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I. Łącząc się z acc. rzeczownika lub 
zaimka:

1. wyraża stosunki przestrzenne, wska
zując kierunek (ruch) do obiektu (po 
czasownikach ruchu)', a. z wnikaniem 
w jego obręb, wnętrze itp. V , do, z>z\ 
b. ze stycznością z nim. c. bez wnikania
i bez styczności z nim *ku, «a, Jo,
w stronę, ad, adrersum5 ....................  3

2. wyraża stosunki czasowe wskazując:
a. chwilę, moment czasu a. krótki od
cinek czasu, w którym się coś dzieje.
b. dłuższe odcinki c z a s u ....................  5

3, wskazuje przyczynę, powód, wzgląd: 
w imię /cogoi 'ze względu na kogoś, 
z pomocą kogoś, powołując się na
kogoś, nomine vel in nomine, vel auxilio, 
vel gratia alicuiuś*................................. 6

4. wskazuje cel, przeznaczenie..................  6
5. wskazuje sposób .................................... 6
6. wskazuje środek wykonywania czyn

ności .........................................................
7. wskazuje miarę: a. przestrzenną, b. ilo

ściową ...................................................... 7
8. wskazuje liczbę współdziałających 'z,

c u m .........................................................  7
9. wskazuje inny, odmienny od dotych

czasowego stan a. postać obiektu 
( często po czasownikach oznaczających 
działanie wywołujące zmianę, np. ob
rocie, przemienić i t p . ) ........................  7

10. wskazuje adresata, kogoś, do kogo 
skierowana jest czyjaś wypowiedź lub 
działanie.................................................  8
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11. wskazuje stanowisko, urząd, na który
się kogoś p o w o łu je ............................. 9

5 12. wskazuje zbiorowość, do której ktoś
w c h o d z i .................................................  9

13. wskazuje działanie, w którym ktoś
uczestniczy . ' . ....................................  9

14. stanowi składnik konstrukcji predyka- 
tywnej, równoważnej wyrażeniom *być, 
uczynić czymś, jakimś, dać itd. jako 
coś9 (po czasownikach być, dać, opu
ścić, pojć, położyć, przygodzie, przy
wieść, uczynić, ustawić, wnić, wybrać,

15 w ziąćJ......................................................  9
15. wskazuje ubranie, okrycie, zbroję (po 

czasownikach obinąć, objąć, oblec, ob
toczyć, obwinąć, ogarnąć, opasać, po
wić, ubirać, ubrać, u w ić , ) ................. 10

20 16. wskazuje przedmiot różnych uczuć:
a. nadziei, wiary, zaufania (po czasow
nikach dbać, mieć nadzieję, nadpwać, 
pwać, ufać, uwierzyć, wierzyć,), b. mi
łości, upodobania, przyjemności . . .  10

25 17. wskazuje przedmiot spostrzegania, uwa
gi, za in teresow ania .............................  10

18. wskazuje kogoś a. coś, przeciw komu, 
czemu skierowane jest czyjeś nieprzy
jazne działanie 'przeciw, adversum9 in,

30 c o n tra ......................................................  10
19. wskazuje coś (a. kogoś) stające się wła

snością itd. (zazwyczaj po czasownikach 
oznaczających wejście w posiadanie)

20. wskazuje przedmiot posiadania (po 10
przymiotnikach oznaczających stan po
siadania) .............................................   . 11

21. wskazuje coś (zwykle majątek), do
czego się dołącza, wprowadza inną 
wartość, zwłaszcza pieniądze (po cza
sownikach włożyć, wnieść itp.) . . .  11
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22. wyraża stosunki podległości, podpo
rządkowania: a. 0 władzy, zwierzchnic
twie. b. 0 opiece, straży, nadzorze.
c. 0 środkach pozbawienia wolności 11

23. w sytuacjach prawno sądowych wska
zuje: a. instytucję, urząd, jurysdyk
cję itp., pod które się ktoś a. coś dostaje. 
b. /:0g0i  włączonego w jakąś czynność 
prawną, c. .swmę poręczoną, wysokość 
zobowiązania materialnego, d. rodzaj 
zabezpieczenia pretensji, e. wysokość 
nałożonej kary, wartość poniesionej 
szkody, f. spór, postępowanie sądowe 12

24. osobliwości co do pozycji i grafiki: 
a. przyimek powtórzony po wyrazie 
określanym a przedprzydawką. b. /?rzy- 
imek powtórzony po przy dawce a przed 
wyrazem określanym, c. przyimek mię
dzy negacją a zaprzeczonym wyrazem.
d. przyimek między przysłówkiem a
odpowiednim przymiotnikiem, e. /?rzy- 
imek między przydawką ą określanym 
wyrazem, f. osobliwości graficzne. . 13

II. Łącząc się z loc. rzeczownika lub
zaimka:

1. wyraża stosunki przestrzenne, wskazu
jąc miejsce (jego powierzchnię lub wnę
trze), w którego obrębie, granicach coś
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jest a. coś się dzieje ............................. 13
2. wskazuje to, do czego coś przynależy

fi, i n .....................................................  15
3. wyraża stosunki czasowe: a. w połącze

niu z rzeczownikiem nazywającym zda
rzenie lub stan, w którym się coś dzieje 
a. trwa 'podczas, w czasie, dum, tem- 
porę (sc. ąuo aliąuid f i t ) \  b. w połą
czeniu z rzeczownikiem nazywającym 
moment lub odcinek czasu, w którym 
się coś dzieje a. trwa. c. w połączeniu 
z rzeczownikiem nazywającym okres 
czasu, w ciągu którego się coś dzieje 
a. trwa 'przez, w ciągu, w przeciągu,
tempore ąuo dam, per tempus ąuoddam 15

4. wskazuje przyczynę ' z powodu, ze
względu, wskutek, dzięki, propter, ob, 
aliąua r e .................................................  16

5. wskazuje kogoś (coś) będącego źród
łem, początkiem c z e g o ś ..................... 17

6. wskazuje cel, przeznaczenie................. 18
7. wskazuje sposób.....................................  18
8. określa wzór, zasady, podstawy postę

powania 'zgodnie z czymś, stosownie do 
czegoś, secundum, ex, pro, comenienter 19

9. wskazuje formę, postać, jaką ktoś 
a. coś przybiera, w jakiej występuje 19

10. wyraża dystrybutywność ..................... 20
11. (najczęściej w dosłownym przekładzie 

z łaciny) wskazuje narzędzie, śro
dek itp., przy którego użyciu dokonuje 
się akcja (zazwyczaj wyrażeniu loka- 
tywnemu w czymś odpowiada dzisiejszy

W

instr. czym ś,).........................................  20
12. wskazuje miarę, ilość, stopień . . . .  20
13. wskazuje liczbę: a. współwykonawców 

czynności 'razem z, una cum . b. jed
nostek pieniężnych należnych za naby
cie, oddanie, zabranie, zastawienie
mienia 'za, p r o ...........................  21

14. wskazuje stan, w którym ktoś a. coś
przebywa, trwa (po czasownikach być, 
chodzić, leżeć, ostać, przebywać, stać, 
trwać i t p . ) ...................................  21

15. wskazuje okoliczności (czynność lub 
stan) towarzyszące akcji, związane
z n i ą ...........................................  22

16. wskazuje obecność osoby towarzyszącej
czynności jako słuchacz, świadek itp. 23

17. wskazuje podstawę rozpoznania, stwier
dzenia czegoś (po czasownikach poznać, 
wzwiedzieć, zezn ać)..................  23

18. (w przekładach z łaciny) wskazuje ad
resata, kogoś, do kogo skierowana jest 
czyjaś wypowiedź lub działanie . . .  23

19. wskazuje osobę, przedmiot, zdarzenie,
służące za symbol, za manifestację ja 
kiegoś działania 'za pośrednictwem* 23

20. wskazuje zbiór, zbiorowość, do której
ktoś a. coś należy, w której skład wcho
dzi: a. 0 zbiór ow ościach ludzkich.
b. 0 przedmiotach .......................  24

21. wskazuje działanie, w którym ktoś
uczestniczy .................................... 24

22. stanowi składnik konstrukcji predyka-
tywnej, równoważnej wyrażeniom 'być 
jakimś, stać się jakimś5 ...........  24

23. (w przekładach z łaciny) wskazuje wy
konawcę czynności (przy stronie biernej
i zwrotnej) 'przez, ab (aliąuof . . .  25

24. uściśla treść, podaje bliższy zakres nad
rzędnego wyrazu: a. czasownika.
b. przymiotnika, c. rzeczownika . . .  25

25. wskazuje ubranie, okrycie, zbroję,
w których ktoś występuje, działa . . 26

26. wskazuje przedmiot różnych uczuć:
a. miłości, upodobania, przyjemności 
(przeważnie w przekładach z łaciny).
b. nadziei, wiary, zaufania, c. zwątpie
nia. d. tęsknoty, e. litości, f. podziwu. 
g. drwiny, szyderstwa, h. sprzeciwu, 
b u n tu ...................................................... 27
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27. (w przekładach z łaciny) wskazuje
przedmiot myślenia, rozważania, uwagi 27

28. wskazuje przedmiot nauki, wiedzy,
umiejętności.............................................. 28

29. po czasownikach oznaczających posia
danie, użytkowanie, nabywanie, od
zyskanie itp. wskazuje: a. majątek, 
czfic spadkową itp. stanowiące czyjąś 
własność, przypadające komuś. b. lylw/ 
prawny zarządzania majątkiem . . .  28

30. stosunki podległości, podporząd
kowania: a. o władzy, zwierzchnictwie. 
b. o opiece, straży, nadzorze, c. o j7W- 
kach pozbawienia wolności, d. o kimś 
poddanym czyjejś w ładzy ....................  28

31. w sytuacjach prawno sądowych wska
zuje: a. instytucję, prawo, itp.,
w którym przebiega czynność prawna.
b. przedmiot (treść) obwinienia, sporu, 
skargi, zarzutu, pełnomocnictwa itp.
c. karę, je j rodzaj, d. przedmiot przy
musowego zastawu, e. rodzaj zaskar
żonej szkody, straty, utrudnienia. 
f. samą czynność prawną, g. ukaranego. 
h. przedmiot grzechu, przekroczenia 
przepisów .................................................  29

32. osobliwości co do pozycji i grafiki: 
a. przyimek powtórzony po wyrazie 
określanym a przedprzydawką. b. /?rz>>- 
imek powtórzony po przy dawce a przed 
wyrazem określanym, c. przyimek mię
dzy negacją a zaprzeczanym wyrazem.
d. przyimek między przysłówkiem
a odpowiednim przymiotnikiem, mię
dzy dwoma przymiotnikami, e. 0J06- 
łiwości graficzne.....................................  31

I. Łącząc się z acc. rzeczownika lub zaimka: 
1. wj/*0Ż0 stosunki przestrzenne, wskazując kie
runek (ruch) do obiektu (po czasownikach 
ruchu) : a. z wnikaniem w jego obręb, wnętrze itp. 
'w, do, in: Jacom ne vegnal cobili w Micnew0 
dzedzin0 1386 P0Z/7 nr 6, j/m. OrtOssol 105, 1; 
Ysze Potr prziyal (/eg. przyjął) w szoltisza rola 
1387 F0z/t nr 7, j/m. 1397 16. nr 339, e/c.; 
Is Potras ne vigal s Tomislawowe domu... 
ani saso w dom wyal 1395 Kościan nr 76, 
j/m. F/ i Pul 78,1, 0/0.; Gescy gy ona (jć*. 
Maryja synka) f  gasły na trocho szana bila 
polosila Gn 4 a, j/m. Ttozm 64; A potem vocz 
on (jc. wąż) flesze f duro czaszno Gn 172 b, 
j/m. zF. 181 b, e/c.; Wpadł w doi (in foveam) 
F/ 7, 16, j/m. Puł, sim. Naw 165; Zaploncze se 
nemiloscywi y wwedzeni bodzcze we pkel (in 
infernum, Puł: do pyekla) FI 30,21, sim. ib. 
9, 17. 54, 16; Prziwedzoni bodo w kosczol

crolow (in templum regis) FI 44, 17, sim. Puł, 
sim. EwZam 287, etc. ; G di... przenesoni bodo 
gori w sercze morske (in cor maris) FI 45, 2, 
Jim. Pzz/; Tako bog day, bichom szły swyczczy 
w ray Ztogz/r B—F, sim. SkargaPłoc w. 68, eter, 
Ysze Marczin... ne pchnął Yacuba... w ogen 
1418 Pozn nr 947, sim. Błaż 322, etc.; Mnogy 
ydze za stoi, szodze za nym yaco wol, yakoby 
w zemo vetknol kol Słota w. 21, sim. Rozm 
71. 466. 489; Jsze thy pyenyandze, czso wloszony 
w kancelaria, są dzeszancz grzywyen Margo- 
rząty 1437 Pozn nr 1587; Gdi naam szą przi- 
godzi... w granycze wgechacz (limites sub- 
intrare) Sul 24, sim. Dział 11, etc.; Ingressa 
cubiculum w loznycza XV p. pr. R XLVII 359, 
sim. ca 1470 McimLub 65; Wmyotaliscye ge 
w gezyoro Błaż 321, sim. Ort Mac 129, Ort
Ossol 94, 1, EwZam 302, etc. ; Sgromaczczye 
sze wodi... w myasto gedno (in locum unum) 
BZ Gen 1,9; Kopye po stronye w seyano 
ytknolo (perlata est in parietem) BZ I Reg 19, 10; 
Krokwy dachy gego nye schą w mvr any na mvr 
postawyony any szyągaya w mvr any na mvr 
(murum non attingerunt) OrtOssol 92, 1, sim. 
Ort Mac 126; Szama w łysze yamy łasza De 
mor te w. 376, sim. XV p. pr. SKJ I 312; Myszy 1 
ystampycz myły Iesus v yedno okno Rozm 836; 
~  (obiektem docelowym naczynia, przedmioty, 
części ubrania itp.) : Kaszalcy gest on goroczego 
olegu f kacz bil nalacz Gn 180a, sim. Rozm 
108.531; Gestcy gy on byl... v on gorocy 
oleg frzuczil Gn 180b, sim. BZ I Reg 14,27, 
Rozm 122; Sgromadzaio iako w pochirz (in utrę) 
wodi morske FI 32,7, sim Puł; Wwodl ies 
<nas> w sydlo (in laąueum) FI 65, 10, sim. Puł; 
Jaco Michał wprzankl kobila przes mey woły 
w moy wosz 1415 Czrs s. LXXXI; Wszyathl 
na morze w koga Aleksy w. 151, sim. EwZam 
306, etc.; Szandza w myech pysczely wloszy 
De morte w. 334, sim. Rozm 637. 641; Naczyrpal 
yody y podolek syego odzyenya Rozm 123, 
sim. ib. 20. 124. 125; Vzdzyal syoye rącze v rą- 
kavy ib. 827; ~  (obiektem docelowym utwór 
pisany): Kaszal Marszclewsky we xangy pysacz 
1414 AKH  III 219; Eze Jan Borzymowy ymal 
blysszkocz v Woythka... w kxangy zapyszacz 
1440 ZapWarsz nr 534, sim. 1443 TymSąd 
140, etc.; Daczą (pro dadzą)... lysth, w kthory 
(OrtMac 67: w kthorym) pyssa żałobą Ort
Ossol 54,3; Yekom ya nye ranczil zapissv 
ve xanghi za Jana 1456 ZapWarsz nr 998; 
Spysalem yakole prostem pysanyem y yedny 
xyągy (in unum opus) Rozm 43; ~  (obiektem 
docelowym człowiek i wewnętrzne części ciała): 
Mecz gich wnidz w sercze gich (in corda
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ipsorum) FI 36,16, sim. Pul, sim. FI 44,7; 
Bo strzali twoie wkloti so w mo (infixae sunt 
mihi) FI 37,2, sim. Pul, sim. FI i Pul 41,4, 
BZ Deut 28, 15; Bandv yem lacz w gardło 
szmolą De morte w. 199; Isaly mosze (sc. czło
wiek) w szyyoth (in ventrera Jo 3, 4) mathky 
svoyey na wthore vnycz? EwZam 305, sim. 
Rozm 51. 237; Ingeris te velut festuca in anum... 
wmykasch szya yąkoby pasdzyorko w rzycz 
ca 1500 Er z 116; Vąz byl vbyezal v yednego 
czlovyeka (in ... hominem) Rozm 161, sim. 
ib. 219.292; Wschytko, które ydzye wsta (leg. 
w usta), vnydzye w brzuch (quod in os intrat, 
in yentrem yadit Mat 15, 17) ib. 356; ~  Ty 
zagiste bog skrithi, w swanthe criste (pro cziste) 
czalo wliti 1421 GIJag 96; Cum essem magis 
bonus, veni ad corpus, prziszedlech w czalo, 
incoinąuinatum (Sap 8,20) 1461—7 Serm
415v; O vlyanyv dusche v yey svyątą (leg. 
święte) czyalo Rozm 9, sim. ib. 181. 183; K temv 
yestem przyschedl na then svyat przez oplczenye 
y przysczye v czyalo ib. 784; ~  użycia przenośne: 
Any vy tesze bosze ymo f *svgoga vstha darmo 
ne berszcze (Ex 20, 7) Gn 175a; Dal ies wesele 
w sercze moie (in corde meo) FI 4, 7, sim. Pul, 
sim. Rozm 656; Wpuścił w usta moia (in os 
meum) pcne nowe FI 39, 4, sim. Pul; Weszło 
yest (sc. przeklęcie) yako woda w wnantrza 
yego, yako oley w kosczy yego (in interiora 
eius e t... in ossibus eius) FI 108, 17, sim. Pul; 
Yschby gy (sc. ducha) nam raczył szeslacz 
w syercza nascha XV med. MacDod 35; Nye 
dopysczila v sie tarny originalis peccati XV med. 
ZabUPozn 128; Thy szya byl weny szamath 
wkrathl Aleksy w. 177, sim. Rozm 552.770; 
Napysz to prze pamyocz w *kszyoky a day 
w uszy losue (trade auribus Iosue) BZ Ex 17, 14, 
sim. ib. 1 Par 17,25; Bog, ten w syerce patrzi 
(intuetur cor) BZ I Reg 16,7; Wlyey w moya 
dusclia roszą szwyathego dvcha Naw 111; 
Vlosczye yy v yaszą sercza (słowa te) (ponite 
vos in cordibus yestris sermones istos Luc 9, 44) 
Rozm 369; ~  (obiektem docelowym zbiorowości 
istot żywych) 1 wśród, między, inter, in : Stopiu... 
angel boży v zastopy poganskego (króla) Kśw 
ar 9, sim. 1471 MamKal 70; W lud rozproszil 
ies nas (in gentibus dispcrsisti nos) FI 43, 13; 
By srzyczyl siemyo gich w pogany (in natio- 
nibus) FI 105,27, sim. Pul; Jaco *Poytrzek 
*wszeld wf nasze wecze y rosbil nasze wecze 
1402 Kościan nr 189; Yako Marczin ne beszal... 
w kobily pana Bogussowy y ne zabił szwe- 
rzepicze 1424 Kai nr 899; W gychsze (Msza 1: 
myeazy kthorych) nas *towariszstwo... przi- 
pusczy (intra ąuorum nos consortium... ad-

mitte) 1424 Msza III s. 63, sim. VI. VIII. XIV; 
Gdy yesz yydzyala dycha szwyanthego sta- 
puyancz w szwyanthe apostoly Naw 65; Vyedly 
mylego Iesucrista v radą (in concilium suum 
Luc 22,66) Rozm 742, sim. ib. 439.510. 741.

b. ze stycznością z nim: W wisokoscz odydzi 
(in altum regredere) FI 7, 8, sim. Pul; Chwała 
twoia w craie (Pul: do kiayow) zeme (in fines 
terrae) FI 47,9; W Idumeio wzczogno (in 
Idumaeam extendam) obow moio FI 59,9, 
sim. Pul; Traphiles wr czel scopum attigisti XV ex. 
PF III 180; Morskye dzyyy... bąda ryczecz 
aze v nyebo (ad caelum) Rozm 478; ~  (obiektem 
docelowym zewnętrzne części ciała): Iaco Ramsz 
yderzyl Maczeya trzycrocz w liczę y kopy(m) 
w lep (Leksz II nr 2249: we leb) 1397 Kościan 
nr 97, sim. 1428 RafPocz 14, etc.; V mey (pro 
moy) rancze list mai yroczicz 1397 Pozn nr 349, 
sim. 1395 ib. nr 187, etc.; Vderzil neprzyaczele 
swoie w posladky (in posteriora) FI 77, 72, 
sim. Pul, sim. XV p. pr. Cant; Yako mascz 
na glowe, yasz stopyla w brodo (in barbam), 
w brodo Aaronowo, yasz stanpa w kray (in 
oram) odzena gego FI 132,2—3, sim. Pul; 
Kedi mi pirwey dal rano w roko 1406 KsMaz 1 
nr 722, sim. 1432 Pyzdr nr 1071, etc.; Wsząl 
chleeb w swąthe... rancze swoy (in... manus 
suas) 1424 Msza III s. 56, sim. VI— VIII; 
Jacom ya ne yderzil Stanisława kyem we głowa 
1450 ZapWarsz nr 835, sim. ib. nr 836; Esz gyey 
(sc. zenie) w rąka wpathl lyst Aleksy w. 235, 
sim. Rozm 831; Czalyysze thy, Rogowszky, 
w rzicz biccaka XV p. post. R XXII 60; Nye- 
ktorzy plvaly v yego syyate oblycze Rozm 666, 
sim. ib. 676, etc.; Vczysnąly yą (sc. koronę) 
dvyema drugoma (leg. drągoma) v gloyą 
ib. 829; ~  (obiektem docelowym przedmioty): 
Stogy na roly, w lemyess klyekczye Satyra w.
17.

c. bez wnikania i bez styczności z nim *ku, 
na, do, w stronę, ad, ad\ersum : Prze fftore ycho, 
chosci ge vosz f szemo sclony, mas szo... na 
tho rospamotacz Gn 174a; Allecz syothy Potr 
gestcy on f nebosza svoge oblicze podnosi byl 
Gn 177b, sim. 1424 Msza III s. 56, etc.; Połoszili 
so w nebossa (in caelum) vsta swoia FI 12, 9, 
sim. Pul; Nechaycze wznaszacz w wisocoscz 
(in altum, Pul: wyssoko) rogu waszego FI 74, 5; 
Wezrzi w oblicze (in faciem) pomazańcza twego 
FI 83, 9, sim. Pul; Sziwot moy we pkel (Pul: 
pyeklu) przybliszy sye (inferno appropinquavit) 
FI 87,3; W iaskinia antę speluncam (angelus 
sumpsit eum, sc. Abakuk, ... et yexit antę 
speluncam) 1444 R XXIII 303; Obroczyl sze 
w głowi loszyczka (ad lectuli caput) BZ Gen
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47,31; Patrz w drog0 (contemplare viam) BZ 
Nah 2, 1; Wschytko sve sercze y dvch v nye- 
byossa obroczyla Rozm 48; ~  w wyrażeniach 
przysłówkowych: w koło cf. Koło; w miasto 
cf. 1. Miasto; w okrąg cf. Okrąg; w poły 
cf. Pół; w pośr(z)od, w poś(d)r(z)odek, w poj- 
rzodek cf Pośród, Pośrodek; we spod cf 
Spód; w stronę cf  Strona. ~  C f  Wokół, Wspód, 
Wśród.

2. wyraża stosunki czasowe wskazując: 
a. chwilę, moment czasu a. krótki odcinek czasu, 
w którym się coś dzieje: To uznaie..., v kake 
uremo sgresil Kśw cr 17; Kakocz on f dzen 
szodny na szod przydze Gn 2 a, sim. FI i Pul 
19, 1, etc.; Ne bodo osromoczeny we zły czas 
(in tempore mało, Pul: we zle czassy) FI 36, 20; 
Zaszczitcza gich iest w czas zamocena (in tem
pore tribulationis) FI 36,41, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 70, 10; Iacosm Sibana oprawal pozim 
(pro bozim) czalem v ten dzen, kedi z woyewoda 
roc mai 1401 Pozn nr 518, sim. 1420 ib. nr 1073, 
1428 ib. nr 1307; Ysze pan Dobeslaw zamówił 
szye swemu czczewy grzywny płatu w kaszdy 
rok, kegdiby s nim ne bil 1419 Pyzdr nr 592; 
Ysze w dzyen targowy (die forensi)... wsząl mv 
oszmy skoth Sul 52, sim. Dział 43; In extremis 
w konyeczne godziny uel czaszy XV med. 
R XXIII 279; Uczynyl gest pan to słowo 
w drugy dzen (altera die) BZ Ex 9,6; Kako 
to mayą szandzycz w wyązane dny (in diebus 
feriatis)? OrtOssol 60, 2 sim ib. 86,3, OrtMac 
117; Abi zadni ziemianin w roki zbroino nie 
chodził 1498 MacPraw VI 273; W Wyelką Nocz 
(diebus paschalibus) dossthathecznye czeladz 
nakarmy XV p. post. R I s. XLI; Schescz 
dny ssą, v które (in ąuibus Luc 13, 14) 
mamy robycz, a v ty (in his) przychodzyczye 
ib. 376, sim. ib. 611; Zydovye... czynyly gody 
yako v nasz Szyyątky ib 430; Górze bądzye 
zonam v ony dny (in illis diebus Mat 24, 19) 
plod nosączym ib. 482, sim ib. 485; ~  (o porze 
doby): Weczor y rano y w poludne (meridie) 
powadacz... bodo FI 54, 19, sim. Pul, sim. 1471 
MamKal 122, Rozm 55; W gednonaszcze circa 
undecimam (qui circa undecimam horam ve- 
nerant Mat 20, 9) ca 1450 PF IV 569; Gdysz 
brona zawarta bila ve mrok (intenebris. BZ 
Jos 2, 5; Gdy w wyeczor (in vespere, Sul 45: 
wyeczor) w domv Idzykowem sstala syą swada 
Dział 35, sim. 1484 Reg 717; V czvczenye 
yytrznyeysze in yigilia matutina (in gressus) est 
media castra in yigilia matutina I Reg 11, 11) 
ca 1470 MamLub]66; To szye dzyalo yakoby 
w sostą godzyną XV p. post. RozmPam 474, 
sim. ca 1500 SlOcc XII 163; Quia iam erat

w

prope medium noctis w pyryospy ca 1500 
GlKazBl 76; Yako było ve czvarthe sny w mocz 
(pro nocz, ąuarta... yigilia noctis Mat 14,25) 
Rozm 350; ~  (o konkretnym dniu tygodnia): 
Jacom Potrą spowadal w ponedzalek 1403 RtGn 
nr 106, sim. 1423 Kai nr 701, etc.; Tego ne mai 
stawyacz w nyedzela, ale we czwarthek 1424 
Kai nr 897, sim. 1427 ib. nr 994, 1484 Reg 710; 
Dano w Sszamothulech we ysszrodę ca 1428 
PF I 481, sim. 1498 MacPraw VI 272, etc.; 
Datur terminus ad adventum domini palatini 
Leopolim we wthori pyathek 1444 AGZ XIV 
132; Myły Iesus byl... dayączy navka v soboty 
(sabbatis Luc 13, 10) Rozm 375; Szóstego dnya, 
czvsz v kyyąthnya nyedzyelye (in ramis pal- 
marum), przyschedl ib. 442, sim. ib. 445, etc.; 
~  w zleksykalizowanych wyrażeniach o charak
terze przysłówkowym: v/e wszelikie brzemię cf. 
Wrzemię; w czas, nie w czas, w czas (i, a) 
w godzinę, w jeden (to) czas, w każdy czas, 
w ten (to) czas, w ten istny czas, w ty czasy, 
we wszeliki czas cf. Czas; w tę dobę cf. Doba; 
ode (ote) dnia w dzień, ze dnia w dzień cf. Dzień; 
w (wszelką) godzinę cf. Godzina; pojć w lata, 
przyć w stare lata cf. Lato; ileś lat (być) w starz 
cf. Starz.

b. dłuższe odcinki czasu: Jaco Sczepan mai 
mi placzicz trzy grziwni v rok ot mich penandzy 
1387 Pozn nr 20, sim. 1456 KsNWarsz I nr 391; 
*Vsyedlo w pocoknc y w pocolene (in genera- 
tionem et generationem) stolecz twoy FI 88, 5, 
sim. Pul. sim. Fl i Pul 71,5. 99, 5; Domu twemu 
slusza swotoscz, gospcdne, w dlugoscz dnow 
(in longitudinem dierum) Fl 92,7, sim. Pul; 
Na lyffye w przerzeczoni czaas dwv lyathy 
pomn[m]ozoney (infra praedictum tempus aucta) 
doszyczmyecz mayą Sul 15, sim. ib. 77; Vczinycz 
ma yawnye naamycy ('najmniej’) yaną w rok 
(semel in anno) swyadeczstwo Sul 36, sim. 
Dział 25, sim. Rozm 255; Ode dnya osszaczo- 
wanya iusz... bracza stryeczna sostram w rok 
(infra annum, Dział 66: przez rok)... zaplaczycz 
mayą Sul 72; Aby... rokowye mały nye wyą- 
czeykrocz nyszly gena w myeszącz (semel infra 
mensem)... ymyany Sul 78; Zastawa ve trzy- 
dzyesczy lyath nye yikypyona wpada w wyecz- 
noscz Sul 86, sim. ib. 94; Dzyen kmyeczye 
bąndą robycz w thidzyen (septimanatim) Sul 110; 
Aczby który blyszhy przyrodzony tego vmarlego 
w rok y dzen (infra diem et annum, OrtMac 105: 
w rok y w dzyen) przyszedł OrtOssol 77,4, 
sim. ib. 81, 1. 104, 1; Gęstły w rok (in spatio 
unius anni, Sul 72: przes czasz geno rokv) 
zaplaczycz zamyeschkayą Dział 66; W gyeszen 
in autumno ca 1500 GIGn 131; ~  od ... w:
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Ne poruszon bodo od pocolena w pocolene 
(a generatione in generationem) FI 9, 27, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 44, 19. 89, 1; ~  'po upływie, 
tempore lapso : Tichem (sc. pieniędzy) ya gemv 
nye winouath na minoli swanthi Marcin, ale 
oth tego w rok 1427 ZapWarsz nr 2731, sim. 
1449 MonlurlU  173; Pothem we (OrtMac 140: 
w) czwyercz rokv (ultra unum ąuartale anni) 
poszwaly gy przed sand OrtOssol 103, 2. ~  CJ. 
Wonczas, Wtenczas.

3. wskazuje przyczynę, powód, wzgląd: w imię 
kogoś 'ze względu na kogoś, z pomocą kogoś, 
powołując się na kogoś, nomine vel in nomine, 
vel auxilio, vel gratia alicuius : W imo twoie, 
(in nomine tuo) wznoso *rocze moie FI 62, 5, 
sim. Pul. sim. FI i Pul 117, 11, etc.\ W gymyą 
szyna boszego y dla szyna th[e]wego Allexego 
a racz my szwą gyelnwszna dacz Aleksy w. 166; 
Poszegnal lyvd w gymyo bosze (in nomine 
domini) BZ I Par 16,2, sim. ib. Deut 18,20. 
Jer 29,25; V gymya boga oczcza (in nomine 
dei patris)... raczy strosz bycz 1456 Msza VI 
s. 264, sim. XII. XIV; Poczinayą syą statuta 
króla Kazimira w gymyą bosze (in nomine 
domini) Dział 1, sim. Park 413, 1484 Reg 703; 
V ymyą mąky y bolyesczy szynaczka twego 
raczy wlyekczycz bolyesczy me Naw 74; W boże 
gymyą yeden gygral..., drugy w gymyą dyablą 
yesth grał XV ex. MacDod 137; Tako pocznye... 
v ymyą boże (in Iesu nomine) vzdravyacz 
nyemoczy Rozm 230, sim. ib. 134, etc.

4. wskazuje cel, przeznaczenie: Poloszil ies 
nas w przecoro (posuisti nos opprobrium) 
sosadom naszim FI 43, 15, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 43, 16; Przecywo mne wszistky misli gich 
we zle (adversum m e... in malum) FI 55,5, 
sim. Pul; Dal w potopo (dedit in opprobrium) 
depczocze mne FI 56, 4, sim. Pul, sim. XV p. pr. 
SKJ I 312; Iensze... ne dal iest w (Pul: na) 
poruszene (non dedit in commotionem) nog 
mogych FI 65, 8 ; Blogoslawony gospodzyn, gen 
ne dal gest nas w vlapene (non dedit nos in 
captionem) zobom gych FI 123, 5, sim. Pul, 
sim. Rozm 526; Narodzyl szą w czyrpene prze 
swoy<e)go luda *zawinnene 1421 GIJag 96; 
Trzech skoczczow gemv nye wroczil, sobye ge 
w vszytek mayącz (ipsos pro se usurpando, 
Dział 35: na swoy yszytek obroczyl) Sul 44, 
sim. ib. 80; Poddał ge Salomon w poplatki 
(subiugavit... in tributarios) BZ II Par 8, 8 ; 
Poddał w placzo sobye zemyo (condemnavit 
terram) we sto lybr szrzebra ib. 36,3; Podany 
soo ... w poganbyenye (dati sunt... in confusio- 
nem) swim nyeprzyiacyelyom BZ Judith 8, 19, 
sim. ib. 5, 18, ca 1470 MamLub 110; Dostaną

6 w

schią w vzitek cedent in vsum (Lev 23, 20, BZ: 
kv vzitkv) 1471 MamKal 37; Nye daysz yey 
(sc. duszy) zaszye ve ztraczenye Rozm 823; 
~  'jako coś, kogoś, w charakterze, tytułem, ut 
aliąuid, aliąuem, specie, titulo alicuius rei : 
W sługo przedan yest (in servum venundatus 
est) Yoseph FI 104, 17, sim. Pul, sim. BZ 
Deut 28,68; Eandem (sc. loricam) dedisti 
w oddane 1407 AKPr VIII a 100, sim. 1488 
AGZ XIX 262; Fideiussores debent dare eandem 
marcam ad censum vlg. w plath 1436 StPPP 
XI nr 4443, sim. XV p. pr. AKH  V 213, 1485 
AGZ XVI 401; Ovesque predictorum puerorum 
recepit in inpreciacionem vlg. w nagcm 1436 
StPPP XI nr 4443; In salarium al. w plath 
debet possessionem sibi realem dare 1442 AGZ 
XI 191; Ymyenye dzedzynne w possag danee 
przeth krolyem ma bicz opprawyone Sul 17; 
G di... slyachczycz... dzyewkąn... prziyaczyel- 
yewy w zonąn bi prawąn vidal (si... in uxorem... 
tradiderit) Sul 90; Mye k tobye w poselstwo 
poszlal XV med. PF IV 594; Et pluzycza in 
subsidium vlg. w pomocz 1454 TymProc 263; 
W lychwa dawą feneratur (Prov 19, 17) ca 1470 
MamLub 137; Paulus... recognovit, quia... 
Sigismundo... sortem suam... arendavit al. 
w plath dal 1489 AGZ XIX 321.

5. wskazuje sposób: Sicut Mathias cum Stasz- 
cone receperunt decem marcas apud Petrum 
et sederent semper aput eum ve kmeczo (Pozn 
nr 1632: w kmecza) 1388 TPaw III nr 983, 
sim. 1399 ib. nr 6079; lakom do was posła 
ne sial ani w nadzeyo oracz kazał 1394 HubeZb 
70, sim. 1416 Kościan nr 574; Yaco Sandziuo- 
gius czso brał kmecza w Brudzewe, to ... w gego 
nadzeyo szedzal 1397 RtGn nr 20, sim. 1408 
TPaw IV nr 1579, 1410 KsMaz I nr 1474; 
Hanka ma postauicz zachoczczo przecziw Po- 
traszoui... w to słowo, esz <j)est pan Paszek, 
yey masz, ne sluboval Potraseui panczidzesanth 
grziven 1399 Pozn nr 378, sim. 1399 StPPP VIII 
nr 8433, etc.; Powroszy rozpostrzely so (sc. 
pyszni) mne w sydlo (extenderunt in laqueum) 
FI 139, 6, sim. Pul; Yesz (sc. rzeczy) w równą 
cząscz panyey sz dzeczmy szpascz mayą (in 
aequalem sortem seu portionem... cadere de- 
bebunt) Sul 75; Kto chcze boga wydzecz... 
potem okyem w oko, patrz, bi czistego bil 
syercza XV med. R XXII 241, sim. ib. 244; 
Bądącz wam ludzye... zle mowicz a layacz 
w oczi ib. 246; Wydzal gesm boga oblyczym 
w oblyczye (facie ad faciem) BZ Gen 32; 30, 
sim. ib. Ex 33, 11; Omnes parietes templi per 
circuitum, wszithky sczani cosczelne w obrąb, 
sculpsit (III Reg 6,29) 1461—7 Serm 415v;
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Nos quoque suscipimus ipsum sagittarium tan- 
quam valentem in ordinem bellicalem al. w szyk 
1497 StPPP VII 128, sim. 1498 AKH  IX 322; 
A thak ve troye abo ve czvoro nogą obvyn thą 
massczą XV p. post. BednMed 74; Nycz nye 
czynyla kvapyącz, alye wschytko vmyar (leg. 
w umiar) Rozm 22, sim. ib. 158; V yedney 
sukny telko chodzyl a na vyrchv drugdy plasczem 
ve trzy poły (chlamide triangula) odzyal ib. 159; 
Zvyazczye y (leg. ji 'go’) . . .  za ramyona, v 
poły czyala y za nogy ib. 616; ~  w gromadę, 
w jedno, w jedność, w jednotę *razem, wspólnie, 
in unum : Bo owa crolowe sebrali so se, seszly 
so se w iedno (convenerunt in unum, Pul: 
w gromadę) FI 47,4, sim. FI i Pul 70, 11. 
101,23. 132,1, Pul 2 ,2, Rozm 415. 441; Co- 
adunate, w gednotha przywyeczcze, senes (Joel 
2, 16) XV p. pr. S K J1 303, sim. BZ Judith 5, 23, 
ca 1470 MamLub 246; Eze we wschem stwo- 
rzenyu zawszde geno ss drugyem nye ma sslą- 
czenya w gednoscz XV med. R XXII 246, 
sim. XV med. SKJ I 50; Tako ysze k sobye 
w gromado (ad se invicem)... przyblyszycz sze 
nye mogły BZ Ex 14, 20, sim. ib. II Esdr 8, 12; 
Uczynyl w gromado (coniunxit) opoon pyocz..., 
a gynich pyocz w gromadoo k sobye sstawyl 
(sibi invicem copulavit) BZ Ex 36, 10, sim. ib. 
Gen 6, 16, Rozm 72; Yesz (sc. krześcijany)... 
zgednacz w gednoszcz <y> sprawyacz raczy 
(adunare... digneris) X V p. post. Msza VII s. 51; 
Yako smyotla proch v gromada Rozm 19;
~  w jedno *jednakowo, aeąue, pariter, simul9: 
Vszima poczuycze wszistcy..., ktorzicoli zemane 
y sinowe ludzszczi, pospołu w iedno bogati 
y vbogi (simul in unum dives et pauper) FI 48,2, 
sim. Pul, sim. FI 13,4.

6. wskazuje środek wykonywania czynności: 
Popowye zatrobyo w troby (clangent bucinis) I 
BZ Jos 6 ,4; Tedy Pylat... kazał... w trąby ' 
trabycz XV p. post. RozmPam 474, sim. Rozm 
741.

7. wskazuje miarę: a. przestrzenną: Jaco Cho- 
czemir ne worał w Katharzyn(in) dzal na 
oszmy zagonech w gey rolą w szirza domu 1424 
Kai nr 885; Poltora lokczya w szyrz bodzye 
(sc. deska, semis cubitum latitudo retinebat) 
BZ Ex 36,21; Nabuchodonozor... vczinyl 
*socho złoto wzwisz szeszczdzyesyot lokcyow, 
a w szirzo szeszcz lokcyow (latitudine cubitorum 
sex) BZ Dan 3, 1; Proste rany, kthore szą na 
geden pasznogyedz w gląbyą a geden członek 
na dluszą OrtOssol 57,3, sim. Ort Mac 72; 
~  Nye były (sc. oczy) barzo małe any teze 
vyelykye, alye były wmyar (leg. w umiar, me
dium tenentes) Rozm 149, sim. Park 402; Nyc

w

byl (sc. nos) myoschy (leg. miąższy), alye wmyar 
(leg. w umiar) podobny (tenens medium)..., 
nye byl bardzo dlugy any krotky, a v czass 
mały (sed ad modum debitum parum aquilinus) 
Rozm 150; Schygyą myal... v czasz myąschą 
ib. 152; ~  b. ilościową: Gneuomirus emit apud 
me frumentum, pro isto sibi non promisi 
u liczbo, sed comodo vidit, sic emit 1391 
TPaw III nr 2040; Jako prawye panu Spith- 
cow i... nye obyanzal yesm sye dacz za wyny 
drew we dwa pyecza wappna szedz (leg. żec 
palie) 1400 SKJ III 192; Jakom Stanisława... 

ne zastawił w rokoyemstwo przyczyw Micola- 
yewy... w trzeczo czanscz pyanczidzeszanth 
grziwen 1415 Kościan nr 526; Lyczoncz w kaszdo 
grzywno, computando in quamlibet marcam, 
czterdzesczy y oszm grossy ca 1428 PF I 481; 
Zbyeraly soo (sc. mannę)... y myerzyly soo 
w myaro gomor (ad mensuram gomor) BZ 
Ex 16, 18; Dawalasta ge (sc. pieniądze) w lydzbo 
a w myaro (iuxta numerum atque mensuram) 
tym w roce, gysz biły nad murarzmy domv 
boszego BZ IV Reg 12, 11, sim. ib. I Par 9, 28; 
Było tamo sescz sządow kamyennych, każdy 
ve dwye albo ve trzy myary (capientes singulae 
metretas binas vel ternas Jo 2,6) Rozm 208; 
Bo bog ducha svego svyatego nye daye v myarą 
(non... ad mensuram dat Jo 3,34) ib. 241.

8. wskazuje liczbę współdziałających 'z, cum : 
Ezh Barttossz, yechaw we dwudzyestu na Mar- 
cisszowa dzedzina, dobywał iego domu 1398 
StPPP VIII nr 7381, sim. 1406 Pozn nr 603, 
1420 ib. nr 1061, 1426 Kościan nr 1160, 1437 
Pozn nr 1482; Kedi Potrek gechal w pancinacze 
paniczów et w sescinacze podleszich na comen- 
dorowa dzedzina 1403 Pozn nr 729, sim. 1419 
ib. nr 977, etc. ; laco pan Wirzbantha... ial 
na... dzedziną... s paniczmi a we trzista pod- 
leysich 1413 ib. nr 893, sim. 1406 ib. nr 604, 
1412 Kul nr 383, etc.; Jaco ludzye Yanowi 
we trzidzesczy przischethwschy... na lonca... 
pobrali syana 1453 Czrs s. LXXXIII, sim. 1458 
AKPr VIII a 52, 1479 Czrs s. LXXXVI.

9. wskazuje inny, odmienny od dotychczaso
wego stan a. postać obiektu (często po czasowni
kach oznaczających działanie wywołujące zmianę, 
np. obrocie, przemienić itp.) : Yszecz bog gego... 
f proch gest szo on byl obroczil Gn 173a, 
sim. ib. 174a, 1461—7 Serm 442v; Gestcy ge on 
(sc. św. Jan różdżki i kamienie)... bil ve slotho 
i tese f  *drodze kamene obrocil Gn 182a, sim. 
Fl i Pul 103, 30; Sławo moyo w proch wwedzy 
(in pulverem deducat) Fl 7, 5, sim. Pul, sim. Fl 
i Pul 21, 16; Obroczil ies plącz moy w wesele 
mne (convertisti... in gaudium mihi) Fl 29, 14,
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sim. Pul, sim. FI i Pul 77, 49, etc.; Iensze obracza 
morze w suchoscz (convertit... in aridam) 
FI 65,5, sim. Pul\ Ne otewraczay czloweka 
we smaro (ne avertas... in humilitatem) FI 89,3, 
sim. Puł\ On w nycze dowedze (ad nihil jm  
deducet) neprzyyacele nasze FI 107, 14, sim. Pul; 
Blyzkawycze w dezdz wczynyl (fulgnra in plu- 
viam fecit) FI 134, 7, sim. Pul; Geden zagiscze 
ne obroczenym boszstwa w czalo, ale przy- 
yoczym czloweczstwa w boga (non conversione 
divinitatis in carne, sed assumptione humani- 
tatis in deo) FI Ath 33, sim. Pul, M W  113a; 
Si non solveret, extunc sex boves recipere, qui 
transibunt in perdicionem al. ve szguba 1444 
AGZ XIV 148, sim. 1449 Przem II nr 527; 
My thake skazanye sąndzey... wykładamy poszle 
bycz w rzecz osądzoną (in rem iudicatam) 
Sul 40, sim. ib. 13; Gysz (sc. ludzie) wszystko 
w gorszą obraczacz a wykladacz (omnia in peius 
convertere) szą nye ląkayą Sul 76; Vrzandnik... 
przissyangayąnczcgo... navczicz ma, abi swoyan 
przissyangąn przewyodl w vczinek (ut... de- 
ducat in effectum) Sul 99; Convenerunt filii 
Israel... et uersi in sedicionem, w szwar, dixerunt 
(Num 20, 3) XV p. pr. SKJ I 312; Acz sbyerze 
kadzidlnicze... y sklepye ge w blachi (ut... 
producat ea in laminas) BZ Num 16,38, sim. 
1471 Mam Kai 42; Nawyedly dom bozi we sstaw 
pyrwi (suscitaverunt... in statum pristinum) 
BZ  II Par 24,13; Jakokoly stary obyczay 
dawnego prawa bandze odmyenyon w lepsy 
obyczay (mutata extitit in ius melius) OrtOssol 
48,2, sim. OrtMac 59; Mutatus es michi in 
crudelem w okruthnego (Job 30, 21) 1456 Zab- 
UPozn 106; Hec pecunia debet converti in 
capi talem pecuniam al. w gyscziną 1460 AGZ 
X II267, sim. 1461 ib. 270, 1466 AGZ XV 42, etc.; 
Ule dyabolus statim mutayit se w sszaradnv 
gruboscz ca 1500 GIKazB I 41; Yey barwa 
krasna... przemynyla szye v byaloscz (mutatur 
in pallorem) Rozm 24, sim. 1471 MamKal 34; 
Ktorąsz (sc. ewanjeliją) svyaty Ieronym prze- 
mynyl v laczynskye pysmo Rozm 43; Dzbany, 
które szye v małe skorupy slamaly (quae 
fuerant in frustula confractae), były czale ib. 124; 
Ony obrazy ozyva, przemyenywschy szye v ptaky 
(in aves transmutatae) ib. 137; Przemynyl vodą 
w vyno ib. 203, sim. ib. 204. 276, 627. 628; 
~  So sloua sina bożego to to suoto deuico 
Katerino w slauo crola nebeskego yabocego 
Kśw br 2; Abichom tesze f rospacz ne fstopyly 
Gn 14a, sim. ib. 178a; W gnew (Pul: w gnyewe) 
pobudzili so gy (in iram concitaverunt eum) 
FI 77, 64, sim. FI i Pul 77, 45; Dal ye w mylo- 
serdza (dedit eos in misericordias) przed obly-

czym wszech FI 105, 44, sim. Pul; Postawy 
wełny gych w cychoscz (statuit procellam eius 
in auram) FI 106, 29, sim. Pul; Wrocz se, dvsza 
moya, w pokoy twoy (convertere... in requiem 
tuam) FI 114, 7, sim. Pul; Przymy slugho twego 
w dobre (suscipe... in bonum) FI 118,122, 
sim. Pul, M W  39a; Ne wodzi nas w (Ojcz 1—3. 
8—12. 14. 16. 17: na) pokuszenye Ojcz A. 6. 7. 15.
18. 19; Chczesly w zivot vieczny vnydz, tho 
przykaazanye maasch pelnycz Dek III 16, sim. 
Rozm 525; Dzeczi... thych tho lyaath nye mogą 
w dawnoscz powodovi obrzeknącz Sul 18, sim. 
ib. 54; Kv vboszstwv przywyedzeny, cząstokrocz 
w grzechi gorsze ypadayą lad vitia deteriora 
labuntur, Dział 36: kv gcrszemv przychodzą) 
SW45, sim. ib. 47, 1474 Zab 540, Rozm 403. 690; 
Przysąze, ysz yako szlekl w thą tho nyemocz 
(iacebat in ipsa infirmitate), yescze do they doby 
nye wszmokl Sul 74; Gotow cyesm gydz nye 
telye w cyemnyczo, alle y we smyercz Blaż 321, 
sim. Rozm 581; Potem w vbostwo wpadwszy 
(ad inopiam deducti, Sul 45: kv vboszstwv 
przywyedzeny) kv gorszemv przychodzą Dział 
36; Gdy yesz na prawycza szwyathey troycze 
pomyesczona w korona szlawy Naw 66; Gyen 
mnye wpusczy w thagyemnycze thwego bosthwa 
Naw 128; Sed dyabolus eam suggerebat in 
maius indiscordiam w nyesgoda ca 1500 GIKazB 
I 60; Chczesch wnydz w zakonna klątwę (in- 
currere legis maledictum) Rozm 27; Aby Marya 
nye była odvyesczona albo by nye przyślą 
w slovo (ne... infamaretur) ib. 54; Vyelyky 
{leg. w wieliki) strach, v wlyaknyenye wschysczy 
szye vdaly (in stuporem et timorem magnum 
sunt conversi) ib. 91; Pobvdzyl Ferora.. vyelyka 
{leg. w wieliką) nyenavyscz Herodovy (in odium 
Herodis) ib. 105; Gdy szą yydzyely kogo v którą 
czescz vstąpvyącz (ubi yidet aliquem culmen 
ascendentem honoris atque gloriae) ib. 121; 
Vpadnye v nyemocz ib. 145; Poydą, którzy 
dobre vczynky czynyly, ve vstanye zyvota (in 
resurrectionem vitae Jo 5, 29) ib. 260; ~  w ... 
z, z(e)... w : Propera u lepse s dobrego Kśw bv 37, 
sim. ib. br 7; Aua tih slov <wykład z języ>ka 
lacinskego v polsky iesc taky Kśw dv 5, sim. 
Sul 113; Poydo ze czcy w czescz (ibunt de 
virtute in yirtutem) FI 83,7, sim. Pul; Nye 
przeydzye... w sąd, alye poydzye s smyerczy 
w zyyoth (transiit a morte in yitam Jo 5, 24) 
Rozm 259; ~  ~  Kt orasz (sc. rzeka) szo ottod 
we cztyrzi promyenye dzely (diyiditur in quat- 
tuor capita) BZ Gen 2, 10.

10. wskazuje adresata, kogoś, do kogo skie
rowana jest czyjaś wypowiedź lub działanie: 
Posiał w ne (misit in eos) gnew rozgnewana
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swego Fl 77, 54, sim. Pul, j/ra. i 7/ i Pul 77, 50. j 
105, 16; Wiley gnew twoy w {Pul: na) pogany... 
y w(Pw/:na)crolewstwa (effunde... in gentes... 
et in regna) FI 78, 6 ; Bo bodze molwicz pocoy 
w lud swoy (loąuetur pacem in plebem suam) 
Fl 84, 8, sim. Pul', Wnidz w obesrzene twoie 
(intret in conspectu tuo, Puł: przed czyę) 
modlitwa moia Fl 87, 2; V pocolene y wr pocolene 
ziawo (in generationem et generationem annun- 
tiabo) prawdo twoio w usczech mogich Fl 88, 2, 
sim. Puł; Wypusczyl znamona y czuda... w fa
raona y we wszytky slugy gego (misit... in 
pharaonem et in omnes servos eius) Fl 134,9, 
sim. Puł; Gdy yesz vydzyala dvcha szwyanthego 
stapuyancz w szwyanthe apostoly Naw 65; 
~  od ... w, z ...  w: Myszly szyercza yego od 
pokolyenya w pokolyenye (in generatione et 
generationem, Fi: w pocolene y w pokolene) 
Puł 32,11; Mylosyerdzye yego s pokolyenya 
w pokolenye (a progenię in progenies Luc 1, 50) 
ydzye Rozm 53.

11. wskazuje stanowisko, urząd, na który się 
kogoś powołuje: Za głową kaszdą sandzee 
castellanow, tho yest panów w grothstwa wsta
wionych, kaszdi thilko w swey kastellany mocz 
ymayą myeecz (sądzenia) Sul 24; Nyc gest 
slvsznye, aby wyączsze... persony, nyszly pa- 
nowye tych wszy, w kto.a solthysthwa (in scul- 
tetias aliąuas) biły przyączy Sul 52; Gdyby 
radzczą..., czo by gy przyszwano w rada 
tagemną (ad consilium vocatus) OrtOssol 35, 2, 
sim. ib. 12,4, OrtMac 37; Tego mogą wybracz 
w radą (in consulem eligere) k gych przyszandze 
OrtOssol 43,3, sim. ib. 44,1, OrtMac 50.51; 
Badzely kthory przyszasznyk wsząth w gyny 
vrząd (fuerint... ad officia constituti) od radzecz 
OrtOssol 50,3, sim. ib. 89,4, OrtMac 62; liii 
fratres... acceperunt cum in abbatcm v opacz- 
tvo ca 1500 GIKazB I 86; O vybranyv Arche- 
lyovye v królestwo zydowskye (de... substitu- 
tione Archaelai) Rozm 103.

12. wskazuje zbiorowość, do której ktoś wcho
dzi: A tedy vocz pothem on gego sziin gestcy 
on bil f  klastor fstopyl Gn 184a; Wstapyly kto 
w zakon (fuerit quis monachus) OrtOssol 60, 2, 
sim. OrtMac 77, sim. 1484 Reg 706; Którzy 
mayą byczi przyączi w th<en> zakon (intrare 
ordinem) 1484 Reg 706

13. wskazuje działanie, w którym ktoś uczest
niczy: Pakliby nye chczal s tobo w smowo gycz 
(sin... foedus inire noluerit) BZ Deut 20,12; 
Wszedszi w rado (inito... consilio) kroi s ksyo- 
szi<ę>ty... y radzili syo BZ II Par 30, 2, sim. 
XV ex. MPKJ II 317, etc.; Sly mnych ve wszy- 
thko szya myecze De morte w. 446.
S łow n ik  starop o lsk i X

14. stanowi składnik konstrukcji predykatyw- 
nej, równoważnej wyrażeniom 'być, uczynić czymś, 
jakimś, dać itd. jako coś* (po czasownikach być, 
dać, opuścić, pojć, położyć, przygodzie, przy
wieść, uczynić, ustawić, wnić, wybrać, wziąć): 
Dam cy pogani w dzedziezstwo twoie y w trzi- 
mane twoie craie zemske (dabo tibi gentes 
hereditatem tuam et' possessionem tuam ter- 
minos terrac) Fl 2, 8, sim. Pul, sim. Fl 134, 12, 
Fl i Puł 20, 6 ; Vstawisz me w głowo poganzko 
(constitues me in caput gentium) Fl 17,47, 
sim. Fl i Pul 104, 10; Bodz my w boga (Puł: 
bogyem) odgimaioczego y w masto (Puł: myasto) 
vtoky (esto mihi in deum protectorem et in 
domum refugii) Fl 30, 3, sim. Fl i Pul 70, 3, 
BZ Ex 19,6. Deut 26, 17. 28,26. 37, ca 1470 
MamLub 52; Vczinilo se iest w przecoro (Puł: 
na gaynbę) mne (factum est in opprobrium 
mihi) Fl 68, 13, sim. Fl i Pul 105, 34; Dali so 
w karmo moio szolcz (dederunt in escam meam 
fel) Fl 68,26,; Poloszil ies nas w przecywomol- 
wene (posuisti nos in contradictionem) sosadom 
naszim Fl 79, 7, sim. Puł, sim. Fl i Pul 43, 16. 
78, 1. 87,8. 106,33. 35, BZ Nah 3,6; Vczinil 
se iest mene gospodzin w utok a bog moy 
w pomocz (factus est mihi... in refugium et... 
in adiutorium) nadzeie moiey Fl 93,22, sim. 
Puk sim. Fl 117,28, Fl i Pul 68, 14 108,24.
117, 20; Kamen..., ten vczynon gest we (Puł: w) 
głowo kota (factus est in caput anguli, Rozm 411: 
szye przygodzyl v gIovą) Fl 117,21; Wybrał 
gest yo (sc*. Syjon) w przebit sobe (elegit eam 
in habitationem sibi) Fl 131, 14, sim. Pul, sim. 
Fl i Pul 32, 12. 134 4; Westimentum mixtum 
sanguine erit in cibum, w pocarm, et consuma- 
cionem, w sztravycnye, ignis (Is 9, 5) XV in. 
GIKazB II 95, sim. XV p. pr. SKJ I 312, ca 1450 
PF IV 577, etc., Then szyą w lepsze przygodzyl 
Aleksy w. 34; Bo yuze poydzeczye w lud wyelyky 
(cum futurus sit in gentem magnam) BZ Gen 
18, 18; Dałem cyo w szwyatlo poganom (dedi te 
in lucern gentium) BZ Is 49,6, sim. ib. 49,8; 
Czo... wybran dzyeczom y tey panyey w opye- 
kaldnyka (qui pro tutcla electus est, OrtMac 82: 
opyekadlnykyem) OrtOssol 63,3, sim. Sul 3; 
Taczy zlosnyczy... wząly sobye w obyczay 
(consueverunt, Sul 42: obykly szą) myeszkacz 
w myesczech Dział 33, sim. ib. 46; Factum est 
in legem weslo w prawo aut w obyczay (factum 
est quasi in legem Gen 47, 26) ca 1470 MamLub 
18; Bogathe opusczil w proznoscz (divites di- 
misit inanes Luc 1,53, EwZam 289: opuszczyl 
prosne. Rozm 53: pvsczyl próżne, R XXII 240: 
pusczil proszno, GIKazB II 78: w glod obroczil) 
M W  139b ; *Yzbychom thwemv yednaczkowy

V

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



posłużyła, rnogym błyznym w dobry przykład 
była Naw 57, sim. Rozm 481; Bądą krzyve 
w prosthe a osthre w drogy równe (erunt prava 
in directa et aspera in vias plenas Luc 3, 5) 
EwZam 298.

15. wskazuje ubranie, okrycie, zbroję (po cza
sownikach obinąć, objąć, oblec, obtoczyć, ob
winąć, ogarnąć, opasać, powić, ubirać, ubrać, 
uw ićj: Togodla gy ue złe hustky cgar<nęła> 
Kśw cr 32; Porodifsy gy gestcy gy ona f szukenne 
pouogniky była obynola (pannis cum involvit 
Luc 2, 7, EwZam 292: w pyelyvszky go povyla) 
Gn 176b; Ale ia ... obloczil iesm se w pitel 
(induebar cilicio) FI 34, 15, sim. Pul; Obleczon 
iest w szwyote rvcho (vestitus est sanctis vesti- 
bus) BZ Lev 21, 10, sim. ca 1470 MamLub 73, 
Rozm 62, etc. ; Czyalo mascza maszaly.
w przeszczeradlo wvyly XV ex. SKJ I 146; 
Ny myala yego vecz obyącz Rozm 64; Vzrzely... 
dzyeczyątko... w chvsty obvynyone (panniculis 
velatum) ib. 69; Vbrawschy szye ve dvoye (pro 
vdovye) odzyenye ib. 146; Obtoczył szye v pa- 
vloky y v pyerly (induebatur purpura et bysso 
Luc 16, 19) ib. 394; Opaschy szye ve vloszye- 
nycza (accingere cilicio Jer 6,26) ib. 736; 
~  Militaribus insigniis armatus w czyn 
y w sbroya ssa vbral XV med. R XXV 155; 
Induite vos armatura obloczcze vąsz w zbroya, 
bronyą ca 1500 GIGn 60; Vydzyalesz... vladyky 
vbyrayącz szyą v czyn Rozm 595; -  przenośnie: 
Obleczeni bodzcze w ganbo y we sromoto 
(induantur confusione et revercntia) FI 34, 30, 
sim. Pul; Gospodzin crolowal, w craso oblekł 
se (decorem indutus cst) FI 92, 1, sim. Pul; 
Oblekł se yest w przeklocze yako w odzew 
(induit maledictionem sicut vestimentum) FI 
108, 17, sim. Pul; Kaplany twogi nyechay sie 
obleko we sprawiedlywoscz (induantur iustitiam 
Psal 131,9, FI i Pul: w prawoto) M W  l lb .

16. wskazuje przedmiot różnych uczuć: a. na
dziei, wiary, zaufania (po czasownikach dbać, 
mieć nadzieję, nadpwać, pwać, ufać, uwierzyć, 
wierzyć):  Puace v moch boga uasego Kśw ar 3, 
sim. FI 61, 10, Rozm 681; Ktoricz clouek ven 
verzy, tenczy bodze veszuan ku uekuge sva- 
thlosczy Gn 1 b, sim. EwZam 303. 305, Rozm 
209, etc. ; Schoway me, gospodne, bo iesm pwal 
w czo (speravi in te, Pul: w tobye) FI 15, 1, 
sim. ib. 21,4, FI i Pul 16,8, etc. ; Bowem ne 
w loczisco moie bodo pwacz (non... in arcu 
meo sperabo) FI 43, 8, sim. Pul, sim. FI 26, 6 ; 
Bo ne werzili so w boga (non crediderunt in deo) 
FI 77, 26, sim. Pul, sim. Dek 1 3—5, etc.; 
Dobrze gest dbacz... w gospodzynv, nysz dbacz 
we ksoszota (bonum est sperare in domino,

10 w

quam sperare in principibus) FI 118, 9, sim. Pul; 
W słowo twoge nadpfal gesm (in verbum tuum 
supersperavi, M W  33b: w słowie twogim nad- 
wiszsze nadzeią miałem) FI 118,81, sim. Pul; 
Gysz dbayo w gospodna (confidunt in domino) 
FI 124, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 134, 18; Snadz 
vfasz w Egypske (an fiduciam habes in Aegypto) 
prze gich wozi a geszczce? BZ IV Reg 18, 24, 
sim. ib. II Par 25, 11. Judith 4, 13, etc.; Yzesz 
v myą wyerzyl (in me crcdidisti) Rozm 228; 
V yego ssvyathe ymye poganystvo bądzye myecz 
nadzyeyą (in nomine eius... sperabunt Mat 
12,21) ib. 329; ~  b. miłości, upodobania, przy

jemności: Sercze moie y czyalo moie weseliła se 
iesta w bog sziwi (exultaverunt in deum vivum) 
FI 83, 2, sim. Pul.

17. wskazuje przedmiot spostrzegania, uwagi, 
zainteresowania: Wstań y wesrzi na moy sod, 
bosze m oy..., w rzecz moyo (intende iudicio 
m eo..., in causam meam) FI 34,26, sim. Pul; 
Naclono w podobenstwo (inclinabo in para- 
bolam) vcho moie FI 48, 4, sim. Pul; Nacloncze 
vcho wasze w słowa (inclinate... in veiba) vst 
mogich FI 77, 1, sim. Pul; Naclon sercze mogę 
we *swadeczwa twoya a ne w łakomstwo 
(inclina... in testimonia tua et non in avaritiam) 
FI 118,36, sim. Pul, M W  23b; Ne spusczay 
sercza mego we (Pul: w) słowa (non declines... 
in verba) lychoty FI 140,4.

18. wskazuje kogoś a. coś, przeciw komu, 
czemu skierowane jest czyjeś nieprzyjazne dzia
łanie *przeciw, adversum, in, contra : Bo sclonili 
so [se] w *czo {Pul: przeczy w tobye) zla (de- 
clinaverunt in te mała) FI 20, 11; Bo sclonili se 
{pro so, sc. nieprzyjaciele) w mo lychoti [moie] 
(declinaverunt in me iniąuitates) FI 54, 3, sim. 
Pul; Wznesy rocze twoye w pichi gich (leva... 
in superbias eorum) do concza FI 73, 4, sim. Pul; 
Bycho... lescz czynyly w slvghy {Pul: slugam) 
yego (ut... dolum facerent in servos eius) 
FI 104,24; Przes nyevmyeyotnoszcz gest sgrze- 
szyl w boga (per errorem deliąuit in dominum) 
BZ  Lcv 5, 19.

19. wskazuje coś (a. kogoś) stające się własno
ścią itd. (zazwyczaj po czasownikach oznacza
jących wejście w posiadanie): (Ja)co Jandrzi- 
choui kroi dal Trzebeslauicze, <j)aco sze Potrek 
w ne ne wanszoual {leg. wwiązował) 1388 
Pozn nr 39; Eze Sulkoui dzyeczi wwyanzali sye 
w iego cząnscz mlina 1399 StPPP VIII nr 9494, 
sim. 1404 Pozn nr 560, etc.; Jaco Dirszeg ne 
wkupowal w Margorzaczine zapusty 1400 Ko
ścian nr 161, sim. 1427 ib. nr 1291, OrtOssol 
58,4, etc. ; Yako Bogusław Jerando wrzesil 
ve yeg dzelniczo 1402 Kai nr 64; Yako Grzegorz
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wruczil so w Gnechow0 coscz 1403 Kai nr 93, 
sim. ib. nr 83, etc.; Jacom są ne wrzuczil 
Meczcoui w Przeranw we trzi czanszcy soltistwa
1412 Kai nr 386; Iaco Micolaya nigdi ne 
wąszovano {leg. wwiązowano) we dwa kmecza
1413 Kai nr 428, sim. XV in. Maik 118, 1427 
ZapWarsz nr 194; Yako pan Wysław... wmyata 
szye w Marczynow0 oczczysn0 w yego trzy- 
manye 1418 Kai nr 625, sim. Sul 86; Ysze 
Michał... nye* wrzwdzyl szew tho dzedzyczstwo 
1424 Kai nr 993; Wroczene w dzedzyne restitucio 
ad possessionem ca 1428 PF I 488; Pozwani 
nye stanyely, powod w dzirzenye... pusczon 
ma bicz (mittitur in possessionem) Sul 10; 
On przesz mey woley wczągnal w then dom 
(in domum traxit) OrtOssol 42, 2, sim. OrtMac 
48; Tedy przydze młodszą syostra w d<zi>al 
gymyenyą gey odczyszny (ad... hereditatem) 
OrtOssol 44,4, sim. OrtMac 52; To nye ma 
bycz lyczono w dzal OrtOssol 46, 2, sim. Ort
Mac 55; Xpus w dzedzycztwo byerze wszystek 
lyud od boga oycza Pul 2 arg.; ~  Jaco Szidowca 
slubil Przimilowi... iego dzelnicza w Rogaczewe 
ne kuppicz any w sastawo bracz 1403 Kościan 
nr 196, sim. ib. nr 213; Yako prawe tha dzedzina 
w Rogowe... oczczu wekugistoscz {leg. w wie- 
kujistość) ne gest podana, ale w sastawa... 
lystem dzedzinnym 1420 AKPr VIII a 151, 
sim. 1420 TPaw VII nr 1859, 1425 Kai nr 927.

20. wskazuje przedmiot posiadania (po przy
miotnikach oznaczających stan posiadania): Bil 
gest wyelmy bogaty w złoto a w szrzebro 
(erat... dives valde in possessione auri et ar- 
genti) BZ Gen 13, 2; Tedy opravyl edyszenskye 
myasto, ktoresch yest w lud y v poganstvo 
{pro bogatstvo) obvyte (populo divitiisque ple- 
nam) Rozm 225.

21. wskazuje coś (zwykle majątek), do czego 
się dołącza, wprowadza inną wartość, zwłaszcza 
pieniądze (po czasownikach włożyć, wnieść itp .): 
Czso ge {sc. pieniądze) wnosla gich matka... 
w Kyyanczino 1406 Pozn nr 598, sim. 1416 
ib. nr 807, etc.; Yze brath rodzony tey dzewky 
dal yą s tim possagem w oną zemyą 1423 
Kościan nr 973; Jaco matka moya nye wlosz<ył>a 
czterdzeyscy grziwen... w czascz Voczechowa 
w Ludomyu 1428 Pozn nr 1312; Jsze Maczey... 
nye wnosi pyaczinacze grziwen w dom matky 
Barthoscha w Kanyno, w karczma, w szastawa
1434 ib. nr 1434, sim. 1399 Kościan nr 122,
1435 Pozn nr 1448; Yesthly gye {sc. rzeczy) 
wmyeszal w obeszczye y nakładał albo thar- 
gowal OrtMac 53; ~  Yako ta grzywna płatowa 
nye *wtranczoną w gysczyna 1426 Kai nr 929; 
Czokoly on za nyą wydal mazowy gey, to

w

wszythko ma poycz w lyczbą (in rationem 
cedere debet) OrtOssol 29, 1, sim. OrtMac 26; 
Panszkye czynszę... mogą pocz w zapłatą za tą 
rolą OrtOssol 46, 1, sim. OrtMac 54; Nye 
lyczącz rocznych <płatow> w ysczyna OrtOssol 
81,2, sim. OrtMac 109.

22. wyraża stosunki podległości, podporządko
wania : a. o władzy, zwierzchnictwie: Dam uas... 
u gih ulodane Kśw av 11; Ne daway me w {Pul: 
myedzy) dusze (ne tradideris me in animas) 
zamoczaiocze me FI 26, 18, sim. Fl i Pul 40, 2; 
Poddał ye w' rocze (tradidit eos in manus) 
poganom Fl 105, 39, sim. Pul, sim. Fl i Pul 
77, 67, BZ Lev 26, 25, etc. ; Bog... tho wszythko 
w yego mocz dal De morte w. 127, sim. XV ex. 
MacDod 140, Rozm 588. 628. 777. 838; Acz gy 
podam w gych wolą, przeczyw vstawyenyu... 
vczynyę XV p. post. RozmPam 473; ~  b. o opiece, 
straży, nadzorze: Jaco Mała wszen ('wziął’) 
Betka v opekane 1389 Pozn nr 71, sim. Rozm 57; 
Jaco Przedslawa Vitowi Gorzuchowo v opekane 
iemu dala 1397 RtCn m 27, sim. 1439 AGZ 
XII 66, 1441 ib. 92; W rocze twogi (in manus 
tuas), gospodne, poleczam duch moy Fl 30, 6, 
sim. Pul, sim. Fl i Pul 9,36, Rozm 241.531; 
Jaco Margorzatha nigdi sza Michałowi w ope
kane ne podawała 1407 Kai nr 253; Tho gy- 
myenye w rąncze prziyaczelom... w opyekąn 
ma bicz polyeczono (ad manus amicorum... 
in regimine committantur) Sul 107; Thy pye- 
nadze yvsz były gego, gdy ge on wząl w {Ort
Mac 75: na) szwą obroną (in suam potestatem 
recepit) y obesczye (OrtMac 75: w obeszczye) 
OrtOssol 59, 1, sim. ib. 65,4. 66, 1. 97,4, Ort
Mac 87. 88. 134; ~  Potem ya poymye w mal- 
szenstwo (ipsam... ducit matrimonialiter) Ort
Ossol 30, 1, sim. ib. 30, 3, etc.; Zawyodlly ktho 

i dzyewką... y spal sz nyą, then ma gey dacz 
| wyano y poyacz yą w stadło malszyenszkye 

(habebit eam uxorem Ex 22, 16) XV p. post. 
Kałużn 285, sim. OrtOssol 11,3. 27,4, Ort
Mac 23; Zaslvzyla v boga, aby v to dostoyną 
{leg. dostojne) małżeństwo... była dana (ut... 
per coniugium... copuletur) Rozm 33; ~
c. o środkach pozbawienia wolności: Taco Mirek 
bil Staszków czlowek, kedi gi wsadzał w clodo 
1403 Pozn nr 726, sim. 1419 ib. nr 1047, etc.; 
Yol gy na pana Splawskego dzedzyne w yancz- 
sthwo 1413 ib. nr 695, sim. ib. nr 694, OrtOssol 
40, 1; Yeszem ya nye kaszal... g o ... bicz any 
w lenczuch sadzacz 1437 Pyzdr nr 1114, sim. 
1410 Pozn nr 675; Sustinetis enim, si quis vos 
in servitutem, w nyewolą, redigit (II Cor 11, 20) 
1453 R XLVII 351, sim. 1461—7 Serm 99 v, etc.; 
Twe syemyo... bodze poddano w roboto
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(subicient eos servituti) BZ Gen 15, 13; Bil gemv 
Ioachim w sluszbo poddan (factus est e i... 
servus) BZ IV Reg 24,1, sim. ib. Tob 9,2; 
Podalesz zoni gich w plyon (dedisti... in prae- 
dam) a dzewki gich w ioczstwo (in captivitatem) 
BZ Judith 9, 3, sim. ib. 10, 12; Geden czlowyek 
przywyodl drugyego w kłoda (in incipationem) 
OrtOssol 101,2, sim. ib. 22,2, OrtRp 69,4; 
Quia ipse... Margaretham... traxit per capil- 
lo s ... et postea eandem incipavit al. w kuną 
1486 AcLeop I nr 1479, sim. 1500 AGZ XV 403; 
Tedy yąl ye oczyecz w przekovy (coniecit eos 
in yincula) Rozm 104; Yako zydowskye kro- 
lestvo było poddano v nyevolstwo ib. 163.

23. w sytuacjach prawno sądowych wskazuje:
a. instytucję, urząd, jurysdykcję itp., pod które 
się ktoś a. coś dostaje: Is Nowa Wes ne postała 
w manofst<w)o do Czacza 1395 Kościan nr 72; 
Gdy pan Landsky sial swego soltissa do Filippa, 
abi bil milosczyw yego kmeczem a ne wwodzyl 
so sz nimi w prawo 1411 Kai nr 348; Temu 
szo trzy lata min0la, nysz *Kathazyna San- 
dzywoya w prawo wstauila 1411 Pyzdr nr 333, 
sim. 1412 ib. nr 355, 1428 Kai nr 1000; Jako 
Andrzich... ne widawal pana Dobrogosta w du
chowne prawo 1415 Kościan nr 553, sim. 1420 
Pyzdr nr 639, 1447 SprTNW VIII 2, 41; In ius 
castrense al. w grodstwo ipsum erripere habet 
dictus Petrus facultatem 1442 AGZ XI 200; 
Eadem causa non debet venire ad iudicium al. 
w prawo 1449 ib. 342; Quia Kosili aprobauit... 
benivole al. dobrowolne ssą pusczil w prawo 
meydburskye... pro equo 1451 Przem II nr 963; 
Moze[sz]ly tesz on szwe gydącze gymyenye 
w gyne prawo bracz y wywyescz (si... in iudi
cium aliąuid deferre valeat)? OrtOssol 30,2  
sim. Ort Mac 28; Thy tho (sc. sołtystwa i woj- 
towstwa) leszą y szluchayą w lyensky<e> prawo 
(ad ius feodale) OrtOssol 59, 2, sim. ib. 14, 4, 
Ort Mac 75; Czyagnal szye o tho do krolew- 
szkyego stolczą y tesz w nyemyeczszkye prawo 
(ad bannitum iudicium) OrtOssol 103, 1, sim. 
Ort Mac 140; ~  b. kogoś włączonego w jakąś 
czynność prawną: Czso mo Swanthomir wroczil 
w Szidi w oszmdzesanth *gziven..., s tego mo 
ne yiplaczil 1398 Pozn nr 363, sim. 1407 Kai 
nr 187, 1409 Kościan nr 405; Thi tho stroni, 
chczancz kv kończy zgodi... przycz, w nas 
dobrowolnye... spusczyli..., iako w iadnacza 
szlybyonego (in nos.. .compromisserunt tamąuam 
in arbitrum compromissarium) Sul 3; W per- 
sonąn... gwaltownyka (in personam... yiola- 
toris)... conyeczna mąnka przes xanząn... ma 
bicz broyona Sul 89; Rzeczone barczy w per- 
sonąn tego tho czlowyeka wsdacz ma (in per

sonam... hominis resignabit) Sul 96; Gdibi tha 
nyewyastha... swe prawo... w swąn braczyan 
bi przełożyła (cum... in fratres suos transtulerit) 
Sul 105; ~  W gego gymyą wloszony (sc. długi, 
de parte utraque nomine reposita fuerat) v do
brego czlowyeka k wyerney rącze OrtOssol 65, 3, 
sim. Ort Mac 87; Moya szyostrą... mey zenye 
w me gymyą (nomine fratris)... klycze dalą 
OrtOssol 97, 3, sim. OrtMac 134; ~  wierzyciela 
korzystającego z poręki: Iaco pan łan kaszal 
*Stanislaoui na szu (leg. się) wszancz osm 
grziwen w Szidi 1413 Kai nr 414; ~  c. sumę 
poręczoną, wysokość zobowiązania materialnego: 
Wecz Potrek wranczil Paula do Staszcouicza, 
s tego gy wszego viprav<ił> 1388 Pozn nr 47, 
sim. 1389 ib. nr 233, etc.; Jaco Thoma ne 
wranczil Voczecha do Venczincza we stirzi 
grifni 1391 ib. nr 96, sim. 1407 ib. nr 621, etc.; 
Czso mo wranczil pan woyewoda do Bedzanti... 
w dzesancz krziwen zacladu 1402 ib. nr 529, 
sim. 1408 Kościan nr 376, etc.; Iaco mo Sczed- 
rzik wranczil we dwa eona 1402 Pozn nr 546; 
Iaco Virzbanta y Nemerza przes mey voley ne 
dali mi yrzeszena y dzeszancz cop płatu 1403 
ib. nr 740; ~  wartość zastawu: Yako Jacussz... 
wikupyl Bena s szedmy włok w Geszorkach 
we trzydzeszczi grziwen 1404 RtGn nr 92; Gdy 
Gdobert zastawił swo wszitko czanscz... *Miro- 
slaowy w polczwarty grzywny 1412 Kościan 
nr 457; ~  d. rodzaj zabezpieczenia pretensji: 
Jako prziyeli do Wclgego Koszmina, tako szo 
pusczili gedna[n]cze<m> v rancze 1395 Pozn 
nr 187, sim. 1420 Kościan nr 807, 1420 TPaw VII 
nr 1562; Kedi Jacub... Adama... przeprzal, 
isz mu ne mai w tey dzedzine yadzicz, i gemu 
w roko slubil 1405 Kościan nr 280, sim. 1416 
ib. nr 588; Jakoszmy Franczkowy y yego zene 
ranczily w rancze za trszydzesczy grziwen y za 
trszy 1416 ib. nr 585; Jacoin ne wranczyl 
Marczina w rankoyemstw^o przeczywo Abra
mowy 1423 ib. nr 998, sim. 1419 Pyzdr nr 596, 
1428 Kościan nr 1199; Jacom ya nye ranczyl 
poteomorzemy w rąką za Wyanczincza... yego 
cząsczy 1425 Kościan nr 1125, sim. 1444 Pyzdr 
nr 1215; Jako mne Sczepan przy ani w yedna- 
<nie> 1428 ZapWarsz nr 338, sim. ib.; Jakom 
ya nye wprawy 1 w *rakoyamsthwo... Jana... 
do Yakuba... pothla poszw (leg. pozwu) 1479 
ZapWarsz nr 1455; Qui Mathias... pro predicta 
re fuerit positus in caucionem al. w rakoyem- 
szthwo 1488 Trześn 113; ~  Jaco Potrassz... 
ne obssilal rankoym Sandziwogewich... ani gim 
w *szalogu kaszal 1412 Pozn nr 685; Kedi 
Przibislaw... ypomonol rokome *Bronislaowy 
w załogo, tedy yescze ne wedzal zakasny ero-
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lewske 1415 Kościan nr 531; Yaco Wączenecz... 
obesłał Jana... nazaywtrz, gdy wgal w szalogą 
1417 Pozn nr 919, sim. 1404 ib. nr 746, 1420 
ib. nr 1070, 1425 Pyzdr nr 788, 1429 ib. nr 919, 
Sul 71; Yakom bil posłem ot Mycolaya a od 
Swyanthoslawa do Jannscha... opowyadayocz, 
ysz gospodarz nye chczal gich przygyocz na 
wtorky w załogą, abi gim Janusch vcazal gynno 
gospodo 1429 Pyzdr nr 923; ~  e. wysokość 
nałożonej kary, wartość poniesionej szkody: Iaco 
Boguchna ne podała so we szkodo in duabus 
marcis 1401 Pozn nr 493; Yaco o thy penądze, 
czszo gy wraczyly Potr y Micolay za Wathą, 
w tem yest skodzen w szyroke grosze sydow- 
skych penądze (pro penądzy) 1419 ib. nr 969; 
Yako pan Pyotr... nigdy nye bil opyckadlny- 
kem... swe swyesczi any gyey wyodl {leg. 
wwiodł) we dwadzeszczya grziwen y w sescz 
długu 1428 Kai nr 729; Tedi w tako vyele vin 
potanpyon bandzye, w yako vydu żałoba naan 
bila (in toto et in poenis condemnabitur, in 
quo actio fuerit) Sul 87; W vyną pyąndzyesyant 
nam... przepadnye Sul 96; ~  Aby lvdze thaczy 
nye ypadaly we szskodą zywotha vbogego (pro 
oboyego, ne in periculum incidant vitae utrius- i 
que) Sul 53; ~  f. spór, postępowanie sądowe: 
Ne wchodzy w sod (non intres in iudicium) 
se slvgo twogym FI 142,2, sim. Pul; Yakosz 
temu trzy latha mynalą, nyszye w roky szaszwal 
1423 Kai nr 867; Dominus Leonardus... im- 
posuit al. wloszyl sze w to rzecz ex parte domini 
castellani 1444 AGZ XI 251; Szamperzs tam 
giste o drvgą rzecz... w rosprzą zalowacz nye 
bąndze mocz (reus actorem... reconvenire non 
poterit) Sul 42; Cui antequam respondcbo et 
controversiam faciam al. w przą wstąpyą 1481 
AGZ XVI 168, sim. 1471 Kozier I nr 57, 1487 
AGZ XIX 314; Dominus Cunradus in aliquam 
controversiam non intrando al. w odeprze nye 
wstąpuyąncz postulat 1486 AGZ XVII 228.

24. osobliwości co do pozycji i grafiki: a. przy- 
imek powtórzony po wyrazie określanym a przed 
przy dawką: Iaco Thomina szostra wnosla w Na- 
lek, w to dzedzino, sto grziwen swego posagu 
1400 Pozn nr 436, sim. 1417 ib. nr 921, 1444 
ib. nr 1638; Werzo w boga w oczcza (Wierzę 
3—5. 7—12, etc.: w bog otcza) wszechmogo- 
czego Wierzę 1.6; Iaco Micolay ne ranczil 
wyssze Wanczcze, yedno sza dzeszancz grz<y>- 
ven w dzedziną w Gyuanouicze 1415 Kai nr 486, 
sim. 1421 Kościan nr 910, 1422 ib. nr 920; 
Jaco Jagneska nye wnosla w dom w Jaro
sław <ow> XXX marcas 1424 Kościan nr 1251; 
Jsze Wischota nye yachal... na dzedzyna ycgo... 
v zapust v zagayoni 1437 Pozn nr 1484; Yako

wschedl v myasto v yedno (ad quandam civi- 
tatem) zyemye eypczkey Rozm 90, sim. ib. 405; 
Badzyeczyely proszycz mego oycza v ymye 
v me (in nomine meo Jo 16,23) ib. 574; 
~  b. przyimek powtórzony po przydawce a przed 
wyrazem określanym: Yaco Marczin yachal 
w Zymunow w zapust 1425 Pozn nr 1211; 
W takwz (leg. takąż) w pokvsza (SKJ I 112: 
w thuką pokussę, Gal 6, 1) 1449 R XXV 166; 
~  c. przyimek między negacją a zaprzeczonym 
wyrazem: Wniwecz (Pul: nywecz) wnidoo (ad 
nihilum devenient) iako woda czekocza FI 57, 7; 
Wniwecz obroczisz (ad nihilum deduces) wszitki 
pogani FI 58, 9, sim. Pul, sim. Sul 92, Pul 59, 13, 
ca 1500 Er z 116, Rozm 281; Esz pany Krze- 
chna... nye wwansala sye nywecz po manszne 
ssmerczy 1401 SKJ 111 193; Jaco Janek ne podał 
sze *Przeczslaowy ny w yedna (/. e. w nijednę) 
scoda 1403 RtGn nr 136; Nye wchodzy ny 
w szadną (/. e. w niżadną) smowo (ne ineas 
pactum) BZ Ex 34, 15; ~  d. przyimek między 
przysłówkiem a odpowiednim przymiotnikiem: 
Przemyenyona (sc. woda)... barzo v krasne vyno 
(in vinum optimum) Rozm 208; Vszadzyly 
y (leg. ji, sc. Jesukrysta) barzo v czyemnyczą 
czyemną ib. 732; ~  e. przyimek między przy- 
dawką a określanym wyrazem: Taco czso Machna 
na Granowskye żałowała, bi szo wrzuczili yey 
w zastawo 1408 Kościan nr 390; ~  f. osobliwości 
graficzne: Yako soltisz... nye rambyl dambiny 
zolandney, gedno tho brał, wyecz szya wcupil 
1424 Pyzdr nr 979; Quia tu intrasti mecum 
in contrarium al. wye przo 1460 LubPodk 92; 
Rosztargnąwszy szą wye swady (war. kal.: 
we sfadą) versi in sedicionem (Num 20,3) 
ca 1470 Mam Lub 42; Sługą nyevzytecznego 
vrzuczczye vye czny (pro czmy) vnatrzne (in 
tenebras exteriores Mat 25, 30) Rozm 490, sim. 
ib. 379; ~  Aczbysmy thszo *weydly wy Mi- 
kolayowo, tho naszey duszy ne skodzy 1424 
Kal nr 871; Jsze pan Micolay... ne schedl wi 
trzidzesczi taco dobrimi... do clastora... hu- 
mislnye 1429 Pozn nr 1339; Jacom ya nye 
rzuczil syą wi gymye<nie) dziedziczne 1458 
Czrs s. LXXX1V.

II. Łącząc się z loc. rzeczownika lub zaimka:
1. wyraża stosunki przestrzenne, wskazując miej
sce (jego powierzchnię lub wnętrze) , w którego 
obrębie, granicach coś jest a. coś się dzieje: 
Tribuimus sibi unum pratum prope... molen- 
dinum, nuncupatum w okolu (1371) KodWP 
III 366; Togodla pred uolem a pred osiem 
v yaslkah s<ię położył) bil Kśw cr 30, sim. ib. 34, 
Gn 4b, etc.; Utore gy uidal Moyses ue kru 
polaiocego Kśw dv 16; Jaco w Petroue domu
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ne bili Micolageui kon<ie> 1387 Pozn nr 31, 
sim. 1391 ib. nr 110, etc.; Jaco Gnevomir 
f  Rogaline ne zastauil Woczechoui niyednich 
vszitkof 1391 ib. nr 114, sim. ib. nr 277, etc.; 
Yako Wavrzeni<e>cz vczynyl mne scod0 f ga- 
gech y f szytach 1399 Kościan nr 120, sim. 1398 
StPPP VIII nr 6389, 1403 Kai nr 91, 1402 
Pozn nr 537; Czso iol Iaroslaw Bartka, to gi 
iol w zapusce, ez mu robił w zapuscze 1399 
Pozn nr 400, sim. 1415 Kai nr 508, etc.; Yszecz 
gest on syothim {leg. z świętym) Ganem f ragu 
byl Gn 184b, sim. BZ Gen 2, 15, etc.; Powiszon 
bodz w craioch (in finibus) ncprzyacelow mogich 
FI 1,6, sim. Pul, sim. FI i Pul 26, 19. 48, 11; 
Sędzi we scriczi (in insidiis, Pul: w załogach) 
s bogatimi FI 9,29, sim. FI i Pul 9,30, etc.; 
Gospodne, kto bodze przebiwacz w przebitcze 
(in tabernaculo) twoiem? FI 14, 1, sim. Pul, 
sim. Gn 3b; Vw0znol iesm w glinę globokey 
(in limo profundi) FI 68,2, sim. Pul; Gisz 
sedzeli we wroczech (in porta) FI 68, 15, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 72, 28, etc.; W morzu (in mari) 
droga twoia FI 76, 19, sim. Pul, sim. FI i Pul 64, 6. 
88,25; Vczinon iesm iaco wrobi szczegelny 
w dachu (in tecto) FI 101,8, sim. Pul; Genze 
wypusczasz studnye w podolech (emittis... in 
convallibus) FI 103, 11, sim. Pul; Weszła gest 
we czmach (in tenebris) swatloscz prawym 
FI 111,4, sim. Pul; Przewedzy myo we stdzy 
(deduc me in semitam, M W  23b: na scziezcze) 
*kaznich twoych Fl 118,35, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 16, 6; Zona twoya yako maczycza oplwyta 
w sczanach (in lateribus) domv twego Fl 127, 3, 
sim. Pul; Wwedz mo w drodze wekvgey (deduc 
me in via aeterna) Fl 138,23, sim. Pul, sim. 
BZ Is 48,17. Nah 2,5 , Dział 35; Pusczili 
ludzy na Yanow dom: gedny na konyech, 
druge pyeszczem, druge w lodzyach 1423 Kai 
nr 699, sim. EwZam 303, etc.; To, czom wsząl. .. ,  
tom wszal w lacze m[y]ego pąna 1424 Pozn 
nr 1187, sim. 1426 ib. nr 1234, etc.; Jsze wten- 
czasch schedzelismy w zagayonem veczu 1428 
ib. nr 1309, sim. ib. nr 1304, etc.; Item nota: 
Potest dici w nebyesech, scd competencius di- 
citur na nyebyesech 1440 R XXIV 76; Cum 
pratis in tribus campis v!g. w trogem polu 1442 
TymProc 233, sim. 1439 DokMp II 311; Gdze- 
kole... wyeprze w szwogych granyczach (infra 
suos limites) pobyge Sul 69, sim. 1455 AGZ 
XIV 439; In Italia ve Wloschech XV med. 
GIWinc 145, sim. ca 1450 PF IV 571; Pecceavi 
in populo, comedi celum vpeklem w popyele 
czelą XV med. Zab 517; Thedycz ya ivsch w drodze 
bandą Aleksy w. 69, sim. Fl i Pul 13, 7; Które 
mogl naleszcz... w syeny krolyowye (in palatio

U  W

regis) BZ IV Reg 12, 18, sim. ib. I Par 23,28, etc.; 
Wydzely, ysz tramy pywnyczne powodą leszą 
w mvrze (in muro) OrtOssol 92, 1, sim. OrtMac 
126; Acz kto... vczynylby zlodzeystwo we wsy 
(in... villa) pana gynszego... w stawie, w rzecze 
(in ... piscina vel in aqua fluenti), na łącze, 
we zboszv (in... frumento), na polyv Dział 56, 
sim. Sul 67—8; W koszczele-czy zabyly Tęcz 
w. 8, sim. De morte w. 24, etc.; Vestimenta tua 
sicut calcancium in torculari depcza<cych ?) 
w prasse 1461—7 Serm 110v; Ya v onem 
yeplk<'u> była De morte w. 140, sim. ib. 
w. 141; Jakom ya nye wszyal cztherech korczi 
pszenycze... Yana... we spythalv Szwyathego 
Ducha 1498 ZapWarsz nr 1800; Quorum unus 
(sc. vir) gladium extractum posuit sibi (sc. regis 
fratri) a retro v tyle ca 1500 GIKazB I 88, 
sim. 1456 ZabUPozn 113; V yednym pnyv (in 
uno balsamitico stipite) vrosla latorośl krasna 
yednego zyola Rozm 73, sim. ib. 567; Vyelyką 
mąką czyrpye v tym plomyenyv (in hac flamma 
Luc 16,24) ib. 396; Bądą znamyona v slonczv 
y na myeszyączą {leg. miesiącu) y v gvyazdach 
(in sole et luna et stellis Luc 21,25) ib. 482, 
sim. Fl i Pul 18,5; Vzrą syna czlovyeczego 
ydączcgo v oblocze (in nubibus caeli* Mat 24, 30) 
Rozm 483, sim. ib. 718.723; Którzy tey noczy 
odpoczyvayą v lozv ib. 609, sim. ib. 601; Którzy 
szycdzyely v vlyczach, gdzye nykt yny nye 
szyedzyal ib. 710; Az szye suknya {sc. Krys- 
ta) ve krvy maczała ib. 827; ~  (miejscem na
czynie, przedmiot, itp .): Gestcy gy on (sc 
Domitianus św. Jana) bil f goroczem olegu 
f panvy varzycz kasal Gn 178 b ; Dum igitur 
in pheretro, f marach, portaretur Gn gl. 121 b; 
W sidle swoiem (in laąueo suo) vsmerzil gy 
Fl 9, 32, sim. Pul; Nagotowali so strzali swoie 
w tulę (in pharetra) Fl 10, 2, sim. Pul, sim. BZ 
Is 49,2; ln valisiis w tlumoczech 1421 AKH  
XI 416; Przetho szle napyssano, esze mało 
pywa we dzbanye imyano 1436 JA XIV 506, 
sim. XV p. pr. SKJ I 312; Pokoyne obyati 
warzily w kotlech (in lebetibus) a w panwyach, 
a w garnczoch BZ II Par 35, 13; Oknem w koszv 
(in sportae II Cor 11,33) spvsczon geszm przez 
mur XV ex. SKJ 1 67; Vmyvaly thy sządy, 
v thychze yadaly Rozm 208; ludasch myal 
myech, v ktorem (in ąuibus) choval to, czo 
davano... na potrzebysną ib. 553; ~  (miejscem 
utwór pisany lub mówiony): Cce so taco ue 
Kxogah sodskih Kśw av 4, sim. 1457 ZapWarsz 
nr 1028, Rozm 484. 540; Ale v suotem pisany 
ctuorakim ludem... moui <bog>...: Vstan! Kśw 
br 9, sim. ib. cv 23, etc.; Jakoś S0 cce v ie suotem 

ziuoce Kśw br 41, sim. Aleksy w. 9, etc.; Pouada

W

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



w w 15

nam duoie u tih sloueh su0ti Symeon Kśw dv 8, 
sim. XIV ex. Pocz 232; Jacosm trzimal... t0 
czoscz, czso iest w liscze, Malgorzaczino 1391 
Pozn nr 251, sim. 1443 Tym Sąd 140, etc.; 
Prestocz miły Xc ve fczoragsze ewangelie movy 
Gn 171 b; Yssz Wysszotha ten rok sprawedliwe 
stal..., czso gy w xangach ma 1420 Kai nr 764, 
sim. 1426 KsMaz IL nr 2062, 1437 ZapWarsz 
nr 493; W nyektorem wstawyenyv (in... con- 
stitutione) namyasthka naszego... vstawyono 
było Sul 75, sim. ib. 6, Dział 2; Tho ma bicz 
rozumyano w oboyem członku przepyssanem 
(in utroąue articulo descriptis) Sul 102, sim. 
1471 GórsJaz 283; Mozely oddacz (sc. imienie) 
na kosczyol... w testamencze OrtOssol 59,2, 
sim. Ort Mac 76; Aby... dały obyatha, yako 
rzeczono yest w zakonye boszym (in kge domini 
Luc 2, 24) EwZam 294, sim. Rozm 266, etc.; 
Yako pysal Moyzesch y v proroczech Rozm 214, 
sim. ib. 185, etc.; Thego nye czczycmy v Yere- 
myaschu, ale v Zacharyaschu ib. 764, sim. ib. 
765, etc.; ~  (miejscem zewnętrzna część ciała): 
Bo ne w gich vsczech (in ore eorum) prawdy 
FI 5, 10, sim. Pul, sim. FI i Pul 33, 1. 37, 15; 
Acz iest lichota w moiuroku (in manibus meis) 
FI 7, 3, sim. Pul, sim. FI i Pul 25, 10. 74, 7, 
Aleksy w. 189; Rozlana iest miloscz w wargach 
twogich (in labiis tuis, Rozm 120: v yego 
vsczyech) FI 44, 3, sim. Pul; Bodo wam (sc. 
bydliciele ziemie) iako gosdze w oczv (clavi 
in oculis) a iako kopye w bokv (lanceae in 
lateribus) BZ Num 33, 55, sim. ib. Judith 10, 14; 
Duo (sc. vulnera) in occipite capitis al. w thile 
1498 AGZ XV 361; Mą (sc. koń) gusz na przed- 
nyey pravey nodze w kocze 1499 GórsJazRp 275; 
Nyyednego zakalv w yey zrzyenyczy nye było 
(nulla macula fuscata fuit illa) Rozm 21; V yego 
pyątach svyątych (in plantis) przykre kamyenye 
rosło ib. 154; Szl<z>y ye v povyekach yey (in 
maxillis eius Thren 1,2) ib. 741; ~  (miejscem 
człowiek a. zwierzę, jego wnętrze i wewnętrzne 
części ciała) : Allecz on f svem szerczu gestcy szo 
on byl rosmyslil Gn 5a, sim. FI I Prol 6, etc.; 
Ticz fszythky clonky mai gest byl f szobe sfwothy 
Bartlomeg Gn \14&, sim. Slota w. 98, etc.; 
Tenci szo gest byl f lone v swe miły matuchny... 
polosyl Gn 180a, sim. ib. 4b; Ani iest w iego 
dusze (in spiritu eius) zgloba FI 31,2, sim. Pul, 
sim. XV med. R XXII 243; Ne bodzcze iaco 
kon a mul, w gichsze ne iest rozum (quibus 
non est intellectus) FI 31, 11, sim. Pul; Bo ne 
gest molwy w yozycze mogem (in lingua mea) 
FI 138, 3, sim. Pul; W moyem rozvmye pythalem 
y thakyesz w pyszmye czythalem, zadney thakyey 
nye szlychalem... panny mylosczywszey 1453

R XXV 213; Dominatur (sc. diabolus) eciam 
inmundis, quos sufFocat in ore, davy w gardle,... 
et stringit in renibus gnecze w byodrzech 1461—7 
Serm 97 r; Otho pocznyesz w szyvoczye (in utero 
Luc 1,31) a porodzysz syna EwZam 288, sim. 
ib. 289, etc.; Baczczye przykład, kosthirowye, 
nąpyschczye gy dzysz w zwey glowye XV ex. 
MacDod 136; Thy czthyrzy elementa... zyednaly 
sszye v yego svyąthym czyclye Rozm 156, sim. 
ib. 155.367; Abysczye poznały..., yzem ya 
v mem oczsu a oczyecz ve mnye (quia pater 
in me est et ego in patre Jo 10,38) ib. 430, 
sim. ib. 562, etc.; ~  (sam) w sobie, w sobie 
samem cf. Siebie; ~  (miejscem zbiorowość istot 
żywych) f wśród, między, apud, inter, in (aliąui- 
bu sf: Prz<e)to ne wztaio nemilesciwy w sodze 
(in iudicio) any grzeszniczy w radze (in concilio) 
prawich FI 1,6, sim. Pul, sim. ca 1470 MamLub 
165, 1471 Mam Kai 139; Bo gospodzin w poco- 
lenu prawem (in generatione iusta) iest FI 13, 10, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 5, 13; W ludu (Pul: 
we zboru) czoszkem (in populo gravi) chwalicz 
cze bodo FI 34,21; Znan w Szidowstwe (in 
Iudaea) bog, w Ysrahel (in Israel) welike ymo 
iego FI 75, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 80, 8, etc.; 
Ne iest rowennik tobe w bodzech (in diis), 
gospodne! FI 85,7, sim. Pul; W szborze krze- 

I sczyanskyem fipsi, sc. patri, gloria in ecclesia 
Eph 3, 21) 1449 R XXV 167, sim. BZ Gen 49, 6; 
Yze Xpus czyny dzywy wyelyke sam we wszem 
stworzenyu Pul 76 arg.; A thy, Bethlegem,... 
nykakye mnyeysza yestesz w kszyąszączyech szy- 
dowskych (in principibus luda Mat 2, 6) EwZam 
293; Bo vyelykye (leg. w wiclikie) trzodzye (in 
magno grege)... pozna maczyerz Rozm 200; 
~  w wyrażeniach przysłówkowych: w kole cf. 
Koło; w okrędze, w okręgu cf. Okrąg; w po- 
śr(z)odku cf. Pośrodek; w(e) skryci(u) cf. 
1. Skrycie.

2. wskazuje to, do czego coś przynależy 'u, in : 
Ysz łan cztyrzi palcze w rącze (in manu) gemv 
myeczem vcząl Sul 40, sim. Dział 28; Glans 
yaplko w gardle albo zoladz ca 1500 Erz 116; 
Curvatura staw w' kosczyąch, vel baculus pasto- 
ralis ib., sim. ib.; Mosg w kosczy medulla ib.; 
Musculus est caro in pollice vel tibia myschka 
w rącze ib.; Baczysch..., vyely[l]e v yego rącze 
było *balczov Rozm 732; ~  ~  Gdy kmyecz 
czalym plvgyem, w ktorem ma woli abo konye, 
a orze Dział 5; ~  ~  Et inde munera: aurum 
precipuum est in metallis, ve Spiszach, thus in 
sacrificiis, mirra in sepulturis 1461—7 Serm 
390 v.

3. wyraża stosunki czasowe: a. w połączeniu 
z rzeczownikiem nazywającym zdarzenie lub
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stan, w którym się coś dzieje a. trwa \podczas, 
w czasie, ćń/m, tempore (sc. quo aliąuid f i t f :  
Preto ize ne ymal w suem naródeny, gdebi suo 
g<łowę podkłonił) Kśw cr 29, szw. F/ i Pul 9, 3. 
125, 1; Yszecz szo on k nemu f  swe mlodoscy 
gest bil nafrocil Gn 180a, sim. XV med. R XXV 
153, etc.; Nektora snamona była so vkasala 
f nalesenv syotego crisa Gn gl. 101 a, sim. ib. 
101 b; Vczinil se iest gospodzin... pomocznik 
w przigodach y w *zamotcze (in opportuni- 
tatibus, in tribulatione) FI 9, 9, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 4, 1, etc. ; W mislenu moiem (in medita- 
tione mea) zaszsze se ogen FI 38, 4, sim. Pul, 

F/ i Pul 54,2; Wszistko iego posczelo 
przewroczil ies w nemoczi iego (in iniirmitate 
eius) FI 40, 3, s/w. Piz/, *s/m. Azzw 60, XV p. post. 
R 1 s. XLV11; W otworzenyy rokv twoyu 
(aperiente te manum tuam) wszytko napelnyono 
bodze dobroczy FI 103, 29, sim. Pul; Kaio sse 
teze, izem sse dopusczil scdm smertnich grze
chów. .. y we sne, y na iawe Spow 2, sim. BZ 
Gen 28, 12, etc. ; Kegdi Jaszkowy eon wzanth 
w pobiczu 1410 JA VI 211, sim. 1418 Pozn 
nr 1029, etc.; Ysz we szwadze a w rosczirkv 
(in contentione et discordia) Pyotr szą sam 
vrenil Sul 34, sim. Dział 23, sim. 1396 Pozn 
nr 305, ca 1470 MamLub 284; Wezwała gymyo 
gego Beria, przeto ize we zlich czasyech (in 
malis) domv gego wiszedl gest BZ I Par 7, 23; 
Dzyeczy, czo ... szobą (leg. z sobą) myely 
w malszenstwe (in matrimonio), thy obudwv 
wyeszmą gymyenye OrtOssol 30, 1, sim. Ort- 
Mac 28, sim. Rozm 79; Dayze my, yzbych 
szynaczka thwego w mem konyczv przyyala 
Naw 60, sim. ib. 67; Kto straczy duscha svoyą 
na them svyeczye prze mye, naydzye yą w zy- 
voczye vyecznem (in futuro) Rozm 313, sim. ib. 
249.365; Tegodlya ve vstanyv s martvych (in 
resurrectione Mat 22,28) czyyą zona bądzye? 
ib. 414, sim. ib. 391.436.

b. w połączeniu z rzeczownikiem nazywającym 
moment lub odcinek czasu, w którym się coś 
dzieje a. trwa: Oua f pirue nedzele tego tho 
aduentu poszodali szo verny xpiani priscza gego 
Gn 2a; Presto isczy gest gy ona (sc. Maryja 
Krysta) f chuarthemnacze lecze bila poczola, 
allecz f pothemnacze lccze gestcy gy ona bila 
porodziła Gn 4b, sim. BZ III Reg 18, 1. II Par 
29,3; Acz przydo w ustavyonich czasyech (in 
temporibus statutis) BZ 1 Esdr 10, 14, sim. ib. 
II Esdr 9,13; Goracze rzeczy... nye mayą 
szandzony bycz w zawyeszonych dnyach (in 
diebus feriatis, Ort Mac 77: w szawyeszone dny) 
OrtOssol 60,2, sim. ib. 69,2, Ort Mac 92; 
Przyślą godzyna, v ktoreyze (in qua Jo 5, 28)

16 w

wschysczy... vslyschą gloss syna bożego Rozm 
260, sim. ib. 207; ~  (o porze doby): Bo we dne 
y w noczi (die ac nocte) yczoszila se iest nade 
mno roka twoia FI 31,4, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 41, 3, etc.; W iutrzny (in matutino, Pul: 
w yutrznyę) zabyal iesm wszistki grzeszne zeme 
FI 100, 11, sim. FI i Pul 62, 7. 72, 14; To by 
ozalowano we dnye, szlowye przed noczą Ort
Ossol 64, 1, sim. Ort Mac 85, sim. 1393 TPaw IV 
nr 85, etc.; W polnoci (media nocte Psal 118, 62) 
wstawałem kv chwalenyu czebie M W  21 di, sim. 
De nativ w. 15; ~  w zleksykalizowanych wy
rażeniach o charakterze przysłówkowym: w czasu 
czegoś, w jenem czasu, w ktorem czasie, w nie- 
ktorem czasu, w rozmaitych czasiech, w tern 
czasie (czasu), we wszelkiem czasu cf. Czas; 
w każdej dobie cf. Doba; w tych dnioch, pojć 
w(e) dniach cf. Dzień; w(e) mgnieniu oka, 
w oce (oka) mgnieniu cf. Mgnienie; być w... 
leciech cf. Lato; być w ... roce cf. Rok; być 
w starości ileś lat cf. Starość.

c. w połączeniu z rzeczownikiem nazywającym 
okres czasu, w ciągu którego się coś dzieje 
a. trwa eprzez, w ciągu, w przeciągu, tempore 
ąuodam, per tempus ąuoddam : Jaco mi Pyotrasz 
miał koczel f cz<t)irech nedzelach oprauicz 
1393 Pozn nr 142, sim. 1413 Kościan nr 500, etc.; 
Oczczowe naszi zwastowali nam dzalo, iesz 
vczinil ies we dnoch gich (Pul: w gych dny) 
y we dnoch starich (in diebus eorum et in diebus 
antiąuis) FI 43,2, sim. Pul, sim. FI 71,7, FI 
i Pul 114,2, BZ Ruth 1, 1. I Par 5,10; Taco 
blogoslawicz cze bodo w sziwocze moiem (in 
vita mea, Pul: do mego żywota) FI 62, 5, sim. 
FI i Pul 16,15. 48,19. 103,34, etc.; leszcze 
rozplodzo se w starości oplwitey (in senecta 
uberi) FI 91, 14, sim. Pul, sim. FI i Pul 118, 
147, etc.; Francyszek... Lucziyą bąndączą w le- 
czech mlodich (in aetate infantili) syrothą... 
wszyąl na swą pyeczą Sul 37, sim. Dział 26, etc.; 
Ges to w dzewczem stawu (MamKal 45: 
w dziewczem wyekv aut w latach) gescze iest 
(in puellari adhuc aetate est) BZ Num 30, 17, 
sim. Rozm 17. 120. 148. 159; Sebraly syo ..., 
abi vczinyly swyoto przesnycz w drugem mye- 
syoczv (in mense secundo) BZ II Par 30, 13, 
sim. ca 1470 MamLub 81; Thesz byvam v cze- 
szarszkyey szeny zymye, lyecze y w geszeny 
De morte w. 187; Navczala szyą v krotkyem 
czaszy (tempore brevissimo) Moysesovego za
kony Rozm 17.

4. wskazuje przyczynę * z powodu, ze względu, 
wskutek, dzięki, propter, ob, aliąua re : Gdas 
so ... usmerilo taco mochne bostuo, v cem 
buiach może nase mdlę clouechstuo? Kśw cv 7,
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sim. ib. 4; Pocazuie nam ewangelista suoty, iz 
tet to crol iesc miloscyueysy, a to u recy tro- 
iakey: v milem nabeny..., w dlugem chacany..., 
w rihlem othpusceny ib. 34—6; Czosm Mico- 
layeui dal rok, f temesm niyedney scodi ne 
vczinil 1396 Pozn nr 319; Czszo my Pacosz 
poszegl s braczą, w tern mam szcodi iaco 
oszmdzesand grzyven 1399 Kościan nr 111, 
sim. ib. nr 112; Alle vy gy barthodzegem na- 
szyuacze, a f them vy barszo miłego Xa gne- 
vacze Gn 173a, sim. ib. 179a, Gn gl. 52a, 
Rozm 24; Ale ia w mnoszstwe (in multitudine) 
miloserdza twego wnydo w dom twoy FI 5, 7, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 30, 20; Radowacz y we- 
selicz se bod o w tobe (in te) FI 9, 2, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 20, 1, etc.; Bo w tobe (in te, Pul: 
tobo) witargnon bodo od pokusy y w bodze 
moiem (in deo meo) przez (pro przeydo) przes 
mur FI 17,32, sim. Pul; Zamocylo se iest 
w gnewe (in ira) oko moie FI 30, 11; Rozne- 
mogla se iest w uboszstwe (in paupertate) 
czescz moia Fl 30, 13, sim. Pul; W gospodne 
(in domino) bodze chwalona dusza moia Fl 33, 2, 
sim. Pul, sim. Fl i Pul 43, 10, etc.; We złości 
gich (in malitia eorum) rozproszi ie Fl 93, 23, 
sim. Pul; Gensze corunvge czebe w mylosirdey 
(in misericordia) a w slutowanyv Fl 102,4, 
sim. Pul; W lacznosczy y w przespycy (esurientes 
et sitientes, Pul. lacznocz y pragnocz) dusza 
gych w nych zagynala gest Fl 106,5; Kedi 
Potrek otpuszczil Thome przedacz dzedzino... 
a w tern mu ne szcodzicz 1405 Kościan nr 264, 
sim. 1417 AKPr VIII a 140, 1419 Pozn nr 969; 
Czo gim brata ranił a v tich ranach vmarl 
1407 RtGn nr 176; Nicolaus... astitit... con
tra... Steczkonem... et pronuncciavit ipsum 
contumacem al. zdał w nyestanyv 1436 AGZ 
XI 107, sim. 1451 ib. 372, etc.; Gdy w wyelgem 
dlugv (in gravi debito)... swary szą... wsrvszayą 
(Dział 66: wyeliky swar... o wyeliky *dlvd... 
bywa) Sul 72; Gdi isczyecz... nyektoran czan- 
stka swemu poziczczi zaplaczyl prócz oczwy- 
stosczy... rąnkoymyey, tegdi w them vczinku 
(ipso facto)... rankoymya ot tego tho ranko- 
yemstwa bival viswolyon Sul 100; In quo quis 
audet, gl. sc. gloriari, w czem ktho szmye sze 
chwalicz,... audeo et ego (II Cor 11,21) XV med. 
SKJ I 65; W swem gnyewye (in furorę suo) 
zabylyszczye mosza a w swey woły (in yoluntate 
sua) podkopały mvr BZ Gen 49, 6, sim. ib. 4, 23; 
Oczecz nasz... w swem grzesze (in peccato suo) 
vmarl iest BZ Num 27, 3, sim. ib. III Reg 16, 19. 
IV Reg 14,6; Ony (sc. sąsiedzi)... pomoczy 
dacz nye chczeli, a w tern (Sul 39: a thakosz) 
mnye kony gest zgynąl Dział 28; Adam mye
Słownik starop olsk i X

w

w yeplcze vkuszyl..., w them boga barszo 
obraszyl De mor te w. 143; W praczy rąk szwych 
chleba pozywaya (labores manuum tuarum quia 
manducabis Psal 127, 2) M W  81 a; Duscha ma 
w tobye wessola, gdym czebye boga vsrzala 
XV p. post. SlOcc XXXIV 162, sim. EwZam 
287, etc.; Zasmączyla szyą yest w movye yego 
(in sermone eius Luc 1,29) EwZam 288; Zv- 
myenye ogarnąlo... vszys<t>ky, chtorzy sz nym 
były, v yaczyv ryb (in captura piscium Luc 5, 9) 
ib. 306; Gdysz sya tesz ille rex vpraczoval 
v onym tarcyv, petiit aquam ca 1500 GIKazB 
I 69; V onym roskoschnym vydzenyv y za- 
myeskala svey slvzby Rozm 19; Takyesch zyvoth 
dzyevyczy nye yest porvschon w rodzenyy yey 
plodv yyelyebnego (ex nascente prole) ib. 65; 
Iozeph vmarl v tey nyemoczy ib. 146; Bo ssą 
czynyly pokvthą w przepoyycdanyy Yonascho- 
vem (ad praedicationem lonae Luc 11,32) 
ib. 304; Ya prószył za czye, aby v tvych po- 
kuschach nye ponykla yyara tyoya (Luc 22, 32) 
ib. 560, sim. ib. 424.567.575.762; -  Zebi- 
chom... prziszli *g boszkemu posznanu..., 
zgothowano gest (pro gesz zgothowano) wszem 
dobrim, a osobno w bodze szczodrim XV in. 
R XXV 218; Z radi yczonego ('uczczonego*) 
w bodze (yenerabilis in Christo) oczcza xandza 
Iaroslawa... prawaszmi yczynili Sul 6, sim. 
ib. 60; Przed wamy, yelebnim w bodze oczczem 
y kxadzem, kxadzem Jacubem,... rzecznik... 
dicit 1474 Zab 540; Nikolay papyez... syostram 
y czorkam w Iesu Krysczie zakonu pokuthu- 
yączego... *apostolschkye przeżegnanye 1484 
Reg 704; ~  w imieniu kogoś *z pomocą kogoś, 
ze względu na kogoś, aliąuo iuvante, alicuius 
ratione habita : W imenu boga naszego (in 
nomine dei nostri) weliczicz se bodzem Fl 19, 5, 
sim. Pul, sim. Fl i Pul 123, 8; W tobe neprzyaczele 
nasze rozweiemi rogem y w ymenu twoiem 
(in nomine tuo) wzgardzimi wstaiocze na nas 
Fl 43, 7, sim. Pul; W imenu (Pul. w ymyę) 
moiem (in nomine meo) powiszon bodze rog 
iego Fl 88, 24, sim. Fl i Pul 53, 1.

5. wskazuje kogoś (coś) będącego źródłem, 
początkiem czegoś'. Ne iest zbawene gey (sc. 
mojej duszy) w iego (pro iey) gospodne (in deo 
eius) Fl 3, 2, sim. Pul; Gdysz w lywney prze- 
pasczy gest (Dział 38: z lychwy pochodzy) 
nyenasiczona sądzą (cum in usurarum yoragine 
sit insatiabilis appetitus) Sul 47; Trzeczy cladli 
blogoscz we czczy tego swyata a w mądrosczi 
XV med. R XXII 234; Nyespokoyno gest nasche 
syercze, alisch otpoczinye w tobye,... nye 
w pyenyądzech, nye w dlugyem szdrowyu ny 
w roskoschach czyelnich ib. 242; W myloszczy
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sze grzeye twoya duscha szwyatha caritate 
tamen tua mens sancta [...] XV med. SKJ V 260; 
Vicium impudicicie viget in omnibus sensibus. 
Et primo in olfactu w powonyanw 1453 R XLV1I 
351; Ysz w zbroynem riczerstwye (in armata 
militia) czescz królewska... zalyeszy Dział 63; 
Aczkole *wsschączkych rzeczy siwyeczskych po- 
cząnthek y dokonanye we scząnsczyw gest (sub 
fortuna laborent) XV p. post. R I s. XXXIX; 
V nym (sc. słowie, in ipso Jo 1,4) szyvoth byl 
EwZam 285; Nye w samym chlyebye szyvye 
czlovyek, alye ve vsszelkym slove (non in solo 
pane..., scd in omni verbo Mat 4,4) ib. 300; 
Czom vam przeto movyl, abysczye ve mnye myr 
myely (ut in me pacem habeatis Jo 16,33) 
Rozm 575; ~  (o źródle korzyści, pożytku): 
Ktori vszitek we krwi moiey (in sanguine meo), 
gdi sstopo we zkazo? FI 29,11, sim. Pul; 
Niczs przespeie ncprzyaczel w nem (in eo) 
FI 88, 22, sim. Pul; W [djczudzye rzeczy {Dek 
JII2—6.13, etc.: w bratnich *rzechach, 11. 16. 22: 
bratnich rzeczi) nye corzyscy Dek I 8, sim. 
ib. III 10. 19.28; Flos pretendit decorem ap- 
parencie,... ale w nym mały yest pozythek 
XV med. R XXV 153; Nye korzysczącz ya 
v odzenyy any w na<w)yanczszem gymyenyy 
De morte w. 258—9, sim. ib. 155, Rozm 805; 
~  Bowem sługa twoy strzesze gich {sc. sądów 
bożych), w strzeszeni gich (in custodiendis illis) 
odpłata welika FI 18, 12, sim. Puł.

6. wskazuje cel, przeznaczenie: Wsczognol iest 
roko swoio w odplaczanu (extendit... in retri- 
buendo) Fl 54, 22, sim. Puł; Gdi wstał w sodze 
(cum exsurgeret in iudicium, Puł: w sod) bog, 
bi zbawoni *vczinit wszitky ytulne zeme Fl 75, 9, 
sim. Fl i Puł 9,8; Chwalcze pana..., gen 
yczynyl... slyncza w pomoczy {Puł: w pomocz) 
dnowy (solem in potestatem diei) Fl 135,8; 
Sit omnis homo velox ad audiendum, tardus 
autem ad loąuendum nyerychly alye w mo- 
wyenyw (Jac 1,19) 1438 R XXII 353; Aby 
gyadącz z woyny do domow swych albo we 
wlosnych potrzebach (in propriis rebus negotiis 
ordinandis, Sul 71: sprawyącz swe rzeczy)... 
sobye nye mayą nyczs gwałtem bracz Dział 65; 
W (B Z : ku) potrzebye in cultu (erunt sub manu 
filiorum Aaron in cultum domus domini I Par 
23, 28) ca 1470 Mam Lub 93; Za wżdy v slvzbye 
bozey sye sercze myala (cor servile gessit) 
Rozm 15; Osyyączy ye {sc. zwoleniki) y tyey 
pravdzye (in yeritate Jo 17, 17) ib. 578; Yam 
szye v tern yrodzyl Cm hoc natus sum Jo 18, 37) 
y przetozem przyszedł na ten szyyath, abych 
kazał praydą ib. 783, sim. ib. 784; ~  ‘jako coś, 
w charakterze czegoś, tytułem, ut aliąuid, specie,
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titulo ałicuius rei : Jaco Bodzantha mai v Potrka 
mlin w zastawę 1387 Pozn nr 12, sim. 1398 
Kościan nr 49, etc.; Jaco *Jandreyg podał 
*Byaldane szito f  geyg uprawisne 1391 Pozn 
nr 89; Isz Micolay ytenczasz y szalodze leszal 
1393 ib. nr 134; Iaco Vichne wsdano gest w gey 
vene poi Ruscza 1399 RtGn nr 62; Jaco szósta 
czanszcz Tupadl stoy w zastawę 1403 ib. nr 121; 
Eze czso dal w zastawo Mroczek swey dzewcze 
w posadzę zrzeb w *dzessandzy grzywen gro- 
sszowych 1406 HubeZb 120, sim. 1420 Kał 
nr 786, etc. ; Yako Micolay trzyma tho rolo 
w pyanczy grzywen w zastawye 1420 Pyzdr 
nr 629, sim. 1407 Kał nr 276; Jacom ya do 
pana... Jurgy chodzyl ot pana Nyemyerze 
w orandzu, aby ssostrą yego... dal yemy wzącz 
1424 Kościan nr 1049; Jacom ya yesdzil w po- 
szelstwe o t... kmotowicza... do pana Jana... 
powedayocz mu 1427 ib. nr 1277, sim. 1426 
Pozn nr 1218, etc.; Czom trzymał jey oczczysna 
v nayme 1427 Pozn nr 1266; Quam (sc. yillam) 
habet in dote sua al. w wyenye 1436 AGZ 
XI 106, sim. 1442 ib. 193; Kyedyby goscz 
gosczyowy zakład w wysznanem dludze zasta- 
wyl (ponit pignus pro debito confessato) Ort- 
Ossol 69, 2, sim. ib. 18, 1. 82, 2, Ort Mac 92. 111; 
Jszesczye wy tego konyą zapowyedaly w waszem 
dludze (eąuum arrestatis pro debito vestro) 
OrtOssol 96, 1, sim. ib. 79, 1, etc.; Ma ge tako 
długo dzerszecz w zacladze, asz ortekm dobadze 
ib. 102, 2, sim. OrtMac 139; Angyol gey yczyechą 
wsyawyl, palmą w snamyenyu zostawyl XV 
p. post. SlOcc XXXIV 162.

7. wskazuje sposób: Tegdi molwicz bodze 
k nym w gnewe swoiem (in ira sua) y w roserdzu 
swoiem (in furorę suo) zamocy ie Fl 2 ,5, 
sim. Puł, sim. Fl i Puł 6, 1, etc.; Sluszicze bogu 
w straszę (in timore) Fl 2,11, sim. Puł, sim. Fl 
i Puł 5,8; On bodze sodzicz swat w prawe 
(in aeąuitate) y sodzicz bodze lud w prawdze 
(in iustitia) Fl 9, 8, sim. Puł, sim. Fl i Pul 66, 4, 
etc.; Lud... w slusze (in auditu) vcha posluszal 
me Fl 17, 48, sim. Puł; Ani przisogl iest w zdradzę 
(in dolo, Puł: we lszy) blisznemu swemu Fl 23, 4; 
Isze mowo (sc. usta lściwa) przecziwo prawemu 
lichoto w pisznosczi y *newrzodosczi (in superbia 
et in abusione, JA XIV 491: v neyrządnosczy) 
Fl 30,22, sim. Puł; Ale zaprawdo w obrazę 
(in imagine) przeszedł czlowek Fl 38, 9, sim. Puł; 
Spewaycze bogu w glosę wesela (in voce exsulta- 
tionis) Fl 46, 1, sim. Puł; Pasł ie (sc. Jakoba 
i Izrahel) w newynovaczstwe (in innoccntia) 
sercza swoiego Fl 77,78, sim. Puł; Wszytko 
w modrosczy (in sapientia) yes yczynyl Fl 103, 25, 
sim. Puł; Karacz mo bodze prawy w myloserdzy
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(in misericordia) Fl 140, 6, sim. Pul; In mansue- 
tudine, w cychoscy, w krotkoscy. suscipite 
insitum verbum (Jac 1,21) 1403 GIJag 99; 
Videmus nunc in enigmate, w podobyenstwe, 
per speculum (1 Cor 13, 12) 1435 GIKazB II 51, 
sim. ca J470 Mam Lub 282; Gdi tako wyelky 
dług... w nyeopatrzenyv alybo nagle (inopinate 
ac subito) zaplaczon nye może bycz Sul 72; 
Podzmi pospołu a bodo ss toboo w towa- 
rzysztwye (ero socius itineris tui) BZ Gen 33, 12, 
sim. 1470 ZapMaz 71, 1472 ZapWarsz nr 3079; 
Sam kroi Achaz w swey osobye (ipse per se) 
ofyerowal obyati BZ 11 Par 28, 22, sim. M W  59 a, 
XV ex. MPKJ 11 318; Proszącz gych, aby my 
pomogły w sladv (per vestigia, Sul 39: siadem) 
zlodzeya pogonycz Dział 28; Hanc insci ipcionem 
(sc. hereditatis) mater mea post tergum mcum 
seu in postico fecit vlg. w tyle mnye 1469 
StPPP IX nr 756; Quod ipse Johannes cundem 
Johannem... cum duobus nobilibus ex utraąue 
parte secum in exercitu al. w syku locatis debet 
adducere 1475 StPPP II nr 4140, sim. 1490 
ib. nr 4360, 1497 StPPP VII 129; Prorok 
w duchu ku apostołom molwy Pul 112 agr., 
sim. ib. 121 arg , EwZam 291.294, Rozm 415; 
~  laco pani w pocoyu *dersala czanscz trzi- 
dzesczi lath 1394 HubeZb 69, sim 1416 Kai 
nr 532, etc.; Eze Betrzich tho barcz... trzimal 
pancznaczcze lath w mirze y pocoyu 1398 
HubeZb 94, sim. 1400 SKJ III 191, etc.; Temu 
dzalowy trzy latha wysly w pocoyu 1422 Pozn 
nr 1118, sim. Sul 86.

8. określa wzór, zasady, podstawy postępo
wania 'zgodnie z czymś, stosownie do czegoś, 
secundum, ex, pro, comenienter : Bo se chwali 
grzesznik w szodzach (laudatur... in desideriis) 
dusze swoiey Fl 9,23; Dobrotliwe vczin, go- 
spodne, w dobrey woli twey (benigne fac... 
in bona voluntate tua) Syon Fl 50, 19, sim. Pul, 
KartŚwidz; We mnoszstwe miloserdza twego 
wisluchay me w prawdze (in multitudine... 
exaudi me in veritate) zbawena twego Fl 68, 17, 
sim. Pul; W zacone iego ne chczeli chodzicz 
(in lege eius noluerunt ambulare) Fl 77, 13, 
sim. Pul, sim. Fl i Pul 118, 1, BZ Lev 26,3, 
M W  3b, X V p. post. Kalużn 286; Acz... sinowe 
iego... w sodzech mogych ne chodzili (si... 
in iudiciis meis non ambulaverint) Fl 88, 30, 
sim. Pul; Sodzicz bodze ludzi w rownosci 
(iudicabit... in aeąuitate) Fl 95, 10, sim. Pul; 
V myloserdzv twogem oszywy mo fin miseri
cordia tua vivifica me) Fl 118,159, sim. Pul; 
Prze co ... mne w moyich prośbach wisluchal 
(sc. twój syn) XV in. ModIJag 37, sim. BZ 
Tob 4, 1, Naw 40; Ten ma s prawem wyszey
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szescz,... muszy gy w tern poczczycz wszaky 
Słota w. 53; M a... przyszancz..., ysz mv gest 
w them czlonkv [a] tako blyszko przyrodzon 
ten vmarly, jako wymyenyl OrtOssol 79, 1, 
sim. Ort Mac 105; Były sprawyedlywy oba przed 
bogyem, pochodzączy ve vszystkym przykazany v 
y w spravyedlyv[y]osczyach boszych (erant... 
incedentes in omnibus mandatis et iustifica- 
tionibus domini Luc 1,6) EwZam 287, sim. 
XV p. post. Zab 522; Przes vszystka nocz 
robyacz nyczesmy nye yaly, alye w slovye 
thvoym rosvyna (in verbo... tuo laxabo Luc 5, 5) 
szyecz EwZam 306; Nalyezly yemv gospodą 
czeszna a v gych dostoyenstyyc podobno (leg. 
podobną, in hospitio honesto providerunt) 
Rozm 97; Dokonavschy myły Krystus Vyelyką 
Nocz starego zakony, chczyal ydz ky novemv 
zakony, y ktoremze by... yego ymaczenye... 
na vyeky pamyątaly ib. 541.

9. wskazuje formę, postać, jaką ktoś a. coś 
przybiera, w jakiej występuje: Gdes iesc bog 
w troy<cy jedziny) Kśw ay 15, sim. Gn lb. 
5b, etc.; Tegodla yszecz nasz Xc miły gestcy 
on byl f  sznameny ognewem na tho to gysto 
goro thamo prysetl byl Gn 174b; Aby troycza 
w gednoczy (in unitate) a gednocz we (Pul, 
M W  112 a: w) troyczy (in trinitate) czczona 
bila El Ath 25, sim. Pul, M W  111 b, sim. Fl 
Ath 3; Zdrów bandz, krolv angelski, k nam 
na swath w cele przysly 1421 GIJag 96, sim. 1449 
R XXV 164; W obleczcnyy naszego czlowye- 
czenstwa nalezon yest yako ezloyyek habitu 
inventus ut homo (Phil 2, 7) XV med. SKJ I 80; 
Nec michi fiat yerbum scriptum mutum, sed 
incarnatum, sed in forma, w obrassze, humana... 
impressum 1456 ZabUPozn 101, sim. 1471 Mam- 
Kal 270; Policarpusz... prosyl bogą o tho 
prauye, by ysrzal szmyercz w gey postayye 
De morte w. 22; Glos apostolsky ku poganom... 
w personye męczennykow molwy Pul 116 arg., 
sim. M W  101 b; Yzesz thy w byalosczy chlyeba 
thego prawy bog Naw 78; Pokazał szye syyatemy 
Iacoboyy... w zwoyem czloyyecztwye (cum hu- 
manitatis forma) Rozm 173, sim. ib. 592; Duch 
syyąthy stąpyl z nyeba y goląbyczem odzyenyy 
(in corporali specie columbae), to yest yyobra- 
zenyy ib. 191, sim. ib. 29.32.193; Mynya, 
yschbylvduchoyne> alboye *mnnyskey postayye 
przyschedl (sc. dyjabeł) ib. 198, sim. EwZam 300; 
Ny mam daley v tern smyertelnem czyelye 
vzyvacz s yamy Rozm 529, sim. XV ex. Zab 536; 
~  Otworzo w powesczach (in parabolis, Rozm 
340: w przykladzyech) ysta moia Fl 77, 2, sim. 
Pul; Tegoczdlya moyyą ym v przykladzyech 
(in parabolis Mat 13, 13), aby slyschącz nye
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rozvmyely Rozm 336, sim. ib. 335, etc.; To rzeki 
wyvloczenyv (leg. w wywłoczeniu) albo prze- 
yrotnye ib. 618; ~  (o kształcie czegoś)'. Eze 
Micolay nye popa[l]sl Janowa szitha w copach 
1428 ZapWarsz nr 2887; Yakosz nass pan 
Stanisław obszalowal, bychom wsząly iego resch 
w brodzech w Sląmpowye 1443 Pozn nr 1612; 
Jakosz thy mnye popasł syano w brogv w ogro- 
dzenyv... na lacze 1493 ZapWarsz nr 1741; 
~  Jaco mye Stanisław yinovat syetmdzesanth 
gr<oszy>..., połowicza pwolugrosczych (pro 
w polugrosczech) a połowicza w drobnich pe- 
nądzy(ech) racoyamstwa 1438 ZapWarsz nr 876; 
Jacom ya nye winoyatha Pyotrowy... copy 
w polgroszczech 1451 ib. nr 943, sim. 1469 Czrs 
s. LXXXIV, etc.

10. wyraża dystrybutywność: Polozo potem 
stani synowye israelsczy, kazdi po zastopyech 
y w tlysczach (per turmas et cuneos) BZ Num 
1, 52; Kaszdi w myesczech a w rzodzech (per 
ioca et ordines) swych poydo ib. 2, 17; W przy- 
slowach in yocabulis (haec nomina filiorum 
eius in yocabulis et geneiationibus suis Gen 
25, 13) 1471 MamKal 12.

11. (najczęściej w dosłownym przekładzie z ła
ciny) wskazuje narzędzie, środek itp., przy 
którego użyciu dokonuje się akcja (zazwyczaj 
wyrażeniu lokatywnemu w czymś odpowiada dzi
siejszy instr. czymśj: W uczinkoch roku swoiu 
(in operibus manuum suarum) polapon iest 
grzesznik FI 9, 16, sim. Puł, sim. FI i Puł 9, 22; 
Vszima yslisz modlitwo moio ne w wargach 
lsciwich (non in labiis dolosis) FI 16, 2, sim. 
Puł; Vtuczil ies w oleiu (in oleo) głowo moio 
FI 22, 7, sim. Pul, sim. FI i Puł 103, 17; W oglowi 
y w usdze (in camo et freno) czeluści gich 
sczisni FI 31, 12, sim. Puł; Molwil iesm w iozicze 
(Puł: yęzykyem) swoiem (in lingua mea) FI 38, 5, 
sim. FI i Puł 14, 3, Puł 38, 1; Ani wem w meczu 
(in gladio) swoiem so osedli zemo FI 43,4, 
sim. Puł, sim. FI i Puł 77,68.70; Czori tirske 
w daroch (in muneribus) oblicze twe chwalicz 
bodo FI 44, 14, sim. Puł; W duchu silnem 
(in spiritu yehementi) zetrzesz lodzę tharske 
Fi 47, 6, sim. Puł; W sekirze (in securi, Puł: 
szyekyro) y przesecze srzuczili yo Fi 73,7; 
Przewodl ies iaco owcze lud twoy w r<ę)czye 
Moyszeszowe (in manu Moysi) Fi 76,20, sim. 
Pul; Pobił w gradze (in grandine, Puł: gradem) 
winnicze gich FI 77,52; Nawedzo w metle 
(in yirga) lychoti gich y w byczach (in yerberibus) 
grzechi gich FI 88, 32, sim. Puł, sim. FI i Pul 2, 9; 
Poycze gospodnu w gosloch, w gosloch y wc 
glosse (Puł: glossem) psalmowem, w trobach 
gioczich y glossem (in cithara, in cithara et voce
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psalmi. in tubis ductilibus et yoce) trobi rogowey 
FI 97, 7, sim. Puł, sim. FI i Puł 32, 2. 42, 5; 
Genzsze napelnyl w dobrem (in bonis, M W  11 a: 
dobroczamy) *zhodost twoyo FI 102, 5, sim. 
Puł, sim. FI i Puł 64,5; Any wolacz *bodo 
w gardle (Puł: gardłem) swogem (in gutture suo) 
FI 113, 15; Szpowadami szo ..., iszeszmi szgrze- 
szili w poczi szmiszloch (Spow 3. 4: s pyączy 
szmyslow, 2. 6. 7: mo poczo rozumu) sziwotha 
naszego Spow 1, sim. OrtOssol 33,3, OrtMac 
34; Ne wimowil parów, czso ge Ozep oszal 
w osziminach 1401 Pozn nr 516; Nawyedzo was 
richlo w goroczosczi y w nyedostaczcze (in 
egestate et ardore, Kałużn 287: nadzą y szy- 
chosczya) BZ Lev 26, 16, sim. ca 1470 MamLub 
38; Vczene twe od moza swyotego twego, 
gegozesz skvszil w pokvszenyv (in tentatione) 
BZ Deut 33, 8, sim. ib. II Par 9, 1; Povyem 
czy o mey kosze, gethno gyey povachay w nosze 
De morte w. 222; Yze Xpus moczo swoyo 
zbawyl nas, a nye w naszem ramyenyu zbawyeny 
yesmy Puł 43 arg., sim. EwZam 289; Then vas 
okrczy w dychy szyyathym (in spiritu sancto 
Luc 3, 16) y ognyv EwZam 299, sim. ib. 301; 
Stayely sol, v czemze bądzye solono (in quo 
salietur Mat 5, 13)? Rozm 265; Tho yczye- 
czenye znamyenyyą (leg. znamienuje) svyątą 
cerkew v oplupyenyy oltarzow v yyelky czyartek 
a v gaschenyy szyyecz ib. 672; V tern slovye 
myły Cristus yrovnal sye odpoyyedzenye ib. 783, 
sim. ib. 560.

12. wskazuje miarę, ilość9 stopień: Karmę 
posiał gim w oplwitosci (misit... in abundantia) 
FI 77, 29, sim. Puł; Pyczye dasz nam we zlzach 
w merze (dabis... in lacrimis in mensura, Puł: 
w myarę) FI 79, 6; Przikazyyo tobye, aby trzy 
myasta w rowney dały od syebye rosdzelil (ut 
tres civitates aeąualis inter se spatii diyidas) 
BZ Deut 19, 7; Bodz ziw Rvben... a bodz mały 
w liczbye (sit parvus in numero) ib. 33,6, 
sim. ca 1470 MamLub 145; Notare debetis..., 
ąuoniam filius dei, qui omnia fecit in numero, 
v lyczbye, et in pondere, y wacze (leg. w wadze), 
et in mensura, y w myerze, nesciyit hominem 
diligere in mensura XV p. post. PF I 199; 
Hos ter quinque gradus, totidem yirtutibus, 
gl. id est quindecim yirtutibus thylyesz w lyczbye 
cznoth, esse XV p. post. PF III 288; Thych 
myalo bycz v lyczbye dwanasczye (numero 
duodecim) Rozm 15; ~  w calem siercu, we 
wszem siercu fbardzo mocno, bardzo szczerze, 
ex cmimo, sine er e : Spowadacz se bodo tobe, 
gospodne, we wszem serczu moiem (in toto 
corde meo) Fl 9, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 85, 11. 
118, 2. 10.34. 58; Obroczillybi syo k tobye
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w czalem syerczv swem (in toto corde suo) 
BZ II Par 6, 38, sim. ib. Jer 29, 13, M W 3b. 5a. 
23 a. 26b.

13. wskazuje liczbę: a. współwykonawców
czynności frazem z, una cum : Jsze pan Wo- 
czech.. nye wszal we młynie... dwunacze 
*czewerczey mąky panyey Dorothiey... w szche- 
sczy sobye równych a v dzeschyanczą (leg. 
dziesięciu) podleyschych 1432 Pozn nr 1537; 
Any mv gey (sc. łąki) possekl v pyączy sobye 
rovnyeh a v pyączydzessąth podleysych 1436 
ib. nr 1579; Jakom my przischethwschi na 
gymyenye... w oszmy parszvnach luczszkych 
nye zaorałyśmy polwloczka 1472 ZapWarsz 
nr 3085; ~  b. jednostek pieniężnych należnych za 
nabycie, oddanie, zabranie, zastawienie mienia 
'za , pro': Kedi Jan zastauil Jandregevi zastauo 
we cztirzich grzifnach a f szesczi skot 1391 
Pozn nr 116, sim. 1405 ib. nr 761, etc.; Kedi 
Szara -lubiła viprauicz Crzczona s tego roko- 
yemsthwa, czosz gy ye mansz wroczil o wsdane 
Coszcova... w szcze grziwen 1398 Kościan 
nr 108; Iaco Wawrzinecz vicupil list Potrassew... 
o Daniela Zida w *panczenacze krziwen 1401 
Pozn nr 514; Kedi Jan... poznał Tluczimostoui 
w poczi grziuen iego szostri poszsagu 1407 
Kościan nr 359; Aby myala Pisków panu Pyo- 
trowy we cztyrzechstach grzywyen... wszdacz 
na wyeky 1423 Kai nr 687, sim. 1432 Kościan 
nr 1424, etc.; Jako Wanczslaw... dzerszy polu- 
yrzebe... we cztyrzech grzywnach 1424 Kai 
nr 891, sim. 1402 ib. nr 70, 1424 MPKJ II 302, 
OrtOssol 63,2; Jacom ya o tho krziwdo oth 
Abrama wstał, eze mi krowo wzol we dwv- 
naczcye groszv cinszv 1428 ZapWarsz nr 2808; 
Jako mne Wszebor [pod] pothdal szo swego 
wolu straczicz we dwudzesthu grossi 1432 ib. 
nr 395; Jakom ya nye pobrał... Zydowy 
Mvshe. *. rzeczy we czthirdzessczy y dwv slothych 
zasthawyonich 1488 ib. nr 1628; ~  Wyewszy 
(leg. wyjąwszy)... konye małe w vasznosczy 
(in valore) trzech grziwyen Sul 75, sim. ib. 71; 
Anym gych wmnyegyszyl w vszythczech w vaszch- 
noszczy *ako kopa groszy 1479 ZapWarsz 
nr 1474, sim. 1477 ib. nr 1202, 1478 ib. nr 1208; 
Yakom ya thobye nye wszyala gszla... w vasz- 
nosczy szesczy grosszy 1480 ib. nr 1525, sim. 
1480 Czrs s. LXXXVII, 1488 ZapWarsz nr 1636; 
Kthore ssyano było w vaznosczy XL-ta grossos 
1489 ZapWarsz nr 1592; ( cena nie
oznaczona kwotą pieniężną): Iaco Adam podał 
szo Janovy w penandzech pot czoszo 1398 
Kościan nr 98; Czsosz *Szeychna wycupyla 
w ney (pro yey) wynach 1420 Kai nr 775; 
Eze Pełka Grzimcze ne roczil gothowich pye-

w

nodzy, ale dacz w nich zastawo 1425 KsMaz II 
nr 1499; Jsze to szto cop, któreś pan Sandzi- 
wogy... dąl panu Marczynowy..., w tich pye- 
nadzach Szandzywoy... trzymał Ludomye 1428 
Pozn nr 1505, sim. 1445 ib. ni 1632; Gdi ktho 
pozzywaa do sąndv kogo o dzyedzyną w pye- 
nyądzoch zastawyoną (pro hereditate in pecunia 
obligata) Sul 21, sim. Dział 7. 20, 1463 AKPr 
VIII a 54; Ysz rzeczona dzedzyna w thelkych 
pyenądzoch (in tanta pecunia)... gest zasta- 
wyona Sul 36, sim. ib. 12, Dział 25; Nye maya 
nykogo wyszey zarączycz, nyszly zacz sthogy..., 
wyyawszy gdyby gy zaraczono w pyenyąsznem 
dludze (pro debito pecuniali) OrtMac 54, sim. 
ib. 91, OrtOssol 45, 4. 68, 2.

14. wskazuje stan, w którym ktoś a. coś 
przebywa, trwa (po czasownikach być, chodzić, 
leżeć, ostać, przebywać, stać, trwać itp .): Cso 
nam pres togo nemochnego... znamona? Za - 
uerne nics ynego crome cloueca gresnego ue zlih 
skutceh prespeuaiocego Kśw br 35, sim. ib. 39; 
Ty, <... jeż są) v blodnem stadle leżały, ty 
iesc... otuodila ib. 40, sim. Fl i Pul 28,9; 
Abichom nasz szyuoth czystho y tesze f svotoscy 
*chwoualy Gn 172a, sim. ib. 14a, Aleksy w. 74. 
80.81; Abycz on racil nasz szego dna i sego 
roku ve sdrovy, veszely (leg. w wiesieli) do- 
puscicz Gn 184b; Dusza iego w dobrze (in 
bonis) przebiwacz bodze Fl 24, 14, sim. Pul; 
Plemo iego w <b)logoslawenu (in benedictione) 
bodze Fl 36, 27, sim. Pul; Beszal iesm w lacz- 
nosczy picza (in siti) Fl 61,4, sim. Pul; Bog 
zlame... wirzcb włosa chodzoczich w grzeszech 
swogich (in delictis suis) Fl 67, 23, sim. Pul, 
sim. Gn 173b, etc.; Tamo (sc. idzie) Beniamin, 
iunoszka, w misly wisokey (in mentis excessu) 
Fl 67, 29, sim. Fl i Pul 30, 28; Jacom ya paną... 
spowedal... a ona leży w nyemoczy 1425 
Kościan nr 1130 sim. 1398 RtKon nr 66, 1410 
KsMaz I nr 1429, 1423 Kai nr 699; Bandzeli 
w klanthwye (in excommunicatione) przes szescz 
myeszanczi sthal Sul 3, sim. Dział 4 .34.62; 
Gysz mąszoboycza nye bądzeli w szaplaczenyy 
(si non fuerit in solvendo), tho gest nye bądzely 
mocz zaplaczicz.. . ,  mąką główną ma bicz 
skaran Sul 41; Blogoslavyeni, gisch sa w zely 
(qui lugent Mat 5, 5) XV med. R XXII 233, 
sim. ib. 238; Gen... w nadzegi bozey lasky syą spo- 
wyeda, dawa mu scruschenye mili pan bog 
ib. 241, sim. XV med. SKJ I 50; Nygeden 
grzeschni, gen gest w smyertnem grzechu, nye 
gest spocoyni XV med. R XXII 243, sim. BZ IV 
Reg 17,19.22, Rozm 182.550.714; Były po
społu w malzenstwye (in matrimonio) dzyessacz 
lath OrtOssol 84,4, sim. ib. 85,1, OrtMac
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114. 115, Rozm 29; Thy dawnosczy mayą bycz 
trzymany, gdy ziemya gest w pokoyv Dział 25, 
sim. ib. 63; Nygdy we zdrowyu yest pyssan 
(sc. żałtarz) y w wyelikey chorobye dokonan 
Puł s. 272; Szwyąthy Mychalye..., obron mye 
w skodzye (in periculo) Naw 184; Bylszem 
sz mlodosczy w roszkoszy SkargaPłoc w. 5, 
sim. XV p. post. R I s. XL1; Lepyey cząnscz 
przedacz, nyzly w lychwye zycz (quam se usuris 
subicere) XV p. post. R I s. XLV; Contempla- 
tivus doszkonali... ,  naboszny, pochodzaczy 
we cznocze XV p. post. Zab 522; Thak y myloscz 
w przeczyvnosczy szą dosvyathczą y mnoszy 
XV ex. MacDod 148, sim. XV med. R XXII 
237, etc.; Trwam w szalosczy bes przestanya 
XV ex. Zab 445, sim. Rozm 111, etc.; Yzeby 
szyą raczil zyednacz s krolyem polskim a bycz 
w myrze 1500 ListTat 174, sim. ib.; Ydzy 
w myrzą {leg. mirze, vade in pace Luc 7, 50) 
Rozm 321, sim. ib. 141. 299. 581; Ostanyeczyely 
vy v moyey navcze (in sermone meo Jo 8,31) 
ib. 473, sim. ib. 187; ~  Oswecy oczi moie, 
bich nigda ne vsnol we smercy (ne... obdor- 
miam in morte) FI 12,4, sim. Puł; (Kthorzy 
nasz) przeszły są sznamyenycm vyary y szpanim 
ve sznye pokoya (dormiunt in somno pacis) 
1413—4 Msza I s. 262, sim. III. IV. VI—IX. 
XIV; Abychom w wyekugey szmyerczy nye 
zaspały na wyeky Puł 12 arg.; ~  (o sytuacjach 
prawnych) : laco Hanczin mosz za swego ziuotha 
ne bil w dzirszenu tey dzedzini 1399 Pozn 
nr 376, sim. 1393 ib. nr 182, etc.; Ysze Janus... 
mai stacz s Otho w tey vmove o wgasd 1405 
Kał nr 142, sim. 1400 Pozn nr 421; Jaco Jaszek 
trzeczo czanscz Bodzeva vcupil i bil w trzimanu 
1407 Kościan nr 351, sim. 1395 PKKr I 242, etc.; 
Iacom stal w kupi s Yacussem o soltistwo 
1416 Pozn nr 908, sim. 1416 Kościan nr 610; 
Vstawyamy..., aby... bracza... w them dzale 
abo rosdzelenyy (in hac separatione seu diyi- 
sione) stały przes trzy lyatha Sul 53; Tho 
szyroczyno gymyenye mvssy stacz w szapo- 
wyedzy (in arresto et fisco) asz do gych lath 
OrtOssol 84, 1, sim. Ort Mac 113; Rzecz sadem 
zdaną w swey moczy ma stacz Dział 28, sim. 
ib. 27, OrtOssol 88,4; Dicta bona tenuerunt 
in sua satisdacione al. w gvarze 1469 StPPP IX
•nr 762, sim. 1491 AGZ XVI 4 1 3 ;------związki
loc. rzeczowników stanowych a. czynnościowych 
z czasownikami (i)mieć, dzierżeć, zamienne na 
czasowniki: mieć, (dzierżeć) w(e) czci, w dosto
jeństwie, w uczliwości 'czcić, szanować, colere, 
in honore habere : Abiscze vy... svothe dny 
svocyly i tesze ge ve czcy mely Gn 175 a, sim. 
ib. I80b, Dek III 13; Nyey ('miej’) wczlywosczy i
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{leg. w uczliwości) stharsche twe Dek I 4, 
sim. XV p. post. R XXV 176; A tesch yą {sc. 
Maryję) vyelykey {leg. w wielikiej) czczy dzyer- 
zaly (in maxima veneratione tenuerunt) Rozm 
18; Czynyly ym vyelyka czescz a vyelykyem 
{leg. w wielikiem) dostoyenystvye myely (in re- 
verentia... tenebant) ib. 119; Krolyovye... 
eypsczy w vyelkyey czczy y {leg. ji fgo’) myely 
(yenerati sunt ipsum), nasz kosczyol ib. 440; 
~  w mierdzioności, w nienawiści (i)mieć nie- 
nawidzieć, odisse’ : Zgloblywe albo lyche w ne- 
nawyscy ymal gesm (odio habui) FI 118, 113, 
sim. Puł, M W  38a, sim. Fł i Puł 118, 128, etc.; 
Sini israhelske w nyenayyscy myal (cum... 
exosos haberet) przed syim obliczim BZ Tob 
1,18, sim. Rozm 569. 570. 577; Detestatur ne- 
nayzrzy, w myerdzyonoszczy ma XV ex. R XXV 
148; ~  w mierziączce mieć *czuć wstręt, taedio 
afficf: Svaczby y myerzączcze myely (nuptias 
fastidientes) Rozm 182; ~  w myśli, w pamięci 
(i)mieć 'myśleć, pamiętać, cogitare, memoria 
tenere : Mislil iesm dni stare a lyata wekuia 
w misli iesm ymal (in mente habui) FI 76, 5, 
sim. Pul; W *pomyoczy ymal gesm (memor fui, 
M W  26a: pamiatalem) w noczy ymo twoge 
FI 118, 55, sim. Puł; Bodzeczye myecz dzen ten 
to w *pamyoczy (habebitis... in monumentum, 
MamLub 21: w pamyacz) BZ Ex 12, 14; Racz 
nasz wspomyonączy, w szwey pamączy myeczy 
XV p. post. R XXV 221; ~  mieć w obyczaju, 
coś jest komuś w obyczaju 'być przyzwyczajo
nym, przywyknąć, stale postępować w pewien 
sposób, assuetum esse, assuescere, certa ąuadam 
ratione semper se gerere’ : Kloresch (sc. ziele) 
lyydzyem nye było y obyczaya {leg. w obyczaju, 
in usu non est), aby ye yedly Rozm 122; Yze 
ny myal tego y obyczayy (numąuam consuevit), 
aby... przebyral myedzy karmyamy ib. 158, 
sim. ib. 747; lesus... to myal y obyczayy 
(consueyit), yze wschego yzyyal ib. 159.

15. wskazuje okoliczności (czynność łub stan) 
towarzyszące akcji, związane z nią: Ale ia 
w prawdze pokaszo se (in iustitia apparebo) 
w obezrzenu twoiem {Puł: tobye) FI 16, 17, 
sim. Puł; *Poydo... w glosę wesela y w zpowedzi 
(in yoce exsultationis et confessionis) FI 41,5, 
sim. Puł, sim. FI i Puł 44, 17; Ne winidzesz, 
bosze, we czczach {Puł: w moczach, sim. ib. 
59,11.107,12) naszich (non egredieris... in 
yirtutibus nostris) FI 43,11, sim. ib. 59,11; 
Wstopil iest bog w penu a gospcdzin w glosse 
trobi (ascendit... in iubilo et... in voce tubae) 
FI 46, 5, sim. Puł, sim. FI i Puł 65, 12; Przeydzimi 
oblicze iego w zpowedzi (praeoccupemus... in 
confessione) FI 94, 2, sim. Puł; Gysz to seyyo
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we slzach, wr wesely szocz *bod0 (qui seminant 
in lacrimis, in exsultatione metent) Fl 125, 6, 
sim. Pul; Karmyly to dzyeczyąthko w slvzbye 
y v mylosczy bozey (nutriverunt... dei cum 
dilectatione) Rozm 12, sim. ib. 16; Kyedy 
przydzye syn czlovyeczy v moczy svoyey (in 
maiestate sua Mat 25,31) ib. 491, sim. ib. 365; 
Thamo mye vzryczye v slavye vyelebnosczy 
moye ib. 508, sim. ib. 68; Yescze mało yestem 
s vamy, czvsch aze do godzyny smyerczy moyey, 
v krevkosczy czyala ib. 555; ~  Plinolo na ne 
lako proch moso a iaco piasek ptaczy perzeni... 
We wszech tich zgrzeszili ieszcze (in omnibus 
his peccaverunt adhuc) a ne werzili w dziwi 
iego FI 77, 36, sim. Pul; Dnowe lyat naszich 
syedmdzesot lyat, acz zaprawdo w mogoczich 
(si... in potentatibus), osmdzesot lyat FI 89, 11, 
sim. Pul; ~  (o okolicznościach prawnych): 
We czthyrzech przythczach (in ąuatuor casibus) 
wyna... comorze krolewskey ma bicz przidana 
Sul 10; Aczkole w wyelich rzeczach (in pluribus 
casibus, Dział 20: w nyektorych sztvkach) 
rączoscz chwalona bywa Sul 32, sim. OrtOssol 
98, 2. 101, 1, OrtMac 135. 137; My thake w tha- 
key przythczi (in tali casu, Dział 28: w tey 
rzeczy) wykładamy... wyesznycze... bicz ska
zane Sul 39, sim. ib. 35, etc.; My w thakem 
przigodzenyy (in tali casu, Dział 35: o taką 
schtvką) yikladami, ysz Falko... ma szą vi- 
wyescz Sul 45; Mozely tho myasto tego bronycz 
w tey myerze (tali conditione), yszby od nyego 
nyszadnego szoszv nye brały? OrtOssol 58, 1, 
sim. ib. 63, 2, OrtMac 73, etc.; Przetosmy w tey 
schtucze Tin simili casu, Sul 44: w thakey 
przythczy) Gydzikowy sskazaly przyssyądz na 
swą schkodą Dział 35, sim. ib. 34.

16. wskazuje obecność osoby towarzyszącej 
czynności jako słuchacz, świadek itp.: To szye 
nye vtaylo v yego zenye (quod tamen non 
latuit uxorem ipsius Herodis) Rozm 243; 
~  w obeźrzeniu czyimś, w obeźrzeniu oczu 
czyichś, w obliczu czyimś, w obliczności czyjejś, 
w oczu czyichś, w opatrzeniu czyimś ' przed 
kimś, in conspectu alicuius : Vczin w obesrzenu 
{Pul: przed oblyczym) twoiem (in conspectu 
tuo) drogo moio FI 5, 9, sim. ib. 17, 14. 25, etc.; 
Vgotowal ies w obesrzenu moiem (in conspectu 
meo, Pul: przede mną) stoi FI 22,6, sim. ib. 
21,27; Bosze gdi winidzesz w obezrzenu luda 
twego (in conspectu populi tui, Pul: przed twoy 
lyud) FI 67,8, sim. ib. 51,9; len molwi zle, 
ne rozprawa w obesrzenu oczu moiu (in con
spectu oculorum meorum, Pul: przed oczyma 
moyma) FI 100, 10, sim. ib. 17, 27; Ot gospodna 
stało se to y gest dz[w]ywno w oczv naszv

w

(in oculis nostris) FI 117, 22, sim. Pul; Wiszlo 
gest wszistko mnosztwo synów ysrahelskich 
w opatrzenyu (de conspectu) Moyszesza BZ 
Ex 35,20, sim. ib. 33, 13.34,9. I Par 17, 17; 
Dal mu bog myloscz w oblyczy (in conspectu) 
krolya Salmanazara BZ Tob 1, 13; Gospo- 
dne,... kasz sędzycz lyud w oblycznoszczy 
twogey (in conspectu tuo, FI: przed obliczim 
twogim) Pul 9, 20, sim. ib. 1 /, 8. 21, 27, M W 49b.

17. wskazuje podstawę rozpoznania, stwierdze
nia czegoś {po czasownikach poznać, wzwiedzieć, 
zeznać): W tern poznał iesm (in hoc cognovi), 
isz ies chczal mne, bo ne bodze se weselicz 
neprzyaczel moy nade mno FI 40, 12, sim. Pul; 
Tocz... mowy pan: W teem wswyesz (in hoc 
scies), ysze gesm ya pan: Ta uderzo protem... 
wodoo rzeczno, obroczy sze w krew BZ Ex 7, 17; 
Gdysz masstwo nye tylko w szylach czala... 
ma bycz seznano (cum .. non sufficiet forti- 
tudine pollere) Dział 6; Voyska pogańska... 
poznayschy mylego Iesucrista v moyye... yąly 
mylego Iesucrista Rozm 651.

18. (w przekładach z łaciny) wskazuje adre
sata, kogoś, do kogo skierowana jest czyjaś 
wypowiedź lub działanie: Swotim, czso so
w zemy iego, dziwne szczinil wszitky wole 
moie w nich (mirificayit omnes yoluntates meas 
in eis) FI 15, 2, sim. Pul; Czy na wozoch a czi 
na conoch, ale my w ymenu gospodnowe 
wzowemy (in nomine... inyocabimus) FI 19,8, 
sim. Pul; W ymenu twoiem spowadacz se 
bodzem (in nomine tuo confitebimur) FI 43, 10, 
sim. Pul; Biscze powadali w pocolenu ginem 
(ut enarretis in progenię altera) FI 47, 12, sim. 
Pul; W pocolenu y w pocolenu (Pul: w poko- 
lyenye y pokolyenye) ziawimi (in generatio- 
nem... annuntiabimus) chwało twoio FI 78, 15; 
Swadeczstwo w Iosefe poloszil ono (testimo- 
nium in Joseph posuit illud) Fl 80, 5, sim. Pul, 
sim. Fl i Pul 88, 19; Dobrze iest spowadacz se 
w gospodne (confiteri domino, Pul: chwalycz 
boga) Fl 91,1; Napysana bodzcz[cz]e ta w po- 
koleny drughem (scribantur haec in generatione 
altera) Fl 101,19, sim. Pul; Pomnyal yest... 
słowa, yesz rozkazał w tyssocz pokolenyy (man- 
dayit in mille generationes) Fl 104, 8, sim. Pul; 
Et semini w plemieniu (Abrahae dictae sunt 
promissiones et semini eius Gal 3, 16) 1453 
R XLVJ1 350; ~  Chwaleni bodo wszistczi, 
gisz przisogaio w nem (iurant in eo) Fl 62, 10, 
sim. Pul.

19. wskazuje osobę, przedmiot, zdarzenie, słu
żące za symbol, za manifestację jakiegoś dzia
łania 'za pośrednictwem, per aliąuetn, aliąuo 
intercedente9: Hoc totum habemus in sancta
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cruce tocz so nam fsyczko f sv0tem crisv 
vk<azuje> Gn gl. 101 b; Sanctitas vite sue in 
ąuatuor consistit, vkasuge so, yidelicet... in 
austeritate vf un0dzenu gego czala ib. 164a; 
Exemplum huius habemus in fatuis yirginibus 
nemodrich a f salonich ib. ; Aby były obyavyony 
yczynky yego, ysze w bodze są dzyalany (in deo 
sunt facta Jo 3, 21) EwZam 306, sim. Rozm 239; 
Aza szye to yemv nye dokonało, czo yemv 
slyybyono v tem poselstyye ? Rozm 45; Popelnylo 
szye prorocztyo v tem dzyeczyatkv a y Maryey, 
matce yego (in eodem puero matreąue) ib. 97, 
sim. ib. 79. 655. 764. 825; Pytały yego o Helya- 
szv... a o Helyaszy (pro Helyzeuszy), yze v tych 
dw {leg. dwu) mynąla figura albo yyobrazenye 
*Iesucrista (in his duobus praecesserat figura 
baptismi) ib. 185; Nye yy yestesczye, którzy 
movyczye, alye duch oycza mego, który bądzye 
w vasz movycz (loquitur in yobis Mat 10,20) 
ib. 310; Thocz yest ten Yan Krz<c>yczyel wstał 
s martyych, a przeto szye v nym moczy ykazyya 
(yirtutes operantur in eo Mat 14,2) ib. 346, 
sim. ib. 420; Bo tako v czyelye szmyertelnem 
(in carne mortali) ykazal bog syą slaya nye- 
smyertelnosczy ib. 368; Kycdy szye chczemy 
modlycz, mamy troyaką rzecz myecz, czvsch 
praydą, vyarą a nadzyeyą, a to szye vkazyye 
v thym, yze myły Cristus ydącz na modlytyą 
poyąl s sobą trzy apostoly ib. 606, sim. ib. 624. 
635; Ta ych (sc. Żydów) zgloba zyayyla szye 
v Pylatovye odpoyyedzenyy ib. 777.

20. wskazuje zbiór, zbiorowość, do której ktoś 
a . coś należy, w której skład wchodzi: a. o zbio- 
rowościach ludzkich: A tako naleszly bidlycyele 
Iabes Galaad w tey woyscze nye biwszi (inventi 
sunt... in illo exercitu non fuisse  ̂ BZ Jud 21, 8; 
Moszely wileganyecz... szyedzyecz w lawyczy 
albo w kthorem yrządze, albo bycz w kthorem 
rzemyeszle albo w bracztwye? OrtOssol 31,3, 
sim. ib. 12 ,2 .54 ,1 , Ort Mac 31.66.67; Stara 
rada yvsz nye mosze nayn szwyathczycz, bo 
ony jusz nye szedzą w radzye (in consilio non 
sunt) OrtOssol 35, 4, sim. ib. 36, 2, OrtMac 38, 
Rozm 510.759; W thowarzistwye in comitatu 
(qui, sc. iuvenes,... erant in comitatu illius 
II Par 10, 8) 1471 Mam Kai 96, sim. ib. 271, 
EwZam 297, Rozm 143; Kycdysch dzyeyycza 
Mary a w thym syyątem zborze [...] (in hoc... 
collegio... manebat) Rozm 17; ~ b. o przedmio
tach: Jako Waur[i]szinecz... pirwim ycupenim 
dal za Giuanowicze polszo<s)tha stha grziven 
v ichsze gcdna grziwna quartnikow 1414 Kai 
nr 462; Czso Zechna szalowała na Alsbethe 
o oszm grzywen, tha oszm grziwen yeszt w thich 
*dwuczestu grziwen, czso list pana starosczyn
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mowy 1420 Kai nr 760; Aby thaka nyewyasta... 
przy wszisthkich ginszich ktorichkole rzeczach, 
które by gey w wyenye biły (in dote et dotalitio 
ipsius fuerint),... ostała Sul 75.

21. wskazuje działanie, w którym ktoś uczest
niczy: Nyszlyby oczecz sz vyny synowey... 
vcząsthny[ą]czą ('uczestnicząc5) w grzesze ga- 
nyebnem (in crimine criminose, Dział 59: 
w gednem ziem yczynky) byl vidan Sul 69; 
Sicut in die honeste ambulemus, non in co- 
messacionibus et ebrietatibus, non in cubilibus 
et impudiciciis, non in contencione et emulacione 
w obloystwach, w sarloczstwach, nye v mękyem 
a w dlugem lyeganyw, w nyeczystych myślach..., 
ny w szwarze swadlywem, w szasdrosczy (Rom 
13, 13) XV med. SK J1 49, sim. 1449 R XXV 163; 
Omnis, qui in agonę, gl. id est in certamine 
w boyv, ve *sramkach, contendit (I Cor 9, 25) 
XV med. SKJ 1 63.

22. stanowi składnik konstrukcji predykatyw- 
nej, równoważnej wyrażeniu 'być jakimś, stać się 
jakimś5: Poloszo (sc. ubogie) we zbawenu 
twoiem (ponam in salutari), pewne bodo czinicz 
w nem FI 11,6, sim. Pul; Bo prawe iest słowo 
gospodnowo y wszitka dzala iego w werze 
(opera eius in fide) FI 32, 4; Posladcowe chrzepta 
iego (sc. gołębia) w bladości złota (posteriora... 
in pallore auri) El 67, 14, sim. Pul; Vczinilo se 
iest w pocoyu (factus est in pace) masto iego 
FI 75, 2, sim. Pul; Vbogi iesm ia y w robotach 
(pauper sum ego et in laboribus) od młodości 
moiey FI 87, 16, sim. Pul; *Bodzecze dny yego 
w małe (fiant dies eius pauci) FI 108, 7, sim. 
Pul; Gych<s)ze cyala w snyegowey baloscy bila 
Błaż 322; Ostanyecze w maley liczbye (rema- 
nebitis pauci numero), iakoszescze drzewye bili 
w rosmnozenyy iako gwyasdy (eratis sicut 
astra... prae multitudine) BZ Deut 28,62; 
Afrika a Lybyes bili so w twey pomoci (fuerunt 
in auxilio tuo) BZ Nah 3, 9; W roku czudzich 
yczinyoni so (in manu extraneorum facta sunt) 
poswyotne rzeczi BZ I Mach 2,8; Rostropny 
Jan szdrow y w dobrem ymyszle (cum bona sua 
mentis deliberatione) pital prawa OrtOssol 63, 1; 
W gedney były yadze (in aequali pondere, 
fuerant), albo szlowye ysz takye wyele waszyly, 
thy lysszky y kubek, yako korczak ib. 64,3 
sim. OrtMac 86; Kon gnyady, strzelczy, przędny, 
swkodach {pro w skodach) 1471 Gors Jaz 282; 
Boczyem tho yest prawdzyya e yyerna yyara, 
a kto nye yesth w yey thoyarzysthyye (absque 
cuius consortio), nye bądzye... w lasscze przed 
oblicznosczyą nayysschego... boga (nemo gra- 
tiosus occurrit) 1484 Reg 705; Bidlenye czlo- 
wyeka zmudliwego yest dom yego w nadzyegi
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vpadnyenya (domus est ruinosa) XV p. post. 
R I s. XXXIX; Iozeff yako stary a barzo 
v roboczye czlovyek nathychmyast ypadnye 
v nyemocz Rozm 145; Bądzyeczye v nyena- 
vysczy wschytkymv lyvdv (eritis odio omnibus 
Mat 10, 22) ib. 311, sim. ib. 104; To myescze... 
yesth ve czczy y za svyątoscz poganstw (vene- 
rabilis ct sanctus haberi locus hic) ib. 440; 
Yzc szye vczynyl yako v dokonanyy, czvsch 
w takyem boyovanyv (factus in agonia Luc 
22, 43) ib. 605.

23. (w przekładach z łaciny) wskazuje wyko
nawcę czynności (przy stronie biernej i zwrotnej) 
'przez, ab (aliąuo)': Ne zbawa se crol przes 
weliko czescz a obrzim ne bodze zbawon w 
(Puł: we) mnoszstwe (in multitudine) moczi 
swoiey FI 32, 16; Bo bodze sodzycz pan Iwd 
swogy a w slygach swogych proszon bodze 
(in servis suis deprecabitur) FI 134, 14, sim. Puł; 
Kto równi bodze tobye,< lyd, genze syo sbayysz 
w bogv (salyaris in domino)? BZ Deut 33, 29; 
Czokolyye bądzyeczye proszycz v ymyą moye, 
to yczynyą, aby oczyecz byl pochyalon v synv 
(ut glorificetur... in filio Jo 14, 13) Rozm 563.

24. uściśla treść, podaje bliższy zakres nad
rzędnego wyrazu: a. czasownika: Spocy so, gis 
so v greseh zapecclaio Kśw br 13, sim. ib. 
bv 3.4, etc. ; Abycz go sly duch przesz ne 
(sc. bogatstwo) f  gego duszy ne byl ylouil 
Gn 173a; Isbicz on vasz verze (leg. w wierze) 
yasze byl skusił Gn 175b, sim. Rozm 639; 
Pastwon bodzesz w bc gaczstwech (in diyitiis) 
iego FI 36,3, sim. Puł; Grzeszyły s[e]o w na- 
lazach swogich (in adinventionibus suis) FI 
105, 37, sim. Puł; Omdlała g?st we zbaweny 
(Puł: we zbawyenye) twogem (in salutare tuum, 
war.: in salutari tuo) dv<s>za moya FI 118, 81, 
sim. M W  33b; Lassota (sc. papież)... we ymie- 
nyu gi (sc. cesarza) obludzil, Rzim na niem 
wyłudził Gałka w. 44; Vzytheczno gest..., abi 
poddany naszy... we cznothach (in yirtutibus) 
szą poszylyaly Sul 46; Gdy zydowskey sloszcy 
w them szą zawszdy... vmysl obaitha, aby 
chrzesczyany... w bogaczsthwye (in diyitiarum 
depressione)... ponyzyla y szkazyla Sul 61, 
sim. 1491 RKJŁ VII 58; Paklibi... nyekako 
w przisyandze (in iuramento) syąn potknął 
(sc. sąsiad) Sul 95, sim. ib.; Kto sie gospodnv 
offervie w iegoo wszeech yczynkoch Gloger; 
Trzeczye (sc. trzeba), abi we cznotach syą vtarl 
a obici gim XV med. R XXII 244; Que (sc. di- 
lecta) ascendit de deserto, deliciis affluens 
w roschkoscbaach* opplwythyyącza (Cant 8, 5) 
XV med. SKJ V 276, sim. BZ Deut 28,11; 
Si quod est aliud mandatum, in hoc verbo
S łow n ik  starop olsk i X
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instauratur w them szlowye wszytko zaleszy 
(Rom 13, 9) 1453 R XLV1I 351, sim. Rozm 415; 
Refocillo, reficio, refoueo, recreo poschilam 
schią w moczy (I Reg 16, 23) 1471 MamKal 67; 
Przetho ya (sc. św. Annę) pan bog w plodzye 
yey podwyszyl M W  92b; Ize może byczi ylzono 
braczyey y syostram w pokutach y w poszcziech 
(de dispensatione in abstinentia) 1484 Reg 722; 
Pomozy rnnye, nadznyczy, we wschech rzeczach, 
w gychze mnye ydraczona poznalesz Naw 27, 
sim. Pul 59 arg.; Aby... szluszylybysmy my 
w szyyąthoszczy y w spravyedlyvosczy (in 
sanctitate et iustitia Luc 1,75) przed nym 
EwZam 290, sim. Rozm 57; Ta moya svolona 
dzywka... moym zasczyczenyem nye bądzye 
v czystosczy yrazona Rozm 47; V yedzenyy 
a v pyczyy (victu) skąpo barzo vzyvaly ib. 179; 
~  (i)mieć dc syć w czymś cf. Dosyć; ~  w czemś 

jest dosyć cwystarcza czegoś, aliąuid non de est': 
Gdy raczcze czo wysznayą, nye trzebą gym 
k temv przyszandz... a w them gest doszycz 
OrtOssol 43,4, sim. Ort Mac 51; — (jest) mało 
w czemś enie wystarcza czegoś, aliąuid deest': 
Tom ya gotow o to sandowy list przinescz. 
Maloli w tern, gotow geszm postauicz tego 
slachcicza, czso na mne dobił 1418 TPaw VII 
nr 293; Azacz yescze mało yyszokosczy (leg. 
w wysokości) nyebyeskye albo y <s>zyrokosczy 
syyata (numquid tibi sufficit caelorum altitudo 
et totius saeculi terrae latitudo)? Rozm 218; 
~  b. przymiotnika: Difnecz tesze gest ono 
(sc. dzieciątko) na nebe y f slunczu, i f  *kaszldem 
styorzeny gestcy ono difne bilo Gn 3a; Genszecz 
gest byl barszo modry a f bogu (leg. boju) 
moczny Gn 5 a, sim. FI i Pul 23, 8; Zkaszeni so 
y szadaioczi so se szczinili w naukach swogich 
(in studiis suis) FI 13, 2, sim. Puł; Genze byl 
prorok moczny wczincu (leg. w uczynku) 
a v/ slowe (in opere et sermone Luc 24, 19) 
ca 1425 EwKReg 42; W karanyv yest groźni 
a w ypomynanyy łagodni (in increpatione terri- 
bilis, in admonitione blandus) XV med. Lent, 
sim. BZ Gen 49, 22; Vczini czo pan bog twoy 
obfitego we wszem robotowanyy (in cunctis 
operibus) rook twoyv y w plemyenyy (in sobole) 
ziwota twego y w płody (in fructu) dobitka 
twego BZ Deut 30,9; Zesmi nye biły cyebye 
posłuszny w twich swyotich przikazanyach (non 
oboedivimus praeceptis tuis), przeto podda- 
nysmi... w ioczstwo BZ Tob 3, 4, sim. Rozm 301; 
Bodz sylni w misly (forti animo esto) BZ 
Tob 5, 13; Przeto ysz on w them byl wolen... 
czynycz..., czo chczal OrtOssol 87,4, sim. 
Ort Mac 119; Nyektorzy zly a nyeczysczi 
w swem szywocze Dział 33; Yako Domaschew-
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ska czyascz... ma bycz thako vyelka jako 
Plichczinska v myedzach, w lakach, w gayach, 
w blonyach 1479 Czrs s. XLII; Nye była 
w posczyv (ambulando) barzo lyenyva Rozm 22, 
sim. ib. 110. 116; Myły Iesus slodkey matce 
svey ve wschem byl poslyschen ib. 122, sim. 
ib. 144. 154; Nye rychły w slovye (in verbis) 
ib. 143, sim. ib. 148.151; Który yest vyerny 
w namnyeyszy rzeczy (in minimo Luc 16, 10), 
y w vyąthszem (in maiori) vyerny yest ib. 390, 
sim. ib. 408. 464; Kto yest vyąthschy vc cznotach 
myedzy vamy (Luc 22, 26) ib. 558, sim. ib. 625; 
~  c. rzeczownika: Wrzand służby kosczelny 
w rozdavanyv szwathosczy (ministerium in mi- 
nistrando Rom 12,7) 1449 R XXV 164, sim. 
XV med. S K J I 57; Aby nygeden... drapyeszstwa 
w konyech, w drobye, w bidle abo w ginszich 
(in equis... aut in a 1 i i s rebus) szą nye do- 
pvsczay Sul 46, sim. Dział 37; Nyektorzy 
w wycząganyy pyenyądzy (extorsioni pecunia- 
rum) kończą nye kladącz, lakomye... wyczągayą 
pyenyądze Sul 47; Nygenych tesz darów w odze- 
nyv abo w ginszich rzeczach (in vestibus aut 
aliis rebus) oth nasz... posczygną Sul 58; Prze- 
wrothny obiczay w othkladanyy rokow (in 
transpositione terminorum)... chowan byl Sul 
73s Strenuitas in preliis maszka sta<łość> w yal- 
kaoji 1461—7 Serm 248 r; Dvschy moyey day... 
wstawyczstwo we wschem dobrem Naw 58; 
Tacz panna... szlyczną yako myeszyącz w pełny 
XV p. post. SlOcc XXXIV 162; Yestem czy 
pomocznykyem w potrzebach thwoich sum tibi 
socius innegotiisXVex. PF III 180; Hcc ąuarta 
dominica... dicitur yaccans vlg. nyedzela oszob- 
nego obyeranya w myloszyernych yczynczech 
XV ex. Zab 536; Debet habere libertatem in 
bofforio al. na blonyy, w lągach, in stagnis al. 
w gyezyerzech 1500 AGZ XVI 301, sim. ib. 302; 
Vczyly ya, aby ye slytce {pro skytce) yyara 
myala, w sloyye praydą (in opere iustitiam, 
in yerbis yeritatem) Rozm 14; O rosczyenyy 
mylego Iesysza v nayce a y mądrosczy y ye wszey 
prawdzye ib. 142; ~  ~  *pod względem, co do, 
ąuod attinet ad ': Pocazuie ewangelista, ize tet 
to crol... y troiakey recy znamenitey ine usitky 
crole zmyia Kśw cy 27, sim. FI i Pul 20,3; 
Macz go (sc. Maryję Magdolanę) on takesz 
f pokucze nasladouacz Gn 14b, sim. Rozm 368; 
Gynszim slachcziczom... w slawąthnosczy 
a w powyszszyenyy czczy (in fama et subli- 
mitate honoris) thaczy mogą bicz przyrównany 
Sul 47, sim. Dział 39; Ysze zakłady albo cząsba 
mayą przewyszszycz w wasznosczy (in yalore) 
rzeczy thy, o które począdzany Sul 80; Jesus 
mnoszyl szyą w mądroszczy y v lyeczyech
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y w łaszczę (proficiebat sapientia et aetate, 
et gratia Luc 2, 52) v boga EwZam 297; ~  Chesly 
thy tho uedzecz, kakocz Xc gestcy on bil 
ybodzy... ? A napiruecz gestcy on byl f domech 
tako ybodzy... Fftorecz on gest y odzenu 
ybodzy byl... Trzececz gest on Xc ve straue 
tako ybodzy byl... Cuartecz gest on f posczely 
tako ybodzy bil Gn 5b; Eszby nyektory gemy 
nye równy bądącz w yrodzenyy (in genere) 
layącza słowa zadał Sul 79; Nadobnyeyschi 
w postayye (speciosus forma Psal 44, 3, FI i Pul: 
vropny wiobraszenym) nad sini ludzskye XV 
med. Lent; Która (sc. moneta) ma bycz... 
dobra w wadze (bona in yalore, Sul 56: w wasz
nosczy) Dział 63; Owocz ten iesth my w bóstwie 
y w moczy równy M W  87b, sim. Rozm 163. 165; 
Yze synovye tego syyata mądrschy ssa synów 
syyatlosczy v svoym yrodzenyy (in generatione 
sua Luc 16,8) Rozm 390; ~  Vmyernoscz 
ye wszythkych rzeczach (induite yos... mo- 
destiam Col 3, 12) 1449 R XXV 164, sim. XV 
med. SKJ I 62.

25. wskazuje ubranie, okrycie, zbroję, w któ
rych ktoś występuje, działa: Ktoricz *clouecz 
neczysthe odze<nie> ma, tenczy s pokogem 
pred robaky ff nem ne leszy, ne odpoczyua 
Gn 173b, sim. XV p. post. Kałużn 286; Szocz 
ony biły swe słudzy f drodzem odzeny chodzocz 
ysrzely Gn 182a, sim. FI i Pul 44, 11, 1484 
Reg 708; Ne wiwlekl <j>ey z domu w yedney 
koszuli 1405 Kościan nr 292, sim. De morte 
w. 284; Szathi, w gich (in ąuibus) bil zabyth,... 
sz nyego slypyaly Sul 42, sim. Dział 32; Ysz 
ryczerze... slyzycz mayą w harnaszy (in armis) 
Sul 66, sim. Dział 52, sim. BZ Jos 6, 9; Possagu 
gynschego s nyąn nye bandzye myal nyzly 
odzyenye telko, w ktorem (in quo) yąn wzyąl 
Sul 89; Quam pulcri sunt gressus tui in calcia- 
mentis yako czydnye yest poscze tłwoye w obyczy 
(Cant 7, 1, R XXV 154: w obovi) XV med. 
PF IV 760; Aby spal w swem rysze (in yestimento 
suo) BZ Deut 24, 13, sim. 1471 MamKal 33; 
Vy giczcze w odzenyy (armati) przed waszo 
braczo BZ Jos 1, 14, sim. ib. Ex 13, 18. I Par 
12, 33; Syostry mayą tez chodzyczi w ssyknyach 
y w ... plaschczoch (chlamyde induantur et tu- 
nica) 1484 Reg 709, sim. Rozm 159; Yeslyby po
trzebno było ku czczy... panu bogu... ve szbrogy 
na processyą chodzicz 1491 RKJŁ VII 57; Pan 
Wyssyel... vkazal sszye na oszmy konech, sam 
w kopynyczey sbroy zypelnyey a czeladz 
w strzyelczey 1495 GórsJaz 277, sim. ib. 278, etc.; 
Cespitat in faleris, w kropyerzu, ipus XV p. post. 
PF III 287; Episcopus infulatus byszkyp w ko- 
runye ib. 288, sim. XV med. SKJ V 266, ca 1470
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MamLub 147; Aduenit ąuidam vestitus pellibus 
camelorum v odzenyv ostrem szkor (leg. z skór) 
*velbrodowyh ca 1500 GIGn 60, sim. XV med. 
R XXIV 372; Seąuebatur Xpm amictus sindone, 
w lokthuszy, super nudo corpore (Marc 14, 51) 
ca 1500 GIKazB I 77, sim. Rozm 281.283; 
Naydzyeczye dzyeczyątko obvynyone v pyelyv- 
chach (puerum pannis involutum) Rozm 68, 
sim. ib. 13. 65; Yednem glossem rzevnyvą tlusczą 
v okropnym czynye przeze wschey brony pobył 
ib. 629; Povyedly mylego Iesucrista... v pavlo- 
czystem odzyenyv ib. 834.

26. wskazuje przedmiot różnych uczuć: a. mi
łości, upodobania, przyjemności (przeważnie 
w przekładach z łaciny): Giz so k dobrem<u> 
oblenaio... ,  iz vremennem (leg. w wrzemiennem) 
dobre lubuio Kśw br 16, sim. ib. 21, FI i Pul 
146, 11, M W  130b; Moui bog milosciuy lezocim, 
giz so ue ziem cohaio Kśw br 30, sim. FI i Pul 
118, 14; Vlubil iesm se w prawdze twoiey 
(complacui in veritate tua) FI 25, 3, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 48, 13; Ne chczey milowan bicz 
we zlo czinoczich (in malignantibus,Pw/: myedzy 
stroyączymy zloszcz) FI 36, 1; Kochay se w bo- 
dze (delectare in domino) FI 36, 4, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 36, 11, etc.; Lubowanye w ne- 
besszkych rzeczach 1448 R XXIV 354; Abi bil 
ot wschech rzeczi swyeczskych milowanya 
a w nich cochanya oddalon XV med. R XXII 
244, sim. ib. 247, XV p. post. R I s. XLIII; 
Bo syo ty nye kochasz w zatracenyach naszich 
(non... delectaris in pcrditionibus nostris) BZ 
Tob 3,22; W krasye cznoth thwich, Anno 
swyata, kroi nyebyesky wyelykye kochanye ma 
M W  58b, sim. Naw 151; Bo szye cochaly 
v yego kraszye a v yego cznych obyczayoch 
(in sua pulchritudine... ac in... moribus... 
modestis) Rozm 120, sim. ib. 85, etc.; V nym 
szye mnye dobrze vlyvbylo (in te complacui 
mihi Luc 3,22, EwZam 300: w thobye po- 
lyvbowalo mnye) ib. 191, sim. ib. 328.367; 
Vy szyą tez myluyączye (leg. miłujecie) thym 
mylovanym, które czyny... v bodze szye mylo- 
vacz ib. 556; ~  b. nadziei, wiary, zaufania: 
Blogoslaweni wszistcy, gisz ymaio w nem pwo 
(confidunt in eo) FI 2, 13, sim. Pul; Ymeycze 
nadzeio w bodze (sperate in domino) FI 4, 6, 
sim. Pul sim. FI i Pul 5, 13, etc. ; Nadzewacz 
bodo (Pul: nadzyewacz szye będą) w tobe 
(sperent in te) FI 9, 10, sim. Pul; Ale sino we 
ludzsczi w pocriczu scrzidl twogich bodo pwacz 
(in tegmine... sperabunt) FI 35,8, sim. Pul 
sim. Pul 26,6.77, 26; Nadzeia moya w bodze 
iest (spes mea in deo est) FI 61,7, sim. Pul 
sim. FI i Pul 72, 27. 77, 9. 145, 4; Abi taka bila
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nascha wyara a nadzeya w bodze XV med. 
R XXII 247; Poloz w bodze (iacta super do- 
minum, FI: rzuczi na gospodna) pyeczo twoyę 
Pul 54,25; W tobye, myły panye, yestem 
vyelykiey nadzyeye Naw 84; Wyslvchay mye 
dvfayacza w thobye Naw 166, sim. XV ex. 
R XIX 89; Y czo klądzyesch nadzyeyą v starem 
(non esse ponendam spem in senem)? Rozm 104; 
~  c. zwątpienia: Vmarly so, giz v miloscy bozey 
rospachaio Kśw br 14, sim. ib. bv 16. cv 37, 
Gn 14a; A takes my ge przycladem f milem 
bodze ne mamy rospacy mecz Gn 14b, sim. 
1461—7 Serm 100 r; Lachowie, Niemczowie,... 
wotpiczeli w mowie..., Wikleph prawdą powie 
Galka w. 3; Thysz porodzyla... sbawyczyela 
swyatha a w them nye wathpyą XV ex. Zab 215, 
sim. Rozm 9.762; Braczyą... poczvyrdzy, by 
nye rospaczyly v mylosczy bozey Rozm 560, 
sim. ib. 670; Tegodlya bądzyeczye myecz vątpye- 
nye w vyerze o mnye ib. 580; ~  d. tęsknoty: 
Czyrpala gest dusza moya w slowe gego (susti- 
nuit... in verbo eius) FI 129,5, sim. Pul; 
~  e. litości: Ne w milosczach (/. e. w niemi- 
łościach) naszich (Pul: nad grzechy nasszymy) 
ty smiluiesz se (impietatibus nostris tu pro- 
pitiaberis) FI 64, 3; ~  f. podziwu: Wszyszczy... 
dzyvovaly szyą w slovach lasky (mirabantur 
in ,verbis gratiae Luc 4,22), chtore vychodzyly 
z vst yego EwZam 307; ~  g. drwiny: Gospo- 
dzin zwala smech w nich (subsannabit cos, Pul: 
s nych) FI 2 ,4 ; ~  h. sprzeciwu, buntu: A ono 
yemv było przykazano... nye przeczyvycz szye 
ve ziem (non resistere mało Mat 5, 39) Rozm 638.

27. ( w przekładach z łaciny) wskazuje przed
miot myślenia, rozważania, uwagi: Tocz my 
mamy przycladem svote Marie Magdolaniy 
vczynicz, isbichom szo f nasich grze<s)chech 
oczuczyly Gn 14a; W zacone iego bodze mislicz 
(in lege... meditabitur) we dne y w nocy FI 1,2, 
sim. Pul sim. FI 62,7, FI i Pul 118,47. 117, 
BZ Jos 1,8, MW  25a; Owa oczi bosze na ti, 
gisz se iego boio, y w tich (oculi domini super 
metuentes eum et in eis), gisz pwaio na milo- 
serdze iego FI 32, 18, sim. Pul; Poloszcze sercza 
wasza we czcy (Pul: w moczy) yey (sc. Syjon, 
in yirtute eius) FI 47, 12; Mislicz bodo we wszech 
dzelech twogich (in omnibus operibus tuis) 
FI 76, 12, sim. Puł, sim. FI i Pul 142, 5; Tedy 
ne bodo osromoczon, gdy przesrzo we wszech 
kazna<ch> twoych (cum perspcxero in omnibus 
mandatis tuis) FI 118,6, sim. Pul M W  4a; 
W *kasznoch twoych sznaszycz se bodo (in 
mandatis tuis exercebor) FI 118, 15, sim. Pul 
MW  5b, sim. FI i Puł 118, 23. 27. 48. 78, MW  

I 25a. 30a; Providentes *bono meycze opatrnoscz
4*
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w d[r]obrem (Rom 12, 17) ca 1450 PF IV 569; 
We sprawiedliwosczach (FI: w prawotach) two- 
gich roszmislacz bandą (in iustificationibus tuis 
meditabor Psal 118 ,16) Af PF 5 b ; V tem baczycz 
(sc. nie chcą), yze to przeczyv ych voly vczynycz 
nye v svyaty dzyen Rozm 713, sim. ib. 844.

28. wskazuje przedmiot nauki, wiedzy, umie
jętności : Prawiczo twoio tako iawno vczin 
a navczone sercza w modrości (eruditos corde 
in sapientia) FI 89, 14, sim. Pul\ Legisperitus 
vconi w szakone (Luc 10,25, GIWroc 74 r: 
magister zakona) XV in. R XXIV 74, sim. 
XV med. SKJ V 262, 1456 R XXXIII 183, 
Rozm 331; Sszlussza (sc. żakom) szwego my- 
ssztrza czczicz, acz szo chcze w yego wczenw 
nawczicz ca 1420 R XXIV 81; Qui catecizatur 
verbo gego navczayą w slowe, v kazanv (Gal 6,6) 
XV med. SKJ I 112, sim. ib. 118, 1449 R XXV 
166; Napelnyl go ... wszego nauczyenya... w ro
boczy e czyeszelskyey (opere carpentario) BZ 
Ex 35, 33; Rzekły Ezdrze, byskupowy yczonemu 
w pysmye (pontifici et lectori) BZ II Esdr 9, 39; 
Nusch, moy namyleyschy, nade wszythky gyne 
w navkach nauczon[y]e... nawybornyeyschyl 
1447—62 Zab 544, sim. 1484 Reg 718; Syyąthy 
Ffranczischek... w they tho vyary czystosczi 
svoye syny nauczał 1484 Reg 705, sim. ib. 716; 
Hominem in architectoria arte eruditum w cze- 
sselstwe navczonego XV p. post. R XXV 182; 
Scriba pyszarz, mystrz navczony w zakonye 
ca 1500 Erz 116, sim. Rozm 58.214.811; 
Marya... pavloky byszyorem opravyala, bo 
v tym była dobrze vmyeyącza (in hoc fuit perita) 
Rozm 98; Który yesth byl doctorem v zakonye 
(legis doctor Mat 22, 35) ib. 415; ~  Który byl 
tego lata byskupem y sądzya v duchovnych 
pravyech Rozm 703.

29. po czasownikach oznaczających posiadanie, 
użytkowanie, nabywanie, odzyskanie itp. wska
zuje: a. majątek, część spadkową itp. stanowiące 
czyjąś własność, przypadające komuś : Eze Jaszek 
roczil za Alszbeczina oczcza poltrzeczeynaczcze 
grziwni y ona w yego ymenu ostała 1401 
HubeZb 81, sim. 1420 Pozn nr 983, Sul 76; 
laco Koterbini przotcowe... bili w tey czoszczi 
C<ie)rszcza... w trzimanu 1408 Kościan nr 369; 
Jaco Meczslaw... Dobcze... posag zaplaczil, 
w czem yey bil zastawo zastauil 1411 Kai nr 335; 
Ize w Chelkowe *Sziminowa matka bila 
w *dzirssemu w tey cząsczy Simunowey 1420 
Kościan nr 854, sim. 1427 Kai nr 958; Ysze 
Yan y Maczek... maya we trzech czwerczach 
kxadza Naczcowych dzedzyczstwa 1428 Kai 
nr 1016; Gdze bracza... szą oth szyebye 
w gymyenyy oczczisnem (in bonis paternis)
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roszdzeleny Sul 38, sim. Dział 28; W them 
gymyenyy (in ąuibus bonis)... gynszy przy- 
rodzeny... odzirzą namyasthnoscz Sul 49, sim. 
Dział 40; Quod fecerunt comutacionem in 
eorum bonis al. w gymyenyy 1451 AGZ XII 210; 
Kako może przeczy w themy yczynycz..., a byl 
by (pro aby byl) wolen w szwem gymyenyy 
OrtOssol 67, 3; Ma w nyem (sc. jimieniu) 
wladacz yako w szwem ib. 87, 2, sim. OrtMac 
117; Vasallus, id est serwus sługa ryczersky 
w gymyenyy lynskyem OrtCel 12, sim. OrtZab 
529; Yszby była (sc. dziedzina) gego abo które 
prawo w nyey ma Dział 28, sim. ib. 24; 
~  b. tytuł prawny zarządzania majątkiem: laco 
mne Maczey eona ne poziczil, ale gi mam... 
w rakoyemstwe 1406 KsMaz I nr 726; Asząly 
thy pyenadze yysz nye były w gego obronye 
(in potestate ipsius) ? OrtOssol 65,4, sim. ib. 
65 ,2 .96 ,2 , OrtMac 87. 132; Mogaly ony tho 
odzyerszecz thym, az to ... myely w swey 
obronye, słowie w dzerzenyy było (tali sua 
possessione et potestate) OrtOssol 104, 1, sim. 
ib. 93, 2. 97, 2. 4, OrtMac 134. 142.

30. wyraża stosunki podległości, podporządko
wania: a. o władzy, zwierzchnictwie: Ysczy on 
(sc. Kryst) ten to fszyczek svath f sw (leg. swu) 
roku gestcy gy on byl sgromadzil Gn 4b; 
Bo gnew w rozgnewanu iego a sziwot w woli 
(in yoluntate) iego FI 29, 5, sim. Pul; W roku 
twoiu (in manibus tuis) szczosce moie FI 30, 18, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 118,109, M W  37a; 
Jako pany Febronia ne myala Adama... w swey 
moczy, w swey stroszy 1412 Pozn nr 874; 
~  być w czymś *zależeć od czegoś, ex aliąua 
re pendere: Yscy tho ne gest f  [s]twe voly, 
abicz thobe Xpc dal dludze stroue (leg. zdrowie) 
Gn 14b, sim. OrtOssol 43, 4, OrtMac 50; Otocz 
twoya dzewka gest w twoyu roku (in manu tua) 
BZ Gen 16,6; Gdyby nyektori syn bądącz 
w moczy oczczowskyey (in paterna potestate)... 
kostky gygral Dział 36, sim. Sul 35, sim. BZ 
Tob 3,20; Ize w rancze iego (in manu eius 
Psal 94, 4) są wszitki krage zemye M W  108a, 
sim. FI i Pul 94, 5; Nyemyely ('mniemieli’), by 
to v dobrotlyyosczy (pro dobroyolnosczy) yyelye 
lyyda dobrze albo zlye czynycz (in arbitrio 
hominum plurimorum esse dicebant) Rozm 180, 
sim. ib. 181; — b. o opiece, straży, nadzorze: 
Yensze przebiwa w pomoczy (in adiutorio) 
naywiszszego, w zaszcziczenu (in protectione) 
boga neba przebodze FI 90, 1, sim. Pul; Aby 
yego oczecz mayocz gy w opekanu pobrał mu 
czinsmi... jaco dwescze grziwen 1408 Pozn 
nr 644, sim. 1403 Kościan nr 200, 1420 Pyzdr 
nr 641; Ysze Mychal y Bodzantha... nygdy
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w opecanu Swąchnynem ne były 1418 Pozn 
nr 965, sim. 1405 KsMaz I nr 627a, etc.; Pakli 
w tey tho opyecze albo sprawye (in ipso regi- 
mine) dzyatek swogich... schkodna... nalezyona 
bi bila (sc. matka) Sul 107; Tedy rzeki Andrzey... 
szwym (leg. z swym) rzecznykyem w opyekanyv 
(in tutoria) szwey zony OrtOssol 55,3, sim. 
Ort Mac 69; In qua ąuidem cura existens al. 
w opyecze 1459 AGZ XI 439; Aby kaszdy... 
swe bydło w stroszy (sub cnstodia, Sul 59: poth 
strozą) <paść> myal Dział 58, sim. Rozm 16; 
Yako oczi czorky szluzebney sza w szprawye 
(in manibus Psal 122,2, FI i Pul: w rokv) 
panyey szwey M W  91 b; Eam in cura sua habuit, 
v opyecze, usque ad mortem Marie ca 1500 
GIKazB I 84, sim. 1495 AGZ XVI 258; 
~  c. o środkach pozbawienia wolności: Vsmye- 
rzyly so w *poczczyech (in compedibus) noghi 
yego FI 104, 18, sim. Pul; Kv swozanv krolew 
gych w przekowach (in compedibus, MamLub 
132: w pączyech) a welebne gych w rokawech 
szelasznych (in manicis ferreis, MamLub 132: 
w <r)ancznyczech) FI 149, 8, sim. Pul, sim. 
XV med. SKJ I 66, Rozm 314; W pocze-sm gi 
(sc. człowieka) trzimal, ys mi gi prawo podało 
1401 Pyzdr nr 158; Jaco pan Tharchala jol tego 
winovaczcza y mai gy w ianczstwe 1413 Pozn 
nr 895, sim. 1419 StPPP II nr 1651, 1425 
MPKJ II 304, etc.; Lszesz, bi w klodze nye 
syedzal 1427 KsMaz 11 nr 2845, sim. 1414 
Pyzdr nr 407, etc.; Tho szlubowanye, czo ge 
czynyl ten czlowyek w yacztwye, w thakyem 
naczyskv (in captivitate et coactu),... nye ma 
stacz OrtOssol 103,4, sim. Ort Mac 141; Dam 
czy szya w szelesze szkovacz De morte w. 358, 
sim. FI i Pul 106, 10; Nyekthore (sc. panny) 
głodem morzono, pothem w powrozye vodzono 
De morte w. 491; Quomodo sedebat apud 
ipsum incarceratus in compedibus et catena 
al. w lanczuchu 1483 AGZ XVI 181, sim. 1500 
ib. 305; Arrestavit eundem hominem vinctum 
cathenis et baculo al. w kyyv 1494 AGZ XVII 
296, sim. 1465 AGZ XVI 31; -  d. o kimś 
poddanym czyjejś władzy: Bo ty dzedziczem 
*bodzesz we wszech poganoch (in omnibus 
gentibus) FI 81,8, sim. Pul; Sodzycz bodze 
w narodzech albo w pokolenych (in nationibus) 
FI 109,7, sim. Pul; Bycho wczynily w nych 
(sc. królach i wielebnych, in eis) sod spysan 
FI 149,9, sim. Pul; Yze Xpus od drewna 
w narodoch krolyuyocz opyocz yest czakayoczy 
przyszczym Pul 95 arg.; Nye przyschedlem ya 
krolovacz czassnye..., alyem przysedl krolovacz 
yyecznye v pravdzyvych lyvdzyoch Rozm 783, 
sim. ib. 620.782; ~  Który yest byl starschy

v synagodze (archisynagogus Luc 13, 14) 
Rozm 376.

31. w sytuacjach prawno sądowych wskazuje: 
a. instytucję, prawo, urząd itp., w którym prze
biega czynność prawna: Isz o to rankomstwo 
ne mai nitkis (hiigdy-z) v krolewem szondze 
gabacz 1393 Pozn nr 179, sim. OrtOssol 32,4, 
etc.; Jaco Laurencius ne przeprosił Andream... 
po tern, iaco go w sodze dobił 1399 Pozn nr 401, 
sim. FI i Pul 111, 5, etc.; Ysze Nemyr nye dal 
vstacz roku w naszem prawye na Micolaya 1420 
Pyzdr nr 640, sim. 1405 Pozn nr 765, etc.; 
Quando est (sc. Dzergosch) inculpatus pro furtu 
al. w rugv 1439 AGZ XII 71, sim. ib. 72; Gdy 
radcze szą w myesczyekyey (leg. mieśćkiej) 
oprawye (in actione civili) OrtOssol 34, 2, sim. 
OrtMac 35; Ktho m a... gymyenye, czosz za- 
stawyono w gaynem sząndze (in iudicio bannito) 
OrtOssol 46, 3, sim. OrtMac 55, etc.; Gdyby 
ktho *koko zabyl w myesczkyem prawye (in 
civitatis iurisdictione) OrtOssol 49, 3, sim. Ort
Mac 61, etc.; Straczyl (sc. wójt)... stolecz 
woythowszky a nye gest dostogen w nyem 
wyączey bycz OrtOssol 52, 2; Gdyby szye przy- 
szasznyk... rosznyemogl, tako azby nye mogl 
wyączey w przyszasznycztwe (sedi scabinali et 
officio) szyedzecz ib. 60,4, sim. OrtMac 78; 
Przyvyedzy mye przed oblycze szynaczka 
thwego, gdy stana w groznem szandzye Naw 69; 
Bocz vasz bądą vydavacz w ych radach (in 
conciliis Mat 10, 17) Rozm 310; ~  Jaco Jacub 
stogo s Micolaiem w roczech a rosorali mu 
szescz copczew 1391 Pozn nr 266, sim. 1399 
Kościan nr 141, etc.; Yaco Michał szastauil 
Philipowo dzedzino stogo s nim w rocze 1402 
Kai nr 45, sim. 1407 ib. nr 200, etc.; Ex quo 
prius intravit (sc. Andreas) realitatem al. we przi 
cum procuratore domini Krzywyeczszky 1442 
AGZ XIV 63, sim. 1444 ib. 135; O kthore reni 
Stephanus na Mychala zhaloval, thy mv zadał... 
s nym stoyancz w pozwyech 1456 ZapWarsz 
nr 1044, sim. 1462 Czrs s. XLI, 1471 ZapWarsz 
nr 2956, 1475 ZapMaz 102; ~  b. przedmiot 
(treść) obwinienia, sporu, skargi, zarzutu, pełno
mocnictwa itp .: Czo Jacub Micolaga obszalowal, 
v tern gy potwarza 1391 Pozn nr 105, sim. 1396 
ib. nr 212; Ysz Ramsz ne uinouat w tich 
trzid<zie>szce zlotich ani w tern postawczu, ani 
w tich panczi krziwnach, ani w tich zamostralech
1399 ib. nr 406; Cristinus... Potrassium in 
milicia sua uituperauit vlg. w szlachcze przyganil
1400 StPPP VII 475, sim. Sul 103; Kto ge 
(sc. dzieci) w czem przeprzal, to gich opecadlnik 
placzil 1405 Kościan nr 279; Jako Olbracht 
a Michał Tworkowo... witrzimaly... a w tern
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gich nigd nigdi prawem ne gabal 1415 Pozn 
nr 861, sim. 1417 Kościan nr 634, etc.; Vczy- 
nily... procuratora... dawayocz... *wszelkno 
mocz we wszytkych szwych rzeczach ca 1428 
PF I 479; Ysz gest Krczon w thych wszistkych 
rzeczyach praw przeczy w krolyewy 1435 Pozn 
nr 1652, sim. 1400 StPPP II nr 647, 1407 
Pozn nr 608. 609; Ecce me deputavit al. sdal 
in principali pecunia al. v ysczynye 1444 AGZ 
XIV 156, sim. 1453 AGZ XII 230; Myanowanye 
zachoczcze w grzeszchech (in delictis) nye ma 
myesczcza Sul 9; O sandzaach... a o rokow 
(pro rokoch) w rzeczaach dzedzynnych Sul 24; 
Przygodzyli szą genemv s nych w dzedzinney 
rzeczi (in hereditaria quaestione) przecywko 
sobye skazanye sądowe wszącz Sul 38, sim. 
Dział 28; W slodzeysthwye przekonany czescz 
straczyl Sul 58, sim. OrtOssol 47, 4. 100, 3, 
OrtMac 58. 137; Michael actor non paruit 
et lohannes ipsum condemnavit... in amissione 
ipsius cause al. w othbyczv 1454 AGZ XIV 422, 
sim. 1466 AGZ XVI 35; Nyeprawigo w gego 
nyesprawyedliwosci *potopy0 (qnem impium 
condemnabunt impietatis) BZ Deut 25, 1; Acz 
nye zamyeszka (sc. pospolny poseł) tego w rze
czy, czego szye podyal OrtOssol 28,3, sim. 
OrtMac 25; Zona moyą szobye na szwą czascz 
nyzadncgo opyekalnyka wybrąla... w tey rzeczy 
(in causa huiusmodi) OrtOssol 42, 2, sim. ib. 
70. 3; Muszą... opowyedzecz gemv tho, w czem 
<krzywo> przyszagl (pro qua periurus factus sit) 
ib. 66,4, sim. OrtMac 89; W thakych rzeczach 
(in causis huiusmodi) mogą ortel naydcz Ort
Ossol 86,2, sim. OrtMac 117; W them ten 
mordarz gest proszeń krolewszka proszbą Ort
Ossol 90,4, sim. OrtMac 124; ęzo  on mnye 
wyną dagye, w them *nyewynnyenem OrtOssol 
101,2, sim. OrtMac 138, sim. XV ex. SlArch I 
pril. 20, Rozm 666; Aczkoly... ten, czso kogo 
pomowyl w maszoboystwie, sam poprzysyągl 
Dział 30, sim. Rozm 103.714, etc.; Pomowil 
gy bycz slodzegya..., gy ve czczy gego... 
nepodobne *vsm0czayocz \AlAZab 540; Blogo- 
slawyony mosz, yegosz nye wynowal bog w grze
szę (cui non imputavit... peccatum) Pul 31,2, 
sim. Rozm 717.721.777; *Ymya davacz vyną 
Iesuszovy rzekącz, yze on krzyw v yego smyerczy 
Rozm 125, sim. ib. 697; Aby zasdrosczyvy mnye 
nyyeden v tym nye vloczyl (leg. uwłoczył) 
ib. 174; Ysch ssą yego nye poznały, nye była 
vyna v them, czvsch aby omaczmye s nymy 
movyl ib. 622, sim. ib. 633; ~  o czynie za- 
skarżalnym, który stwierdzono: Vzrzaw Ihus gro- 
madi, any czu k nyemu gidą, geny prze sdro- 
w ye,... pyączi prze dziwi a podsluchanye gego
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albo pofaczenye w slowye XV med. R XXII 235, 
sim. Rozm 327. 455. 464; Bandzely kthory czvdzy 
czlowyek w goraczey rzeczy w ktorem szlem 
yczynku wffaczon OrtOssol 47, 1, sim. ib. 
31,4, etc.; Gdysz ten goscz z nyzadna rzeczą 
yath any w czem yffaczon (nullo criminali facto 
sit deprehensus) ib. 100,3, sim. OrtMac 137; 
Ktorasch była v czydzolosthyye (in adulterio 
Jo 8,3) vchvaczona Rozm 464; ~  Czso iest 
na nas szalowano, w tern szye niczs na (pro ne) 
snagcm, bichom tho yczinili 1423 Kai nr 700; 
Czokoly tą zona swego mażą ymarlego długów 
raczyła y w których szyą szną (de quibus 
fatetur), ty ona ma zaplaczycz OrtOssol 87, 3, 
sim. OrtMac 118; V tym yznayal szye v troya- 
kyey rzeczy: ye zdradzye, v mązoboystyye 
y ve slosczy Rozm 759; ~  c. karę, je j rodzaj: 
Domino duci adiudicayerunt in sexagena vlg. 
we fsthaney kopę 1434 TymProc 273; Pyotra 
w yinye przerzeczoney (ad poenam) a wyno- 
wathey szkazyyącz Sul 40; My... Falka, gen... 
ranye dal przycziną, w ranyeszmy ysządzyli 
bicz skazanego (in yulnere duximus condem- 
nandum) Sul 45, sim. ib. 97. 98; Taky prze- 
stampcza w rowney yynye glowney (consimili 
poena)... karan ma bicz Sul 89, sim. ib. 81; 
Tegdi w yynye schescz grziwyen powodowi 
a xyansztwu... ve wtorey yynye (in poenam)... 
bandzye potąnpyon Sul 95, sim. Dział 30; 
Tedy dla nyeposlvszenystwa ma bycz zdań 
w wynye dw wolv (quod... poena... duorum 
boyum multetur, Sul 32: aby... wynąą... byl 
skaznyon) Dział 19, sim. ib. 17; ~  d. przedmiot 
przymusowego zastawu: Jaczem gy cządzal
w plącze 1426 ZapWarsz nr 185; Czssom 
wcząndzala Adama..., tom gy wczandzala 
w mem czinszv 1428 Kościan nr 1324, sim. ib. 
nr 1325; Gdi paan wszy tylko wynyen yest, 
wee dwv wol[y]v (in duobus bobus) thilko 
począądzan ma bicz Sul 30; Szirzpem posznącz 
thrawą, w syrzpye abo w plasczy (in falce 
et pallio) mayą bycz począdzany Sul 68, sim. 
ib. 96; ~  e. rodzaj zaskarżonej szkody, straty, 
utrudnienia: Jaco Michał ne poschodzil (leg. 
poszkodził) w kyszech ('cisiech’) anj w donbech 
Jacuszowy 1399 Kościan nr 137, sim. 1403 
HubeZb 103, 1461 ZapWarsz nr 1129, etc.; 
Iaco Potrek do Kaliszkego sial, zondayo miru 
drzewey, nisz w zemi zawadził 1400 Pozn 
nr 446; Czo Woczslaw cupil, tho dzersal, 
a w them gemu vadzo 1401 Kai nr 32, sim. 1402 
Kai nr 66, 1405 Kościan nr 280, 1416 ib. nr 588; 
Isze Andrzey ne uszkodził Marczina w bidle 
y w penodzech 1406 HubeZb 83, sim. 1411 
Pozn nr 830, 1456 ZapWarsz nr 1042, etc.;
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Jako czszo żałowała pany Margorzatha na 
Pyotrasza, aby yey ymene... przeciął..., tego 
yest... nye yczinil any yey w nem sdradzil 
1414 Kościan nr 517; Esz Maczek dal dwe 
wlocze Przedwogeui w szastawo, a on ge dal 
oracz gynemu..., a Maczek gemu w nich ne 
przecasza 1420 TPaw VII nr 1859; Boyącz szye 
Csr. Kajfasz), by nye straczyl v nym (sc. w biskup
stwie) tym, yze vyelyky lyvd za lesucristem 
chodzyl Rozm 669; ~  Jacom bił posłem ot 
Jacussza do Michała, yszby mv w te tigkwe 
ne wadził 1400 Kościan nr 164, sim. ib. nr 165; 
Kedi Potrek otpuszczil Thome przedacz dze- 
dzino... a w tern mu ne szcodzicz 1405 ib. 
nr 264; Jaco tim poszelstwem... Sandziwoy 
ne vczinil Woytkowy panczidzeszant grziven 
skodi w vikupeną (/cg. wykupieniu) dzcdzini 
1413 Kai nr 422; Bo ytorcgo dnya było yyelyke 
svyato zydovskye, przetoz szye bały..., aby 
ny myely zavady v <j)cgo smyerczy Rozm 745; 
~  Nye czincze zadnye (pro zadney) zlosczy 
w sodze, w rownosci, wadze (leg. w wadze) 
y w myerze (nolite facere iniquum aliquid in 
iudicio, in reguła, in pondcre, in mensura) 
BZ Lev 19,35; Jakom ya... Mikolaya... nye 
szbil... anym go we czlonkv szkaszyl 1469 
ZapWarsz nr 2980, sim. 1472 ib nr 3060; 
Wszythky lyszky w szdrovyv kasza De morte 
w. 377; Kaszdego w szyvocze skodzą ib. w. 393; 
Ny vderzilem go kygem anym go vschkodzil 
we czlonczech y w *robodze jego 1471 Zap
Warsz nr 3025; ~  Wy dobro rzeczo molwyocz 
zdradzilyscye mye w mich bogoch Błaż 321; 
Povyecz my, v czem czy vadzyl Rozm 513; 
~  f. samą czynność prawną: Jaco Pachlerzs... 
w tern wkupenu niczsz ne mai... anym tego 
za pospolne penądze cupil 1420 Pozn nr 986; 
Mozely w them fordrowanyv (in huiusmodi 
monitione seu allocutione) tego tesz zarączycz? 
OrtOssol 57,3, sim. ib. 90,2, OrtMac 73; 
Wyedzala o them, ysz gey zamylczano w przy- 
yaczyv (in susceptione) tego domv OrtOssol 99,2, 
sim. ib. 99, 1; W swey zalobye (in querela sua). 
nyszadnego lystą wspomyonąl ib. 99,4, sim. 
ib. 52, 3, etc.; <W>awrzynyecz szaluge na Mar- 
czyna..., ale Marczyn w odpowyedzy Wawrzyn- 
czowy przyganyl Dział 31; ~  g. ukaranego: 
Tegdi tako yantego ($c. gwałtownika) ku wzyan- 
czyu w nyem pomstha (ad vindictam in eo 
sumendam) xanzączyu postawicz gy bandąn 
vinny Sul 89; Paklibi onemu bolanczemu przi- 
godzylo syąn, ze pomsthąn wzyąl w onem 
(vindictam sumat in illo), ktorisz vynyen yest 
Sul 93; ~  W proroczyech mogich (in prophetis 
meis) ne zglobcze sye FI 104, 15, sim. Pul;

w

~  h. przedmiot grzechu, przekroczenia prze
pisów: Złee ne czinili iesmi w zacone twoiem 
(in testamento tuo) FI 43, 19, sim. Pul; Szpo- 
wadami szo ..., yszeszmi szgrzeszili we (Spow 3: 
ze) dwnaczcze (leg. dwunaćcie) czloncow chrze- 
szczianszkey wary, yszeszmi ncgdy w *ney 
<wąt>peli Spow 1; Chczemy take, aby szyąth 
zyskymyccz zyądaly, sstąd... biły... pomsczeny, 
w czem (in quo) sgrzeszily Sul 49, sim. Ort
Ossol 53, 1, Rozm 155.

32. osobliwości co do pozycji i grafiki: a. przy- 
imek powtórzony po wyrazie określanym a przed 
przydawką: W pocoiu w tern istem (in pace 
in idipsum) spacz bodo y odpoczino FI 4, 9, 
sim. Pul; W sidle w tern (in laqueo isto)... 
vlapona iest noga gich FI 9, 15, sim. Pul; 
Przyszedł <jeśm puścić ogień na ziemię, to>- 
czusz biscze gorzeli w miloserdzu w mem
XIV ex. Pocz 233; laco Svantomir wfsząl 
Micolaioui konye w szapuscze wf tey, gdzesz 
mv vcaszal, aby tam ne rambil 1415 Kai nr 482, 
sim. 1426 Kościan nr 1153, 1427 ib. nr 1288, 
1432 Pozn nr 1394; Te (sc. czapki) gcsm ya ne 
wząl any mim yycdzenim w domv w mem bila 
1421 Kościan nr 909, sim. Sul 111, 1464 Tym- 
Wol 40, 1476 AKPr VIII a 57; Yaco Parzys 
yoszncgo przywodl... zastawacz czloweka we 
mlyne w Zachariaschewym 1426 Pozn nr 1218; 
Thym (sc. dwie siekirze) wsząl w szapuscze 
w szagayonem 1428 Kościan nr 1322, sim. 1432 
ib. nr 1437. 1442, Sul 92, BZ IV Reg 15,5; 
Vstawyamy, aby zona... tylko przy them opra- 
wycnyv, czso... wr rzeczach zalezy w domow- 
nych, ostała Sul 75; Qui non diligit, manet 
in morte w grzesche w szmerthnem (I Jo 3, 14)
XV med. SKJ I 93; Gegosz to (sc. Izaaka) 
Sara tobye urodzyfla] tegoż czasu w roku 
w drugem. (in anno altero) BZ Gen 17, 21; 
Vdzyalalem tho... w szkodzye w swoyey w borv 
w szwoym 1498 ZapWarsz nr 1805; In deliciis 
paradisi fuisti vlg. ... v ocrasse a w roskosy 
w rayske *bilas (Ezech 28, 13) XV p. post. 
Sob III 348; Tocz yest manna zchovana v ko- 
rabyv v zakonnym (in arca testamenti) Rozm 67; 
Vyelye pysma naydzye o lesucrisczye v kxyągach 
v tych ib. 173; Yako byl Ionasz w brzuchy 
w yyelyoryboyem (in ventre ceti Mat 12,40) 
trzy dny a trzy noczy ib. 304; ~  Pan Yemyel- 
nyczky... ykazal ssye na oszmy konyech... 
w kopynyczey sbroy w zypyelnyey 1495 Gors Jaz 
277, sim. ib. 278; Kyedy poyyedzyon y tern 
ystnem odzyenyy y payloczystem Rozm 834; 
~  b. przyimek powtórzony po przy dawce a przed 
wyrazem określanym: Suoti <ewanjelista> troiaky 
skutek znameniti pocazuie y tih ue threh croleh
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poganskih Kśw cv 16; Ysze ty dwa kona..., 
tym wsal w prawem Sadzinskem w sapuscze 
1422 Pozn nr 1106; To schą <stało>... w yego 
w domu 1432 ib. nr 1386; Apostołowie Simunye 
y Tadeussy..., iesztesczie bogaczi w lascze a 
sczaszny w wiecznyey w chwale M W  52 a; 
V tern ve wschytkym dal nam nasch zbavyczyel 
dostoyny przykład syyątego czyrpyenya Rozm 
831; ~  przyimek powtórzony w liczebniku zło
żonym przed jego drugim członem: Tego na czo 
zaluyo, *esz przyal we twudzestu ve trzech 
tako dobrich 1399 Pozn nr 367; Tedi Abram 
bil w szedmydzeszot w pyoczy leczyech (septua- 
ginta quinque annorum erat Abram) BZ Gen 
12,4; Anym cza yskodzyl ve dvudzeszthu 
we cztherech kopach 1480 ZapWarsz nr 1508; 
~  c. przyimek między negacją a zaprzeczonym 
wyrazem: Nyyczem (/. e. w niczem) mya moye 
schamnyenye nye grize (nihil enim mihi conscius 
sum I Cor 4,4) 1449 R XXV 163, sim. XV 
p. post. Kałużn 274, XV e*. SKJ i 53; To 
błogosław yenstwo gedna czlowyeka ku bogu,... 
tako eze nywczem (i. e. w niczem) nye ma 
otpoczinyenya XV med. R XXI \ 242; Vkazmy 
sze... yako boże slugy... w mowye lagodlywey, 
w lascze nyelsczywey, nye w obludney (/. e. 
w nieobłudnej) in caritate non ficta (II Cor 6, 6) 
XV med. SKJ I 73; Odumarla go (sc. imienia) 
nye w obronye (/. e. w nieobronie, OrtOssol 97, 3: 
w nye<o>bronye) yey mąza any gescze yest 
<jego> w obronye any w rąkv Ort Mac 134; 
Gdyby czlowyek, masz albo zona, nalezon nye 
w malszenstwye (/. e. w niemałżeństwie, in 
adulterio) OrtOssol 71,2, sim. ib. 18,3; W nye 
w rozdzelnym (/. e. w nierozdzielnym) gymyeniu 
1463 TymProc 217; Nye w smisle (i. e. w nie- 
zmyśle, war. łub.: w nyesmisle) in amencia 
(percutiam omnem equum in stuporem et ascen- 
sorem eius in amentiam Zach 12,4) 1471 
MamKał 257; Non in contencione et emulacione 
ney w nawyschą (pro nye w nawyschy, i. e. 
w nienawiści, Rom 13, 13) 1453 R XLV11 
351; ~  d. przyimek między przysłówkiem a od
powiednim przymiotnikiem, między dwoma przy
miotnikami : Syyąthych prorokow barzo v krotkey 
chvyly navykla Rozm 17; Nasch opyekalnyk 
sylno v trudney nyemoczy leży ib. 145; Barzo 
v tayemnym myesczv v zycmy pokopały (in loco 
secretissimo fodiebant terram) ib. 183; ~  Bar- 
thoszch... zvpelney w kopynyczey zbroy 1497 
GórsPiech 206, sim. ib.; ~  e. osobliwości gra
ficzne: Pamocz wye czczy mayocz, memoriam 
venerantes,... chwalebn[y]ey... dzyeuiczy ca 
1431 Msza XII s. 214; Wye wschythkem in 
omnibus ib., sim. ib. s. 218; Wye dnyv in die
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(II Cor 6,2) 1449 R XXV 165, sim. ca 1431 
Msza XII s. 222; W sl<u)pye oblokowem przed 
nimi gidzesz wye dnye (per diem) BZ Num 14, 14, 
sim. ib. 16,19. Deut 1,33.28,29. Jos 1,8, 
XV ex. Zab 444; Anym gego wye szdrowyy, 
w robothach y w *pynyedzach oth they rany 
lekarzewy danych nye vschkodzil 1472 ZapWarsz 
nr 3052, sim. 1443 Czrs s. LXXIV, 1472 Zap
Warsz nr 3070, 1495 Gors Jaz 277. 278; In 
amictu vario, id est wye psz<tre>m odzenv 
ca 1500 R XLVII 369; -  Jako Boguchwał ne 
pobrał Dobeslaue ye rzeczy wy ge domu 1388 
Pozn nr 229, sim. 1424 KsMaz II nr 72, 1425 
ib. nr 1348. 1349; *Iakom ya wy tern targu 
stogo, czom bil *zi lacubem pirwey stargowal 
1424 KsMaz II nr 305, sim. ib.; Item nota: 
Competencius exponitur ista preposicio in in 
oracione dominica per istam preposicionem 
Polonicam na, quam per istam wy 1440 R XXIV 
76; Blogoslawona ty wy *neywyastach ib.; 
Yako... było tedy troye rozdzyelyenye wy ych 
zakonye Rozm 179; Czosz ya vam movye wy 
czmye (dico... in tenebris Mat 10,27) ib. 312. 
-  Cf. Wtem.

Wa oznacza mówiącego wraz z drugą osobą 
'my dwaj (dwoje), nos duo' (przeważnie jako 
składnik czasu przeszłego): O którą grany cza 
Jan s Mycolayem na myą sz Maczeyem zalowal, 
they wa nye porambyla szylą 1441 ZapWarsz 
nr 542; Jonatas rzecze ku Dauidowy: Gydzi 
w pokoiu, a wszitko, czso wa *przisyogla 
(quaecumque iuravimus) w gymio bosze BZ I 
Reg 20,42; (Debet se othwyescz... duobus 
nobilibus:) Yako wa wyewa, esch Maczey nye 
vdzelal crzywdj Janowj 1469 ZapWarsz nr 1302; 
Jaco wa nye wzyąla ssta kop po babye Vychnye 
1474 ib. nr 1433; Et duo divisores...: Yako 
wa rosdzelyla 1478 ZapRpGrój 3, 280 v; Jakoswa 
va była smowczamy myedzy Pyotrem... y mye- 
dzy Thomkyem 1482 ZapWarsz nr 1518; 
~  w pseudoetymologii wyrazu swadźba: Vel 
dicitur swaczba quasi swa dwa... Eciam dicitur 
swaczba quasi swadz wa, id est connexio et 
coniunccio, que est difficilis ad disiungendum, 
nisi cum rupturis 1414 R XXIV 52, sim. XV 
p. pr. R XXII 344.

Wabić 'namawiać do przyjścia (do kogoś łub 
czegoś), zachęcać do czegoś, przywoływać, wzy
wać, vocare (ad ałiąuem vel aliąuid), arcessere, 
a p p e lla re A so sloua sina bożego to to suoto 
deuico Katerino v slauo crola nebeskego 
vabocego Kśw br 2; ~  Yze Stanek Woythka 
wabił ku sgedzenj, a Woythek ne chczal giez 
1423 MPKJ II 301; Jaco Wanczencz... nass nye 
wabyl ku obliczany do[p]bythka, kędy nam
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WABIĆ WADZIĆ 33

nass dobythek wypusczal 1424 Kościan nr 1239; 
Iacom ya nye syepal Pyotra w S0dze siło, alem 
gi wabił do swathcow 1426 KsMaz II nr 2358; 
Jakom ja nye oglyadal skody na gymyenyv..., 
any mya (sc. Mikołaj ?) do szkody wabyl thako 
1489 ZapWarsz nr 1643. ~  Cf. Odwabić, 

Powabie, Przywabić, Wywabić, Zwabić, 
Odwabiać, Powabiać, Wywabiać.

Wabienie *przywoływanie (kogoś), nęcenie, 
actus vocandi (aliąuem), alliciendi : Tet to crol 
iesc miloscyueysy... v milem uabeny, izbihom 
pocuto verne cynily Kśw cv 35.

Wacek czy też Waczek *woreczek, worek, 
sakwa, sakiewka (zwłaszcza skórzana), sacculus, 
mantica, loculi (imprimis e pelle confecti/ :  
Nye *bodzesz myecz waczkv (leg. w wacku czy 
w waczku, in sacculo) rosmagitey wagy, wyocz- 
szey y mnyeyszey BZ Deut 25, 13; In hanc 
vim eandem subarravit anulo et bursa al. wa
czek, valoris medie marce 1495 AcLeop II
nr 1516; ~  Escarius vaczek, vel quasi portator 
ciborum 1437 Wisi nr 228 s. 86. ~  Bohemizm.

Waceń 'vulva, cunnus5: Vaczen volua 1472 
Rost nr 1298.

Wachtel cf. Achtel
Waczek cf. Wacek
Wada 'ujemna cecha obniżająca wartość czegoś, 

vitium, quod rem ąuandam viliorem reddif:
Jacom ne uedzal do tego kona nyendey (pro 
nyedney) wady, czsom Micclayeu<i> przedal 
1407 RtKon nr 270.

Wadny (?) 'wadliwy, mający wady, tu może 
szkodliwy, występny, \itiosus, hoc loco fortasse 
nocens, malus, facinorosus5 (?): Vadno noxia 
XV p. pr. R XVI 347.

Wadzenie 'spór, spieranie się o coś, kłótnia, 
controversia, de aliąua re contentio, rixa : Facta 
est contencio, vadzene albo pytane (Rozm 557: 
svada, BK IV 752: swar, GIWroc 71 r: gatka, 
RRp XXIII 298: gwar), inter eos (sc. discipulos), 
quis eorum videretur maior esse (Luc 22, 24) 
ca 1420 R XXIV 85.

Wadzić, Wadzić się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
wadzę 1402 Pyzdr nr 173; 3. sg. wadzi 1401 Kai 
nr 18, 1403 Kai nr 88, 1406 RtKon nr 264, etc.;
2. pl. wadzicie 1471 MamKal 22; 3. pl. wadzą 
1401 Kai nr 32, XV p. post. R XXV 181; 
~  imper. 2. sg. wadź ca 1470 MamLub 161; 
~  part. praes. act. adi. n. pl. m. wadzący Kśw 
ar 3; g. pl. m. wadzących 1436 R XXIII 277, 
ac. pl. m. wadzące FI i Pul 34, 1; ~  inf. wadzić 
1405 Kai nr 143, 1405 Kościan nr 280, 1416 
ib. nr 588, etc.; ~  fut. 3. sg. będzie wadzić 
Rozm 328; ~  praet. 1. sg. m. -m wadził 1397 
Pozn nr 334; 2. sg. m. -(e)ś wadził BZ Jud 11, 25;
S łow n ik  starop o lsk i X

3. sg. m. wadził 1402 Kai nr 66, 1403 Kał 
nr 115, 1407 Kai nr 178, etc.; f. wadziła 1400 
KsZPozn nr 101; neutr. wadziło XV med. 
SKJ V 256; 3. pl. m. wadzili 1396 Pozn nr 312, 
ca 1470 MamLub 18; ~  coridit. 3. sg. m. -by 
wadził 1400 Kościan nr 164. 165; neutr. -by 
wadziło Gn 173a; 3. du. m. -by wadziła BZ Ex 
21, 22.

Z n a c ze n ia : 1. 'przeszkadzać, czynić komuś 
trudności, szkodzić komuś, aliąuem impedire, 
difficultatem alicui afferre, alicui nocere : Sodzy, 
gospodne, wadzocze mne (nocentes me) FI 34, 1, 
sim. Pul; A presto gdisczy który clouek svim 
(leg. z swym) neprzygaczelem che szo valcicz, 
tedycz vocz on szebe (leg. z siebie) dludze 
odzene sdruczy tegodla, isbicz mv ono ne 
uadzylo Gn 173a; Licet ipsa virgo pregnans 
fu it..., hoc sibi nichilum ad ambulandum ob- 
fuit ku chodzenyy nye wadzylo XV med. SKJ V 
256; Lepra homini multum nocet, wadzy, quia 
a consorcio hominum eum separat XV p. post. 
GIDom 80; ~  o przeszkodach w sprawach 
majątkowych, impedimenta, ąuae in rebus fami- 
liaribus ajferuntur: komuś, czemuś: Jacom ne 
yadzil Piotraszeui predacz poi Raszcowa, anismu 
(leg. aniśm mu) kupczeff odganal 1397 Pozn 
nr 334; Yacosm bil posłem ot Potrą do Borska, 
by pomerzil tho, eso wosznim ykaszal.. . ,  czsos 
nam yszitkim vadzi 1403 Kai nr 88; Jako Cozel 
bil w trzimanu tey zastawy..., a tam mu *nigt 
ne wadził asz dotichmasth 1413 Pozn nr 848, 
sim. ib. nr 849, 1422 RtKon nr 396; Wdowam... 
dawnoscz pospolytha trzech lyaath nye wadzi 
(non obest) Sul 18; Wykładami skazyyącz, aby 
dany ni nyeporvszne... szstacz myali, any gym tho 
wadzicz ma (quod donationes fixae... debeant 
permanere non obstante), yszby przywylyey na 
nye nye byl yidan Sul 62; ~  komuś czemuś:
Ysze Mycolay Zathomsky ne wyżal (pro wzyal) 
penadzy Mycolayowych any yemw ne wadzyl 
placzenw tych penadzy 1423 Pozn nr 1136; 
~  komuś w czymś: Jacom bil posłem ot Ja- 
cussza do Michała, yszby my w te tigkwe ne 
vadzil 1400 Kościan nr 164, sim. ib. nr 165; 
Yaco Jadwiga dala Jaszcoui yolne sedzene 
a w tern geg szastawnik gemu vadzi y wigana 
gy s tego sedzena 1401 Kai nr 18; Czo Woczslaw 
cupil, tho dzersal y trzimal, a w them gemu 
yadzo ib. nr 32; Yako Woycech ne begal 
gwałtem na Marcinowo dobicze ani mu vadzil 
w gego dobiczu 1402 Kai nr 66; Czso dal Ondrzey 
na zastayo list, w tern zastawę Marcinovi 
y Maczeiewi ne vadz0 1402 Pyzdr nr 173; Cszo 
Wy tka yoszal (leg. wwiązał) *woyszni w Na- 
thalige cz0 <ś>cz, w tern mu Potr ne wadził
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I

1403 Kai nr 115; Jacom przi tem b il..., kedi 
Jacub... Adama... przeprzal, isz mu ne mai 
w tey dzedzine vadzicz 1405 Kościan nr 280, 
sim. 1416 ib. nr 588, 1444 ZapWarsz nr 740; 
Jako Michał dzerszal trzinacze *lad... po dzele, 
a w tem yemu wadzy brat ycgo y swa matka 
1406 RtKon nr 264, sim. 1407 HubeZb 88; 
~  'zakwestionować kompetencje, alicuius aucto- 
ritatem in dubium vocare’ : Domina ipsum do- 
minum iudicem in resignacione impedivit vlg. 
wadziła, attingens se ad illum, qui sibi terminum 
assipnavit 1400 KsZPozn nr 101.

2. wadzić się *spierać się, sprzeczać się, kłócić 
się, controversiam, rixam habere cum aliąuo*: 
Puace v moch boga uasego uadoci <się s mocą 
króla moc)neysego Kśw ar 3; Czo szo wadzili 
Jacusz e (pro i) sz Iandrzichem, to yest Jacu- 
szeuim nagabanim 1396 Pozn nr 312; Qui pre- 
dictos de tam equo racionis libramine mox 
discreptancium, gl. litigancium vadzączich, sen- 
tencialiter diffiniuit 1436 R XXIII 277; Aczbi 
wadzyla sze mosza dwa (si rixati fuerint viri) 
BZ Ex 21, 22; Rzecz moszesz, iszesz syo wadził 
s Israhelem (quod iurgatus sit contra Israel) 
y walczil przccyw gemu BZ Jud 11, 25; Vadzyly 
jurgati (exasperaverunt eum et iurgati sunt 
Gen 49, 23) ca 1470 MamLub 18; <Non> alter- 
ceris nye wacz syą, nye swarz syą (Ecclus 9, 13) 
ib. 161; Supercertari, id est super fundamento 
fidey certari vsque ad mortem wadzycz szą 
(supercertari semel traditae sanctis fidei Juda 1,3) 
ib. 307; <Cum> altercaretur wadzyl szą aut 
swarzyl (Juda 1,9) ib.; <Quid> iurgamini, liti- 
gatis vadzicze schią (Ex 17, 2) 1471 MamKal 22; 
Qui (sc. mendici), quandoque contendunt, vadzą 
sya, sedentes antę eclesiam XV p. post. R XXV 
181; Vądzycz szya litigare ca 1500 Erz 116; 
Owa dzyeczye moye m ylę..., a on bądzye 
zyavyacz ssąd poganystw (leg. pogaństwu), nye 
bądze szye yadzycz (non contendet Mat 12, 19) 
Rozm 328; ~  sądy się wadzić 'prawować się,
procesować się, aliąuem in ius \ocare, litem 
habere cum aliąuo’ : Temv, który szye chcze 
s tobą ssądy yadzycz (qui yult tecum iudicio 
contendere Mat 5,40) a chcze tyoye suknye 
yzyącz, day yemv y plascz Rozm 270.

Cf. Nawadzić, Wywadzić, Zawadzić, Zwadzie, 
Nawadzać, Zawadzać

Waga, pl. tantum Wagi fo r m y : n. sg. waga 
1366 AGZ III 35, (1398) XVI p. pr. KodMazL 
127, ca 1420 WokTrvd nr 344, etc. ; ~  g. sg. 
wagi BZ Ley 5, 15. I Par 22, 14. 1474 Zab 540, 
ca 1500 Erz 116; ~  ac. sg. wagę 1440 R XXV 
242, (1441) XVI p. pr. KodMazL 203, 1447 
BcnLub 257, etc.; ~  i. sg. wagą BZ I Esdr 8, 30,

34 WADZIĆ

1466 R XXII 11, 1467 AGZ XV 72; -  /. sg. 
(w) wadze BZ Lev 19,35, Ort Mac 86, Ort- 
Ossol 64, 3, etc.; ~  ac. du. wadze BZ Lev 5, 15; 
~  n. pl. wagi 1393 MMAe XV 158.171; 
~  g. pl. wag Ort Mac 144, ca 1470 MamLub 223, 
Rozm 765; ~  ac. pl. wagi BZ Deut 25, 15 
1497 StPPP VII 46, 1500 ZsigBud 40; -  /. PL 
(w) wagach FI 61, 9.

Z n a czen ia : 1. 'przyrząd służący do pomiaru 
ciężaru, libra, trutina, statera : Pro statera dicta 
wagy ad thezaurum II scotos 1393 MMAe 
XV 158; *Voga trutina ca 1420 WokTryd nr 344; 
Vago libram 1440 R XXV 242; Equilibris est 
trutina..., ibi fit... ponderatio rerum pondera- 
bilium uel mensurabilium, proprie waga 1444 
RozPaul 89 r; Waga statera XV med. Zab 513, 
sim. ca 1500 Erz 116; Wagaan stateram (Ap 6,5) 
ca 1450 PF IV 576, sim. ca 1470 MamLub 308; 
Posuit natura nasum in medio trium instrumen- 
torum sensibilium quusi trutinam yaga XV ex. 
GIWp 74; Pro libra al. za wagi pro pensatione 
argenti dedi... 1/2 florenum 1500 ZsigBud 40; 
Vagą libra ca 1500 Erz 116; Scrutinia, id est 
lingua librę yązyk v vagy ib.; ~  wagą wyważyć: 
Georgius Frederici... proposuit al. zalowal pro 
debito civili mercimoniali deponderato et emen- 
surato al. yagą vyvaszonego y yymyerzonego 
super... Elizabeth 1467 AGZ XV 72; ~  prze
nośnie: Lszowe sinowe ludzsczi w wagach (men- 
daces filii hominum in stateris) FI 61,9; Vaga 
statera (arbor, sc. sancta crux, ... statera facta 
corporis, praedam, quae tulit Tartari) 1444 
R XXIII 303; Noszącz (sc. sędzię) wagą (sta
teram) w rąkv, równym stepyenyem... wazyw- 
szy, sprawyedlywye skazanye kasdemy mayą 
yczynycz Sul 54; Consideratis impedimentorum 
periculis in statera, gl. in trutina poth vagą, 
quia vires tuas examina et disceme, si ad id 
sufficiant consummendum 1466 R XXII 11; 
~  ~  'waga miejska, prawo jej posiadania i p ły
nące z niej dochody, trutina urbana, ius trutinam 
possidendi ac reditus ex ea percipiendi : Nos 
Kazimirus... pensam, que in yulgari waga 
nuncupatur, in qua omnia mercimonia..., prout 
in Cracoyia... moris est, penderentur, in pre- 
tacta ciyitate Sanocensi perpetuo duximus de- 
putandam 1366 AGZ III 35; Nos Joannes,... 
dux M asoyie..., attribuimus pluries dietę civi- 
tati... pondus, in yulgari lingva waga nomi- 
natum, de quo pondere proyentus recipient 
predicti cives et ad melioracionem ipsius civi- 
tatis disponent (1398) XVI p. pr. KodMazL 127; 
Nos Wladislaus... confirmamuś... predicto op- 
pido nostro libram al. vaga (1441) XVI p. pr. 
ib. 203, sim. 1447 Ben Lub 257, (1448) ib. 272,
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WAGA WAGA 35

(1451) ib. 275; Damus... civibus nostris... 
stateram, que vlg. waga nuncupatur, in ipsa 
nostra civitate (1466) XVI p. pr. KodMazL 237, 
sim. 1443 AGZ V 120; Rex Stanislao... 350 
marcas super civili pensa al. wadze {leg. w wa
dze?) Lublinensi inscribit 1499 Matr II nr 1385; 
~  wielika waga 3dochód z wagi miejskiej prze
znaczonej do ważenia cięższych towarów, reditus 
ex trutina urbana maioribus ponderibus exami- 
nandis destinata : Nos consules... ciuitatis Cra- 
couiensis... inscribimus prefatum censum qua- 
tuordecim marcarum altari... in et super pensa 
nostra maiori al. wyelika waga 1466 MMAe VII 

3 nr m  ~  Pondus, vaga, maius aut minus 
ca 1484 GIKórn II 214; ~  * waga albo ciężarek, 
odważnik, trutina vel pondus, ad quod aliąuid 
trutina examinatur : Nye czincze *zadnye slosczy 
w sodze, w rownosci, wadze {leg. w wadze, 
in pondere) BZ Lev 19,35; Bandzely... nye- 
wyasta obwynyoną o którą taką rzecz, szlowye 
o myarą gedzyenyą albo pyczą, albo o vagą 
(pro causa, quae... libram... pertineret), albo 
o lokyecz, tho mayą raczcze szandzycz Ort- 
Ossol 71,4, sim. Ort Mac 96; ~  waga spra
wiedliwa, równa, wagi sprawiedliwe i prawe: 
Wago sprawyedliw[y]o, rowno bodzecze myecz 
[wago] a sprawyedfiyi corzecz (statera iusta 
et aequa sint pondera, iustus modius) y praw[y]o 
mya<r)ko BZ Lev 19,36; Wagy {MamLub 52: 
vagą) bodzesz myecz sprawycdlive y prawe 
(pondus habebis iustum et vcrum) BZ Deut 25,15.

2. 'ciężar, pondus’ : Dobro vyaro nathyszacz 
{leg. nad tysiąc) slothich czystego slotha y spra- 
vedlivey vagy volalby... straczycz 1474 Zab 540; 
Pondus, vaga, numerus, mensura simul omnis 
mercatura XV p. post. PF III 289; ~  ~  być
wieczny i dobry w wadze 'mieć stały i odpowiedni, 
właściwy ciężar, constantis et debiti ponderis 
esse': Gedna moneta we wszystkyem krolew- 
stwye ma bycz, ktera ma bycz wyeczna y dobra 
w wadze (sit perpetua et bona in valore, Sul 56: 
w wasznosczy) Dział 63; ~  być w jednej wadze 
' ważyć tyle samo, eiusdem ponderis esse : Tedy 
prószył tey panyey masz opyekaldnyk<ow> tego 
tho dzeczączą, aby mv zostawyly ty lyszky 
sz kupkyem sza ten to korczak, bo w gedney 
były vadze (in aequali pondere fuerant), albo 
szlowye ysz takye wyele waszyly thy lysszky 
y kubek yako korczak OrtOssol 64,3, sim. 
Ort Mac 86; ~  przyjąć coś pod wagą 'przyjąć
po zważeniu, odważone, rem ąuandam trutina 
examinatam accipere : Prziyoly kaplany... pod 
vago srzebro y złoto (pondus argenti et auri)..., 
abi donyeszly do Ierusalema BZ I Esdr 8,30; 
~  wrócić coś na wagę, wydać coś w wagę

'wydzielić w niewielkiej ilości, w małych porcjach, 
parvas alicuius rei partes alicui tribuere : Dze- 
szocz zon pyecz bodo w yednem pyeczy chiebi 
a * wróci ge na wago (reddant eos ad pondus, 
Kałużn 288: *wydaczą gy w wagą) BZ Lev 26,26.

3. 'pewna jednostka wagi (funt), też jednostka 
monetarna, mensura ąuaedam ponderis (pondo), 
etiam moneta certi cuiusdam \aloris : Dussa, 
acz... sgrzessylabi, olTyerowacz bodzye za grzech 
swoy skopv nyepokalyanego..., gensze kypycz 
mosze za dwye wadze (qui emi potest duobus 
siclis) podług wagy szwyotey (iuxta pondus 
sanctuarii) BZ Lev 5, 15; O raną na oblyczy 
ykrwawyonym... dzyewyadz funtów albo dzye- 
wyadz wag poszpolythych pyenyadzy, czo yesth 
w szumye pulpyąthy grzywny, onemu *ran- 
nomu... ma bycz dano za pokyp Ort Mac 144; 
Vąga pondo (acetabulum argenteum pondo 
centum triginta siclorum Num 7,13) ca 1470 
MamLub 40; Sta ter um myark aut yag (Ezech 
4, 10) ib. 223; Waga talentum (tulit diadema 
regis eorum de capite eius pondo auri talentum 
11 Reg 12, 30) 1471 MamKal 73; Wagą talentum 
(III Reg 20,39) ib. 85; Kupylem rolya od 
Ananytel... y yazylem yemy srebro szyedmyą 
yag trzydzyesczy szryebrnykov (appendi ei ar- 
gentum septem stateres et decem argenteos 
Jer 32, 9) Rozm 765; ~  'miara ilości, mensura 
ąuantitatis ( ?): Jakom ya *szyanna... nye pobrał 
gwałtem w vadze yako dwye kopye gr<oszy> 
1483 ZapWarsz nr 1575; ~  nie wagi ani liczby 
'bez liku, magna copia : Owa toczyem ia ... 
prziprawyl nakład domu boszemu sto tysyocz 
lybr złota ..., ale mosyodzu a szelyaza nye wagy 
any lyczbi (ferri non est pondus) BZ I Par 22, 14.

4. 'wartość, pretium : Dicit pater: Dabo tibi
aurum {sc. pro filio). Dicit hostis: Maioris 
estimacionis, yadze (leg. w wadze), est filius 
tuus ca 1500 GIKazB I 59; ~  (czynić coś)
w wadze 'z rozwagą, po namyśle, z uwzględnie
niem wartości, prudenter, consulto, pretii ratione 
habita : Quoniam filius dei, qui omnia fecit 
in numero, v lyczbye, et in pondere, y wacze 
{leg. w wadze), et in mensura, y w myerze 
nesciyit hominem diligere in mensura XV p. post. 
PF I 199.

5. pl. tantum wagi '(u wozu) luźno na haku 
u nasady dyszla zawieszone urządzenie z orczy
kami, \ectis currulis e tern one unco suspensus5: 
Pro I sporta dicta barczcze al. wagy, pro 
restibus, axibus et pro cordis... curuum regalium 
V scotos 1393 MMAe XV 171; Qui... Nico- 
laus... recepit sibi de eodem curru... yagy 
przednye okoyane z lyną 1497 StPPP VII 46, 
sim. ib.
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36 WAGI WALCZYĆ

Wagi cf. Waga
Wajownik cf. Jajownik
Walacz cf. Chwalacz
Walać, Walać się f o r m y : praes. ind. 3. sg. 

wala 1461—7 Serm 91 r; 3. pl. walają XV med. 
R XXII 245; ~  part. praes. act. adv. walając 
Rozm 676; ~  inf. walać ca 1470 MamLub 166, 
ca 1500 Erz 116; ~  praet. 3. sg. m. walał 
XV med. R XXV 152, 1471 MamKal 268.

Z naczen ia: 1. walać się 'tarzać się, prze
wracać się, se volvere, \olutari : Demones ro- 
gabant Ihm dicentes: Si eicis nos hinc, mitte 
nos in porcos (Mat 8,31). Porcus uolutatur, 
vala sza, in luto 1461—7 Serm 97r; Voluta- 
batur v<a)lal schą (war. lub.: vwalal szą), 
przewraczal schą (spiritus, .sr. mutus, contur- 
bavit illum et elisus in tenam volutabatur 
spumans Marc 9, 19) 1471 MamKal 268; Volu- 
tare, id est voluere valacz szya ca 1500 Erz 116; 
~  Obscuritas, qua est hic mundus inyolutus 
valal szą XV med. R XXV 152; Volu[mp]tar[i]e, 
id est freąuenter volvere walacz syą (in delictis 
non yolutabuntur Ecclus 23, 36) ca 1470 Mam
Lub 166.

2. śmiech z kogoś walać, walać z kogoś 
śmiech 'wyśmiewać się, drwić, szydzić z kogoś, 
aliąuem deridere : Bo zadni pocorni nye gest 
przes nądze, acz niczs, ale smyech ss nyego 
walayą any go dbayą XV med. R XXII 245; 
Syyąthy Y an... yydzyal... yako y (leg. ji, 
sc. Jesusa) mączyly,... nasmyeyayącz szye yemv, 
yalayącz ss nyego szmyech Rozm 676.

Walanie walanie śmiechu 'wyśmiewanie się, 
drwiny, szydzenie z kogoś, aliąuem deridendi 
actus : Nec nomineUT in yobis... aut turpitudo, 
aut stultiloąuium, aut scurilitas, gl. id est 
iocularitas, que ad risum solet mouere wolanye 
(pro walanye) szmyechu, klamlywoscz (R XXV 
165: szła mova, yalanya smyechy), que ad rem 
non pertinet (Eph 5, 4) XV med. SKJ I 76.

Walatka 'zabawa polegająca zapewne na ta
czaniu ja j wielkanocnych, może miejsce zabawy, 
ludus, cui qui intererant, ora Paschalia volvebant, 
fortasse etiam loeus ludendi : Est loeus, ybi 
pueri tempore paschali ludunt cum ouis ylg. 
yalatka 1437 Wisi nr 228 s. 90.

Walczenie *udział w wojnie, wojna, bello inter- 
esse (sensu subst.), bellum : Hereditas tempo- 
ralis alicui debetur propter quatuor..., quarto 
racione beli i dla yalczenya XV p. post. R 
XXV 179.

Walczyć (się) fo rm y:  a. z zaimkiem zwrot
nym się: inf. walczyć Gn 173a; ~  praet. 3. sg. f. 
walczyła Gn gl. 170a.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.

walczy XV med. R XXV 158, ca 1450 PF 
IV 577; 3. pl. walczą XV med. SKJ I 83, 
XV p. post. GIDom 79; ~  imper. 2. sg. walczy 
BZ Jud 11,6; walcz XV ex. YergGeorg 77; 
~  part. praes. act. adv. walcząc BZ Jos 24, 9; 
adi. ac. sg. m. walczącego BZ Jud 11,23, 
Naw 169; ~  inf. walczyć XV p. pr. R XVI 339, 
XV p. pr. R XLVII 359; XV p. post. R I s. XLI, 
ca 1500 Erz 116; ~  praet. 3. sg. m. walczył 
XV p. pr. R XLVH 359; 3. pl. m. walczyli 
Gn gl. 155a, 1454 R XLVII 353, BZ Jos 24, 11; 
~  condit. 1. sg. m. -bych walczył BZ Jud 11,9;
3. sg. m. by walczył M W  43a; 3. pl. m. -by 
walczyli Rozm 455.

Z n aczen ia: 1. tbić się z bronią w ręku, 
staczać bój, też przenośnie, armis pugnare (etiam 
translatef: bez kontekstu polskiego: Nam ouis 
pugnauit, yalczyla szo, cum lupo Gn gl. 170a; 
Bellicus ardor vola yalcycz XV p.pr. R XVI339; 
Regnabat (pro pugnabat?) yalczil riczersky XV 
p. pr. R XLVII 359; Walczili pugnarent ib.; 
Valczicz militare ib.; Valczy militat XV med. 
R XXV 158; Obsecro yos... abstinere yos 
a carnalibus desideriis, que militant, wałcza, 
aduer us animam (I Pet 2, 11) XV med. SKJ 1 83, 
sim. XV p. post. GIDom 79; Valczyli militabant 
1454 R XLV1I 353; Valczycz certare ca 1500 
Erz 116; Vąlczycz preliari ib.; ~  Apostoli pro 
fide pugnarunt yalczyly Gn gl. 155a; ~  (w wy
rażeniach nazywających obiekt brany w obronę) 
za kogoś, coś: Gęstły eszeseye wyernye ku mnye 
prziszly, abich walczil (ut pugnem) za was 
przecyw sinom Amonowim BZ Jud 11,9; Nye- 
ktorzy movyly, yze podobno dacz dan rzym- 
skym czeszarzom, aby yalczyly za pokoy Rozm 
455; ~  za kimś: Day pokoy, myli panie...,
bocz nye iest gynszi, ktorj bi walczil za namy 
jedno ti, boże nas. M W 43a; ~  (w wyrażeniach 
nazywających przeciwnika) z kimś, czymś: A pre- 
sto, gdisczy który clouek svim (leg. z swym) 
neprzygaczelem che szo yalcicz, tedycz vocz 
on szebe (leg. z siebie) dludze odzene sdrucy 
Gn 173a; Kaz lakozyrsstwu walczicz z mieskyem 
(fac gulam litigare cum bursa), a warwy (leg. 
waruj) szye bicz rzecznykyem gyego XV p. post. 
R I s. XL1; ~  (na)przeciw komuś: Powstaw 
Balaach... kroi moabsky walczocz (pugnavit) 
przecziw Israhely BZ Jos 24,9; Prziszliscye 
kv Iericho y walcyli (pugnaverunt) przecziw 
wam mozowye s tego myasta ib. 24, 11; Podz 
a bodz nasze ksyoszo, a walczi (pugna) przecyw 
sinom Amonowim BZ Jud 11,6; Przetosz pan 
bog Israhelow podwrocyl Amoreyskego wal- 
czocego (pugnante) przecyw gemu ib. 11,23; 
Day my, myły panye Crysthe, mocz z nyeba,
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WALCZYĆ WALKA 37

yzbych przewyczyązyla dvschnego nyeprzyya- 
czyelya czyyaczego y walczaczego naprzeczyw 
mnye Naw 169.

2. *zabiegać o coś, starać się o coś, alicui rei 
studere, aiiquid petere : Valczi laborat ca 1450 
PF IV 577; ~  Nec cellis ideo contende, nye
walcz, Falernis, muszkatella XV ex. Verg- 
Georg 77.

C f Zwalczyć
Walczy(n)sz cf. Waltczynsz
Waldryjan cf. Baldrian
Walecznik 'wojownik, ten kto wojuje, walczy, 

bije się, też człowiek dzielny w boju, 6/tey, 
bellator, qui bellat, pugnat, de aliąua re dimicat, 
etiam homo in pugna fortis, bellicosus5: Va- 
lecznyky militantes XV med. R XXV 157; 
Stant pugiles, g/. ipsi pugnantes sc. vallecznyczy 
1466 R XXII 17; Criste triumphipotens, g/. sc. 
qui es potens, id est in bello valecznyk /&. 23; 
Valecznjk (war. kal.: yaleczny) bellicosus (vidi 
filium Isai... scientem psallere et... virum 
bellicosum I Reg 16, 18) ca 1470 MamLub 67; 
Valecznik *preliatos (vir proeliator Is 42, 13) 
/6. 197.

Waleczny fo r m y : 77. sg. w. waleczny G>* gl. 
144a, 1437 R7s/ nr 228 s. 85, XV p. pr. R XVI 
328, etc. ; ~  g. sg. w. walecznego Sul 12; 
/ .  walecznej 1484 Reg 713; ~  ac. sg. m. wa
lecznego RZ I Reg 16, 18; ~  n. pi. m. waleczni 
1444 R XXIII 306, BZ II Par 8, 9; -  ac. p i  f  
waJeczne 1397 RtKon nr 20.

Z n a czen ia : 1. *związany z walką, wojną, 
ad pugnam, bellum pertinens’: Yze czo Jan 
Micolaya zabił, to gy zabił y wczinil waleczne 
(leg. w waleczne) file 1397 RtKon nr 20; A tho 
wszytko czassy pokoya a sgodi myesczye ma 
thylko, alye czassu walecznego nykake Sul 12; 
~  *służący do walki, do bicia się, qui in pugna 
usui estl: Braczya nye mayą nosyczi yaleczney 
bronye albo orąza (arma impugnationis) 1484 
Reg 713.

2. fen , kto wojuje, walczy, bije się, też człowiek 
dzielny w boju, bitny, qui bellat, pugnat, dimicat, 
etiam homo in pugna fortis*: Sicut vir pugnator 
yaleczni Gn gl. 144a; Waleczny bellaticus 1437 
R7s/ nr 228 s. 85: Valeczni ludze 1444 R XXIII 
306; Saucius egredietur mauorcius, yaleczny, 
Hector XV p. pr. R XVI 328; Egredietur dominus 
fortis sicut vir preliator yaleczny (Is 42, 13) 
XV med. GlWroc 111 r; Owa toyem wydzal sina 
Yzay... sylno mocnego mosza walecznego (yi- 
rum bellicosum) BZ I Reg 16,18; Bo ony 
(sc. synowie israhelszczy) biły mozowye wa
leczny (viri bellatores) BZ II Par 8, 9; Valeczny 
war. lub.: yalecznjk) bellicosus (ecce yidi...

yirum bellicosum I Reg 16, 18) 1471 MamKal 67; 
Hic habebat ąuendam militem..., qui gentilis 
erat, sed multum strenuus in bello yaleczny 
XV p. post. R XXV 180; Mauors, id est Mars, 
inde mauorcus, id est bellicosus yalyeczny 
ca 1500 Erz 116.

Walić cf. Obalić, Odwalić, Powalić, Przewalić,
Przywalić, Rozwalić, Uwalić, Wwalić, Wzwalić,
Z walić, Walać, Przewalać, Uwalać, Zwalać
Walidio urządzenie do miażdżenia nasion lub 

ubijania sukna, miot drewniany poruszany przez 
koło wodne, folusz, instrumentum seminibus con- 
terendis vel pannis subigendis destinatum, malleus 
ligneus, qui aqua in rotam fluente movetur, 
instrumentum fullonis : Michael... arendayit
bona sua hereditaria... cum molendino et 
emolimentis omnis granis, et yalidlo cum stappa 
1471 AG Z  XII 343; Quia... Syenko dieto 
Iwan... admisit mediam curiam... cum tercia 
parte molendini et yalidla 1482 AGZ XIX 188; 
Paulus... inscribit sororine sue piscinam... cum 
yalidlo... et iam in eandem piscinam sibi Annę 
intromissionem dedit cum yalidlo, quam pisci
nam ipsa Anna cum yalidlo tenere debet 1490 
AGZ XV 545.

Walka fo rm y: n. sg. walka Sul 86, XV med. 
R XXII 243, BZ III Reg 14, 30, etc.; -  g. sg. 
walki 1393 TPaw III nr 2964, Sul 36, XV p. post. 
GlDom 70; ~  d. sg. walce XV med. R XXV 158, 
XV med. SKJW 253; ~  ac. sg. walkę Gn gl. 105a, 
XV med. R XXV 158, 1451 StPPP II nr 3457; 
~  i. sg. walką XV p. pr. R XVI 340; ~  /. sg. 
(na) walce 1393 TPaw IV nr 4561, 1398 Pozn 
nr 364, 1436 ZapWarsz nr 467, 1461—7 Serm 
322y; ~  n. pl. walki 1413 Kościan nr 489, 
Dział 8; ~  g. pl. wałek Sul 36; ~  i. pl. walkami 
BZ Judith 5, 22; ~  /. pl. (na) walkach Dział 8, 
1461—7 Serm 248 r.

Z n a czen ia : I. *wojna, bellum’ : Pan starosta 
wrzeszena ne doszpomogl, asz walky zaszły 
1413 Kościan nr 489; O który kon Pyotr na 
[sta] Andrzeya zalowal, ten szya gemu pyrwey 
dostał na walczę, nysz onemu ycradzyon 1436 
Zap Warsz nr 467; Czassy walki alybo nyeszgod 
(tempore autem guerrarum siye discordiarum, 
Dział 25: trwóg abo zamyeszanya) nykake 
szobye myeszcza zyskowacz nye mayą (sc. daw- 
ności), alye thedi wącz mvszy o pomoczi po- 
dobney gym obezrzecz... podług nyeszgood 
alybo wałek polozenya (iuxta discordiarum et 
guerrarum qualitatem) Sul 36; Tartara gens 
cecidit marte, yalka, felice suo XV p. pr. 
R XVI 329; Valkw certamine ib. 340; Valcze 
bello ib. 347; Debuit aducere homines... ad 
bellum al. na walką 1451 StPPP II nr 3457;
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38 WALKA WALNY

Bila walka (fuitąue bellum) myedzi Roboam 
a myedzi Geroboam BZ III Reg 14,30; Pogu- 
byeny biły walkamy (exterminati sunt proeliis) 
ot wyclya narodow BZ Judith 5, 22; Reuertatur 
(sc. homo) in domum suam, ne forte moriatur 
in bello by snacz nye vmarl na valcze (Deut 20,6) 
1461—7 Serm 322v; Valka bellum ca 1500 
Er z 116; ~  'służba wojskowa, udział w wojnie, 
militia, bello intęresse (sensu s u b s t Ku valcze 
ad miliciam XV med. R XXV 158; Ad milicie, 
walky, constanciam ib. 159.

2. fbójka, bitwa, bój, rixa, pugna, proelium : 
Quod Jaroslaus non furatus pecora, sed tempore 
guerre, walki, *pupplice 1393 TPaw III nr 2964; 
Sicut bene sciunt, Pacosslaus non recepit Mi- 
cosium furticinio, sed in *puplice na otworzoney 
walczę 1393 TPaw IV nr 4561; Czso Dobeslaw 
pano Boguchno brał, to io po walczę brał 
1398 Pozn nr 364; Primus clipeus significat 
pugnam valko Gn gl. 105a; Acz myedzy nye- 
kthorimy łudźmy... valka albo zwada (lis, 
guerra seu contentio aut dissensio) przygodzilabi 
syąn, thedi on, komu oczyecz... bilbi zabith, 
schvkacz crzywego... ma Sul 86; Habuit cer- 
tamen valka XV med. R XXV 158; Non leuabit 
gens contra gentem gladium, nec exercebuntur 
vltra ad prelium any sze kuszycz daley bądą 
ku boyv, ku valcze (Is 2, 4) XV med. SKJ V 253; 
Nyektorzy z naszych ryczerzow..., gdy na 
grodzech naprzeczyw nyeprziaczelom badą po- 
sadzeny abo na walkach, wsząli obyczay nye 
stacz pod szadną chorągwą Dział 8; Vkladamy, 
aby kaszdy riczerz... pod swa chorągwą stal, 
aby gdy przydą walky, vmyalby swe myesczcze 
pod chorągwą odzerszecz kv obronyenyy swey 
chorągwie ib.; Ffungi Martę, gl. pugna, bello, 
volo, strągę, gl. sc. occysione valky 1466 
R XXII 26; Strenuitas in prelys w valkach 
1461—7 Serm 248 r; A labore ad reąuiem, 
de pugna, z boyv, z walki, ad pacem XV p. post. 
GIDom 70; Valką certamen ca 1500 Erz 116; 
~  'pojedynek, duellum : Ecce dies oritur tem- 
pusque locusąue duelli, gl. pugne valcze, stant 
pugiles 1466 RRp XXII 17; Valką duel
lum ca 1500 Erz 116; ~  ~  epowód do 
konfliktu, causa controversiae : Picha przeczywko 
sząszyądowy [wąl] walka gyest, czakagyącz 
gromw y strzali (superbia contra yicinum bal- 
neum, var. yenenum, est, expectans tonitruum 
cum sagitta) XV p. post. R I s. XLI.

3. emocowanie się, zmaganie się (tu prze
nośniej, luctatio (hoc loco dicitur translatef: 
Bo czsso pomoże... tobye ginę s sobą gednacz 
a pocoycz, gdi w t<w>ey duschi gest walka 
grzeschna XV med. R XXII 243; ~  'zmaganie

się z przedśmiertnym lękiem, agonia : Factus 
in agonia, id est venit pugna super eum przyślą 
nany walka (factus in agonia, sc. Iesus, prolixius 
orabat Luc 22, 43) XV p. post. Kałużn 274.

4. 'spór, kłótnia, controversia, rixa : Była 
myedzy lyvdem yyelyka yalka, bo nyektorzy 
moyyly, yze podobno dacz dan rzymskym 
czeszarzom...,  alye lyczemyernyczy... moyy
ly ..., yze myszmy volny od syyeczkych za
konów Rozm 455.

5. fzabawa polegająca na kulaniu, taczaniu 
jajek wielkanocnych, ludus, cui qui intererant, 
ova Paschalia volvebant': Valką alreda ca 1500 
Erz 116.

Walne fmoże pieniężny ekwiwalent powinności 
sypania walów, fortasse pecunia, quae ab eo, qui 
officio aggeres faciendi obligatus erat, soheba- 
tur (?): Racione nostrorum jurium ducalium, 
yidelicet godne, pecarne, crovne et yalne... tres 
marcas... soluere teneatur 1353 KodPol II 299; 
Ab omnibus iuribus Polonicalibus nostrisąue 
solucionibus ducalibus uniuersis..., puta ut 
sunt: ... poramb, *poglowny, walne, stróża..., 
liberum facimus eternis temporibus 1355 Kod
Pol I 212; ~  może już nomen proprium: Idem 
tutor corstituit..., quia facta est sibi totalis 
... solucio pro hereditate al. za walne in Varsicze 
a Martino Marczysz 1369 StPPP IX nr 735.

Walny fo rm y : n. sg. m. walny 1461 Paw Sejm 
nr 27, (1496) MMAe XIV 4 2 8 ;/. walna 1442 
SądZKr 209; neutr. walne ca 1500 Erz 117; 
~  d. sg. f. walnej BZ Neh 2, 15; ~  ac. sg. f. 
walną BZ Neh 3, 13; ~  i. sg. f. walną BZ 
Neh 2, 13; ~  /. sg. m. (na) walnem 1448 AGZ 
XIV 254, 1498 MacPraw VI 272.

Z n a czen ia : 1. 'wielki, gwałtowny, magnus, 
\ehemens\ Aqua impetuosa, que dicitur walna 
powodz 1442 SądZKr 209.

2. 'powszechny, ogólny, wielki, generalis, mag
nus': In proximo conyencione generali yallata 
regali al. na walnem in ista terra 1448 AGZ 
XIV 254; Ad proximam conyencionem gene
rałem in Pyotrkow vel ubi prius celebrabitur 
convencio regni Polonie generalis al. yalny 1461 
PawSejm nr 27; Statuta noue naiasnieisego 
xiązączia Conhrada..., ktori... ystawil iesth 
w Czersku na seimie walnem (in conyencione 
generali) 1498 MacPraw VI 272; ~  Datur 
terminus..., ubi conyencio erit catherwata al. 
yalny 1445 AGZ XIV 158.

3. walny (młyn) 'zaopatrzony w podsiębierne 
kolo z łopatkami albo skrzyneczkami, qui rotam 
pinnis vel arculis instructam habet': Ius... edifi- 
candi... molendinum walvi (pro walni) vel ko- 
rzeczny dictum yulgariter (1343) XV KodWP
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WALNY WAŁ 39

II 545; In molendinis, que valny dicuntur, 
a rota per unum fertonem solvent 0496) MMAe 
XIV 428.

4. walne jaje 'jajko do zabawy wielkanocnej 
zwanej walatką, ovum, quo ludebatur in ludo 
walatka, ąui dicebatur : Valne yąye alredis 
ca 1500 Erz 117.

5. w mylnym rozumieniu czeskiego uvalny 
'\allestris' jako valny 'magnus \ Viszedlem brono 
walno (per portam vallis, Biblia taborska: branv 
vwalnv)... asz ku bronye gnoyney BZ Neh 2, 13; 
Prziszedlem ku bronye valney (ad portam vallis, 
Biblia taborska: k branie vwalne) ib. 2, 15; 
Brono valno (portam vallis, Biblia taborska: 
branv vwalnv) vdzalal Ampny ib. 3, 13.

Walszynsz cf. Waltczynsz
Waltczynsz, Walczynsz, Walczysz, Walszynsz, 

Watczynsz fopłata w pieniądzach lub w naturze 
składana za prawo korzystania z lasów, pecunia 
vel tributum, ąuod ab eis, qui e silris fructus 
capiebant, sohebatur : Mroczslaus... agebat
super fratrem suum..., quia recepisti walszinsz 
de sua et mea silva 1408 Czrs 15; Jako my neest 
(leg. nie jest) Troyan wzol mego walszynsza 
*pydzeszoth groszow 1409 ib. 343; Quia pro- 
vidus vir Petrus... nomine census dicti walczinsz 
... nichil plus dedit, nisi talentum piperis et unum 
par caligarum 1413 ib. 38; Pro solucione ro- 
borum, dicta walczinsz, tenetur (sc. Iacobus) 
eidem domino Pelcze quatuor marcas et... 
viginti unum talentum piperis 1415 ib. 62; 
Wathczins al. census sillvarum 1420 Monlur V 1; 
Ytilitates, videlicet mella et waltczinsz 1428 
ib. 92; De borra... prouentuum valczischow 
[...] quartam partem... possidebit 1432 Mon
lur VI 79; Pro solucione al. walczisz 1445 
Tym Wol 81, sim. 1472 KodMazL 259.

1. Wał 'jdla (morska), unda (marina)': A vi 
maris od moczy morskyey aut od walv, aut od 
gwalthv (puppis vero solvebatur a vi maris 
Act 27,41) ca 1470 MamLub 303; Bądą zna- 
myona v slonczv..., a na zyemy vdrączenye 
lyvda przed strachem chelstw abo ryczenya 
morskyego y przed stlukanym volow (pro valow) 
morskych (prae confusione sonitus maris et 
fluctuum Luc 21, 25, R XXIV 82: przed wełnami) 
Rozm 482.

2. Wał f o r m y : n. sg. wał (1419) 1504 
DokMp I 427, ca 1420 WokTryd nr 18, 1450 
RpKapKr, etc.; ~  g. sg. wału 1426 MPKJ II 304, 
1435 Pozn nr 1577, 1470 ZapWarsz nr 2941; 
~  d. a. /. sg. (po) wału ca 1470 MamLub 110; 
~  ac. sg. wał 1396 Leksz I nr 2115, 1426 
MPKJ II 304, (1440) DokMp II 335, etc.; 
~  i. sg. wałem 1450 MMAe XVII 503, 1464

AGZ XIII 429, ca 1470 MamLub 249, etc.; 
~  /. sg. (na) wale 1449 Przem II nr 498, 1499 
AKH  VIII 323; ~  n. pl. wały 1443 AGZ XI 219, 
1494 AcLeop II nr 1287; ~  ac. pl. wały 1461 
AKH  XI 489, 1475 StPPP II nr 4135.

Z n a czen ia : 1. 'podłużny nasyp ziemny, słu
żący do obrony przed nieprzyjacielem, przed 
wodą, albo jako granica, droga, vallum longum, 
agger hostis repellendi, aquae avertendae vel 
finis constituendi causa factus’ : Dominus Lucas 
penes piscinas suas debet facere fossuras... 
et vallem al. wal debet sippare (1440) DokMp 
II 335; Ortum post blanky ciuitatis al. na walye 
(sc. elibertabit) 1449 Przem II nr 498; Vadunt 
vallo al. walem circa siluam 1450 MMAe XVII 
503; Transeuntibus per aggerem al. walem 
collateralem pisci<nae)... usque ad scopulum 
1464 AGZ XIII 429; Va!lo valem, górą, prze- 
copem (circumdabunt te inimici tui vallo Luc 
19,43) ca 1470 MamLub 275; Transivimus 
eadem valle al. valem usque ad locum dictum 
Kvnczyn Krzysz 1496 LubPodk 118; Quod 
lacubus al. wal noviter est constructus.. . ,  ib i 
in eodem valle al. valye possunt quindecim 
milia hominum conservare ac defendere 1499 
AKH  VIII 323; Vallum vel munitio facta circa 
castellum val vel doi ca 1500 Erz 117; ~  Circum- 
vallavit ogrodzylą a walem okolyla (abyssus 
vallavit me Jon 2, 6) ca 1470 MamLub 249; 
~  może już nomen proprium: Ab istis... lapi- 
dibus debent ire ad schady kyerz, a schady 
kyerz usque ad vallem, qui vocatur vyelky val, 
ubi solebat ius sedere (1419) 1504 DokMp I 427; 
Usque ad vallem, qui vocatur ex antiquo gra
li yczny wal ib.

2. fpodłużnie uformowany jakiś materiał, res 
ąuaedam oblonga : a. tbryła ziemi, gleba : Gleba 
est durus cespes cum herba vel agrilla wal 
glyny albo darń ca 1500 Erz 117; ~  b. wał 
trawy 'pokos trawy, gramen demessum : Gelima 
wal trawi uel feni ca 1420 WokTryd nr 18; 
Gelima... est congregacio manipulorum vlg. 
wal travy 1450 RpKapKr; ~  c.'zwój (tkaniny), 
bela, textile conwlutum, volumen : Duo valy 
plothna 1443 AGZ XI 219; Jakom ya przi- 
schethwsszy do domv Micolayowego..., nye 
wząlcm szyła gwalthem... walv plothną 1470 
Zap Warsz nr 2941; De quibus cistis receperunt... 
globum tele al. wal plothna 1475 AGZ XV 177; 
Cusinos, linteamina et quatuor al. *vally plothna 
1475 StPPP II nr 4135; Duo valy szerpanow 
1494 AcLeop II nr 1287; Wal kyte<j>ky 1496 
RocznKrak XVI 64.

3. (kołowy) wał 'gruby walec drewniany, na 
którym jest osadzone kolo młyńskie, cylindrus
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40 WAŁ WAŁKOWANIE

ligneus, in quo axis rotae molaris inhaeret': 
Molendinum destruxit et misit suos homines, 
qui ferra fregerunt, et solus wal secavit 1396 
Leksz I nr 2115; Jsze Raphal pełnił Warschowi 
wal we dwu nedzelu, a Warsch walu ne chczal 
wszancz 1426 MPKJ II 304; Vides, quia hic 
non est destruccio molendini... Nye mass wały, 
nye mass podu, nye mass pogrodek 1435 Pozn 
nr 1577; Qui<a> ipse venit yiolenter in molen
dinum meum... et ibi michi recepit mordale 
al. wal 1445 AGZ XIV 179, sim. ib.; Molendi- 
nator fecit michi mordale al. wąl emtus al. 
cupni ad meum molendinum ib., sim. ib., 1464 
AcPosn I 370; Pro walitabro al. wal cum ferris 
sicut due marce 1445 AGZ XIV 182; Item ad 
molendinum in Rakouicze emi Illl-or quercus 
super vali 1461 AKH  XI 489; Rotas molendini 
ac structuram molendini al. wal... consecca- 
yerunt 1475 AGZ XV 181; Koloyy val mordale 
ca 1500 Er z 117.

4. w mylnym przekładzie czeskiego uval 
'wąwóz, fauces : Per crepi[tu]dinem po stronye 
aut po walu *staly (yenerunt per crepidinem 
montis usque ad apicem Judith 7, 3; mamotrekt 
muzealny: po strani vel po vwale skali) ca 1470 
MamLub 110.

Wałach fo r m y : n. sg. walach 1393 MMAe 
XV 227, 1421 ArchCastrCrac I 148, 1463 
PF V 12, etc. etc.; ~  g. sg. wałacha 1491 
ZapWarsz nr 1670; ~  ac. sg. wałach 1411 
KsMaz I nr 1629, 1425 Monlur V 2, 1445 
AGZ XI 259, etc., 1498 AGZ XV 561; wałacha 
1449 Czrs s. LXXIV, 1476 AGZ XV 484, 
1496 AGZ XVI 267, etc.; ~  ac. pl. wałachy 
1430 ArchCastrCrac IV 90, 626.

Z n a czen ie : 'koń wykastrowany, eąuus castr a- 
tus5: Pro medicinis equorum domini regis, yide- 
licet biscupes et walach 1393 MMAe XV 227; 
Pro quodam equo ylg. za walach 1411 KsMaz I 
nr 1629; Equus castratus al. walach 1421 
ArchCastrCrac I 148; Pro equo meo wroni 
walach 1425 Monlur V 2; Equos *castratus 
al. yalachi 1430 ArchCastrCrac IV 90, 626; 
Stanek... fideiussit... equum walach statuere 
1445 AGZ XI 259, sim. 1489 AcLeop I nr 2516, 
1494 Matr II nr 383, etc.; Ze dzyelcze thu dwu 
wolu... y konya wałacha byalego widzielily 
na rolya pana 1449 Czrs s. LXXIV, sim. 1496 
AGZ XVI 267, 1497 StPPP VII 17. 31; Valach 
spado 1463 P F \  12, sim. ca 1470 MamLub 150, 
XV p. post. P F V  11, ca 1500 Er z 117; Walach, 
slogyerzs, lyszy 1471 GórsJaz 271, sim. ib., etc.; 
Pro equo castrato al. za yalacha szyyego 1476 
AGZ XV 484; Datus est equus per dominum 
regem loco equi... albi walach 1478 RachKról

154; Jakom ya nye poyal mv konya yalacha 
strakathego 1491 ZapWarsz nr 1670; Pro equo 
eunucho al. o valach hnyady 1498 AGZ XV 561; 
Spado est equus castratus hynst yel valach 
ca 1500 Erz 117.

Wałaski cf. Wasiłek, Wołoski 
Wałaszek 'koń wykastrowany, eąuus castra

tus'\ Pro equo coloris gnyadi, yalaschek 1463 
AGZ XIII 415, sim. 1465 ib. 468; Walasek 
miszathy, dwe nodze byale 1471 GórsJaz 272, 
sim. ib. 285, etc.; Valazek pod babny 1499 
ib. 275, sim. 1499 GórsJazRp 276. 277.

Wałek 'część jarzma, beleczka na karku wolu, 
pars iugi, trabecula in bovis cervice posita : 
Czso Jan y Przipca szastał vol, ten ma yescze 
walki 1391 Pozn nr 253; Czso Iagneska zaloyala 
na Boguslaua o bidlo, to gey pobrano w Sodzine 
walki ib. nr 277.

Wałkarz 'rzemieślnik falujący sukno, fuli o ': 
Fyllo barwyerz aut walkarz (agricolae, ... lanarii 
quoque et fullones Prol VI) ca 1470 MamLub 2; 
Fullo yalkarz, follarz albo baryirz, co baryy 
ssukno XV ex. R XXXIII 187.

Wałkarzewy cf. Wałkarzowy 
(Wałkarzowy) Wałkarzewy 'należący do wał- 

karza, tj. rzemieślnika falującego sukno, ad 
fullonem pertinens’ : Valkarzewy fullonis (in via 
agri fullonis Is 7, 3) 1471 MamKal 183.

Wałkmil czy Wałkmyl 'rodzaj folusza, tj. urzą
dzenia wodnego do spilśniania sukna, genus ąuod- 
dam instrumenti, quo panni a fullone subiguntur': 
C<asimirus> rex institutionem filateliae panni al. 
folusch et walkmyll intra muros ciyitatis Stayi- 
schensis... factam approbat 1486 Matr I nr 1824.

Wałkmłyn, Wałkmyn 'rodzaj folusza, tj. urzą
dzenia wodnego do spilśniania sukna, genus quod- 
dam instrumenti, quo panni a fullone subiguntuP : 
De walkmyn, in quo panni textorum tunduntur 
et reformantur 1464 MMAe XVI nr 597; 
De walkmyn duos denarios provenientes pro 
nobis... reservamus ib.; Brucariis circa walk- 
mlyn 1 fertonem 1495 WarschPozn I 408; 
A ductura lapidum v walkmlyna ad licostratum 
22 grossos ib.

Wałkmyl cf. Wałkmil 
Wałkmyn cf. Wałkmłyn 
Wałkować 'zbijać, filcować, spilśniać sukno, 

subigere, fullonis operam exercere*: Quociens- 
cumque contingant nostros lanifices... stamina 
reparare ylg. *phalkowacz nostrique non pre- 
sumant ad alia molendina pannum ducere 
(1385) BenLub 234.

Wałkowanie 'zbijanie, filcowanie, spilśnianie 
sukna, actus subigendi, fullonis operam exer- 
cendi : A quolibet stamine debent dare molen-
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dinatori medium grossum, item a labore vlg. 
*phalkowanye medium grossum (1385) Ben- 
Lub 234.

Wanczos, Wanszos, może Wańczos, Wańszos
'drzewo ociosane, belka, deska, /rafo, tignum, 
tabula, o m ’: Comendator... ligna et robora 
vlg. vanschosch per fluvium Wisła fluencia 
detinuit 1413 Lites II 338; Unam strugem 
roborum, dictam szacczyk vlg. wanszosu 1415 
Czrs 54; Medium szaczik roborum, dictorum 
wanszosz 1416 ib. 82, sńw. ib. ; Pro arboribus 
al. wanszos,... pro octo capeciis *vanszosy 
czosanego 1418 VIII a 145; Stanislaus...
citans Bartholomeum... o wanczosz 1424 Ks- 
Maz II nr 528; Quatuor centa roborum boni 
valoris brakowanego, dicti wanczosz 1425 ib. 
nr 1044, sim. ib. nr 910. 1074; Eze Sczepan 
nye ranczil... za wanschos 1427 ib. nr 2929, 
sim. 1426 Monlur V 141, 1427 ib. 139, etc.; 
Pro septuaginta asseribus *wanszoszo 1431 Zap- 
RpŁomż 1, 152v; Duocenta roborum, dictorum 
*venschos 1441 Monlur III 87; lakom ya 
s Stanisławem vmovi nye uczinil, abich myal 
po kopye za kalsde sto wąnczoszu zaplaczicz 
1446 AKPr VIII a 49, sim. ib.; Item de bonis, 
que navigantur, a centum wanczosch, klapholcz, 
... mercator... decem grossos solvet (1496) 
MMAe XIV 431; Ratione certae strugis 
lignorum al. wanczosszy 1496 Matr II nr 562.

Wanna 'duże naczynie na płyny, ceber, kadź, 
vas magnum liąuoribus asserrandis destinatum : 
Vąnną tinna ca 1500 Erz 117; Tunna czber 
vel vąnną ib.

Wanszos cf. Wanczos
Wańtuch czy Wańtuch 'grube płótno lub worek 

z tego płótna, linteum crassum vel saccus ex hoc 
linteo confectus : Duo sacci et vantuch 1386 
StPPP VIII nr 4099.

Wańczos cf. Wanczos 
Wańszos cf. Wanczos 
Wańtuch cf. Wańtuch 
Wapanrok cf. Wapenrok 
(Wapenrok) Wapanrok 'wierzchnia suknia no

szona na zbroję, yestis, quae loricae imponebatur : 
Wapanrok de purpura rubea argento pictum 
1464 StPPP II nr 3752.

Wapieniczny 'związany z wapiennicą, tj. piecem 
do wypalania wapna, tu w niedokładnym tłuma
czeniu tekstu łacińskiego, ad fornacem całcariam 
wapiennica dictam pertinens, hoc loco in parum 
accurata translatione textus Latim : Ale polo- 
uiczo vlyce vdzalal Melchias... a wyezo wa- 
pyenyczno (turrim furnorum, Biblia taborska: 
więzi wapennićnv) BZ Neh 3, 11.

Wapiennica 'piec do wypalania wapna, fornax
S łow n ik  starop o lsk i X

calcarid: Vapennicza cime<n)tibula ca 1420 
WokTryd nr 461.

Wapiennik 'robotnik zatrudniony przy wypa
laniu wapna, operarius, qui calcem coąuitur : 
Ony dały ge (sc. pieniądze) rzemyoszlnykom 
a wapyennykom (caementariis) BZ II Par 34,11.

Wapienny 'związany z wapnem, dotyczący 
wapna, ad calcem pertinens5: szachta wapienna 
'dół, zagłębienie, z którego wydobywano kamień 
wapienny, jóvea, ubi lapis calcarius ejfoditur : 
Cementum, vapno, inde cementifodina, fouea, 
vbi cementum foditur vlg. schachta vapyenna 
ca 1500 Erz 117; ~  (droga) wapienna 'zapewne 
droga, którą wywożono wapień z miejsca wydo
bycia, fortasse via, qua calx e fodina asportabatur 
(?): Vsque ad viam, que dicitur wapenna, que 
currit ad hereditatem Mislouicze 1428 Arch- 
TerCrac CCCXII 363, 3.

Wapno fo rm y: n. sg. wapno XV med. 
R XXIII 270, 1472 Rost nr 67, 1484 ib. 
nr 6387, etc. ; ~  g. sg. wapna 1400 SKJ III 192, 
BZ Gen 11, 3, 1494 WarschPozn 1 384; ~  ac. sg. 
wapno BZ I Par 22, 15, 1461—7 Serm 416 r; 
~  i. sg. wapnem BZ Deut 27 ,2 .4 , ca 1470 
MamLub 52, 1461—7 Serm 416v.

Z naczen ia: 1. 'wyprażony kamień wapienny, 
wapno palone, niegaszone, calx cruda, viva : 
Jako prawye panu Spithcowi woyewodze nye 
obyanzal yesm sye dacz za wyny drew we dwa 
pyecza wappna szedz (leg. żec 'palić5) 1400 
SKJ Ul 192; Masz takeszwyele rzemyoszlnykow, 
gysz lamyo kamyen, wapno zgo (caementarios) 
BZ I Par 22, 15; Wapno nyegassone calx viva 
1484 Rost nr 6387; Ot *toczenye wapna 10 gros
sos de magno fornace 1494 WarschPozn I 384.

2. 'zaprawa murarska, składająca się prze
ważnie z wapna gaszonego i piasku, calx hare- 
n a td : Myely so cegli myasto kamyenya a klyy 
myasto wapna (bitumen pro caemento) BZ 
Gen 11,3; Vibyerzesz wyelike kamyenye a spo- 
gisz ge wapnem (calce) BZ Deut 27,2, sim. 
ib. 21, A, ca 1470 MamLub 52; In cuius (sc. 
ecclesiae) fundamenti cemento martires vsi sunt, 
na vapno tego fundament <u> maczenniczi 
da<wali?> sva czoło (leg. ciała), sanguine pro 
liquore 1461—7 Serm 416r; Lapides, que sunt 
aceruus sine cemento, vapnem, corda sunt sine 
concordie glutino ib. 416v; Vapno cementum 
1472 Rost nr 67, sim. ca 1500 Erz 117; O, quam 
felix artifex est Caritas, que creatori suo edificat 
decentem domum non ex cimento, wapno, 
latere, lapide... aut argento XV p. post. Gl- 
Dom 64.

3. 5 ?9: Wapno *letamus XV med. R XXIII 270.
War 1, 'wrząca woda, wrzątek, ukrop, aqua
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ferventiśsima, calidissima : Tako ony rzeczy 
parzył od syebye, yako pssy z kuchnyey parzą 
varem 1499 MMAe XVIII nr 622.

2. *jeden całkowity proces warzenia piwa, ilość 
piwa przy tym otrzymana, ima coctura cerevisiae, 
cerevisia, gwac : Post sex annos debet...
Stanislao... per sexagenam soluere de censv 1 
et eciam per fenam siliąui a gualibet ceruisia 
al. warv 1499 StPPP IX nr 1251.

Warcabnica ' tablica o polach czarnych i białych 
ułożonych na przemian, służąca do gry w warcaby, 
tabula campis citris albisąue, in ąua calculis 
luditur : Varcabnicza alea c« 1420 WokTryd 
nr 388; Alea est tabula lusoria varczabnyczą 
ca 1500 Er z 117.

Warcaby p i  tantum 'gra polegająca na prze
suwaniu według ustalonych reguł kostek, pionków 
na czarnych i białych polach tablicy, lusus cal
cu lorum, qui cettis ąuibusdam legibus in atris 
albisąue campis tabulae mo\entur : Utrum ludus 
alee sit peccatum mortale, alea warczaby XV ex. 
GIWp 20; Quare tu fuisti damnatus?... Quia 
fui delectatus in ludendo tesseres, cartas, var- 
czaby ca 1500 R XLVU 374.

Warchol 'bezwstydnik, wichrzyciel, oszczerca, 
impudens, turbulentus, calumniator : Tu quid sis 
probrum al. warchol, demon, calumpniator,... 
vadas ad dyabolum 1488 AcLeop I nr 2256.

Warczeć (o psie, de cane) 'wydawać niskie, 
gardłowe dźwięki na znak gniewu, hirrire : Sicud 
canis, dum habet pinguem costam et vis eum 
repellere ab ea, statim warczi XV in. GIKazB 
II 88; ~  obelżywie w odniesieniu do ludzi: 
Warczą deseuiunt (ut contra latrantes canes, 
qui adversum me rabido ore desaeviunt,... 
orationum vestrarum clipeos opponatis 1 Reg 
prol.) ca 1470 MamLub 63.

Wardęga f o r m y : g. sg. wardęgi FI i Pul 
106,38; ~  ac. sg. wardęgę FI 77,55, BZ 
Gen 33 ,13.34,1; ~  d. pl. wardęgam Pul 
103, 15; ~  ac. pl. wardęgi Pul 77,55.

Z n a czen ie : *bydło rogate, też pojedyncze 
bydlę, pecora cornuta, etiam unum animaP: 
Wardogo (Pul: wardęgy) gich (iumenta eorum) 
we sme<r)czi swozil FI 77,55; Wardoghy 
(iumenta) gych ne wmneyszyl FI 106, 38, sim. 
Pul; Wyesz, panye moy, yze mam wardogo 
młodo (parvulos habeam teneros et oves, et 
boves fetas mecum) BZ Gen 33, 13; Potem bila 
wisla Dyna... chczocz opatrzycz sswo wardogo 
ib. 34, 1; Dayocz szyano wardęgam (iumentis, 
FI: skotu) a zyelye sluszbye lyudzke Pul 103, 15.

Wardęski *należący do wardężnia, ąui cmetho- 
nis wardężeń diet i e s f : Honorabilis lohannes... 
debet docere iure suo super Gregorium kmetho-

nem, quia aput eum suscepit casas wardasskye 
al. chycze 1452 TymWol 65.

Wardęstwo fzagroda należąca do wardężnia, 
casa cmethonis wardężeń dicti3 : Kmetho Ma- 
thias... sedebat in wardansztwo apud domi- 
nam... et ius solvebat et laborabat, sicut alter 
wardąszen in chicze 1425 TymWol 64; Residebat 
(sc. kmetho) in cassa al. na uardąnstwe 1473 
ib. 65.

Wardężeń f o r m y : n. sg. wardężeń 1425 Tym
Wol 64, Sul 94, 1469 TymWol 64; ~  ac. sg. 
wardężnia 1439 TymWol 65, Sul 94, 1451 
TymSąd 140; wardężnie 1452 TymProc 293; 
~  i. sg. wardężniem 1446 TymProc 319; ~  ac. pl. 
wardężnie 1446 TymProc 222, 1447 TymWol 64.

Z n a czen ie : ' (na Mazowszu) chłop, który 
otrzymał od pana feudalnego zagrodę i nieduży 
kawałek roli, też chłop bezrolny, (in Masovia) 
cmetho, ąui a domino feodali casam et parvum 
agrum accepit, etiam cmetho agro carens : 
Omnes... agricultores... decimam manipula- 
rem... solvere... tenentur..., exceptis et ex- 
clusis hortulanis al. ogrodniki et wardaszny<e> 
1424 IurMas 1118; Kmetho Mathias... sedebat 
in wardansztwo... et laborabat sicut alter 
wardąszen in chicze 1425 TymWol 64; Pro 
kmethone vlg. za wardassnya 1439 ib. 65; 
Nicolaus... canonico... in ortulanos al. var- 
dąznye... dedit intromissionem 1446 TymProc 
222; Cum colono al. wardassnyem ib. 319; 
Duos ortulanos al. vardąsznye 1447 TymWol 64; 
Vyna za yardansnya... Kthorikole wardanzen 
(agricola) wstanye ot pana swego nye w czas, 
pyancznaczczye groschi ma dacz panu swemu 
-SW94; Lupkowski debet iure deducere... pro... 
Alberto kmethone al. wardąssnya 1451 TymSąd 
140; Dat (sc. Stephanus) intromissionem in 
kmethonem al. wardaznye 1452 TymProc 293; 
Nobilis Vigandus... debet iure suo docere super 
duobus hominibus al. o dwu wardansznyn (pro 
wardansznyu) 1455 TymWol 66; Pro Schipka 
fabro *vardanszem 1457 ib. 65; Vardąscheny, 
Stanislaus Striszek, ortulanus 1469 ib. 64; 
~  dubium: Duos ortulanos vlg. *wardzy 1442 
TymWol 65.

Wardężeński fnależący do wardężnia, ąui cme
thonis wardężeń dicti e sf \ Laurencius incola 
debet... gazas binas reformare, unam super 
medio manso al. wardansenszke 1424 KsMaz II 
nr 608. ~  Możliwa też lekcja wardężeńskie 
fo la  wardężnia\

Warga f o r m y : n. sg. warga ca 1420 WokTryd 
nr 352, ca 150Ó Erz 117, Rozm 152; ~  g. sg. 
wargi Fl 119,2; ~  i. sg. wargą Rozm 152;

I ^ n. pl. waigi Fl i Pul 11 ,2 .4 .33 ,13 , etc.;
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~  g. pl. warg Fl 39, 12, FI i Puł 16, 5. 20, 2, etc.
-  d. pl. wargam FI i Pul 140,3, M W  17a;
~  pl. wargi i 7/ i Puł 15, 4. 50, 16, Kart-
Świdz, etc.; ~  i. pl. wargami FI 13,5, FI 
i Pul 62, 6. 139, 3, etc. ; wargi Puł 13, 5; ~  l. pl. 
(w) wargach i 7/ i Pul 44, 3. 58, 8. 105, 33, etc.

Z n a czen ia : 1. 'górny lub dolny brzeg ust, 
zwykle w pl. w znaczeniu usta, labrum, quod 
nomen saepissime numero plurali significat os': 
Zawyeszo przeto obrocz na nozdrze twe a wo- 
dzidlo na wargy tw'e (in labiis tuis) #Z IV 
Reg 19,28; Acz bodze iot sydlem swich oczv, 
na myo wzglyodnow, a vderzisz gy lasko warg 
mich (percuties cum ex labiis caritatis meae) j 
BZ Judith 9, 13; Nye było vark v gyey gaby 
De morte w. 35; Wargy labia (Cant 5, 13) i 
ca 1470 Mam Lub 148; Na thym drzewye 
grzeschne zwyeschano, y<e)dny za nogy a drugyc 
za wargy XV ex. Zab 536; Labrum, id est 
labium vargą ca 1500 Erz 117, sim. ib. ; O vargach 
(de labiis) Iesuszovych... Vargy (labia) myal 
sylne (leg. silnie) slotkye, słowa (pro slowye) 
nye były czyąskye any myassche Rozm 150— 1; 
Myedzy brodą, myedzy varga przcdzyal (inter 
mentum atque labrum anguli manserunt duo 
nudi) ib. 152; Az veschla Marya Magdalena... 
s *sbadnymy vargamy ib. 735; -  warga wyższa, 
nawirzchnia warga *górna warga, labrum su
per ius' : Warga viszsza labrum ca 1420 Wok- 
Tryd nr 352; Navyrzchnyą varga (labium su- | 
perius) takyesch była obrosła okrą<g>lo Rozm 
152; ~  ~  ‘jako narząd mowy, też przenośnie 
mowa, to co się mówi, człowiek mówiący, instru- 
mentum loąuendi, etiam translate senno, oratio, 
quod dicitur, homo loąuens': Ani pomnecz bodo 
ymon gich przes wargi (per labia) moie FI 15, 4, 
sim. Pul; Bicho ne molwila usta moia scutkow 
ludzkich, prze słowa warg (propter verba la- i 
biorum) twich ia iesm strzegł dróg twardich j 
FI 16, 5, sim. Puł, sim. FI i Puł 20,2. 58, 13; 
Odwroczi iozik twoy ote złego a wargi (labia) 
twoie bicho ne molwili lsczi FI 33, 13, sim. Pul, ! 
sim. FI i Puł 62, 4. 70, 25, Pul Hab 24; Wargami 
(labiis) wesela chwalicz boodo vsta moia FI 62, 6, ! 
sim. Pul; W wargach (in labiis) mych zmolwyl | 
gesm w‘zytky sody vst twoych FI 118, 13, sim. 
Pul, M W  5a, sim. FI i Pul 105, 33; Gospodne, 
zbaw dvszo moyo od wargy (a labiis, Pul: 
od warg) lychych y ot yozyka lczywego FI 119, 2; 
Rabies dira Phariseos toxicat ira at pluunt 
rabidis flammea probra labris, gl. labiis vargamy j 
1466 R XXII 24; ~  w użyciach poetyckich:
Wargi lsciwe w sercy (labia dolosa in corde) 
y serczem molwili so FI 11,2, sim. Pul; Iozik j 
nasz bodzem welbicz, wargi nasze od nas so i

(labia nostra a nobis sunt) FI 11,4, sim. Pul; 
lad zmyowy pod wargami (sub labiis, Pul: pod 
wargy) gich FI 13, 5, sim. Fl i Pul 139,3; Owa 
warg mogich (Pul: wargy moye) ne zapowem 
(ecce labia mea non prohibebo) Fl 39, 12; Rozlana 
iest miloscz w wargach (in labiis) twogich 
Fl 44,3, sim. Pul, sim. Fl i Pul 58,8; Vszyla 
warg gych pokrige ge (labor labiorum ipsorum 
operiet eos) Fl 139, 10, sim. Pul; Polosz, go
spodne, ... drzwy około stoyocze wargam mo- 
gym (pone... ostium circumstantiae labiis meis) 
Fl 140, 3, sim. Puł, MW  17a; Zgladzy gospodzyn 
wszelkye w'argy (labia, Fl: vsta) Izy we Pul 11,3; 
~  (człowiek) nieobrzezanych warg fnieporadny 
w mówieniu, nie mający łatwości wysławiania się, 
qui facilitatem sermonis non hab e t ': Otoczyem 
nye<o)brzezanich warg (en incircumcisus labiis 
sum), kako słuchacz myo bodzye ffaraon BZ 
Ex 6, 30, sim. ib. 6, 12; ~  otwarzać, otworzyć, 
roztworzyć wargi czyjeś 'użyczyć komuś daru 
wymowy, facilitatem, facultatem loąuendi alicui 
dare : Gospodne, wargi moie otworz (labia mea 
aperies, KartŚwidz: varghy mogę roztvorz, 
otwwz) a vsta moia ziawo chwało twoio 
Fl 50, 16, sim. Pul, M W  106b ; Tu powyada, 
yze Xps wargy nasze otwarza, abychom sławę 
ymyenya yego wszem wyernym zyawyly Pul 
70 arg.

2. corruptum pro waga: Lgarze synowye
lyudzczy w wargach (in stateris, Fl: w wagach) 
Pul 61, 9.

Wargal, Warhel 'kupiec, handlarz, mercator,
I negotiator : Stanisl<aus>... pro septuaginta as- 

seribus *wanszoszo... habet sibi solvcre... sicut 
| emptores vlg. warghale... inveniant 1431 Zap- 
| RpLomż 1, 152v; Fideiusserunt... pro robori- 
| bus..., pro pyce pro provido Stanislao Nyrka, 

institore et varhela 1449 ZapRpWarsz 2, 1174.
Wargielt 'oplata pieniężna jako rekompensata 

za popełniony czyn przestępny lub jako odszkodo
wanie za wyrządzoną szkodę, pecunia, ąuae ab eo, 
qui malum facinus commisit vel damnum intulit, 
sohebatur : Vargelth, emenda idem sunt XV in. 
JA XXVII 267; Si uituperauerint hominibus... 
Nicolai, extunc... penam XV eidem Nicolao 
Rogalecz incurrent e t... kmethonibus *wargylth 
ca 1420 StPPP VII 457; Bylo-ly-by tesz o layanye 
albo o czokoly bandz gynego myal nosszycz 
przy^zagą, tedy wszdy powodoww przepadł trzy- 
dzesczy szelągów wargyelthv OrtOssol 69 1; 
Raczy-ly kto kogo, czo gy ozalowano o głowa 
albo o czyaszkye rany, a nye postawy-ly go 
ku prawu, tedy ten porancznyk mą zayn za- 
placzycz wargelth (OrtMac 93: *wgarleth), tho 
szą o głową osszmynąsczye funthow (fideiussor...
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44 WARG1ELT WAROWAĆ

emendam dare debet, videlicet XVI]I taienta),... I 
ale o rany... *porankznyk ma zaplaczycz polo- ! 
wyczą *wargeltho (mcdiam emendam, OrtMac | 
93: *wgargyeltv), to gest dzyewyącz funthow 
ib. 70,2; Jan Welgi luit 1/2 wargeld Katherine 
1477 CracArt nr 692.

Warhel cf. Wargal
Warhelski(pochodzący od kupca, ąui mercatoris 

est5 (?): Dedi Stanislao Zolczinsky de omnibus 
pecuniis warhelskye 400 florenos 1481 SkarbMaz 
nr 576.

Wark cf. Werk
Warkmistr cf. Werkmistrz
Warkmistrzowstwo cf. Barkmistrzostwo
Warkocz 'splecione długie włosy, crines tongi 

in nodum collecti : Ut non traxit dominam 
Swochnam per crines dictos warkocz 1398 
TPaw IV nr 5674; Varkocz trica ca 1420 Wok- 
Tryd nr 456, sim. ca 1500 Er z 117, ca 1500 
R XLVII 356; Włosi mayanci... ot vschv do 
ramyon yako varkocze vysayancze (circinos 
ab humcris ventilantes) XV med. Lent; Varkocz 
(tricae) yey svyathy glovy yyszyal aze na pass 
zawzdy dobrze spleczyony, vpravyony y sczo- 
sany Rozm 22.

Warkocznik bot. \psianka słodkogórz, Solanum 
dulcamaraL/ :  Warkocznyk solmago ca 1465 Rost 
nr 4595; Varkocznyk amarodulce 1472 ib. nr 154.

Warować, Warować się, Wiarować się, Wie- 
rować się f o r m y : praes. ind. 3. sg. waruje 1424 
TymWol 70, Sul 93; wiaruje OrtMac 58, Ort- 
Ossol 15, 3, XV p. post. RRp XXV 181; 3. p l  
wiarują 1466 R XXII 20, XV p. post. R XXV 
180. 182; ~  imper. 2. sg. waruj BZ Gen 31, 29. 
Ex 10, 28. 34, 12, XV p. post. R 1 s. XLI. XLV; 
wiaruj BZ Num 22, 35, XV p. post. R I s. XLI, 
XV p. post. RRp XXV 181, Rozm 515; 3. sg. 
waruj Gloger; 1. pł. warujmy Gn 172a; 2. pl. 
warujcie XV med. GlWroc 62 r, XV med. RRp 
XXIV 375, BZ Ex 19, 12, Rozm 283; wiarujcie 
ca 1470 MamLub 163, Rozm 361; ~  part. praes. 
act. adv. warując 1444 R XXIII 308; wiarując 
Sul 72, BZ Jud 11,3. Tob 1,5, Rozm 430; 
adi. ac. sg. m. wiarującego Sul 96; ~  inf. wa
rować Gn 14b. 179b, 1403 Pyzdr nr 205, Sul 
86, etc., ca 1500 Erz 117; wiarować Sul 6. 87, 
XV med. R XXII 240, etc.; wierować Sul 82, 
XV p. post. J7F11I 289; ~  fut. 1. pl. m. będziem 
wiarować BZ Tob 4,23; ~  praet. 3. sg. m. 
warował 1406 Kościan nr 311, 1420 TPaw VII 
nr 1965; wiarował Rozm 54; neutr. warowało 
Rozm 605; 3. pl. m. wiarowali Rozm 748;
~  condit. 1. sg. m. bych wiarował ca 1500 
PieśniWład 179; 3. sg. m. wiarowałby Sul 96;
1. pl. m. -bychom wierowali Pul 37 arg.; !

3. pl. m. -by warowali OrtOssol 75, 1; (-)by 
wiarowali OrtMac 101, Rozm 360. 361; ~  part. 
praet. pass. n. sg. f. warowana ca 1450 PF 
IV 576; ~  inf. pass. sg. f. być warowana 1436 
R XXIII 278; być wiarowana Sul 48. ~  Nie 
zawsze grafika pozwala na ścisłe rozróżnienie 
form z wa- i wia-.

Z n aczen ia: 1. 'wstępować w procesie w miej
sce pierwszego pozwanego, in iudicium pro primo 
reo yenire : Iaco... *billem przi tern, kdze 
Potencia obroczila cum duobus filiis suis za lana 
varowacz za trzi la<ta> y yipravicz ote wszech 
zastawnikem trzi sladi 1403 Pyzdr nr 205; 
INuIlum emptorem potest contentari al. waro
wać 1499 Sąd II 341; ~  warować się: Jaco szo 
Potr ne warował Wawrzincza trzi lata prawa 
za yego zdrowya 1406 Kościan nr 311.

2. w(i)arować się, wierować się funikać, wy
strzegać się, strzec się, pilnować się, evitare, 
Jugere, cavere’ : Idem suus colonus diyagat vlg. 
waruye szą ab ipso frumentum 1424 TymWol 70; 
Furti perfidias mortis et insidias nec detestantur, 
gl. refutantur supradicta peccata nye yyaruyą 
szą, cuncti 1466 R XXII 20; Wyaryycze syą 
(war. kal.: baczczie) attendite (attendite ab 
omni iniąuo Ecclus 17, 11) ca 1470 MamLub 163; 
Cupientes hic manere debent hec ivra tenere:
... coreas semper eyitare, gl. sc. omnes studentes 
maya szye yyerowacz XV p. post. PF III 289; 
Pauci sunt, qui eum (sc. deum) diligenter 
ąuerant et secuntur, plures sunt..., qui ipsum 
fugiunt yyaruya sya XV p. post. R XXV 180; 
Deyita, yyaruy sya, eorum societatem XV p. post. 
RRp XXV 181; O quam malus filius est, qui 
tam magnum amatorem fugit yyaruge sya! ib.; 
~  absolute: Kto ma czisty żywot, ten sie waruy 
Gloger; Od nychsze to on zabyegl a wyaruiocz 
syo (deyitans) bidlyl w zemy Top BZ Jud 11, 3; 
Vyaruy szye, o yyerna duscho, nye zazegay 
szye ognyem lakomstva! Rozm 515; ~  Co-
gnosco certe fallacem celsitudinem lucis huius 
mundi a sapientibus fugiendam bicz varoyaną 
1436 R XXIII 278; Isze wszisthka szaradnoscz 
slow... v czsnothlivych lvdzy dostoynye ma 
bycz wyarowana (scuriilitas yerborum et tur- 
piloquium... debent... evitari) Sul 48; Sz grze
chu yaroyana ca 1450 PF IV 576; ~  czegoś:
Gdis szo syich grechof spouedamy, V0cz oth- 
sichmasth mamy sz0 gich yarouacz Gn 14b, 
sim. ib. 179b, Pul 108 arg. 118 arg. 10; Varugmis 
szo grecha! Gn 172a; Esz Albricus et Nicolaus... 
chczeli Janoui... pokoro czinicz a on syo gey 
warował 1420 TPaw VII nr 1965; Zastampow 
waruyacz sza turmas fugiens (antra deserti... 
ciyium turmas fugiens petisti) 1444 R XXIII 308;
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lako naszego *gnyewo y vyn w nych (sc. usta- i 
wieniach) polozonich chcząn a zandayą szą ! 
wyarowacz (poenas... cupiunt evitare) Sul 6, 
sim. XV med. R XXII 240, Naw 178; Wyarvyącz 
szą sząnda Sul 72; Ysze cząsthokrocz thaczy 
nyevolny (sc. słudzy) rąkv panów szwogych 
yczyekayącz a wyerowacz szą chczącz (evadcre
volentes) v obczych zemyan__  gdy vczekayą,
noczowani bywayą Sul 82; Gdi manzoboycza 
varuye syąn moczi gospodarskye Sul 93; Wszako 
wyele dobrego bodzem myecz, *bodzem-ly syo 
boga bacz a grzecha syo wyarowacz (si... 
recesserimus ab omni peccato) BZ Tob 4,23; 
Gesthly czlowyek dluzen a wydze z mastha, 
słowie ysz <się> wyaruge (ib. 47, 4: szye wyrwye, 
Ort Mac 58: szye wyaruge) thego prawa Ort- 
Ossol 15, 3; Ize braczya... mayą sye rozpust hno- 
sczy y marnosczy vystrzcgaczi y vyarovaczy 
(de vitandis spectaculis ac dissolutionibus eo- 
rum) 1484 Reg 710; Ps<alm> Dauid<ow> naucza 
nas pamyęcz grzechów ymyecz, abychom sze 
gich wyerowaly (ad cavendum) Pul 37 arg.; 
Wyaruy szye obczowanya z nyeznayomymy 
(conyersationem ne habeas cum ignotis) XV 
p. post. R I s. XLI; Waruy szye byesszyadi 
(fugę consortium) ib. s. XLV; lhezu, raczy... 
dar rady dobrey my dacz, bych szyą dobrych 
rzeczy dzyerszal a szlych rzeczy szyą wyaroyal 
ca 1500 PieśniWlad 179; Vyaroyal szye (sc*. Jozef) 
tego nasylnye, by szye to nye zyayylo (cayit..., 
ne publicaretur) Rozm 54; Czczyenye, yako 
myły Iesus navczal syoye zyolyenyky, by szye 
yyaroyaly srady zydowskey ib. 360; Tedy ssą 
dopyro rozymyely, yze ym rzeki, by szye bały 
y vyarovaly nye kvasu chlebnego (non dixerit 
cavendum a fermento panum Mat 16, 12), alye 
navky... lyczemyernykow ib. 361; Czloyyeczen- 
stvo varovalo szye albo bało smyerczy, bostwo 
yą vybralo ib. 605; ~  kogoś: Bo gdi wszitci
ku cyelczom zlotim chodziły..., on sam wszit- 
kich gynich syo wyaruyocz (fugiebat consortia 
omnium) chodził do Ierusalem BZ Tob 1,5, 
sim. Rozm 430; Warvy sszye lekarza (cave tibi 
a medico), kthory na thobye swe navky na- 
pyrzwey chcze kostowacz XV p. post. R 1 s. XLV, 
sim. ib.; O quam multi sunt, qui non secuntur 
eum (sc. dominom), sed fugiunt eum vyaruya 
sya gego XV p. post. R XXV 182; Pylat byl 
*poganym... a przetoz szye yego vyarovaly 
yakoz nyeczystego Rozm 748; ~  od czegoś:
Ize braczia mayą sye przysyąganya vyarovaczi 
(de iuramentis vitandis)... Od przyssyąg vyel- 
kych... wszythczy sye mayą vyarovaczi y vy- 
strzegaczi (a iuramentis... omnesabstineant) 1484 
Reg 716; Vyaruyczye <się> od kvasu (cavete

a fermento Mat 16, 11) lyczemyernykow Rozm 
361; — od kogoś: Varvyczye szye od falschyvych 
prorokow (attendite a falsis prophetis Mat 7, 15; 
GIWroc 62 r, RRp XXIV 375: waruycze sse) 
Rozm 283; ~  z inf: G di... barthnyk...
przerzeczonich rzeczi czinycz syąn vyarovalbi 
(si... praemissa facere vitaverit), tegdi pan... 
tego tho sbyega albo vyaruyanczego (fugientem) 
bandzye czyandzal w tern tho myedzye Sul 96; 
Kto thy ludze, szlowye szwyathky, ma sprawnye 
k themv szwyadeczstwu przyszancz (pro przy- 
czysznancz), aczby szye warowały (OrtMac 101: 
aczby szye wy aro wały) albo nye chczely szwyath- 
czycz (si se ipsi testilicationis defendere yellent) 
OrtOssol 75, 1; Kaz lakozyrsstwu walczicz 
z mieskyem a warwy szye bicz rzecznykyem 
gyego (cave cuius advocatus existas) XV p. post. 
R 1 s. XLI; ~  ze zdaniem: Waruy szo (ib. 
Num 22,35: wyarvy syo), abi nye mowyl 
(cave, ne loquaris) Iacobowy nyczs przeczywnego 
BZ Gen 31,29, sim. ib. Ex 10,28. 34,12; 
Waruyczye <się> (cavete), abiszczye nye wsto- 
powaly na goro BZ Ex 19, 12.

3. z(e) szyją się w(i)arować 'uniknąć kary 
śmierci, uchronić życie, poenam capitis evitare, 
\itam servare5: Paklibi... prawego... nagabal, 
tedi ten, czo nagaba, czczy i gymyenya ma bycz 
zbawyon a ossobnye se schiyan varowacz syąn 
musy (cum collo fugiet) Sul 86; Pakli... spra- 
wyedliwi syąn nye vczini, thedi xanząn w gy- 
myenye yego... ma syan wrzuczicz a on s schiyą 
ma syąn vyarowacz (cum collo suo fugere et 
yitare debebit) Sul 87.

4. *bronić, defendere’ : Warovacz paradare 
ctf 1500 Erz 117.

Cf. Uwarować, Wywarować, Zwarować
(Warowanie) Wiarowanie funikanie, wystrze

ganie się, actus eritandi, declinandi, cavendiy: 
Kv wyarowanyy wszego swarzenya (ad evitan- 
dum... altercationcm)... vstawilismy Sul 39; 
Vyarovanye grzecha XV med. Zab 513.

Warstat cf. Warsztat
(Warsztat) Warstat, Werkstat 'miejsce pracy 

rzemieślnika wyposażone w odpowiednie narzę
dzia, locus, ubi opificio alicui opera datur, offi
cina : Varstath sartorium 1463 PF V 12; Ysby 
thes odzienye nove... byłoby przynyesiono 
z ynssego varsthathv do drugiego 1491 RKJŁ 
VII 58; Socius tam currificum quam eciam 
rotificum non audeat surgere de officina sui 
magistri al. z werckstatu 1499 AcPosn II 383; 
Officina, yarstath, et est locus uniuscuiusque 
artificis ca 1500 Erz 117.

Warszysko cf. Wężysko
Warta 'strażnica, tu warowna brama strzegąca
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przejazdu drogą, specula, hoc loco porta munita, 
qua via custoditur : Incole undecunque venientes 
ad inhabitandam ipsam civitatem (sc. Sandecz) | 
per ducatus nostros Cracovie et Sandomirie 
liberum habeant transitum, ... et iidem incole 
in ciyitate comorantes per utramąue wartham, 
id est bronam in wulgari, versus Ungarmm ad 
nullum eciam theloneum teneantur (1292) 1344 
KodPol III 158.

Wartać cf. Obartać się, Przcwartać się
Wartki * szybki, prędki, celer, velox : Varthky 

uelox XV p. pr. Zab 519; Talis febris..., per 
quam ire motus subitus, richli, et citus, wartky, 
signatur, qui quidem motus debet fmiri cito 
1456 R XXXIII 183, sim. 1454 R XLVII 353, 
ca 1480 MPKJ 11 316; ~  (o chodzie, de incessu)
*szybki, żwawy, sprężysty, citus, alacer, impiger : 
Nye było tesch nyevstavyczne, alye było varthkye 
(agilis satis) yego (sc. Jesusa) posczye Rozm 154.

Wartko 'szybko, nagle, cito, wlociter, repente*: 
Factus est repente, varthko, de celo sonus 
(Act 2,2) XV in. GIKazB II 115; Lingua bal- 
borum velociter, varthco, loquetur et piane 
(Is 32,4) 1461—7 Serm 99 v; Talis febris quam 
cito hominem invadit, mox desinit, id est ob- 
mittit eum subito, rychło, et cito vlg. warthko 
ca 1480 MPKJ 11 316.

Wartkość *zdolność szybkiego poruszania się, 
działania, ruchliwość, szybkość, facultas celeriter 
se morendi, agendi, agilitas, celeritas : Wartkoscz 
agilitas XV werf. 517; Sic ad vocem angeli, 
qui per uentum designatur in Sacra scriptura 
propter agilitatem wartkoscz 1461—7 Scmz 443r.

Warunek, Warunk 1. *obowiązek wstąpienia 
w procesie w miejsce pierwszego pozwanego, 
officium ad iudices pro primo reo \eniendi : 
Jaco Michał ne obsilal Stoyslawa, aby gy 
w prawe zastampil, yaco mv ranczil za warunk, 
ale ssą ssam przal ne obsilayącz yego 1424 
Kościan nr 1038; (Poręcza za ojca swego...) pro 
caucione al. za warung(...za wieś..., którą oj
ciec... był'kupił) 1440 KodWP V 627; 'Nobilis 
Andreas... ad decursum trium annorum al. pro 
warunk in pace tenere villam... et habet ipsum 
(sc. Stanislaum) tueri a regia magestate 1458 
AGZ XII 254; Nobiles Ihnat... et Waszko... 
pro ipso nobili Andree Coszczcn pro varunk 
ad tres annos bonorum Curopathniky submis- 
serunt se sub eorum bona ib.; Ipsum fluvium... 
debet... defendere, libertare et evincere, vyva- 
rovacz, ... quam libertacionem seu ew iccionem 
al. varunk facere debet... sub vadio ducentarum 
marcarum 1474 KodPol II 555; Promittentes 
et fideiubentes ipsum venerabilem larandum 
ab omni impedimento et inquietacione al. za

warunk a qualibet persona... intercedere 1482 
MMAe XVI nr 653; Coram iure comisit (sc. 
Gregorius), quod domini executores tollentes 
prefatam sumam teneantur facere illa, que iuris 
fuerint, coram iure, yidelicet varunk vlg. a qua- 
libet persona 1484 StPPP IX nr 938.

2. 'należyta jakość towaru, odpowiedni gatunek, 
clebita ąualitas, mercis, genus aptum : (Śledzie są) 
non yalencia al. warunek, sed falsificata... et ad 
usum et yescendum bonis hominibus non ya
lencia 1488—505 RocznKrak XIII 221.

Warunk cf. Warunek
Warunkowy fo r m y : n. sg. m. warunkowy

1491 AcLeop II nr 471; / .  warunkowa 1472 
AGZ VI 154; ~  g. pl. m. warunkowych 1480 
AGZ XV 511, 1492 AGZ XIX 223; -  ac.pl. m. 
warunkowe ca 1470 AGZ XIX 514, 1485 
AGZ XV 226, 1488 AcLeop II nr 2054.

Z n a c ze n ie : *spełniający określone wymogi, 
odpowiadający ustalonym warunkom (pod wzglę
dem jakości, wielkości itp.), ąui par et postulat is 
ad ąualitatem, magnitudinem, sim., pertinentibus : 
Tenetur dare yiginti boyes bonos yarunkoye 
iuxta cursum mercatorum ca 1470 AGZ XIX 514, 
sim. 1488 AcLeop II nr 2054; Per unam marcam 
minus tribus grossis yalentibus al yarynkoyych 
1480 AGZ XV 511; Viginti duos boves yalentes 
al. yarunkowe taxando bovem quemlibet per 
marcam... Zlothnyczski... dare est obligatus 
1485 ib. 226; Credens eandem (sc. ceram) 
yalentem prout inter mercatores fieri consueyit 
[et] al. yarunkowy, quam invenit falsificatam 
et malam 1491 AcLeop II nr 471; Vassili debet 
i psi Jacobo de qualibet... piscine demissione 
mediam beczka luceorum 'warąkowich... dare
1492 AGZ XIX 223; ~  (nie)warunkowa robota 
'przedmiot wykonany przez rzemieślnika nie
zgodnie z przepisami rzemiosła, przez rzemieślnika 
spoza cechu, res ab opifice incomenienter arti 
confecta, ab opifice, ąui collegii socius non est’: 
Statuimus..., quod nullus in foro anuali et 
extra forum anuale laborem, qui dicitur non 
warunkowa robotha et non iuxta artificium 
ipsorum laboratus (pro laboratum ?) et modum, 
et ordinem artificii ipsorum, debet[ur] hic ad- 
ducere 1472 AGZ VI 154.

Warz 'gotowany pokarm, zapewne kasza, cibus 
coctus, fortasse plisana : Anna debet sibi solyere 
summarie sex marcas tempore quadragesimali 
ad avenam et ad alia, que pertinent na warz, 
ad triticum 1496 StPPP XI nr 574.

Warza 'gotowany pokarm, cibus coctus’ : Varza 
termatum XV p. post. PF V 10.

Warzanie 'gotowany pokarm, cibus coctus*: 
Lcgymina warzanye aut karmye (dentur nobis
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legumina ad vescendum Dan 1,12) ca 1470 
Mam Lub 235.

Warząchew 'duża łyżka kuchenna, cochlear 
magnum, coąuinarium : Wąrzachew ca 1455 
X4 XIV 489; Myąszna varząchew fustinula 
ca 1500 Erz 117.

Warzenie 1. *podgrzewanie cło stanu wrzenia 
i utrzymywanie w tym stanie, gotowanie, /g/7c 
subiecto facere, ut aliąuid ferveat, coquere' : 
piwa warzenie 'produkowanie piwa, cererisiam 
coąuendi actus' : Cv they to gyerdze... slvszayą... 
panwye pywowarne, czso ge sz domv maymvyą 
(p/*0 naymvyą) ku *pywu warzenyv (OrtMac 69: 
kv warzenyv pywa) OrtOssol 55, 3.

2. 'trawienie, przetwarzanie (przez organizm) 
i przyswajanie spożytego pokarmu, ci bum a cor- 
pore concoąuendi et in u sum suum eomertendi 
actus': Omnis... cibus, antcąuam anime vnitur, 
ąuatuor purgatur digestionibus, gl. decoccio- 
nibus, predisposicionibus yarzenym, travenim 
1436 RRp XXIII 277.

Warzyć fo r m y : imper. 2. sg. warz XV ex. 
GILek 46; /. pi. warzmy 1471 Mam Kai 8; 2. pl. 
warzcie BZ Ex 16,23; ~  inf. warzyć(i) XV 
p. post. RRp LIII 62; warzyć Gn 178b, ca 1500 
Erz 117; ~  fut. 2. sg. m. będziesz warzyć BZ 
Ex 34,26; ~  praet. 3. sg. m. warzył BZ 
Gen 18, 8; 3. pl. m. warzyli BZ II Par 35, 13; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. warzony XV mecl. 
GIWroc 41 r; neutr. warzone XV p. post. PF 
III 291, XV p. post. PFRp 111 291; /. sg. m. 
warzonym BZ I Par 23,29; ~  inf. pass. sg. 
neutr. warzono być BZ Ex 16,23.

Z naczen ia: 1. 'trzymać w płynach dopro
wadzanych do stanu wrzenia (głównie o gotowaniu 
pożywienia) , ferventi aqua coąuere (imprimis 
de cibo coquendof: Warzony XV med. GI
Wroc 41 r; To, czso ma warzono bicz, warzczye 
(quae coquenda sunt, coquite) BZ Ex 16, 23; 
Ale pokoyne obyati warzily (sc. kapłani) w ko- 
tlech (coxerunt in lebetibus) BZ II Par 35, 13; 
Tripe flaky *varzona y ssyekane, yantrznyce 
XV p. post. P F \  10; Contra hictericiam: głuche * 
pocrzyyy yarzyczy XV p. post. RRp LIII 62; ~  
w czymś: Ten tho czeszarsz Domicianus... 
gestcy gy (sc. św. Jana) on bil f goroczem olegu 
f panyy yarzyl (w rkp. poprawione na yarzycz 
kasal) Gn 178b ; Dal ge (sc. cielę) pachołku, 
genze w masie a w mlecze to czyelo warzył 
(coxit) BZ Gen 18,8; Nye bodzyesz warzycz 
(non coques) *koszlyoczyaa w mlyecze maczye- 
rze gego BZ Ex 34,26; *Wyeszmy szalwyą 
a *bobrowye stroye, warszye (leg. warz-że) tho 
poszpolv [...] w osztrym vinye XV ex. GILek 46; 
~  warzyć (piwo, wino) 'wytwarzać piwo, wino,

cereyisiam coquere, vinum conficere': Vinum sit 
clarumque yetus, subtile, gl. sc. et *mystrowyye 
warzone, maturum yystale XV p. post. PF III 
291; Non sit acetuosa ceruisia... de yalidis 
cocta, *warone, granis XV p. post. PFRp III 291; 
Vąrzycz pyvo braxare ca 1500 Erz 117.

2. 'piec, wypiekać, coquere, torrere : Ale ka- 
plany ystawyeny bodo nad chlebi poswyot- 
nimy... y nad Chlebem prazonim... a nad 
warzonim (ad torrendum) BZ 1 Par 23,29; 
Warzmy (BZ: sezzemi) coquamus (venite, fa- 
ciamus lateres et coquamus eos igni Gen 11, 3) 
1471 Mam Kai 8.

Cf. Nawarzyć, Uwarzyć, Zwarzyć
Warzywo 'gotowany pokarm, np. kasza, zupa 

mączna, cibus coctus, e. g. ptisana, ius farina- 
ceum : Takyesz y z warziwa (de pulmentis) 
napirwszcgo daycze bogv BZ Num 15,21; 
Warzywo (war. kał.: krupy al. yarziwo) pul- 
mentum (ipse coxerat pulmentum Dan 14,32) 
ca 1470 MamLub 241; Marya dzyeyycza... 
siała mylego lesysa na polye po zyelya, które 
by szye godzylo yarzyw (leg. warzywu) Rozm 
122.

Wasąg 'lekki wóz z wyplatanymi bokami, 
wiklinowy kosz kładziony na podwozie, currus 
levis, cuius latera e cratibus texta sunt, crates 
in axibus currus positae': Trun iurat contra 
Zdziszek, quod sibi non secuit wasogy pro 
quatuor grossis 1399 TPciw IV nr 6297.

Wasężny (woz) wasężny *lekki wóz z wy
platanymi bokami, currus levis, cuius latera 
e cratibus texta sunt': Mercatores yero cum 
curribus leyioribus al. wasząszne tribus, duobus 
aut uno equo yehendis, liberum habebunt tran- 
situm 1445 MMAe XVI nr 413.

Wasilek bot. 1. 'grzebionatka, Celosia cristata 
L.': Vassylek flos amoris 1472 Rost nr 1221, 
sim. ca 1500 ib. nr 5442; Flos amoris yasilek 
uel sarlath XV c^. R LIII 66.

2. 'bazylia wonna, Ocimum basilicum L .': 
Basilicon, ozimum wasylek 1419 Rost nr 5177.

3. może 'majeranek, Origanum majorana L .': 
Wasz<i>lek meriorana XV ex. GILek 68.

4. walaski wasilek 'goździk brodaty, Dianthus 
barbatus L .': Valasky wasylek gariofilata 1491 
Rost nr 11061.

Wasilik bo t.'grzebionatka, Celosia cristata L .': 
Vaschilik flos amoris 1437 Rost nr 2617.

Wasz fo rm y: n. sg. m. wasz Gn 2a, BZ 
Ley 25, 17. Jos 2, 11, etc. etc.; f. wasza Gn gl. 
70b, FI i Pul 68, 37, 1435 GIKazB II 51, etc. etc.; 
neutr. wasze FI i Puł 30, 31, 1405 Kościan nr 271, 
1423 Kai nr 699, etc. etc.; ~  g. sg. m. waszego 
Kśw ar 3, FI i Pul 74, 5, BZ Ley 26, 26, etc. etc.;
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/ .  waszej Fl i Pul 104,11, BZ Judith 8,13, 
Ort Mac 27, etc. etc.; neutr. waszego FI 80, 3, 
BZ Lev 25, 17, Ort Mac 43, etc. etc.; ~  d. sg. m. 
waszemu F l75, ll,R Z E x  10, 24. Lev23, 14, etc.; 
/ .  waszej BZ Jer 29, 16, M W  45b, XV ex. 
PF III 178, etc.; neutr. waszemu BZ Jos 2, 11, 
OrtMac 57, OrtOssol 15, 2, etc.; ~  ac. sg. m. 
wasz BZ Lev 26,5, OrtMac 121, OrtOssol 
20, 3, etc.; waszego Kśw av 9, OrtMac 40. 57, 
OrtOssol 31,2, etc.; f.w&szę Słota w. 110,
Lev 26,31. 32, e/c. cfc.; wasze Fl i Pul
77, 1, 1428 Ka/ nr 1018, Rozm 274, ;
~  i. sg. m. waszym Deut 29, 10, OrtMac 
57.105, OrtOssol Al, 3. 11, A; waszem BZ 
Lev 23,40, Rozm 336; waszym BZ
Jos 3, 10. 23, 13, OrtOssol 51,2, XV SKJ 

• I 148; ~  /. sg. m. (w) waszem OrtMac 132, 
OrtOssol 96,1, 1474 Zab 540, etc.; waszym 
EwZam 299, Rozm A li; f. waszej BZ Lev 26, 5. 
35, OrtMac 129, OrtOssol 94, 1, 1489 Zap Warsz 
nr 1574; wasze Gn 175b, BZ Lev 22,24; neutr. 
waszem Fl 4, 5, BZ Lev 26, 8, OrtOssol 58, 3. 
100,2. 3; waszym OrtMac 74; ~  i. du. neutr. 
waszyma BZ Gen 50, 4. II Par 29, 8. Jer 29, 21; 
waszema Rozm 336; ~  /. du. f. (w) waszu 
BZ IV Reg 11,8; — n. pl. wasze BZ Ex 10, 24, 
XV p. post. Kałużn 286; m. waszy Fl 57,9, 
Fl i Pul 94,9, Blaż 320, etc. etc.; wasze Gn gl. 
70b; / .  wasze Fl i Pul 57,2, BZ Ex 10,24. 
Deut 29, 10, etc.; neutr. wasza Fl i Pul 33,5, 
BZ Lev 26, 33. Deut 29,10. Jer 13, 19; wasze 
1484 Reg 711, Rozm 815; waszy Rozm 337; 
~  g. pl. m. waszych Kśw av 8. er 10, Blaż 321, 
BZ Gen 9, 5, etc.;f. waszych BZ Lev 26, 29. 30. 
Deut 1,34, Rozm 309, etc.; neutr. waszych 
Fl i Pul Ann 5, Pul 94, 8, Rozm 514; ~  d. pl. m. 
waszym BZ Deut 1, 35, OrtMac 50, OrtOssol 
39, 1, etc.; waszem OrtMac 43, Rozm 462. 628; 
/. waszym ca 1420 R XXIV 81, Rozm 323; 
~  ac. pl. m. wasze Gn 182b, Fl i Pul 113,23, 
ca 1420 R XXIV 81, etc.; f. wasze Kśw cr 10, 
Fl i Pul 133, 3, ca 1420 R XXIV 81, etc.; neutr. 
wasza Fl 94, 8, Fl i Pul 23,1. 9, etc., BZ Lev 
26,31. I Par 22,19; wasze Rozm 249. 391. 
571, etc.; ~  i. pl. m. waszymi Gn 175b, BZ 
Num 14,42, 1475 AGZ XII 369; / .  waszemi 
Rozm 627; ~  /. pl. m. (w) waszych Fl i Pul A, 5, 
Rozm 308.472; / .  waszych BZ Lev 26,6, 
Rozm 307. 463. 609; neutr. waszych BZ Jos 6, 5, 
Pul A, 5, EwZam 307.

Z n a czen ia : I. zaimek dzierżawczy informu
jący, że jakiś przedmiot złączony jest z pod
miotem wy na zasadzie własności, przynależ
ności itp. *vester5: a. o przedmiotach, które 
stanowią własność podmiotu, są używane, użyt

kowane przez podmiot: Podnescze wrota... wasza 
(portas... yestras) Fl 23,7, sim. Pul, sim. Fl 
i Pul 23, 9 ; Drzewey niszli so yrozumeli tamowe 
waszi (spinae vestrae, Pul: ozczy wassze) osset 
Fl 57,9; Nechaycze wznaszacz w wisocoscz 
rogu waszego (cornu vestrum) Fl 1A, 5, sim. Pul; 
Tobye dam szemyo Kanaan, powrózek dzedzyny 
waszyey (hereditatis vestrae) Fl 104,11, sim. 
Pul; Owcze wasze (oves... vestrae)... nechacz 
ostano BZ Ex 10,24; Gdisz bodzecze zyoocz 
naszenya wasza (segetem terrae vestrae), nye 
przizinaycze przi samey zemi BZ Lev 23, 22; 
Bodzecze gescz chleb wasz (panem vestrum) 
w szitosci a prze strachy bodzecze przebiwacz 
w zemi waszey (in terra vestra) ib. 26, 5; Gdisz 
zlamyo ky (leg. kij) chleba waszego (panis 
yestri) ib. 26,26; Jszesczye wy tego konyą 
zapowyedaly w waszem dludze (pro debito 
yestro) OrtOssol 96, 1, sim. OrtMac 132; Przesz 
ta oplwitoscz darów wasszich proszą, raczcze 
napelnycz nyedostatek moy M W  52a; Doszycz 
myeyczye y szoldzye yaszym (stipendiis yestris 
Luc 3, 14) EwZam 299; Nye chovayczye slotha 
any srebra... waszych (leg. w waszych) myeskoch 
(in zonis yestris Mat 10,9) Rozm 308; Byada 
yam, którzy... zabyyaczye szye... v posczyelach 
yaszych (in stratis yestris Am 6,4) ib. 609; 
~  Kodi gidzem, todi gidzem prawo graniczo: 
nasze na lewo a wasze na prawo, albo nasze 
na prawo a wasze na lewo 1405 Kościan nr 271; 
To, czo yasche [nye] yest (quod yestrum est 
Luc 16, 12), kto vam da? Rozm 390.

b. o częściach ciała podmiotu: Ne zgrzeszayce, 
gisz molwice w waszem serczu (in cordibus 
yestris, Pul: w szyerczach wasszych), y w prze- 
bitcey (pro przebitcech) waszich (in cubilibus 
yestris) scruszaycze se Fl A, 5, sim. Pul; Pokrzepi 
se sercze wasze (cor yestrum) Fl 30, 31, sim. 
Pul, sim. Rozm 561. 565; Oblicza wasza (facies 
yestrae) ne *bodo zasromana Fl 33, 5, sim. Pul; 
Poloszcze sercza wasza (corda vestra) we czcy iey 
( ĉ. eory Syjon) Fl Al, 12, sim. Pul, sim. Fl 
i Pul 61, 8, ca 1420 R XXIV 81, BZ I Par 22, 19; 
Na *zemo krziwdi roce wasze (manus yestrae) 
spewaio Fl 57,2, sim. Pul, sim. Rozm 757; 
Nacloncze vcho wasze (aurem yestram) w słowa 
vst mogich Fl 77, 1, sim. Pul; Nechaycze za- 
czwerdzacz sercza wasza (corda yestra, Pul: 
szyercz wasszych) Fl 94,8; Otstopcze stare 
z vst waszych (de ore yestro I Reg 2, 3) Fl Ann 5, 
sim. Pul, sim. Rozm 514; *Nalyaslm myloszcz 
przed waszyma oczyma (in conspectu yestro) 
BZ Gen 50, 4, sim. ib. II Par 29, 8. Jer 29, 21; 
Zatraczi (sc. bog) przed waszim obliczim (in 
conspectu yestro) Kananeyskego BZ Jos 3, 10,
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sim. ib 23, 13; Gdysz zabrzni zwyok tr0bny... 
w vsv waszich (in auribus vestris) *brznyocze 
ib. 6,5, sim. FwZam 307; Obly0szecye gy 
xnai0cz bron w r0kv waszv (in manibus yestris) 
BZ IV Reg 11,8; Bądzyczie pilny, by syercza 
vasze (corda vestra Luc 21, 34) nye były opczyą- 
zony obzarsthvem 1484 Reg 711; Owa ya movyą: 
Podnyesczye vasche oczy (oculos vestros Jo 
4, 35)! Rozm 249, sim. ib. 680. 727; Alye vaszey 
glovy y vloszy (vestri... capilli capitis Mat 10,30) 
wschytky ssą zlyczony ib. 312; Vaschem slvchem 
bądzyeczye slyschecz a nye bądzyeczye rozv- 
myecz, a patrzącz vaschema oczyma vzrzyczye 
a nye bądzyeczye vydzyecz (Mat 13, 14) ib. 336; 
Alye vaszy blogoslavyeny vschy (aures vestrae 
Mat 13, 16), yze slyschely ib. 337; Bog vye 
vasche sercza (corda vestra Luc 16, 15) ib. 391, 
sim. ib. 571.606; Yschby pod vaschemy no- 
gamy szye otvorzyla (sc. ziemia) ib. 627.

c. o właściwościach, stanach i funkcjach przy
sądzanych podmiotowi: Izbisce duse uase zdroky 
(fz ręki’) urogow uasih, d<yjabłow, zwol)nily 
Kśw cr 10; Isbicz on vasz verze (leg. w wierze) 
vasze byl skusił, abiscze go vy *vasziny grzechy 
V0cze ne *gnoualy Gn 175 b ; Allecz moua vasa 
a dary vase so my gako proch verba uestra 
venti sunt et promissiones pluuie Gn gl. 70b; 
Sziwa bodze dusza wasza (anima vestra) FI 68,37, 
sim. Pul, sim. 1435 GIKazB II 51, etc.; Przymicze 
tho powedane przed waszo czescz, panni, pane 
Slota w. 110; Thy othpuszthy racz wam dacz 
miły pan bog waszim duszam na szbawene 
ca 1420 R XXIV 81; Ani w nasz ostał dvch 
k wesczv waszemv (ad introitum yestrum) BZ 
Jos 2, 11; Podle waszey woley (in arbitrium 
yestrum) ystawylyscye gemu dzen BZ Judith 
8,13; Themv mozecze ynyszchycz albo mnoszycz 
wyny, jako yaszchą wola (talis yenia stat in 
vobis) OrtOssol 37, 1, sim. Ort Mac 40; Waschą 
ządza-chmy (affectionem yestram) szroszvmyely 
OrtOssol 39, 1, sim. ib. 40 1, etc. ; Na to pró
szymy waszey nayky ib. 39, 3, sim. ib. 39, 1, etc.; 
Mały... pan... żałobą, czosz szluszą ku wa- 
szemv praw (leg. prawu) nyemyeczszkyemv ib. 
47, 3, sim. ib. 15, 2, OrtMac 57; Pytanye wasze 
gest takye OrtOssol 57, 3, sim. ib. 16,3, 1423 Kai 
nr 699, etc. ; Naydzyeczye odpoczyyanye vaszym 
dvscham (animabus yestris Mat 11, 29) Rozm 
323; Wschako pyssano waschem (leg. w waszem) 
zakonye (in lege vestra Jo 10,34) ib. 429, 
sim. ib. 471; Vaschem (leg. w waszem, ib. 472: 
yaschym, leg. w waszym) grzesche zemrzeczye 
ib. 471; Yvz baczyczye yasche kreykoscz ib. 600; 
Czo vam pomogą vasche rozmayte rady ? ib. 627; 
Mały czass pozyczon yest yam ykazoyacz pycha
S ło w n ik  starop o lsk i X

yaschą (yestrae superbiae) nade mną ib. 650; 
Yze mocz vascha (potestas yestra)... yest 
ve czmach ib.d. o czynnościach i aktach dotyczących pod
miotu: Omnis ex yobis exoret deum... pro 
omnibus spiritualibus, czosz sya opyekayy 
yassym *sbavyennym XV ex. SKJ I 148; 
Podnyesczye glovy yasche (capita yestra Luc 
21, 28), yzecz szye przyblyza odkupyenye yasche 
(redemptio yestra) Rozm 483.

e. o czasie i przestrzeni określanej okresem 
życia i miejscem przebywania podmiotu: Trobicze 
w godno trobo we znameniti dzen swoczena 
waszego (die sollemnitatis yestrae, Pul: god 
wasszych) FI 80, 3; W zemi vaszee (in terra 
yestra) tego nye yczinicze BZ Lev 22, 24; Dam 
pokoy w kraynach waszich (in finibus yestris)... 
a myecz nye poydze w krayny wasze (terminos 
yestros) ib. 26, 6; Myasta wasza (urbes yestras) 
obroczo w pystinyo a y pysczo swyoocz wasz0 
(sanctuaria yestra)/£. 26, 31, sim. ib. 26,32; 
Myasta wasza (ciyitates yestrae) skażona (sc. 
będą) ib. 26,33, sim. ib. Jer 13, 19; Ktho nye 
gest sz wamy *nyesczanynem, ten w waszem 
(OrtMac 74: waszym) myescze nye może szyn- 
kowacz OrtOssol 58,3; Thy vy bądzyeczye... 
byczoyacz w synagogach vasych (in synagogis 
yestris Mat 23,34) Rozm 307, sim. ib. 463; 
Nye gabamczy panystya yaschego ib. 779.

f. o osobach związanych z podmiotem pokre
wieństwem i powinowactwem: Iaco w rozgarzanu 
podług dna kuszena na puszczi, gdzesz kusili 
so mne oczczowe waszi (patres vestri) FI 94, 9, 
sim. Pul, M W  117a; Przylosz gospodzyn nad 
was, nad was y nad syny wasze (super filios 
yestros) FI 113, 23, sim. Pul, sim. BZ Gen 50, 21; 
Dzeczy wasze (parvuli vestri) nyechacz s wamy 
gydoo BZ Ex 10, 24; Nye sznodzaycze, gesz to 
so s pokolenya waszego (contribules yestros) 
BZ Ley 25, 17, sim. ca 1470 MamLub 38; 
Bodo was karacz..., tako ze bodzecze gescz 
myoso synów waszich y *dzewyek waszich 
(filiorum yestrorum et filiarum yestrarum) BZ 
Lev 26,29; Ktoro (sc. ziemię) pod przisyogo 
bil zaslybil otczom waszim (patribus yestris) 
dacz BZ Deut 1,35, sim. Rozm 275; Bo to 
mowy pa<n>... kv braczy waszey (ad fratres 
yestros) BZ Jer 29, 16, sim. Rozm 271; Jakom 
ya nye byl pomocznykyem... ku sabyczy... 
bratha yaschego 1480 ZapWarsz nr 1520, sim. 
1471 ib. nr 1420, etc.; Jako mnye... oczeczwasch 
posthapyl trzydzessczy kop gr<oszy> possagu 
po... syestrze waschey 1489 ib. nr 1574; Bandą 
wasze zony (uxores yestrae) wdowy y wasze 
dzyeczi (filii vestri Ex 22, 24) szyrothy XV p. post.
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Kalużn 286; Bysczye napelnyly, czo nyedostalo 
vasem oyczom o mnye Rozm 462, sim. ib. 628.

g. o osobach związanych z podmiotem innymi 
stosunkami społecznymi czy międzyludzkimi niż 
pokrewieństwo: Iz uam hochal <jeśm podać 
zi)em0 urogow uasih Kśw av 8; Isczy vasz 
pan... prydzecz on k vam Gn 2a; Yszemcy 
ga bil vydzal vasze angoly placzocz Gn 182b, 
sim. BZ Lev 26,7, Rozm 270; Alle nye molw, 
by waszy bałwan<o)wye bogowye były Błaż 320, 
sim. BZ Jer 29, 8, etc.; Padno nyeprziyaczele 
waszy (inimici vestri) od *myecz0 BZ Lev 26, 8; 
Nye padnyecze przed nyeprzyaczelmi waszimi 
(coram inimicis vestris) BZ Num 14,42; Pyta- 
lyscze nasz o ortel, czosz wyrzekł wasz przi- 
szasznyk OrtOssol 38, 1, sim. ib. 13, 2. 49, 2. 3, 
Ort Mac 42; Radzybychmy waszym {Ort Mac 43: 
waszem) myesczanom (civibus yestrae ciyitatis) 
ku praw {leg. prawu) poszluszyly OrtOssol 39, 1, 
sim. ib. 43, 3, OrtMac 50; Tho ma on zalowacz 
w szandze przed waszym dzedzycznym woythem 
OrtOssol 47,3, sim. OrtMac 57; Czo wasz 
pyszarz (yestrae ciyitatis notarius) byerze... 
za szwą robothą OrtOssol 90, 1, sim. OrtMac 
123; Coram familia yestra al. przeth chlebo- 
yecząmy yasymy 1475 AGZ XII 369; Oto kroi 
wasz (rex yester Jo 19, 14) XV p. post. Rozm- 
Pam 476; Mystrz yasz (magister yester Mat 
17, 23) czla nye zaplaczyl Rozm 372, sim. ib. 
294.417.418; Movyczye, aby on był... od- 
yrothnyk lyyda yaschcgo ib. 805; Poymyczye 
tego Iesusa, kyedysczy tako yasze kxyązątha 
y vase pany rozgnyeval ib. 815; ~  Puace
y moch boga uasego Kśw ar 3; Potopiusy boga 
uasego <pogańskim) bogom modło iesce vzda- 
ualy Kśw av 9; Obeczuycze... gospodnu bogu 
waszemu (deo vestro, Pul: nasszemu) wszitczi, 
gisz ocolo iego nosycze dari FI 75, 11, sim. BZ 
Ex 10,24, etc.; Czarny so waszych bogow 
obraszy Błaż 321; Bodzecze syo weszelicz przed 
panem bogem waszem (coram domino deo 
vestro) BZ Lev 23,40; Vy stogicze wszistczi 
dzysz przed panem bogem waszim (coram 
domino deo vestro), kxyozota wasza..., sy- 
nowye y zoni wasze (principes yestri..., liberi 
et uxores yestrae) BZ Deut 29, 10; ~  Pyoocz 
waszich (de yestris) ginich sto popodzi, a sto 
waszich (de yobis) dzeszoocz tiszoczow BZ 
Lev 26, 8.

2. w tytule grzecznościowym podmiotu wy: 
wasza miłość, wielebnosć: Zalieczam sye yaszey 
mylosczy me tuae dominationi commendo XV 
ex. PF III 178; My iaycze rymanowczy pyszemy 
yaszey mylosczy, ysze thu sza dwa kmecze 
XV ex. SlArch I pril. 169; Proszyemy yasey

yyelebnosczy (magnitudinem yestram), aby yemv 
kazał stacz przed tyoy stolecz Rozm 7o0; Pro
szyemy yaschey mylosczy (maiestatem yestram), 
aby yemv kazał przethya {leg. przed twą) 
mylosczy a stacz ib. 751.

1. Wata (?) 'podłużny nasyp, wał, vallum 
longum : Dedimus eis mollendinum antę val- 
uam aąuaticam ad utilitatem ciyitatis et ipsi 
possunt eum locare penes yallum al. podle 
*wate (1406) WuttAcc 4.

2. Wata, Weta 1. 'rodzaj sieci na ryby, genus 
ąuoddam retis, piscibus capiendis destinati : 
Piscaturam... in piscina... tam paruis retibus, 
quod *wato ylg. dicitur (1350) 1543 KodPol 
II 713; Habebit eciam nostra in nayi piscari 
in lacubus cum parvo reti, quod yata ylg. 
nuncupatur 1357 KodWP III 82; Concedimus 
liberam piscaturam... rethibus vatha et clomya 
(1381) XVI ib. 518; In fluviis nostris... rete 
y)g. dieto clomja siye watha {nar.: yeta) in- 
dulsimus pisces... piscari (1411) DokMp V 115; 
Piscatura in lacu nostro... cum paruis tamen 
retibus hamo, clomija, uatha... donauimus 1418 
KodMazL 164; Cum... facultate pisces ca-

I piendi... rete al. yatą in piscina (1419) DokMp 
V 215; Cum hamis pisces prandere et cum 
retibus al. yata... capere et piscari (1424) 1504 
ib. 277, sim. (1433) 1540 KodPol II 855; Ha- 
bebuntque... fratres... in ... piscina... pro 
mensa ipsorum rethi, quod watha dicitur,... 
piscandi facultatem 1437 KodMazL 188; Pisces 
prandere (sc. plebano licet) in eodem fluyio..., 
ut sit illi libere cum rethe tantum, yidelicet 
sz watha al. et cum kryhą (1437) KodWil I 171; 
Item vatha, dominus plebanus et sui presbiteri... 
habebunt potestatem eciam hamo pisces pran- 
dendi et capiendi 1487 AcLeop I nr 1805; 
Cum rethe minor i al. yatan yel drgubycza 
(1495) KodWil I 509.

2. 'rodzaj sieci myśliwskiej lub sidło, genus 
ąuoddam retis \enatorii vel decipula : Yakom 
ya Malgorzacze... nye szabral... rethe lepo- 
rinum vathj, szyekiri any pacz baranow 1470 
ZapWarsz nr 1308.

Wataman cf. Ataman
Watczynsz cf. Waltczynsz
Watman cf. Ataman
Wawak 'vulva, cunnus : Vavak yolua 1472 

Rost nr 1299. ~  Bohemizm.
Wazka 'rodzaj naczynia stołowego, vas ąuod

dam*: Tina yaszka vel donycza ca 1500 R 
XLVII 354.

Ważać 'wozić raz po raz, często, z miejsca na 
miejsce, wozić wozem, curru vehere, transportare*: 
Ystawyamy, aby zona... przy wszisthkich...

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WAŻAĆ WAŻNOŚĆ 51

rzeczach, które by gey w wyenye biły, pospolv y 
s konnymy vosznyky, gymysz czasv mąza swego 
vaszana by<ła> (ąuibus tempore mariti sui 
yehebatur), ostała Sul 75.

Ważeń cf. Ważny
Ważenie 1. 'czynność odmierzania ciężaru, od

ważanie, pondus trutina examinandi actus5: U t... 
provido Othte emptori... ąuilibet librator al. 
waznyk debet defalcare al. stranczicz a libra- 
cione, oth wazyenya,... septem marcas cum 
sedecim grossis 1454 AcPosn I 211.

2. 'rozważanie, rozsądek, deliberatio, pruden-
tia : Diligenciori ruminacione omnia digeras, 
p̂QStqiian)t agas, in omnibus ordinata grauitate, 
rządnym wazenym, procede XV med. RRp
XXIII 279.

3. ' ?*: Peruigaci prestigiator astu łatwym 
wazenym dawcza twego vczinka (o procul va- 
gantum portenta somniorum, procul esto per- 
vicaci praestigiator astu!) 1444 R XXIII 304.

Ważni cf. Ważny
Ważnica 'pomieszczenie, w którym czynna jest 

waga miejska, locus, ubi trutina urbana res 
examinanturi : Cameram siue pensatorium, quod 
vlg. wassnicza nominatur, in qua stateram siue 
pensam habeant (1361) MMAe X 147.

Ważnie czy Ważno fo rm y : comparat. ważniej 
XV med. R XXV 153.

Z n a czen ie : 'doskonale, perfecte, optime* (?): 
Vasznyey excellencius XV med. R XXV 153.

Ważnik 1. 'ten kto waży, pracownik u wagi, 
qui trutina examinat, pensator : Librator al. 
waznyk 1454 AcPosn I 211; Jacobum pensato- 
rem al. vasznyka 1462 StPPP II nr 3662.

2. 'ten kto steruje statkiem, sternik, qui navem 
regit, gubernator : Nauis peruigili gubernator, 
gl. director waznyk, rzadzycel XV med. RRp 
XXIII 280. ~  Odczytanie niepewne.

C f  Woźnik
Ważno cf. Ważnie
Ważnoć 'wartość (niematerialna), pretium, 

valor (immaterialisf: Interit multum, dawsne 
(pro divusne) loąuatur an heros..., mercatorne 
vaga, cultorne virentis agelli, Conchus an Assi- 
rius, Thebis, nutritus, gl. fotus, conseruatus, in 
Agris (pro Argis) przy vasznoczy myescza onego 
XV ex. GIKÓrn II 211.

Ważność fo rm y: n. sg. ważność XV med. 
RRp XXIII 279; ~  g. sg. ważności XV med. 
RRp XXIII 279, XV p . post. GlDom 55, XV 
p. post. Kalużn 275; ~  ac. sg. ważność XV med. 
Lent; ~  i. sg. ważnością 1436 R XXIII 277, 
1436 RRp XXIII 277, XV med. R XXV 152; 
~  /. sg. (w) ważności Sul 56.71.75, etc.

Z n a czen ia : 1. 'ciężar, waga, pondus* być
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dobry w ważności 'mieć odpowiedni, właściwy 
ciężar, debiti ponderis esse : Gena monetha 
we wszem krolewstwye ma bycz ymyana, yaszby 
była wyekvysta a dobra w wasznosczy (bona 
in valore, Dział 63: dobra w wadze), aby przes 
tho wyączey była waszneysza Sul 56.

2. 'wartość, cena, pretium : Paknyą-ly wyelgy 
gest dług, thedy gymyenye dlvsznykowo stho- 
yącze za dlvg a w wasznosczy dlugv (pro valore 
debiti, Dział 64: yako dług gest wyelgy) ma 
bycz przyątha przes onego rąkoymyą Sul 71; 
Aby thaka nyewyasta... przy wszisthkich gin- 
szich... rzeczach... ostała, wyewszy... konye 
małe w vasznosczy (in valore) trzech grziwyen 
mąza vmerlego Sul 75; Metallorum gemma- 
rumque validitas, gl. preciositas, compensacio 
vaznoscz XV med. RRp XXIII 279; Jakom 
ya... kmyothowny... nye othegnal gwalthem 
oth robothi poltrzeczya dnya, kthorych *mv 
nye dorobyla w vasznosczy yako wyardun<k> 
1477 ZapWarsz nr 1202, sim. 1478 ib. nr 1208; 
Jakom ja thobye nye wipasl moym bydłem 
sytha... wasznosczy jako XII groszy 1477 ib. 
nr 1461, sim. 1478 ib. nr 1205. 1210; lakom 
ya... nye wzyalam dwv lyethnykow adamaszko
wych czyarnych wasznosczy trzydzyesczy grzy- 
wyen 1478 AKPr VIII a 59; Drew w lyeszye 
nye rambya gwalthem anym gych wmnyegyszyl 
w vszythczech w vaszchnoszczyako (leg. w waż
ności jako) kopa groszy w *pulgroszcheczech 
1479 ZapWarsz nr 1474, sim. 1480 Czrs 
s. LXXXVII, 1480 ZapWarsz nr 1525, etc.; 
Jako my Maczyey rambil w borv, w pusczy 
lomyenyskyey drzewa sosnove... wasznosczy 
yako dwye kopye 1491 ZapWarsz nr 1224, 
sim. 1492 ib. nr 1722, 1494 ib. nr 1683, etc.; 
~  Predita est tibi tante luciditatis gloriositas, 
tante preciositatis, gl. aviditatis vaznosczy, dig- 
nitas XV med. RRp XXIII 279.

3. 'siła, moc, potęga, vis, potentia : Si autem 
tui potencia, vasznosczą, est, ea si prelacione 
leuaberis cum Nemroth impiissimo aut cum 
Allexandro, neąuissimo, predo eris 1436 RRp 
XXIII 277; Sic eciam multi sunt, qui verbum 
dei audiunt, sed tamen illud non custodiunt, 
non attendentes, quod est magne virtutis et 
potestatis waznosczy XV p. post. GlDom 55.

4. 'rozwaga, rozsądek, prudentia, sapientia : 
Vnde vbique cum grauitate, gl. onerositate 
s waznosczą, opo**tet incedere, vt possit dato 
pede vno, vbi porrigendus sit alter, salubriter 
prouidere 1436 R XXIII 277; Vasznosczą ma- 
turitate XV med. R XXV 152; Responderunt 
Judei: Si non esset hic malefactor, non tibi 
tradidissemus eum, quasi dixerunt: Tante sumus
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reputacionis vasznosczy (Jo 18, 30) XV p. post. 
Kałużn 275.

5. *godność, powaga, dostojność, dignitas, gra- 
Item quia sicutpiscis cor ha bet in capite, 

sic et ipsi cor habent in capite, id est Xpo, 
fragmenta istorum pisciculorum sunt doctrina 
yerborum, gravitas, *wasnosch i prewischene, 
morum XV p. pr. RRp XXII 344; W karanyv 
yest (sc. Jesus) groźni, a w vpomynanyv łagodni 
a mylozczyyi, *vyezoli, alye w yyeszelyy *va- 
schnaszcz *chovaynanci (hilaris seryata gravi- 
tate) XV med. Lent.

Ważny, Ważni f o r m y : n. sg. m. ważeń 
Sul 45; ważny XV med. Lent; neutr. ważno 
Sul 45, ca 1500 R XLVII 374; ważne ca 1500 
R XLVII 372; ~  g. sg. neutr. ważnego XV med. 
Lent; ~  n. pl. ważne XV med. R XXIV 351; 
neutr. ważne M W  53a; ~  ac. pl. ważnie 1436 
RRp XXIII 277.

Comparat. n. sg. m. ważniejszy XV p. post. 
PF III 287; / .  ważniejsza Sul 56.

Z n a czen ia : 1. 'mający duże znaczenie, war
tościowy>, cenny, qui multum valet, qui magni 
pretii est’ : Gena monetha we wszem krolew- 
stwye ma bycz ymyana, yasz by była wyekvysta 
a dobra w wasznosczy, aby przes tho wyączey 
była waszneysza (ut per hoc magis sit grata 
et acccpta, Dział 63: aby tym wyaczey była 
wdzaczna i przygemna) Sul 56; Waszne, costo- 
wne tho v boga gody sszą XV med. R XXIV 351; 
Nyechay nasz wspomoże swiantich apostolow... 
slache<t)noscz[i] wiborna, yz gdisz sie z gych 
powiszszenya weselymi, poznalibiszmy, iako 
ważne są y gicli cziotuchny y v sina iey mi- 
loscziwe gich *wspomoganye M W  53a; Nam 
quis, gl. ex nobis, sc. ex piscis, erit pocior, 
gl. melior waszneyszy, populo spectante probato, 
si pariter captos humida lina trahant XV p. post. 
PF III 287; Vt siluae... prima, gl. sc. folia, 
cadunt, ita yerborum vetus interit etas, et 
iuuenum etas yita florent modo nata vigentque, 
gl. augmentantur yaszny <stają się?) XV ex. 
GIKórn 11 210; Vtiliumque sagax rerum et 
diuina, yaszne, futuris sortilegis non discrepuit 
sententia Delphis ib. 212; Quia ita est hec antę 
dominum ponderosum, id est yaszno ca 1500 
R XLVII 374.

2. 'pełen powagi, dostojny, gravis, dignitate 
praeditus : Wsczedl yest czlovyek... yzrzenya 
prostego a yaschnego,... w movye vazni a ros- 
tropni, a rzatky y ymyerni (aspectum habens 
simplicem et maturum..., in colloquio gravis, 
rarus et modestus) XV med. Lent; Festum 
Sancte Trinitatis, quod est valde festum yaszne 
ca 1500 R XLVII 372.

3. fmający moc prawnąobowiązujący, qui 
valet9: Gdiby pożyczyli (sc. Żydowie) pyenyądzy 
thakemy synowy..., pozyczenye nye ma bicz 
yaszno (concessio facta non valeat) Sul 45; 
Takesz tesz mowymy o kasdem targy yczynyonem 
sz synem, abi nye bil vaszen (de omni contractu 
inito cum filio familias, quod non valet) ib.

4. 9rozważony, przemyślany, examinatus, deli- 
beratus9: Cuncta nanque subtili meditacione 
ruminat prudens, que aut dicit aut facit. Propte- 
rea hoc quidem digesta, gl. maturata, deliberata 
vasnye (ib. 280: rozmyślone), loquitur et purgata 
similiter operatur 1436 RRp XXIII 277.

Ważyciel 'ten kto ocenia, osądza, qui aestimat, 
iudicat9: Naam... thoyarzyschthwa daroyacz 
raczy sz... wschithkimy swanthymy twymy, 
myedzy kthoremy nasz thowarzyschthwo nye 
yazyczyel (Msza I. VII: *naszleczyczel, III. VI. 
XIV: do<m)nymacz, VIII: domnymayąnczy, 
XII: mnymayącz) othplaty (non aestimator me- 
riti), ale myloszyerdza, prószymy, dawcza, przy- 
puscz 1426 Msza IV s. 315.

Ważyć fo rm y: praes. ind. 1. sg. ważę De 
morte w. 400; 2. sg. ważysz 1471 MamKal 40;
3. sg. waży XV med. R XXII 235, 1466 ib. 17, 
ca 1470 MamLub 138, etc.; 3. pl. ważą XV med. 
R XXII 235. 236, 1466 ib. 20, ca 1500 R XLVI1 
370; -  imper. 1. pl. ważmy XV med. R XXII 239, 
XV med. SKJ V 261, ca 1500 R XLVII 373; 
~  part. praes. act. adv. ważąc 1449 R XXV 166, 
Sul 31, Dział 12; adi. ważąc ca 1470 MamLub 40; 
~  inf. ważyć 1395 Pozn nr 187, XV med. 
R XXII 236, ca 1455 JA XIV 492, eter, ~  praet.
1. sg. m. ważyłem Rozm 765; 3. sg. m. ważył 
jest BZ Ex 37, 24; ważył XV med. SKJ V 254, 
Ort Mac 86, XV p. post. Kałużn 283; / .  ważyła 
1456 ZabUPozn 114; neutr. ważyło ca 1470 
MamLub 76; 3. pl. m. ważyli Rozm 765; / .  wa
żyły OrtOssol 64,3; ~  condit. 1. sg. m. -bych 
ważył ca 1500 GIKazB l 41; 3. pl. m. by ważyli 
XV med. R XXII 246; ~  part. praet. act. 
waży wszy 1436 R XXIII 276, Sul 54; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. ważon Sul 24; neutr. 
ważono XV p. post. Wilk Krak 47; ~  inf. pass. 
pl. f. być ważony Sul 78; ~  fut. pass. 3. sg. 
neutr. będzie ważono BZ II Par 30, 19.

Z naczen ia: 1. 'odmierzać ciężar wagą, od
ważać, pondus alicuius rei trutina examinare, 
aliąuid expendere9: Appenditis wazyczye, *od- 
vazayczye (war. kał.: odvazacze; quare appen
ditis argentum non in panibus? Is 55, 2) ca 1470 
MamLub 202; Piłnosczom doglendacz chczemy, 
sze wselky thowar y kupya, chtorem pod kromy 
przedayom, kasdem... po latwem, rownem... 
targu przedano, myerzono, ważono XV p. post.
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WilkKrak 47; Waszycz adpendere XV ex. 
PF V 25; Vazyly moye myto (appenderunt 
mercedem meam Zach 11, 12) trzymydzyesczy 
pyenyedzy szyebrny<ch> Rozm 765; Kupylem 
rolya od ... syna stryka mego... y vazylem 
yemv srebro (appendi ei argentum Jer 32,9) 
szye[m]dmyą vag trzydzyesczy szryebrnykov ib. ; 
~  Alye noszącz wagą w rąkv, równym ste- 
pyenycm alybo stepnem wazywszy (aeąuo libra- 
mine lances appendentes), sprawyedlywye ska- 
zanye kasdemy mayą vczynycz Sul 54; Chczemy, 
abi sadze nye waszącz sobie person bogatego 
abo ybogego (Sul 25: nye podług dostoynosczi 
persoon), ale podług vrzadv poszywayączych, 
to gest sąpierza z gysczczem wezwawszy, wyslv- 
chali Dział 12; Waszy appendit (omnis yia yiri 
recta sibi yidetur, appendit autem corda do- 
minus Prov 21,2) ca 1470 MamLub 138.

2. 'być ciężkim, mieć pewien ciężar, gravem 
esse, ponderis cuiusdam esse': Tollens denarium, 
in quo erat imago et superscripcio Cesaris, qui 
yalebat, yaschil, tako dobry bil yako, decem 
nummos ysuales (Mat 22,20) XV med. SKJ 
V 254; Szwyeczydlnyk se wszoo swoyo przy- 
czynoo waszyl gest grzywnoo złota (talentum 
auri appendebat) BZ Ex 37, 24; Tedy prószył 
tey panyey masz opyekaldnyk<ow> tego tho 
dzeczączą, aby mv zostawyly ty lyszky sz kup- 
kyem sza ten to korczak, bo w gedney były 
yadze, albo szlowye ysz takye wyele waszyły 
thy lysszky y kubek yako korczak (quia in 
equali pondere fuerant, Ort Mac 86: ysz tako 
wyelye ważył korczak yako lyszky) OrtOssoI 
64,3; Wazącz appendens (war. kal.: waszisch 
appenses; obtulit Nathanael... acetabulum ar- 
genteum appendens centum triginta siclos 
Num 7, 19) ca 1470 MamLub 40; Waszylo 
appendebat (ferrum hastae trecentas uncias 
appendebat II Reg 21, 16) ib. 76.

3. 'mieć wartość, kosztować, pretii cuiusdam 
esse : Plus confert gracia odio, fraude fides, 
gl. sc. confert plus vazy 1466 R XXII 17; Otvo- 
rzyyschy yey (sc. rybie) ysta naydzyesch telye 
srebra, czocz telye vazy [...] (staterem, id est 
duo didrachmata) Rozm 372.

4. 'mieć znaczenie, znaczyć (w innym języku), 
significare (in alia lingua) ' : Suspiciens (sc. lesus) 
in celum ingemuit et ait illi: Effeta, gl. hoc est 
verbum ludaicum et valet tantum, a yazy telko, 
quod est adaperire (Marc 7, 34) XV p. post. 
GIDom 77.

5. 'przypisywać pewną wartość, poważać, cenić, 
oceniać, aestimare, magni aestimare, pretium 
constituere: a, o wartości materialnej, de mlore, 
ąui dicitur, materiali: Quam tuam eorundem

bonorum hereditariorum non dimissionem... 
ipse Johannes, quolibet anno ad utilitatem 
ipsius, pensat sibi al. vazy sicut quinquaginta 
et sex marca; 1493 StPPP II nr 4398; Quam... 
importacionem ipsa Katherina pensat sibi al. 
yazy sicut XL marcas pecunie et totidem 
dampni 1498 ib. nr 4485; Que bona hereditaria 
ipse Mathias extimat sibi al. wazy sicut quin- 
quaginta marcas pecuniarum 1499 AKH1X  350; 
~  b. o wartości niematerialnej, de va!ore, ąui 
dicitur, immateriali: Y acz nekto yasząncz 
mnima (si quis existimat se aliquid esse Gal 6, 3) 
1449 R XXV 166; Przetho gdysz wyączsze 
rzeczy wiszszey mayą bycz wazony (cum maiora 
altius ponderari debent) y pylnyey... chowany, 
chczemy, aby pizerzeczone kszągy... potli za- 
mkem trzech klyczow... chowany Sul 78; Nye 
wazmysch naschich yczinkow any obliczaymi, 
ale zawszde ządaymi, bichom bili *dostoymy 
bogu sluzicz XV med. R XXII 239; Dum licet 
illicitas res faciunt licitas inque yicem laxant, 
gl. sc. peccatores, id est permittunt precium rei 
estimare, communa, que sibi taxant vazą 1466 
ib. 20; Ecce hec mulier nondum accepit re- 
sponsionem, ne forte dicatis, quia yobis preposui 
Chananeos zebich sobye wysszey wazil pogany 
ca 1500 GIKazB I 41; ~  leko, mało, mniej
ważyć, nie ważyć, nizacz (nie) ważyć, za małe 
myto ważyć, za nic(z)s (nie) ważyć 'za nic mieć, 
nie cenić, lekceważyć, pro nihilo habere, parvi 
pendere, contemnere' : Wyelye gych (sc. sędzi) 
kv sandzenyy rzeczy nye gynako przichodzili, 
nyszly alysz po obyedze napelnywszi a wpywszi 
rzą, a sz tego sąnd mnyey waszoon (propter 
quod iudicium parvipenditur) Sul 24; Kdi ktho 
mało wazząącz naasz sząnd (ubi aliquis... iudi
cium nostrum parvipcndens, Dział 18: gdy kto 
nye czczącz sądv naszego), myecz alybo noosz 
szmyeye wyyaacz Sul 31; Vbodzi duchem są 
nawyączey czy, gisch gymyenya a tego swyata 
czczy nyzacz nye wazą XV med. R XXII 235; 
Vbogyego ducha albo dusche gest ten, ... gen 
syą nyzacz nye waszi any lyczi ib. ; Nye dbacz 
na ten swyat, a nykym nye gardzicz..., a syebye 
schamego nyzacz nye myecz any wazicz ib. 236; 
Za małe mytho wazycz pauci nihili pendere 
ca 1455 JA XIV 492; Nam quia semetipsam 
grauiter erubescebat intus, nichil esse credidit, 
za nyczsz nye vaszyla, quod verecundaretur 
foris 1456 ZabUPozn 114; Wszythky szobye 
za nycz vasza De morte w. 400; Nam miserius 
nihil est peccatóribus, quam parvipendere, nye 
wazycz, misericordiam dei XV p. post. GIDom 
73; Nemo dicat: Paryipendit, nye vazy, deus 
pecatum XV ex. MPKJ II 326; Quia dicit
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Augustinus: Homo, noli vilipendere vlg. leko 
vaszycz oracionem tuam XV ex. RRp XXIV 
374; Sed hodie homines non ponderant ser- 
monem, id est nye vaszv sermonem ca 1500 
R XLVII 370.

6. *zastanawiać się, rozważać, deliberare, re- 
putare, considerare : Hinc wlpis deceptiue artis 
ingeniis ventilatis, gl. examinatis, pensatis va- 
zyvsy, ąuasi iuris dignitate singulorum facinora 
singula pretulerunt 1436 R XXIII 276; Pen- 
semus, waschmy, verba XV med. SKJ V 261; 
Pensare, ponderare vel deliberare baczycz, vą- 
zycz, roszvazącz ca 1500 Erz 117; Vazycz re- 
putare ib. ; Vaszmy ponderemus ca 1500 R 
XLVII 373.

7. 'zwracać na coś uwagę, /?rzyw/ąfzywfl<f do 
czegoś wagę, aliąuid respicere, magni aestimare : 
Tegodla, bi dobrzi zlosczi gich nye wazili ny 
dbały, mowy Xpus daley: Blogoslawyeny ges- 
czye, gdi wam bądą layacz a sle mowycz ludze 
(Mat 5, 11) XV med. R XXII 246; Nye bodze 
to gym ważono (non imputabit eis), ysze nye 
so poswyoceny BZ II Par 30, 19.

8. 'narażać się na coś, ryzykować coś, alicui 
rei periculosae se offerre, periculum alicuius rei 
subire : Mi ne moszemi do Kosmina iachacz, 
ne chczemi waszicz swego ionstwa, bo ne geszmi 
przeszpieczni 1395 Pozn nr 187.

9. *zasadzać się (z premedytacją), insidiari 
( consultof: Ale ktho nye wazil nayn (qni autem 
non est insidiatus Ex 21, 13), a bog mv gy dal 
w gego raczą ('ręce’) XV p. post. Kałużn 283.

Cf. Odważyć, Podważyć, Przeważyć, Rozwa
żyć, Wyważyć, Zaważyć, Zważyć, Odważać, 
Rozważać, Wyważać

Wąchać cf. Powąchać
Wąchanie 'wciąganie nosem woni (tu przy

jemnej) , odorem (hoc loco iucundum) trahendi 
actus*: Est pocius ad delectandum na radowanye, 
wąchanye ca 1450 PF IV 568.

Wądole 'wąski, długi dół, wąwóz, fossa longa, 
angusta, fauces’ : Vadunt granicies et scopuli 
vsque ad wądole al. wodonica que intermediat 
agros Przylęk a parte sinistra, et Piskoizowice 
a dextra, et preteieundo a vądolie ad septem- 
trionem meta granicialis recte tendit per campos 
vsque ad gaium Gorzvniecz (1415) MMAe 
XVIT 152.

Wądół fo r m y : n. sg. wądół (1436) 1533 
SądZKr 198; ~  g. sg. wądołu BZ Gen 14, 13. 
Jos 7, 24; ~  ac. sg. wądół XV in. Maik 119; 
~  /. sg. (w) wądole SaheReg 3; ~  g. pl. wądo
łów 1419 TPaw VII nr 1284.

Z n a czen ia : 1. 'wąski dół, parów, wąwóz, 
fovea angusta, fossa, incile, fauces, angustiae :

Jakom ne syekl lank y wandolow w czanscy 
paney Falowey 1419 7Paw VII nr 1284; Czo 
Meczlawa Zambina poswala bela tesz Zambina
0 wodol, o tho iest dostavila gethnacze... a czi 
gednacze visnali so, esz paney *Milocay ne mai 
gabacz o ten vadol XV in. Maik 119; Petrus... 
duo arwa sua al. nywy..., unum sub monti- 
culo... ,  alium post wandol iacencia,... re- 
signavit 1427 ArchTerCrac CXLVI 33,20; 
A fovea magna vlg. dicta wądol (1436) 1533 
SądZKr 198.

2. 'dolina, nizina, vallis, loca demissa : Tedi 
geden... powyedzal Abramowy..., genze to 
bidlil podle *wodolu (in convalle) Mambre BZ 
Gen 14, 13; Iozve poyow Achor... y srebro..., 
y syny, y dzewki gego, . ..  y wszistek Israhel 
s nimi, viwyodo ge do wodolv (ad vallem) 
Achor BZ Jos 7, 24; ~  'ziemia jako miejsce
doczesnego życia, padół ziemski, terra, in ąua 
vita Humana agitur, vallis lacrimarum, quae 
dicitur : K tobie wzdychame lkagicze a placzicze 
w to<m> to <s>lz<aw>ym wądole (in hac lacri
marum valle, SaheReg 1.7: dole, la . 4—6. 8— 
16. 19: padole, 2: padołu) SaheReg 3. ~  Bo- 
hemizm leksykalny.

Wąg(ie)l cf. Węgiel
Wągle cf  Węgiel
Wągłów zool. 'krętogłów pospolity, Jynx tor- 

ąuilla L.'\ Woglow aricanti 1472 Rost nr 1820; 
Vaglow capedo ca 1500 Erz 117.

Wągroda fo rm y : n. sg. wągroda 1394 TPaw 
III nr 3388, 1399 AKPr VIII a 83, ca 1455 
JA XIV 495, etc. ; ~  g. sg. wągrody 1424 
KsMaz II nr 156, 1428 ArchTerCrac CXLVI 
153,214, 1429 Monlur VI 9, etc.; ~  ac. sg. 
wągr odę 1400 Hubę Sąd 144, 1403 KsMaz I 
nr 264.351, 1435 KsMaz III nr 1280, etc.; 
~  l. sg. (na) wągrodzie 1395 Pyzdr nr 14, 
1407 Kai nr 202, 1410 Kai nr 318, etc.; -  g. pl. 
wągrod 1398 StPPP VIII nr 7051; -  ac. pl. 
wągrody 1423 TPaw VII nr 2749, 1450 Tym- 
Proc 214; ~  /. pl. wągrodami 1434 StPPP II 416; 
~  /. pl. (na) wągrodach 1410 StPPP II nr 
1249.

Z n a czen ia : 1. 'obszar zagrodzony, np. ogród, 
łąka, pastwisko, wspólny plac wiejski, też droga, 
pais agri saepta, e. g. hortus, pratum, communis 
area rustica, etiam via : Ista wagroda Czaborio 
est obligata et Turzinowski zaorał 1394 TPaw III 
nr 3388; Jaco Anka zabiła Maczegewi weprz
1 na wangrodze mv ne dala pascz 1395 Pyzdr 
nr 14, sim. 1410 Kai nr 318, 1426 ib. nr 947; 
Dobek... testibus aprobauit, quia *wrogroda 
penes ipsius curiam ibidem non debet esse toti 
ville 1399 AKPr VIII a 83; Ago contra te,
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quia precedis vlg. wangrodo a domo mea non 
existens mecum in iure 1403 KsMaz 1 nr 264; 
O chtoro wogrodo zalowal łan na mo, to ya 
trzimayo wiszey trzech lat a cupilem io weczne 
ib. nr 351, sim. 1435 KsMaz III nr 1280; Tego 
na czo szalugo, yszesz mi szabila *mosz0 na 
dobrowolne vogrodze 1407 Kai nr 202; Bo- 
dzantha... pratum antę villam vlg. wangroda 
in Minori Modlnicza... obligauit 1408 StPPP II 
nr 1151; Johannes... septem arva..., unum 
dictum klin na wangrodach... obligauit 1410 
ib. nr 1249; Quod cmetones... terculiones al. 
waszgrody (pro wangrody) seu prze wsie sepire 
debebunt in villa nostra (1412) DokMp V 129; 
Mensurare vlg. *vągrodo 1413 TymProc 244; 
Thomek cum Johanne... debent mensurare 
agros, gayos et omnia alia. Et sub quo magis 
inuenerint, alteri ccdere debet przidatk: ortos 
y wangrodi 1423 TPaw VII nr 2749, sim. 1450 
TymPioc 214; Iacussius... obligavit... unam 
plossam al. niwo a temppe od wangrodi 1424 
KsMaz II nr 156, sim. 1433 Monlur VI 92; 
Wiam de Wanczcouice equitandi et transiendi... 
demonstrare habebit... per hereditatem suam 
de willa usque ad wangrodi 1428 ArchTerCrac 
CXLV1 153,214; Michael... quandam parti- 
culam... vendidit... area cum medietate spacii 
vlg. wangrody et campo... pro se reseruatis 
1429 Monlur VI 9; Pro non sepicione tempe 
vlg. wangrodi 1388—430 ArchTerCrac III b 
570,2; Equitando per gramina vlg. przesz 
vagroda 1448 TymProc 244; Wągroda tempe 
ca 1455 JA XIV 495, sim. 1469 TymProc 244; 
Iohannes... desertum al. pustky penes pro- 
pulsionem al. podle *wogrodi... invenit 1468 
AGZ XIII 557; Taberne in medio ville al. na 
wangrodze locari et construi cepte 1469 Ploc- 
EpRp 5, 206v; Tempe al. wagroda debet esse 
communis omnibus fratribus 1471 TymProc 244; 
Nye zayanlem swyerzepycz z wangrodi gvalthem 
1479 ZapWarsz nr 1220; Discere attendatis, 
quid sit status ebrietatis:... ille clamat per 
campita, po wangrodze, ville, ille loqui nescit 
XV p. post. PF III 289; ~  może 'droga między 
plotami prowadząca na pastwisko, via, ąuae inter 
saepta in pastionem fert9: Vnum laneum... 
penes vie transitum vlg. *wandroda 1418 Arch
TerCrac CXCIV 153, 10; Piscina... iacens inter 
exitorium vlg. dicendo wągrodamy 1434 StPPP 
II 416; Andreas cum Margaretha.. talem con- 
cordiam pro exitorio al. wągtody... inter se... 
fecisse... recognouerunt.. . ,  quod... Andreas 
cum uxoie sua eundem exitorium al. wągrody... 
in latitudine quatuor cupidorum... omnibus... 
incolis... exdare debebit 1436 ib. nr 2640;

Area penes exitorium al. wągrody iacens 1438 
ib. nr 2753.

2. *ogrodzenie, płot, saeptum : Pro septo wan- 
grode 1390 StPPP VIII nr CCXVI; Acquisiuit 
super fratres carnales sepistructuram vlg. gro- 
dzicz wangrode [...] 1400 HubeSąd 144; Boc- 
sza... pro XX palis al. przythky in wangrodi... 
Petrum... evasit 1424 ArchTerCrac CXCV 
274, 3; Chisz locare al. srąb, trabes in wągroda 
in octo ulnis cupczich 1445 TymProc 242; 
~  'ochronny łańcuch straży, kordon straży, 
praesidia loco ąuodam collocata : Do wągrodi 
conseptum (si quis autem ingressus fuerit saep
tum templi, interficiatur IV Reg 11,8) 1471 
MomKal 87.

3. 'brama, wrota, porta, \alvae : Stanislaus... 
cum Petro... terminum... habent... pro vio- 
lenta seccacione walwarum in Moniacovicz vlg. 
wangrod 1398 StPPP VIII nr 7051; Penes quem 
laneum eadem meta equitantes sipavimus sco- 
pulos usque ad valvam al. do wągrody ville 
1490 AGZ XIX 557.

Wągrodni cf. Wągrodny
Wągrodny, Wągrodni 'związany z ogrodzeniem 

wokół wsi, ad saeptum pertinens, ąuo vicus cin- 
gitur : Poczacz merzicz oth plotha wagrodnego 
przędnego 1424 TymProc 244; Scultetus... vel 
su i successores debent inassurare {pro inasserare) 
sepes circa villam, dictas aliter wungrodnye 
et debent distribuere cmethonibus ad sependi 
1454 ZarŚl XIV 1, 50.

(Wągrowaty) Węgro waty (o mięsie, de carne) 
'zakażony wągrami czyli larwami tasiemca, tu 
gorzki, niesmaczny, nieświeży, vermibus taeniae 
inąuinatus, hoc loco amarus, voluptate carens, 
corruptus' : Mancor [in]corrupcio alicuius rey 
comestibilis, gorzkoscz, mancorina caro,... 
mancorosus idem, sc. wangrowathe myaszo 
1442 RozR^cz 140r, sim. XV p. post. PF  V 7.

(Wągry) Węgry pl. tantum 'pryszcze na skórze, 
zaskórniki czy też larwy tasiemca, comedones, 
qui in cute coorti sunt, vel etiam vermes taeniae5: 
Vągri rancor XV med. PF V 29.

(Wągrzysty) Węgrzysty (o mięsie, de carne) 
'zakażony wągrami czyli larwami tasiemca, tu 
gorzki, niesmaczny, nieświeży, vermibus taeniae 
inąuinatus, hoc loco amarus, yoluptate carens, 
corruptus9: Rancide carnes sdzolkle vel yagrzyste 
myąszo ca 1500 Er z 118; Rancor vel fetor 
carnis, proprie sdzolkloscz vel vągrzyste myą
szo ib.

! Wąlyą '?*: Nicolaus Ladą emit wąlyą {pro 
rolyą ?) apud Albartum 1469 KsNWarsz I nr 704.

Wąs 1. 'puch na nasionach niektórych roślin, 
lana in seminibus nonnularum plant ar um : Wonsz
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lanugo ca 1428 PF I 496; Wąsz lanugo 1437 
Wisi nr 228 s. 87; Lanugo, id est lana super 
poma et flos tribuli, qui postąuam bene exiccatus 
est, leui flatu fertur in aerem albo vąsz ca 1500 
Erz 118.

2. dubium: Yako ya szayąl <Wierzyn)czinj 
conye w [...] na wansech ca 1430 RtGn nr 324. 
~  Może nazwa terenowa.

Wąsad *ischias, bolesna choroba nerwu biodro
wego, morbus nervi coxalis magnum dolorem 
ejficiens, i s c h ia s Quando equus habet wansad 
XV in. LekKoń 246; Wąssad scia 1472 Rost 
nr 1739.

Wąsienica 'gąsienica, eruca* : Eruca est mo- 
dicus vermis frondium... yaschenycza ca 1500 
Erz 117; Erugo tria significat:... tercio est 
yermis, qui nascitur in estate rodens segetes 
yąszenyczą ib.; ~  'gąsienica jedwabnika, eruca 
bomby cis : Bombes, vermes frondium ylg. wąn- 
szyenycze 1442 RozRacz 55 y; Wasenycze bom
bes XV p. post. PF V 6.

Wąsionka 'gąsienica, eruca : Ilia quatuor, que 
secundum Jochelem insaciabiliter yorauerunt, 
scilicet eruca, gl. sc. ipsa waszyonka[m] (ib. 276: 
liska), yerecundie, locusta yolantis superbie, 
brucus... insaciabilis ayaricie et ut rubigo arden- 
tis luxurie (Joel 1,41 1449 R XXIII 279.

Wąski form v: n. sg. m. wąski XV med. 
R XXIV 363; / .  wąska ca 1450 PF IV 576; 
~  i. sg. m. wąskim 1444 R XXIII 304; ~  n. pl. 
wąskie XV p. pr. Zab 519, XV med. SKJ V 260; 
~  ac. pl. wąskie Rozm 153.

Comparat. ac. pl. węższe BZ Num 33, 54.
Superlat. n. sg. fi nawęższa BZ Judith 4, 6.
Z n a czen ia : 1. 'mający mały wymiar po

przeczny w stosunku do innych porównywalnych 
przedmiotów, nieszeroki, angustus5: Non sum 
in domo propria sed aliena..., hic non sunt 
nisi viles panni, stricti, waskye, et breues, et duri 
XV med. SKJ V 260; Uoszka angusta ca 1450 
PF IV 576; Ktorosz to (sc. ziemię) sobye 
rosdzelicze losem, wyoczsim daycze szirsze 
a mnyeysim wossze (pluribus dabitis latiorem 
et paucis angustiorem) BZ Num 33, 54; Elya- 
chym, kapłan, pysal ku wszem..., abi osyedly 
gori... a tu bi strzegły, gdzeszbi mogła na- 
wosszsza droga (angustum iter) myedzi goramy 
bicz BZ Judith 4 ,6; Pieczy myal myły Iesus 
nye bar<zo> schyrokye any barzo wąskye 
Rozm 153.

2. *ciasny, ciasno obejmujący, ścisły, obcisły, 
astrictus, artus: Stricta fascia cziasnym, wąn- 
skym povoinikyem (pedes manusque crura 
stricta cingit fascia) 1444 R XXIII 304; Vąskie 
stricti XV p. pr. Zab 519; Sicut sagena est

foraminosa et in principio constricta, a na 
poczynanyy wosky, czyasnhy (sc. niewód), et in 
medio lata XV med. R XXIV 363.

Wąsko (komuś jest) wąsko 'ktoś jest udręczony, 
przygnębiony, cierpi ucisk (psychiczny), aliąuis 
\exatur, cruciatur, (animo) opprimitur : Cohartor 
wąszko, czaszno (war. kal.: yczązam, mamotrekt 
muzealny: kterak mi gest vzko; baptismo autem 
habeo baptizari et quomodo coartor, usque 
dum perficiatur? Luc 12,50) ca 1470 MamLub 
273. ~  Semantyczny bohemizm.

Wąskość 1. *miejsce zwężone, ciasne przejście, 
angustiae, transitus angustus*: Wszowszi na syo 
odzenya swa *boiowa y obsadziły (sc. synowie 
izraelszczy) woskoscy dróg myedzi goramy (ad 
angusti ltineris tramitem dirigunt inter montosa) 
BZ Judith 7, 5.

2. 'nacisk, presja, pressw : Ingemuit Zuzanna 
et ait: Angustie, wzkascye (pro wozkoscye?), 
michi sunt yndique (Dan 13,22) XV p. pr. 
SKJ I 312. ~  Może należy czytać uzkoście. 
~  Bohemizm.

Wątek 'nić biegnąca w poprzek tkaniny prze
platająca się z osnową, subtemen : Woteg sub- 
tcgmen ca 1420 WokTryd nr 305; Wąthek 
substamen 1463 PF V 13, sim. ca 1500 Erz 117; 
Tramen est filum, quod intra stamen currit, 
yathek ca 1500 Erz 117.

Wątlić cf. Powątlić, Powątlać, Zwątleć
Wątłość 'słabość, kruchość, infirmitas, fragili- 

tass: Vąth<ł)oscz yyerze (leg. w wierze) diffi- 
dencie pusilanimitas XV ex. ErzGlos 181.

Wątły 'slaby, kruchy, infirmus, fragilis : Sicud 
tria causant pericula in mari, id est yelnarum 
crudelitas, tempestatis, yichroya, grayitas, navis 
infirmitas, yotla, sic tria causant pericula in hoc 
mundo XV in. GIKazB II 116; Vas yile seu 
fragile al. yątle 1460 PF IV 623; Fragilis, id 
est debilis yathly, mgły ca 1500 Erz 118; 
~  (o wierze, de fi de) 'slaby, chwiejny, infirmus, 
incertus, dubius : Dawnocz pan bog zle ludzy 
karze... ,  kthore naydze wanthley (leg. w wątłej) 
wyerze, thycz przed czaszem szwyatha (leg. 
z świata) byerze XV ex. MacDod 138.

Wątnieć cf. Więduieć
Wątok 'rów naturalny lub przekop, kanał pro

wadzący wodę, fossa naturalis vel incilis, canalis 
aąuae ducendae destinatus : Vadunt scopuli... 
ad lacum dictum nyeczecza, per dictam autem 
ripam dicti lacus usque ad wąnthok exeuntem 
de nyeczecza... et predictum wanthok debet 
diuidere et limitare (1450) MMAe XVII 503; 
Item habet (sc. ecclesia) certa fossata seu alveos 
aquarum al. wanthoky, unum versus Vishm, 
aliud yersus stagnum haeredis... Item habe
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fossatum al. wąthok inferius ab eodem obstaculo, I 
protendens se versus occidentem DłLB II 429;
~  dubium: Propter terrorem et pericida horri- 
bilis fluvii Wislae al. *wandok (1409) 1609 
DokMp V 101.

Wąton 'rodzaj sieci na ryby, genus ąuoddam 
retispiscibus capiendis destinati*: Cum... piscatura 
piscium... rettibus parvis..., saccis, bulgustris 
(pro gulgustris) et *wonthom (1433) KodPol 
II 855.

Wątora 'brzeg, krawędź naczynia z klepek 
wystająca poza dno, wargo dolii lignei*: Vąthora 
meigo (pro margo) ca 3455 JA XIV 494.

Wątorznik (?) bot. 'psianka slodkogórz, So- 
lanum dulcamara L 3: Vatorsznyk soluraga 1460 
Rost nr 3735.

Wątpiący 'wątpliwy, niepewny, dubius, //icer- 
/ws5: Cur credis (sc. tu peccator) dubio, gl. 
incerto, ... spacio wąthpyączemv czaschowy 
1466 R XXII 20.

Wątpić f o r m y : praes. ind. 1. sg. wątpię 
1413—4 JA XIV 503, BZ Tob 7, 13. 14, XV ex. 
GIWp 69, XV ex. Zab 215; 3. sg. wątpi XV 
p. post. PFRp III 289; 2. pl. wątpicie Galka 
w. 3; ~  imper. 2. sg. wątpi XV med. RRp XXIII 
279, XV med. R XXIV 373, Rozm 552; -  part. 
praes. act. adv. wątpiąc Sul 55, Rozm 452. 
547, etc.; adi. n. sg. m. wątpiący XV med. 
GIWroc 28 r, Rozm 436; ac. sg. m. wątpiącego 
Rozm 202; g. pl. m. wątpiących XV p. post. 
GIKórn II 192; cf. też Wątpiący; ~  inf. wątpić 
1413—4 JA XIV 503, 1447 R XXII 40, XV 
p. post. GIDom 60, etc.; ~  praet. 2. sg. m. -ś 
wątpił Rozm 351; 3. sg. m. wątpił Rozm 56. 99;
3. pl. m. wątpili ca 1470 MamLub 297, XV 
p. post. R XXV 174, Rozm 9; wątpieli XV in.
R XXV 272.

Z n a czen ia : 1. 'nie być przekonanym o piaw- 
dziwości czegoś, nie dowierzać, nie ufać w pełni, 
de veritate alicuius rei dubitare, non credere, 
diffidere' : Wotbpycz ambigere 1413—4 JA XIV 
503; Nye yothpya non ambigo ib.; Wothpely 
hesitaverunt XV in. R XXV 272; Ny wąthpicz 
non vacillare 1447 R XXII 40; Nye w[y]ont- 
pyonczy non dubia XV p. pr. R XLVII 358; 
Didimus, dubius *wodpaczy XV med. GIWroc 
28r; Ambiebant pochybowaly aut vatpyli (ut 
autem audierunt hos sermones magistratus 
tem pli..., ambigebant de illis, quidnam fieret 
Act 5,24) ca 1470 MamLub 297; Prudencia 
est virtus... Ipsa... docet non putare, non 
suspicare, nye wathpycz, non animadveiteie 
XV p. post. GIDom 60; Ipsi (sc. apostoli) in 
fide hesitabant wathpyly XV p. post. R XXV 
174; Quem dicunt homines esse filium homi-
S łow n ik  starop o lsk i X

nis?... Hoc Xpc non interrogat, quasi dubitaret, 
id est yathpyl, vel nesciret ib. 178; SfTgadomye 
ga s nymy (sc. z Manasesem i Dawidem) hce 
byc na pokwce... a pothym wesołym (leg. 
w wesołym) [...] wybawgengw, gees nge w<ą>t- 
pge XV ex. GIWp 69; Hesitare, id est dubitare 
vathpycz ca 1500 Erz 118; Vzyąl (sc. Jesus) 
Phylypa... a Maczyeya, Tomasza yątpyączcgo 
(Thomam didymum), Bartlomyeya Rozm 202; 
Iesus... rzeki k nyemv: Nyedovyarkv, czemusz 
yątpyl (quare dubitasti Mat 14,31)? ib. 351; 
Tedy svyąthy Tomasch, który vezvan v[y]ątpyą- 
czy (dicitur didymus Jo 11, 16), rzeki kv drugym 
zvolyenykom ib. 436; Czokoly bądzyeczye 
proszycz nye yątpyącz, yyerzyczye, yzecz szye 
vam vschytko stanye (Mat 21,22) ib. 452; 
Ząday każdy z vass v vyerze, nycz nye v[y]ąt- 
pyącz (nihil haesitans Jac 1, 6) ib. 607; ~  cze
muś: *Millc*zercv... ne vantpy XV med. R XXIV 
373; ~  o coś: Kyedysch Iozeph o tern (pro ten) 
skutek blogoslavyoncy dzyevyczy *votpyl (de 
facto virginis loseph yaccillante) Rozm 56; 
~  na czymś: Wycrzo temv, ... a przeto na tern 
nye wotpyo (nunc noli dubium gerere), ale gyst 
bodz, yzecz io tobye dam BZ Tob 7, 14; 
~  o czymś: Kcdy o wyrzeknyenyy wąthpyącz 
(quod quando super iudicato dubitatur), do 
sząndzego byerzą wstecz Sul 55; ~  w czymś:
Lachowie, Niemczowie, ... wotpiczeli w mo
wie..., Wiklcph prawdą powie Gałka w. 3; 
Donec mortalis e s , . . .  in securicribus dubita, 
gl. in rebus tucioribus yacilla nawpewnyeyschich 
(/. e. w napewniejszych) *wadpy XV med. 
RRp XXIII 279; M aria,... thysz porodzyla... 
sbawyczyela swyatha, a w them nye wathpyą 
XV ex. Zab 215; Począlasta oba boga... chya- 
lycz... czekayacz obyetnycze bozey v pravey 
nadzyey a v thym nycz nye vątpyly (in spe 
firma perstiterunt nihil dubitantes) Rozm 9; 
Al>e tegoly szye [tego] dnya obyeszyl, czyly 
potem, v tern vątpyą (dubium est) ib. 762; 
~  Iesus nye tako po lekkw yyknąl movycz, 
bo nathychmyast s pełna każde slovo movyl 
a <w> żadnym slovye nye yatpyl (in yerbis 
haesitare nihil yidebatur) Rozm 99; ~  ze zda
niem: Nye wotpyo (non dubito), ysze bog 
proszbi a slzi me przed swe oblycze przipuscyl 
BZ Tob 7, 13; Kycdy to zmovyl myły Iesus, 
zvolyenyczy zesrely szye yeden na drugyego 
yątpyącz (haesitantes Jo 13,22), o kym by 
movyl Rozm 547; Czyn rychło, czvsch nye 
v4łpy> yze rychło yczynysch, czosz ymyslyl 
y czy nycz ib. 552.

2. 'wahać się, incertum, dubium esse5: Wątpyl 
nutaret (cum nutaret et non daret petenti
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ullum responsum, dixit ei angelus Tob 7, 11) 
ca 1470 MamLub 109.

3. 'tracić, utracić nadzieję, desperare : Ego 
sum spes desperatorum wanthpących XV p. post. 
GIKórn II 192; W bozem myloszyerdzyv nygdy 
nye vathoycz (numąuam desperare) XV ex. 
SKJ I 144.

4. * wadliwie wymawiać, niepewnie, z jąkaniem, 
małe, haesitanter pronuntiare, balbuthe’: Discere 
attendatis, quid sit status ebrietatis:... ille 
clamat per campita ville, ille loąui nescit, hoc 
cespitat, w<ą>tpy, atque pigrescit XV p. post. 
PFRp III 289; Bo obyczay yest dzyeczynny, 
yze vątpy<ą)cz yezykyem szeplunya (solet enim 
labilis infantum cespitare lingua), alyes navykna 
yezykyem slova movycz Rozm 99.

Cf. Wątpiący
Wątpię 'wnętrzności, trzewia, intestina, \iscera : 

Exta, inedie pecorum, intestina vathpye ca 1500 
Erz 118; Vathpye intestinum ib.; Abiens (sc. 
Judas) laqueo se suspendit et cadens in terram 
crepuit... et diffusa sunt omnia visceia eius 
vąthpye szya sz nyego vytoczylo (Act 1, 18, 
Rozm 762. 769: yyplynąly yego vnatrze s nyego) 
ca 1500 GIKazB I 79.

Wątpienie f o r m y : n. sg. wątpienie ca 1428 
PF I 485.486, Sul 3, etc.; ~  g. sg wątpienia 
FI i Pul Ath 2, ca 1428 PF I 487, 1444 RozPaul 
214r, etc.; ~  d. sg. wątpieniu Sul 76; ~  ac. sg. 
wątpienie XV ex. PamLit XXVIII 307, Rozm 
580; ~  i. sg. wątpienim XV med. Zab 523; 
~  /. sg. (w) wątpieniu XV med. SKJ V 268.

Z n a czen ia : 1. 'wątpliwość, niepewność, brak 
pewności, dubitatio, ambiguitas, haesitatio : Won- 
thpene ambiguitas ca 1428 PF I 485; Gdze 
wąnthpyenye gest o mązzoboystwye (dubium 
est de homicidio), iako gdi nye wyedzecz, ktho 
zabyl, państwo nye ma kogo gabacz Sul 13; 
Aby droga wątpyenyv była przekazona (ut via 
dubiis praecludatur) Sul 76; Wontpyenye dubi- 
tacio XV p. pr. R XLVII 358; Tercio scribit 
beatus Lucas, quod dominus interrogavit bea- 
tum Petrum et alios apostolos de sua hesitacione 
*wotpena XV med. GIWroc 55 v; Ideo fuerunt 
(sc. isti reges) quasi in dubio, w wąthpyenyv, 
positi et in tristicia, sed cum vidissent hanc 
stellam, celeste signum,... gauisi sunt gaudio 
magno (Mat 2,10) XV med. SKJ V 268; 
Tegodlya bądzyeczye myecz yątpyenye w yyerze 
o mnye y o mą smyercz (in fide dubitabitis yos 
in morte mea) Rozm 580; Yescze yest yątpyenye, 
kyedy szye to stało o ludaschu ib. 766; ~  kro
mie, przez(e) wątpienia 1 niewątpliwie, na pewno, 
procul dubio, certe : losz alesz (quam nisi, 
sc. fidem) wszelky s pełna y neporyszne za

chowa, kromę wotpena (absque dubio) na 
w<e>ky zghyne FI Ath 2, sim. Pul, M W  8b; 
Przes *wothpeną procul dubio ca 1428 P F l 487, 
sim. ca 1500 Erz 118; Inde procul dubio, id est 
longe a dubitatione... przesz wą<t)pyenya 1444 
RozPaul 214r; Haut dubium przese wsego 
omylą aut y[y]atpyeną (war. kol.: wanthpyenya; 
Esth 15, 1) ca 1470 MamLub 116; Sine dubio, 
przesz yąthpyenya, sedebimus ad sinistram... 
in regno celorum ca 1500 GIKazB I 45; O prze- 
kląty Iudaszy, ... przez yschego yątpyenya nye 
yest gynna yyna tego, ycdno dyabel yest po- 
srod tvego sercza Rozm 518.

2. fwahanie, zastrzeżenie, brak stanowczości, 
niezdecydowanie, animus incertus, dubius, haesi- 
ians9: S wątpyenym cum condicione XV med. 
Zab 523; Angelus malus loquebatur mulieri 
małe incipiens a questione: Cur precepit yobis 
deus, ne comederetis de omne ligno paradisi. 
Et illa respondit sine questione, cromya wathpye- 
nya, dicens: Ne forte (sc. moriamur, Gen 3, 3) 
1461—7 Serm 442 r.

3. 'zwątpienie, utrata nadziei, rozpacz, despe- 
ratio, aegritudo : Quintum pecatum est despe- 
racio, wąthpyenye, ex qua protrahitur homo 
in proprium interitum XV p. pr. RRp XXIV 356; 
Wąthpyenye desperacionem XV ex. PamLit 
XXVIII 307.

4. 'chwiejny pogląd, mniemanie, opinio incerta5: 
Wotpyene opinio ca 1428 PF I 486; ~  *różnica 
zdań, spór, dijferentia opinionum, contro\ersia : 
Gdysz myedzy... królem... a myedzy ksąndzem 
Bodzanthą... nyekthore w[y]ąnthpyenye o dze- 
szanczynach (dubitatio super decimis)... bilo 
szą sthanth y sowąnth poryszylo Sul 3, sim. 
Dział 3; Mymo to yescze *votpyenye myedzy 
nayyschemy doctory yyary krzesczyanyskye (ve- 
rumtamen adhuc restat inter summos et catho- 
licos doctores de ordine historiae duplex 
opinio) Rozm 205.

Wątpliwość 'powątpiewanie, brak pełnej wiary, 
dubitatio, haesitatio’. Yz karmya yest czyala 
twoyego y thwa krew yest yedno pyczye. Ktho 
czyebye gye, przez omylyenya albo wathply- 
wosczy krwye thwey vkuszy Naw 99.

Wątroba *wielki gruczoł położony w jamie 
brzusznej kręgowców poniżej prawego luku żebro
wego, iecur : Wotroba epar 1419 Rost nr 5314, 
sim. ca 1500 Erz 118; Wątroba iecur 1472 
Rost nr 1142; Epatis, wantrobye, eufrasim, 
gl. id est talem infirmitatem, splenis generat 
(sc. vinum) lapidemque XV p. post. PFRp 

I III 291.
Wątrobczy *związany z wątrpbą, ad iecur 

I pertinens : wątrobcza (żyła) 'żyła doprowadzająca
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krew do wątroby, rena, quae sanguinem ad iecur 
d u c i t Vantrobcza (sc. żyła) epatyca 1478 Rost 
nr 2316.

Wątrobny cf. Ziele
Wąwal 'wąwóz (porośnięty Jasem?), fauces 

(arboribus vestitae?f: Eidem monasterio syluam 
nostram, dictam wanual, ... adiungere dignati 
fuissemus (1406) XV KodWP V 94, sim. ib. 95. 
~  Zapewne już nomen proprium.

Wąwiry *krzywy, kręty, currus, inflexus : Prawa 
wąvyre aut zawyle (war. kal. \ zle, zavyle, mamo- 
trekt mikułowski: vwire; erunt prava in directa 
Luc 3,5) ca 1470 MamLub 271. ~  Bohemizm.

Wąwóz *wąska dolina, parów, rallis angusta, 
f a u c e s Petro... merica... eundo... circa pas- 
sionem domini vlg. na wirzch wanwossa usque 
ad siluam, dictam narti, silue Glogowskego... 
cedere debet 1411 StPPP II nr 1266, sim. ib.; 
Quas quidem limites... declaramus:... ab angulo 
praedicto usque ad exitum viae, dictae wąwóz 
(1431) 1634 KodTyn 258; Ad antiquum fossatum 
al wawosz dictum 1444 KodUniw II 42; Inde 
eundo directe per antiquum wamwoz versus 
montem Cutelowa dictum... et ib i... scopulos 
sipari fecimus 1470 AGZ II 202.

Wąz, też pi. tantum Węzy 1. fczęść ubioru, 
którą można się przewiązać, może pas, pars 
restimenti, qua quis cingi potest, fortasse cin- 
gulum, zona : lako mne łan winowath wosz, 
rucho, czapko iako oszmydzeszanth groszy 1425 
KsMaz II nr 999, sim. ib.

2. pl. tantum r więzy, pęta, powrozy, którymi 
kogoś skrępowano, rincula, ąuibus quis rinctus 
esP : To rzeki (sc. poseł od Piłata) y rzvczyvschy 
szye myedzy ye ku mylemv Iesucristovy y ros- 
czyąl vschytky vązy albo povrozy, ktoremy byl 

^vyązan, aze stal p<r)oszn Rozm 825.
Wąż fo r m y : n. sg. wąż Gn 172b. 173b. 174a, 

ca 1407 AKH  VIII 476, etc. etc.; ~  g. sg. węża 
Gn 172 a, ca 1470 MamLub 185, Rozm 161.603; 
~  d. sg. wężowi BZ Gen 3, 14; ~  ac. sg. węża 
BZ IV Reg 18,4, 1466 R XXII 12, EwZam 
305, etc.; ~  v. sg. wężu 1444 R XXIII 304; 
~  i. sg. wężem BZ Ex 7, 10, Rozm 602. 603. 604; 
~  /. sg. (o) wężu Rozm 602; ~  n. pl. wężowie 
FI i Pul 139,3, Rozm 310; węźewie Gn 172b; 
~  g. pl. wężów ca 1470 MamLub 156; ~  ac. pl. 
węże Rozm 89. 628; ~  v. pl. wężowie FI i Pul 
148, 10.

Z n a czen ia : 1. fzwierzę kręgowe o ciele 
obłym, długim, pełzające, przeważnie o jadowitym 
ukąszeniu, wąż, ser pens, anguis': Varugmi sszo 
grecha tako gako boszy vosza Gn 172a; Bocz- 
dcze, dze, tako modrzy, gakocz szo voszeue 
(serpentes Mat 10,16, Rozm 310: wązovye)

)>  titpLS-(j.-

modrzy Gn 172b; Ysczy napirszue vosz tho to 
modroscz ma, ysze gdis gy cho ('chcą) szabicz, 
tedicz vocz on svo glovo krige ib., sim. ib. 173b. 
174a; Ostrzyły so yoszyk swoy yako wanszowe 
(sicut serpentis) FI 139,3, sim. Pul; Chwalcze 
gospodna..., woszowe (laudate dominum,... ser
pentes) y ptacy perzasczy! FI 148, 10, sim. Pul; 
Wyrzuczyl gest proot Aaron... ,  gensze szyo 
gest obroczyl woszem (in colubrum) BZ Ex 7, 10; 
Wązow colubrorum (morsibus perversorum co- 
lubrorum exterminabantur Sap 16, 5) ca 1470 
MamLub 156; Vasz anguis ca 1500 Erz 118; 
Coluber est serpens venenosus vasz ib.; Vy 
vyczye, kakosmy vyelye złego czyrpyely na tey 
drodze: glod ..., vąze (serpentes), smoky, *svyą- 
rząta okropna Rozm 89; Vyrzvczy szyą sylny 
vąsch (serpens) do yedncgo dzyeczyączya 
a vyelmy y (leg. ji) rany ib. 101, sim. ib. 161. 
602.603; Przygodzylo szye, yze Yesus... na- 
thychmyast y (leg. ji 'go’) vzdrovyl a zbavyl 
od [nye] vąza (a serpente) a on vschytek yad 
yyrzygnal ib. 161; Bądzyely kto myedzy vamy 
proszycz ryby, azaly yemv da wązą (serpentem 
Luc 11,11)? ib. 275, sim. ib. 602; Przykład 
o yednem robaczku albo vązv przez yadu 
ib. 602; Duchovnye myły Kristus może vezvan 
bycz vązem tego to czaschu mąky yego, a tego 
yest rozvm taky, bo kycdy vazą byyą, thedy 
vyda sve vschytko czyalo, a glovą skryye ib.; 
~ o różnych gatunkach wężów jadowitych'. 
Boodz Dan woosz rogati (coluber) na drodze 
BZ Gen 49, 17; In dominum surgit (sc. homo) 
truculencior aspide surda, gl. venefico serpente 
nad iadovithego wąza 1466 R XXII 12; Reguli 
królica, wąszą (infans... in caverna reguli... 
manum suam mittet Is 11,8) cz/ 1470 MamLub 
185; Albo by mogl (sc. Krystus) na vass prze- 
pusczycz ognyove vaze (Num 21, 6) Rozm 628; 
~  O n... złamał vosza (serpentem) myedzanego, 
gegosz vczinyl bil Moyses BZ IV Reg 18,4, 
sim. EwZam 305, Rozm 238.603; ~  (wąż
jako symbol zla i pokusy) : O krostaui a swithy 
wanszu o tortuose serpens (o tortuose serpens, 
qui mille per maeandros... agitas quieta corda)! 
1444 R XXIII 304; Otpowyedzal wosz (serpens) 
k szenye BZ Gen 3,4, sim. ib. 3, 1. 13; Rzeki 
pan bog ku woszowy (ad serpentem) ib. 3, 14; 
Takyez y ony, którzy były vrazeny vązem 
pkyelnem..., nathychmyast bądą vzdrovyon<y> 
od vkuschenya grzechu Rozm 603, sim. ib. 604; 
~  w opisie herbu: Thomco... clenodium suum 
Sincot asignauit, quod in wlgari dicitur ray<ska> 
yablon, vąsz lese po nen (pro ney) et procla- 
macio vlgari do raya, do raya ca 1407 AKH
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60 WĄŻ WCHODZENIE

2. zool. a. płotny wąż 'padalec, Anguis fra- 
gilis L ? : Serpens, plothny vaz, qui in sepe 
latet ca 1500 Erz 118; ~  b. wąż, polny, wodny 
wąż 'zaskroniec, Tropidonotus natńx Boie?: 
Polni *wosz jdrus ca 1420 WokTryd nr 251; 
Wąsz serpens 1472 Rost nr 553; Vodny yasch 
idrus ca 1500 Erz 118; Vodny vąsz natrix ib.

Wążłobina (?) 'ciasna dolina, wąwóz, rallis 
augusta, fauces' ( ?) : Nobilis Petrus de Wlyna..., 
noster camerarius... renovavit granicies..., 
transivit per vaszlobynam (war: vaslebinam) 
usąue ad agros villae Smyerdzacza 0464) Kod- 
Tyn 466.

W bić fo r m y : praet. 1. sg. f  ja wbiła De 
morte w. 207; 3. p i  m. wbili Vca 1500 GIKazB 
I 39.81; ~  part. praet. act. wbiwszy 1453 
R XXV 208; ~  port. praet. pass. n. pl. m. 
wbity (1476) BenLub 360.

Z n aczen ia: 1. cuderzeniem, naciskaniem coś 
w czymś zagłębić, osadzić, wetknąć, impingere, 
dęfigere*: Quasi scopuli sunt incussi al. vbythy 
tres pali in medio dicti luti (1476) BenLub 360; 
Spinas capiti infixerunt, gl. spineam coronam 
voyly na glova ca 1500 GIKazB I 39, sim. ib. 
81.

2. 'przybić, umocować (na krzyżu), suffigere 
(ć ru c if: W byw szygy na krzysz na<g>yego 
o szvknya gygraly 1453 R XXV 208 f  la Yvdasza 
obyezyla y dw (leg. dwu) lothrv na krzysz 
wbyla De morte w. 207.

Cf. W zbić
W biec *biegnąc wejść dokądś, incurrere, ir- 

ruere*: Tho nayn zaluyą, jsz moy koyn wbyekl 
w gego dwór othworzony OrtOssol 105, 1, 
sim. Ort Mac 143; Jakom ya nye przyyachal... 
w dom do Pyotra... anym wbyegl w schol yego 
do skrzy nye gego 1478 ZopWarsz nr 1212; 
~  przenośnie: Raczi dacz, abi w ten dzen... 
ku żadnemu nye sklonilibiszmi se szmiertelnemu 
grzechowi any <w> którą wbyeglibiszmi szkodą 
smierczi M W  13a.

W  bieżeć ' biegnąc wejść, wpaść w coś, in
currere, irruere, incidere in aliąuidó: Zaluyą, ysz 
moy kony w gyego othworzony dom wbyegl 
a thamo gy gyego czeladz gonyla, gonyacz 
wbyezal na ploth albo wszkoczyl na ostry kol 
yego plota Ort Mac 143; Moya czelacz yechala 
s połą... sz *koymy, za thymy wbezal w moy 
dwór tesz koyn gego OrtOssol 105, 1, sim. 
Ort Mac 143; ~  Vąz byl vbyezal v yednego 
czlovyeka (intraverat in ąuendam dormientem 
hominem), yen spyącz na pvsczy otvorzyl svoye 
vsta Rozm 161.

W bijać 'uderzaniem, naciskaniem coś w czymś 
zagłębiać, osadzać, impingere, defigere’ : Palos

i R XV 'J‘110-M y > |rv ^ ^ A

incusserat vlg. wbyal in fluuium Vartam, volens 
aggerem facere 1408 Piek VI 354.

! W brziszdz ' ?9: Dominus autem prepositus 
predicto Crzistan debebit tribuere vlg. wbrziszdz 
de weppribus, sz dzebri, ex utraąue parte piscine 
superioris, quod non erit cum dampno ipsius 
domini prepositi et conuentus ipsius 1422 
StPPP II nr 1869.

W chadzać fo rm y: praes. ind. 2. sg. (bohe- 
mizm) wchaziesz B Z I Par 13, 5 ; 3. pl. wchadzają 
BZ Num 4, 3; ~  imper. 3. sg. wchadzaj BZ II 
Par 23,6; ~  part praes. act. adv. wchadzaję 
BZ Deut 28, 19; adi. g. pl. m. wchadzających 
BZ IV Reg 12,9; ~  inf. wchadzać BZ Deut 31,2; 
~  fut. 3. pl. m. wchadzać będą BZ Num 4, 5; 
~  condit. 2. sg. m. -by wchadzał BZ Ex 34, 12; 
3. sg. m. -by wchadzał BZ Lev 21, 23; 3. pl. m. 
-by wchadzali BZ I Par 24, 19.

Z naczen ia: 1. 'idąc dostawać się do wnętrza 
czegoś, wkraczać (wiele razy), ingredi, intrare 
(saepiusf: PrzekJoti bodzesz wchadzayo (in- 
grcdiens) y yichadzayo BZ Deut 28, 19; Dwa- 
dzescza sto lat yvsz mam dzysz, nye mogo daley 
yichadzacz y wchadzacz (egredi et ingredi) 
ib. 31,2; ~  do czegoś: Wszitczi, gisz to wcha- 
dzayo do kosczolow (qui ingrediuntur), abi 
stali a przislygowali w stany zaslybyenia BZ 
Num 4 ,3; Wszow Ioyada byskup chowatedl- 
nyczo pyenyozno... y postawyl io podle ołtarza 
na prawyci wchadzaiocich do domv boszego 
(ingredientium domum domini) BZ IV Reg 12, 9; 
Nyszadni gyni wchadzay do domy bożego (nec 
quispiam alius ingrediatur domum domini), 
geno kaplany BZ. II Par 23, 6; ~  coś: Przetosz 
zgromadził Dauid wszitek Israhel ot Azior 
Egypskego az gdisz wchazies Emath (usque 
dum ingrcdiaris Emath) BZ I Par 13,5; 
~  w coś: Bodze gescz chleb, ktoris offyeryyo 
w swyoci, ale tak abi w opono nye wchadzał 
(ut intra yelum non ingrediatur) BZ Lev 21, 23; 
W swyoocz swyotich wchadzacz bodo (sanctum 
sanctorum ingredientur) Aaron a synowye gego 
BZ Num 4 5; Ta otrzedz sinow Leui podle 
sluszeb swich, abi wchadzaly w dom boszi (ut 
ingrediantur domum domini) BZ I Par 24, 19.

2. wchadzać w coś ezaczynać coś, nawiązywać 
coś, podejmować coś, initium alicuius rei facere, 
aliąuid incipere, suscipere : Waryy szyo, abi 
nygdi s przebiwaczmy szemye oney w przyyasn 
nye wchadzał (ne unquam cum habitatoribus 
terrac illius iungas amicitias) BZ Ex 34, \2.<

W chodzą fwejście (do wnętrza), ingressus5 (?): 
Post hec ingressus, siad ychodzy, Tiburcius... 
dixit ca 1500 GIGn 60.

W chodzenie 1. * otwór (w budynku, namiocie)

\
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przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia, wej
ście, ostium, introitus" : Uczynyl przystrzesze 
wchodzenyu (leg. w wchodzeniu) stan o we m 
(in introitu tabernaculi) BZ Ex 36, 37; Slupowye 
wchodzenyu (leg. w wchodzeniu, in ingressu) 
biły cztyrzey ib. 38, 19, sim. ib. 38, 18.

2. 'zbieranie się, gromadzenie się, ac/ws w 
unum locum comeniendi (?): Aby zyawyly 
w Syon ymyę boże a chwalę yego w Yeruzalem, 
we wchodzenye lyuda w yedno (in conveniendo 
populus in unum, FI: we snymanyv albo w se- 
branyv, albo w chodzenyv) Pul 101,23.

W chodzić fo rm y: praes. ind. 3. sg. wchodzi 
FI i Pul 14, 2; 3. pi. wchodzą Sul 48, XV p. post. 
R XXV 181; ~  praes. ind. z partykułą ać dla 
wyrażenia trybu rozkazującego 3. pl. ać wchodzą 
BZ II Par 23,6: — iniper. 2. sg. wchodzi FI 
i Pul 142,2, BZ Ex 34,15; 3. sg. wchodź 
Dział 48: 2. p i  wchodźcie BZ Deut 1,42, 
Rozm 736; — part. praes. act. adv. wchodzę 
BZ Ex 34,34; wchodząc Rozm 309; odi. ac. 
sg. ni. wchodzącego 1497 ZapWarsz nr 1789; 
~  inf. wchodzić BZ III Reg 15, 17; ~  praet. 
3. sg. m. wchodził XV in. R XXIV 75, XV 
MPKJ V 140; 3. pl. m. wchodzili BZ IV Reg 
11,9.

Z naczen ia: 1. 'idąc dostawać się do wnętrza 
czegoś, wkraczać, ingredi, intrare : Gospodne, 
kto bodze przebiwacz w przebitcze twoiem...? 
lensze wchodzi (qui ingreditur) przez wini 
y czini prawdo FI 14,2, sim. Pul; Dum in- 
gredcretur (sc. Iesus), wchodził, ąuoddam castel- 
lum, occurrerunt ei decem viri leprosi (Luc 17,12) 
XV in. R XXIV 75; Zatim Baza... vdzalal 
wisokoscz, abi nye mogl nygeden any wcho- 
dzicz, any *wichodzicz (epredi vel ingredi) 
s stroni Azowi BZ III Reg 15, 17; Any nyszadni 
gyni wchadzay do domv bożego, geno kapkny..., 
telko cy samy acz wchodzo (ipsi... ingrediantur), 
gisz so poswyoceny BZ II Par 23, 6; Jako gya 
przes Katherzyna zona vychodzacza sz domu 
y szaszya *wchodzacze y przes szyny... nye 
szegnal gwalthem sz robothy gyego kmyeczy 
1497 ZapWarsz nr 1790; Wchodzyl ibat XV ex. 
MPKJ V 140; ~  do czegoś: Przymuioc wszitci 
(sc. setnicy) swe mosze, gisz wchodziły do 
koseyola przes tidzen (qui ingrediebantur sab- 
batum), y ti takesz, gysz wichodzily w soboto 
BZ IV Reg 11,9; Pan za slvgą nye wchodź 
do sądv Dział 48; ~  ku komuś: Dokonaw
rzeczy y wloszyl (sc. Mojżesz) zakryczye na 
lycze swoge, które wchodzo ku bogu... odgymal 
(quod ingressus ad dominum... auferebat) BZ 
Ex 34,34; ~  w coś: Nyektorzy... wchodzą
w łaszy (intrantes silvam, Dział 38: wgechawszy

w las)... cvdze przes voley pana gych Sul 48; 
Jakom gya nye wzyanl trzech syeczy szyarnych 
przes szyna swego Jacuba yychodzaczego s domu 
y wchodzanczego w dom w Woythka kmyeczya 
1497 ZapWarsz nr 1789; Wchodzącz w dom 
(intrantes autem in domum Mat 10, 12) po- 
zdrovyczye y (leg. ji fgo’) Rozm 309; Tegodlya 
nye vychodczye ku mystrzovy a yynnyczą (leg. 
w winnicą) nye ychodczye ib. 136.

2. wschodzić w coś 'zaczynać coś, nawiązywać 
coś, podejmować coś, initium alicuius rei facere, 
aliąuid incipere, suscipere : Gospodne,... ne 
wchodzy w sod se slygo twogym (non intres 
in iudicium cum servo tuo) FI 142, 2, sim. Pul; 
Nye wchodzy nywszadno (i. e. w niżadną) 
smowo s łudźmy (ne ineas pactum cum homi- 
nibus) tich kragyn BZ Ex 34, 15; Qui (sc. 
hypocrilae)... cum inebriantur, statim in pro- 
teryo, w krnąbrną, sermone prorumpunt, wcho
dzą, nec ynum yerbum pacienter sustinere 
yolunt XV p. post. R XXV 181.

3. 'wstępować wyżej, iść w górę, ascendere": 
Nye wchotcze (nolite ascendere) ani boyyycze, 
bo nye iestem s wami BZ Deut 1,42.

Cf.  W schodzić
W chodzień fprzybysz, advena": Pan strzese 

wchodnow (domkns custodit adyenas, Pul: 
*wchodow) FI 145, 8.

W chód fo rm y: g. sg. wchodu Gn 2b; ~  ac. 
sg. wchód Gn 2b; ~  g. pl. wchodow Puł 145, 8; 
~  ac. pl. wchody FI i Puł 67, 26, 1487 AGZ 
XV 569.

Z naczen ia: 1. fwchodzenie, wstępowanie, in
gressus, aditus’ : Widzeli so wchodi twoie, bosze, 
wchodi boga mego (ingressus tuos, deus, in
gressus dei mei) FI 67, 26, sim. Puł.

2. 'otwór (w budynku, namiocie) przeznaczony 
do wchodzenia i wychodzenia, wejście, ostium, 
introitus5: Na drugey stronye, która na obu 
stronu wchod[u] w stan czyny (quia inter 
utraque introitum tabernaculi fecit), pyoczna- 
szczye loktow równe bili oponi BZ Ex 38, 15.

3. wchód słuńca 'kraniec ziemi po tej jej 
stronie, po której wschodzi (pozornie) słońce, 
ultima pars terrae ab ortu solis’ : Trzeczecz tho 
giste yeszele ku dlugosczy gestcy ono bilo 
velike presto, iscy szo gest ono od fchodu 
sluncza asz do szapadu bilo rosczoglo Gn 2b; 
Thy to trzy kroleue, choszcy szo oni na fchod 
sluncza swa krolefstwa biły mely, cycz szocz 
ge ony biły opusczyly ib.

4. wchody 'prawo wstępu do lasu i korzystania 
z niego, ius ingrediendi siham et fructum ex ea 
capiendC: In borris suis et silyis... debent habere 
wchody al. barthni yoluntariter al. wolnye,
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prout habuerunt ex antiąuo 1487 /1(7Z XV 569. 
~  Semantyczny rutenizm.

5. corruptum pro wchodzień: Gospodzyn
strzeze wchodow (dominus custodit advenas, 
FI: wchodnow) Pul 145, 8.

W ciągać 'wznosić w górę, ustawiać, exstruere, 
erigere, ponere : Wcziangaly (war. /«&.: wdzwi- 
galy) erigebant (ad imperium domini erigebant 
tentoria Num 9,20) 1471 MamKal 40. ~  Cf. 
W ściągać.

W ciągnąć fo rm y: praes. ind. 1. sg. wciągnę 
Pul 59,9. 107, 10; 5. sg. wciągnie /tozw 548; 
~  imper. 2. sg. wciągni Naw 161, ca 1500 
GIKazB I 25; — prac/. 2. sg. m. -ś wciągnął 
M W  84a; 3. sg. w. wciągnął 1401 Pozn nr 510. 
511 512, etc.; f  wciągnęła 1391 Pozn nr 99, 
Ort Mac 120; ~  part. praet. act. wciągnąwszy 
Rozm 13. 344. 351; ~  part. praet. pass. n. pi. m. 
wciągnieni 1409 RtKon nr 251.

Z n aczen ia: 1. ewedrzeć się, wprowadzić się 
(np. do mieszkania), in aliąuem locum irrumpere, 
imadere (e. g. in domiciliumf: Gdysz ya mam 
czwartha cząscz tego domv po swey zenye..., 
tego<dla> ya czyrpyą gwalth od Pyotrą na swey 
czwarthey cząsczy, ysz on przesz mey woley 
wczągnal w then dom (quia violenter in domum 
traxit) OrtOssol 42, 2, sim. OrtMac 48, OrtRp 
24, 2.

2. *pociągnąć ku czemuś czy też podciągnąć 
do góry, tu przenośnie, trahere in aliąuid vel 
etiam sursum trahere, hoc loco dicitur translate : 
Jezu Criste..., kthorysz... czlowyeka potąpyo- 
nego k szobye wczyagnal M W  84a.

3. f wyprostować na całą długość, wyciągnąć, 
by dostać do czegoś lub wskazać na coś, też 
podnieść w górę, extendere, porrigere alicuius 
rei capiendae vel monstrandae causa, etiam 
tollere : Wczangnal (war. lub.: sczangnal) te- 
tendit (nisi forte rex auream virgam ad eum, 
sc. virum, tetenderit pro signo clementiae 
Esth 4, 11) 1471 MamKal 114; Vide manus 
meas et aifer, wczyagny, manum tuam et mitte 
in latus meum (Jo 20, 27) ca 1500 GIKazB I 25; 
Tako dzyeczyąthko Marya wczyągnawschy rąką 
swą y offyarovala obyatą (ad illam puer hostiam 
manum extendebat) swym {leg. z swym) oyczem 
Rozm 13; Rzeki {sc. Jesus)... kv onemv czlo- 
vyekv: Vsczyagny rąką tvoyą! A on nathych- 
myast wczyągnąl (extendit Mat 12, 13) y była 
yemv vzdrovyona ib. 326; Vczyagnawschy rąką 
na svoye zvolyenyky (extendens manum in 
discipulos Mat 12,49) y rzeki (sc. Jesus): Tocz 
moya matka y moya braczya! ib. 344, sim. 
ib. 351; Który *vsczyagnyą se mna rąką v myszą, 
tenczy mye zdradzy... A snadz tesch tegodlya
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rzeki: Vczyagnye (intingit), yze iucha polney 
loczycze była potrzebna kv yedzenyv tego ba
ranka vyelykonocznego ib. 548; ~  Czyebye 
proscha,... wczyagny prawycza kv mnye szwoya 
Naw 161; ~  wciągnąć rękę na coś 'okazać moc, 
vim, potentiam ostendere’ : Na gnew nyeprzy- 
iacyelow mogich wczyagnol {FI: *wsczognal ges, 
Pul: rosczyognolesz) ranko twoio (extendisti 
manum tuam Psal 137, 7) M W  137b; ~  wcią
gnąć obow w coś 'rozszerzyć władzę na coś, 
aliąuid in potestatem suam redigere*: W Ydu- 
meyo *wczognę {FI: wzezogno) obow moyę 
(in Idumaeam extendam calceamentum meum) 
Pul 59,9, sim. ib. 107,10; ~  wciągnąć się 
'zamachnąć się podniesioną ręką, bracchium ex- 
tendere, ad ictum tollere* (?):  Ipse venit tempore 
nocturnali. . . ,  hostium in domo mea violenter 
fregit..., super qua violencia super me manum 
suam erexit al. wczyągnąl szyą, indidit michi 
vulnus faciale 1494 AGZ XVI 254.

4. *powstrzymać od działania, ab agendo co- 
hiberę: Ten szye może zaszyą k zwemu gy- 
myenyv czyagnacz, ale (ma przysiąc), ysz byl 
tako daleko, ysz nye mogl pyrwey przydz 
o szwe gymyenye opowyadacz albo acz go tesz 
kthora pylna rzecz [nye] wczyagnąla (si ipsum 
legale impedimentum nocuisset, OrtOssol 88,2: 
wszczyagla) OrtMac 120.

5. *zatrzymać, pozbawić wolności osobistej, 
uwięzić, retinere, libertate personali, ąuae dicitur, 
privare, in custodiam dard": Iaco Ianus samo- 
trzecz... *wczognol Paskowa człeka in via 
regis et Ji[n]gna in domum duxit 1406 Pyzdr 
nr 276; *Jacko ludze rambili na mem boru... 
fwtenczasz, gdy wczangneny 1409 RtKon nr 251.

6. 'zająć na zabezpieczenie pretensji, aliąuid 
pignoris loco occupare : Yszesmy bili na tern 
sandze, kdze so Stanisława podała Szibanowi 
k temu bidlu, czo yege wczangnal, oprawicz 
so ... we dwu nedzelu 1401 Pozn nr 510, sim. 
ib. nr 511. 512. 513, 1403 Pyzdr nr 206; 
~  wciągnąć ku prawu: Isz Byaldama Macze- 
gewi fczongnala szito ku prawv o to, isz ge 
nevesto s domu *vwoldl 1391 Pozn nr 99.

Cf. W ściągnąć
W ciągnienie 'zajęcie na zabezpieczenie, aliąuam 

rem pignoris loco occupandi actus’ : Sicut Franco 
post spoliacionem, po wczognenu, przeprosił go 
et debuit ipsum dimittere in pace 1387 TPaw III 
nr 427; Jako mnye Jacub wczagnyenym wo- 
low[o]... vszkodzyl yako XX-ti grossos 1485 
ZapWarsz nr 1578. ~  Cf. W ściągnienie.

W ciekać się  1. 'przeszkadzać komuś w mówie
niu wplatając swoje słowa, mieszać swoje słowa 
pomiędzy cudze, wtrącać się, \erbis ąuibusdam
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prolatis aliąuem loąuentem impedire : Czemv 
szya thako sz rzeczy yczekasz? De morte w. 
252.

2. *zatracać się w namiętności, nie panować 
nad nią, szaleć, cupiditate captum esse, cupiditati 
resistere non posse, furere, insanire : Insaniuit, 
id est sicut insan[i]a mente in libidine<m> 
exarsit wczyekala sya skcmrocznye (tradidi eam, 
jc. Oolibam, in manus amatorum suorum,... 
super ąuorum insanivit libidine Ezech 23,9) 
ca 1470 Mam Lub 221.

Cf. Wściekać się
Wciekly 1. * chory umysłowo, obłąkany, sza- 

łony, mente captus, furio sus, insanus': Wczekly 
insanus XV p. pr. R XLV1I 359; Wczyekly 
(war. /:a/.: wscziekli, i?Z: wszcyeklich) furiosi 
(yidistis hominem insanum, quare adduxistis 
eum ad me? An desunt nobis furiosi, quod 
introduxistis ipsum, ut furę ret? 1 Reg 21, 15) 
ca 1470 Mam Lub 68.

2. *chory na wściekliznę, rabidus, /Y/ft/e 
rans': Łupi sevientes wczekly XV /?. /w.s7.

XXXIII 185; Iniecerunt (.sr. ludaei) in eum 
manus yiolenter tamquam canes rabidi, wczekly, 
et tenuerunt eum ca 1500 GIKazB I 77; Thu 
szye yemv począly (sc. Żydowie Krystusowi) 
nasmyevacz dopyro rzekącz: O sprostne, *vczye- 
klye zvyerze, mnymalesz, aby ty byl lepsy... 
naszych byskupov Rozm 733.

Cf. Wściekły
Wcielenie *przyjęcie ciała ludzkiego, incarnatio, 

assumptio corporis humam : Verbi eter ni in eius 
utero pro nostra redempcione mira incarnacio 
słowa yyecznego w gyey zyvocze prze othku- 
pyenye nasze dzywnye wczelenye XV med. 
R XXV 154; Sue incarnacionis gego wczyelenya 
1456 ZabUPozn 86; Vade ad sponsam incar
nacionis, wczelenyą, mee ib. 87; Ale potrzebno 
iest kv wiecznemu zbawienyu, abi wczielenie 
(FI: *opleczene albo czala przygocze, Pul: na- 
rodzenye) tez pana naszego Jezucrista wiernie 
wierzył (ut incarnationem... credat Ath 27) 
M W  112a.

Wcielić 1. fwprowadzić w ciało ludzkie, in 
corpus humanum inducere': Nec michi fiat ver- 
bum scriptum mutum, nyeme, sed incarnatum, 
*wczelene, sed in forma, w obrassze, humana 
meo casto corpori yiuaciter impressum 1456 
ZabUPozn 101.

2. *wprowadzić kogoś w posiadanie czegoś, 
inducere aliąuem in possessionem alicuius rei': 
Dominus capitaneus... ex officio capitaneatus 
sui intromisit nobilem <Ia>nculam in villam 
Sczklo... et ibi ipsum ministerialis et familia 
domini capitanei incorporaverunt al. wczyelyly

et per triduum ibi permanserunt iuxta con- 
suetudinem terrestrem 1467 AGZ XV 84.

Wcipny 'pięknie zbudowany, kształtny, corporis 
figura excellens, formosus : Czyala wczypne 
corpora subtilia XV p. pr. R XVI 339.

Wciskać się *wdzierać się w cudzą własność, 
silą wchodzić w posiadanie czegoś, in alienam 
possessionem invadere, alicuius rei vi potiri : 
Tenes medietatem bonorum meorum et intrudis 
te al. wcziskas sye, non habens aliquod ius 
et robui 1461 AGZ XI 465.

Wcisnąć fo rm y: praet. 3. sg. m. wcisnął 
ca 1500 GIKazB I 53. 74; 3. pi. m. wciśli są 
ca 1470 MamLub 87; wciśli BZ IV Reg 11, 16; 
wcisnęli 1476 AKLit III 108, Rozm 829; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. wciśniono 1456 ZabU
Pozn 102.

Z naczen ie: 'wepchać, wtłoczyć siłą, impri- 
mere, vi adhibita immittere : Tunc milites plec- 
tentes, wplotwszy, coronam de spinis et im- 
presserunt, wczysnąly (Rozm 801: ylozyly), capiti 
suo (Jo 19, 2) 1476 AKLit lII 108; Iste Longinus, 
Dlugos, adveniens ad Xpm affixit lanceam, 
yczysnąl drzevcze, in eius latus ca 1500 GIKazB 
I 53, sim. ib. 74; Vstav<iw)schy thą ystną 
koroną na glovą... Iesucristovy y yczysnąly 
yą dvyema drugoma (leg. drągoma) v glovą 
Rozm 829; ~  Chwacywszi syo gey rokama
y wcysly (MamLub 87: yczysly szą) io do tey 
drogy (impegerunt eam per viam), iosz to 
s konmy wgeszdzaio podle syeny, y zabita tu 
BZ IV Reg 11, 16; ~  *umieścić, włożyć, ponere, 
immittere': Nec michi (sc. Mariae) fiat verbum 
scriptum mutum, sed incarnatum, sed in forma 

i humana meo casto corpori yiuaciter impressum 
żywo wczysnono 1456 ZabUPozn 102.

Wcudzić cf  Wrzucić
Wczasny cf. Wczesny
Wczesny, Wczasny 1, 'dziejący się we właści

wym, odpowiednim czasie, ąui suo, opportuno 
tempore f i t ' : Bandzeczye-ly chodzycz w mogych 
przykazanyach... ,  dam wam wczaszne dzdze 
(dabo yobis pluyias temporibus suis Ley 26, 3, 
BZ: descz czasy swimi) a zyemyą zyszną XV 
p. post. Kałuźn 287.

2. 'średniej miary, wielkości, umiarkowany, 
medius, modicus, mediocris': Med i i s, wczesznych 
(leg. w wczesnych), rebus inest gracia (cum 
media tantum dilexi ludere forma, maior enim 
mediis gratia rebus inest) XV p. pr. R XVI 340.

3. fprzypadkowy, fortuitus': Wczeszny acci- 
dentalis XV p. post. R XXV 200.

Wcześnie 'średnio, przeciętnie, miernie, medio- 
criter : Wczessznye mediocriter 1447 R XXII 41.

Wczora 'poprzedniego dnia, heri': Allecz
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fczora pefne vesczy sz0cz ony nam biły poue- 
dzany Gn 2a; In vigilia et in die fcora y disz 
legitur Gn gl. 156b; Ingressa est aliąuando 
sicut heri, wczorą, et nudius tercius (Dan 13, 15) 
XV p. pr. SKJ I 312; Yaczyesm wczora (beri) 
spala s mim oczczem BZ Gen 19, 34; Yako 
wczora a przed wczorayszym dnyem (sicut heri 
et nudius tertius) ib. 31,2, sim. ib. Deut 19,4. 
IV Reg 13, 5; Przecz nye przidze sin Ysay 
ku stołu gescz any dzisz, any wczora (nec heri 
nec hodie) BZ I Reg 20, 27; Wczorą my thego 
nye povyedal, bych ya długo szyf byczy myal 
SkargaPłoc w. 23, sim. XV p. post. RozmPam 
472; Otho usta jusz zamknyona, czso wczora 
o *pyenyodze sya targowała XV ex. SKJ III 67; 
Ony yemv povyedzyely, yze vczora (heri Jo 4,52) 
syodmey godzyny opysczyla y (leg. ji fgo5) 
zymna nyemocz Rozm 254, sim. ib. 696.

Wczorajszy fo rm y: n. sg. m. wczorajszy 
FI i Pul 89,4; ~  g. sg. m. wczorajszego BZ 
Ex 21,29.36; ~  i. sg. m. wczorajszym BZ 
Gen 31, 2. Ex 21, 36. IV Reg 13, 5, etc.; wczo- 
rajszem 1471 MamKal 14; ~  /. sg.f. (we) wczo
rajsze Gn 171 b.

Z n aczen ie: 'związany z poprzednim dniem, 
ad diem hesternum pertinens : A przes tocz miły 
Xc ve fczoragsze ewangelie movy Gn 171 b; 
~  wczorajszy dzień 'dzień, który poprzedził dzień 
dzisiejszy, wczoraj, dies hesternus, heri : Tisocz 
lat przed oczima twogima iaco dzen wczorayszi, 
iensze pominol (tamquam dies hesterna, quae 
praeteriit) FI 89,4, sim. Pul; A paklibi wol 
bodoczy bilbi od wczyorayszego dnya asz przes 
trzeczy dzen (ab heri et nudius tertius, Kałuźn 
284: z drvgyego albo trzeczyego dnya) BZ 
Ex 21, 29, sim. ib. 21, 36; ~  przed wczorajszym 
dniem *przedwczoraj, dawniej, nudius tertius, 
o lim : Yako wczora a przed wczorayszym 
dnyem (sicut heri et nudius tertius, MamKal 14: 
przed wczorayssem dnyem) BZ Gen 31,2, 
sim. ca 1470 MamLub 14; Bidlyly sinowye 
israhelsci w swich stanyech iako wczora a przed 
wczorayszim dnyem (sicut heri et nudius tertius) 
BZ IV Reg 13, 5, sim. ib. Ex 21, 36, ca 1470 
MamLub 20. 23. 64.

Wczynić 1. 'włożyć, wsunąć, wsadzić, intro 
ponere, immitere, inserere9: Conuerte vlg. wczyn 
albo wlossz, gladium in vaginam (Mat 26, 52) 
XV p. post. Kałuźn 272.

2. 'dodać, domieszać, addere, admiscere : 
*Wyeszmy wylcze layno, szetr<z>ysz ye sz *wy- 
nam, yczynsze szarką (leg. wczyń-źe siarkę) 
XV ex. GILek 46; Przygodzylo szye yednego 
dnya, yze przynyosl (sc. Jesus) zarany zyelye 
y poda syoyey matce, a yako ya v karmya

chczyala yczynycz (quas in cibos ipsa mater 
cum vellit praeparare), yonyą dało przykra sylno 
Rozm 122.

Cf. Wszczynić
Wdać 1. * dać, wręczyć, dare, tradere9: Yakom 

ya ydal oszmdzeszad grzywyen temu, komu 
lyst obmawya, pyrzweg, nisly ye Yan wosznym 
zapowyedzal 1430 Pyzdr nr 1033.

2. cwprowadzić w prawne posiadanie, iure in 
possessionem immittere9: Iacom przi tern bili, 
kegdi 0ndrzey wdał Choczemirowi swo czoscz 
na ueki 1390 HubeZb 62; Yako Mała ranczil 
Symanoui, is [...]ayna i fdacz ge Mirosslauoyi 
1393 Pozn nr 298.

Cf. Wzdąć
Wdały cf. Udały
Wdąć 'wdmuchnąć, flando immittere9: Vedmąl 

sufflat 1471 MamKal 86; ~  może przenośnie 
'zsyłać natchnienie, natchnąć, afflatu inspi- 
rare, infiare9: Inspirare wdymacz, wdąncz ca 1455 
JA XIV 493.

(Cf. Wzdąć
Wdłużyć się 'zadłużyć się, zaciągnąć dług, aes 

alienum facere9: Sed debita, prout... aliquis 
ipsorum est indebitatus al. wdluszil sye, eadem 
debita sua solus... suis pecuniis propriis soluere 
tenetur 1444 StPPP II nr 3197.

! Wdomelni 'dorosły, dojrzały, adultus, matu- 
rus9: Hodierna dominica vocatur conductus 
Paschę, in multis libris Latinis dicitur alba..., 
quia in primitiya ecclesia quicumque baptizatus 
fuit in yigilia Paschę..., tunc ille in alba ueste 
sicud hodie ambulauit, et hoc quia adulti, wdo
melni, baptizabantur in certis temporibus XV in. 
GłKazB II 92.

Wdowa fo rm y: n. sg. wdowa FI i Puł 108, 8, 
ca 1420 WokTryd nr 136, Sul 12, etc.; ~  g. sg. 
wdowy BZ Deut 24, 17, 1471 SprTNW VIII 2,34, 
ca 1500 PieśniWład 173, etc.; ~  d. sg. wdowie 
Sul 90, BZ Judith 9, 3, Rozm 303; ~  ac. sg. 
wdowę FI i Puł 93, 6. 145, 8, BZ III Reg 17, 20, 
M W  126a; ~  i. sg. wdową BZ Judith 8,4; 
~  n. pl. wdowy XV p. post. Kałuźn 286, 
Rozm 303; ~  g. pl. wdów FI i Pul 61, 5, Sul 74, 
XV ex. MacDod 139, etc.; ~  d. pl. wdowam 
Sul 54, XV p. post. Zab 539; ~  ac. pl. wdowy 
Aleksy w. 19, OrtMac 34, OrtOssol 33,3, 
De mor te w. 281.

Z n aczen ie: *kobieta, której mąż umarł, mu- 
Her, cuius maritus obiit, vidua9: *Smotny bodoo 
od oblicza iego oczczowe sirot y sodze wdów 
(yiduarum) FI 67, 5, sim. Puł; Wdowo (yiduam) 
y przichodna ybili so FI 93, 6, sim. Puł; Bodzcze 
synowe yego szyroty a szona yego wdowa 
(yidua) FI 108, 8, sim. Puł; Pan strzese wchod-
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now, syrot0 y wdowo (viduam) przyme FI 145, 8, 
sim. Pul, M W  126a; Vidua, virago wdowa, 
masatka ca 1420 WokTryd nr 136; Paknyąlybi 
była wdową (si autem fuerit vidua) Sul 36, 
sim. Dział 25; Prze krzechkoscz przyrodzenya 
wdowam (viduis) szescz lath w dawnoscz dany 
bączcze Sul 54; Nyekthora gymyenya dzeczem... 
przes nyethbaloscz a sle tych wdów przyglą- 
danye a opyekanye kazyla są Sul 74; Paklibi 
tey istey nyewyesczye, pannye albo wdowye 
dluzey ziwye bicz nyzly takyemu mąnzu... 
przigodzylo syąn (si eandem... viduam... ma- 
ritum suum supervivere contingerit) Sul 90; 
*Cchowal szyrothy i wdowy Aleksy w. 19; Nye 
weszmyes myasto zakladv v wdovy rvcha gey 
(viduae yestimentum) BZ Deut 24, 17; Panye 
bosze moy, takosz to wdowo (viduam)... 
ti gesz zamocyl BZ III Reg 17, 20; Y bila Iudith, 
zona gego, ostała wdowo (vidua) BZ Judith 8, 4; 
Proszo, panye boże moy, wspomoszi my wdowye 
(mihi viduae) ib. 9 ,3; la przysągam bogu 
y memv panv krolowy... obronycz wdowy 
y syrothy OrtOssol 33,3, sim. Ort Mac 34; 
Dzewky, wdovy y maszathky poszyeka ye sza 
gych nyestathky De morte w. 281; Bandą wasze 
zony wdowy (viduae Ex 22, 24) XV p. post. 
Kałużn 286; Ja przyszągam bogu y krolowi... 
*sprawydlywosczy vszyczacz yako wdowam tako 
syrotam XV p. post. Zab 539; Schesczzeth 
thysszancz z Egyptą Zydow... wyszło krom 
dzathek, wdów XV ex. MacDod 139; Vtenczass 
przyschła yedna wdova (vidua Luc 2, 36), na 
ymye prorokyny, dzyvka Ffamve!ova Rozm 79; 
O szynv yedney vdovy vmarlem, ktorego wzkrze- 
szyl lesus ib. 220, sim. ib. 252, 1471 SprTNW 
VIII 2,34; Vyelye vdow było (multae viduae 
erant Luc 4, 25) v zydovskey zyemy Rozm 252, 
sim. ib. 418; Nyevyasta... vzyawschy ssvey 
(leg. z swej) glovy podvyką, yako wtenczass 
vdovy noszyly, y podała mylemv Iesuszovy 
ib. 303; Vzyawschy myły lesus oną podvyką 
y *przydknąl kv oblyczv svemv..., y dal tey 
vdovye ib.; ~  Ziawyla syo gemu (sc. Elija- 
szowi) nyewyasta wdowa (mulier vidua) zbyraioc 
drwa BZ III Reg 17, 10; Yedna nyevyasta 
wdova na ymye Veronyka Rozm 300.

Wdowi fo r m y : n. sg. m. wdowi M W  94a; 
~  g. sg. m. wdowiego 1399 HubeSąd 87, 1468 
ZapWarsz nr 1319; ~  ac. sg. m. wdowi 1446 
AKPr VIIIa 50; neutr. wdowie M W  62b. 83a; 
~  L sg. m. (na) wdowiem 1438 Pyzdr nr 1163, 
1485 ZapWarsz nr 1579, 1491 ib. nr 1716.

Z n a czen ia : 1. ezwiązany z wdową, ad viduam 
pertinens' : a. wdowie stadło, stadło wdowie 
*wdowieństwo, stan wdowi, \iduitas : Wdowie
S ło w n ik  starop olsk i X

stadło (M W  83a: szthadlo szwe wdowye) w czyr- 
plywosczi y zszmyernosczi zatrzimawala (.sc. 
święta Anna) M W  62b; ~  b. wdowi stolec,
stolec wdowi *dobra posiadane przez żonę po 
śmierci męża, bona, quae uxor post mariti mortem 
tenet': Katusza... fecit concordiam cum suis 
pueris, odstopiwszy wdowego stolcza 1399 
HubeSąd 87, sim. 1468 ZapWarsz nr 1319; 
Yako pan Lascz vidzersal zemską dawnoscz 
trzy lata y pany drugye trzy lata... szyedzancz 
na wdowyem stolczu 1438 Pyzdr nr 1163; 
Yakom s*yą ya nye wrzuczil gwalthem na 
wdowy stolecz Anyn 1446 AKPr VIII a 50; 
Jako ya tho wyem, yze... Dorothy Mychal 
w ssyedlyszku w wdowyem stholczv nye po- 
ruschyl 1485 ZapWarsz nr 1579; Jakom ya 
nye wnyosl syą w then dom, gdzye yą yey 
mąsch szosthawyl po smyerczy swey na 
stholczv wdovyem 1491 ib. nr 1716.

2. 'złożony z wdów, ąui e viduis constat': 
Koor szpowyednyczy y wdowy, y panyenszky 
czyebye oszoblywie chwały M W  94a.

Wdowiec fmężczyzna, którego żona umarła, 
vir, cuius uxor obiit, viduus': Wdowyecz agamus 
ca 1500 R XLVII 355.

Wdowine 'opłata składana na rzecz panującego 
przy powtórnym zamążpójściu wdowy stanu chłop
skiego czy też własność wdowy, pecunia, quam 
vidua parentibus rusticis nata iterum nubens regi 
solvere debebat vel etiam res \iduae propria : 
Statuimus..., nequaquam dzevycze, wdoyyne 
et *pasterne rapiantur (1262) 1357 KodWP I 355.

Wdownik bot. \fiołek trójbarwny, Viola tri- 
color L .': Herba vidue vdownyk uel szyostra 
sz brathem XV ex. GILek 68.

Wdowski * wdowi, związany z wdową, właściwy 
wdowie, przynależny do wdowy, ąui viduae est, 
ad viduam pertinens, viduae proprius : Swlyokszi 
s syebye odzew wdowski (vestimentis yiduita- 
tis), omila (sc. Judyt) swe cyalo BZ Judith 10, 2; 
~  stolec wdowski 'dobra posiadane przez żonę 
po śmierci męża, bona, quae uxor post mariti 
mortem tenet': Kv othlozenyv szkodnego na- 
logv..., ysz zona po szmyrczy mąza, na stholczv 
wdowskem (in sede viduali)... ostan[y]ącz, po 
mązv wszisthko gymyenye trzymała..., vsta- 
wyamy, aby zona, gdy mąsz vmrze, tylko przy 
posagv a wyenye ostała Sul 74.

Wdowstwo 'wdowieństwo, stan wdowi, \iduitas*: 
Vtenczass przyschła yedna wdova na ymye 
prorokyny,... podst[r]arzala w svych lyeczyech, 
bo była szyedm lyat svem (leg. z swem) mązem, 
a potem sluzyla bogv od szyedmydzyeszyąt lyath 
y trzy w svym vdowstvye Rozm 79.

Wdówka 1. hypocor. 'wdowa, kobieta, której
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mąż umarł, mulier, cw/ws maritus obiit, vidua : 
*Kachnydczko, mą mylą wodffko {pro wdoffko) 
*navybornyąszą! 1457 R XXII 57.

2. wdówki pi. tantum, bot. \fiołek trójbarwny, 
F/b/tf tricolor L .': Wdowky herba vidue 1437 
RosY nr 2645, $/m. XV p. post. R LIII 66; 
Vdowky trinitas una 1460 Rost nr 3747, sim. 
ca 1465 ib. nr 4616; Wdówki paritaria minor 
1472 ib. nr 1618.

Wdówki cf. Wdówka
Wdrzeszenie cf. Wrzeszenie
Wdrzeszyć cf. Wrzeszyć
Wdrzucić cf. Wrzucić
Wdupnialy 'wydrążony, wydłubany, excavatus': 

Postea perforaverunt unum pędem clavo tercio 
durissimo et levaverunt in foveam al. w pyen 
wdupnyaly, quam fecerunt in terra ca 1500 
GIKazB I 83.

Wdychać *napełniać tchnieniem, afflatu com- 
plere': Quibus deus inspirando, *wdychagoycz, 
est loc<ut>us vocacionem XV med. GIWroc 87v. 
~  Cf. Wzdychać.

Wdyniać *wdmuchiwać (powietrze), może prze
nośnie zsyłać natchnienie, respirare, id est
spiritum ducere, vel translate afflatu men- 
tem alicuius concitare': Inspirare wdymacz, 
wdąncz ca 1455 JA XIV 493.

Wdyszeć 'wciągnąć w siebie powietrze, ode
tchnąć, spiritum ducere, respirare': Rzvcza-cz 
szya jako koth na myszy, asz twe szyrcze 
czasko wdyszy De morte w. 66.

Wdziać *włożyć, nałożyć coś na kogoś, aliąuid 
alicui imponere, induere': Jaco Micolay... Ja
dania szabithe<go> *wsszol w sszwo wesz 
y *wsszaczyl y {leg. ji ego’) w k<ł)od0, on 
powrosz nayn wdzayl {pro wdzyal) 1425 Kał 
nr 815. ~  Cf. Wzdziać.

Wdziedzicować fwprowadzić w posiadanie, tu 
pać, nadać komuś lenno, immittere aliąuem in 
possessionem, hoc loco praedium vel beneficia- 
rium alicui dare': Infeodatus, id est investitus 
wwyazan abo wdzedzyczowan OrtCel 7, sim. 
OrtLel 234.

Wdziedzinować 'nadać jako lenno, praedium 
velut beneficiarium alicui dare' (?): Feoditas, 
id est hereditas al. wdzedzynowane gymyenye 
wolnego dobra OrtCel 4, sim. OrtLel 233.

Wdzierżać 'powstrzymać od czegoś, tu od 
grzechu nieczystości, ab aliąua re cohibere, hoc 
loco a peccato impuritatis : Si continens sis 
et casta, wdzerzayącza abo czysta, venerare 
et lauda {sc. virginem Mariam), quia quoque 
talis es XV med. SKJ V 282, sim. XV p. post.

Wdzierżawać ' wstrzymywać od czegoś, ab ali

ąua re cohibere': Omnis, qui in agonę contendit, 
ab omnibus se abstinet, wdzerzawa, et illi 
quidem, ony zaprawdą wdzerzawayą (R XXV 
164: wdzerzawaya szą), ut corruptibilem coro- 
nam accipiant, nos autem incorruptam (I Cor 
9, 25) XV med. SKJ 1 63. -  Cf. Wzdzierżawać.

Wdzierżeć, Wdzirżeć fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
wdzirży ca 1470 MamLub 140; 2. pl. wdzirżycie 
XV in. R XXIV 72; ~  inf. wdzierżeć XV p. post. 
R I s. XXXIX; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. 
wdzirżano X \  p. post. StPPP X nr 197; ~  praet. 
3. sg. m. wdzierżał Rozm 110; ~  praet. pass. 
3. sg. m. był wdzierżan Rozm 88.

Z n aczen ia: 1. 'powstrzymać przed działaniem, 
zatrzymać w ruchu, ab agendo cohibere, repri- 
mere': Wyąthsza yest szromotha ypascz, nyzli 
szye wdzyerzecz od począnthka (minus vere- 
cundiae est abstinere, quam cadere) XV p. post. 
R I s. XXXIX; Kyedykolvye który vyatr ym 
przeczywny na nye vderzyl, ten byl zawzdy 
wdzyerzan moczą boża (est... divinitus reten- 
tus), aby ych nye obrazyl Rozm 88; Chczyal 
{sc. Herod) szye nożem przeklocz, alye... 
[...] vdzyerzal yemv raka (sed Accabius, con- 
sobrinus eius, dexteram continuit) ib. 110.

2. 'zatrzymać, pozostawić bez zmiany, retinere, 
nihil mutare': Quorvm remiseritis peccata, re- 
mittuntur eis, et quorum retinueritis, *wdirzice, 
retenta sunt (Jo 20,23) XV in. R XXIV 72; 
Wdzyrsy differt {war. kał.: wzdzierzy; totum 
spiritum suum profert stultus, sapiens differt 
et reservat in posterum Prov 29, 11) ca 1470 
MamLub 140.

3. 'nie wyrazić zgody, odmówić czegoś, aliąuid 
recusare, non concedere': Nos igitur... libertati 
eorum {sc. civium et incolarum oppidorum) 
volentes assentire, presertim quia racionabilia 
petentibus non est consensus denegandus udzyr- 
zano XV p. post. StPPP X nr 197.

Cf. Wzdzierżeć
Wdziewać 'wprowadzać w dzierżawę, in prae

dium conductum immittere': Quod si Iohannes 
et Nicolaus... aliquos mellificiatores ad repa- 
randurn noua mellificia in eandem hereditatem 
intromiserint vlg. wdzewacz, tales proventus 
ex nouis mellificiis prouenientes... per medium 
dividere tenentur 1428 Monlur V 88.

Wdzięczen cf. Wdzięczny
Wdzięczni cf. Wdzięczny
Wdzięcznie 'z ochotą, chętnie, libenter, pro- 

penso animo': *Wdzoncznę gratuite ca 1428 
PF I 494; Zdrów bącz, Ihu Criste,... a po- 
twerdz dzyszya thako we mnye wszytky szyły, 
iakobich dzysza thobye mogl wdzącznye szluzicz 
XV ex. R XXV 226.
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Wdzięczność 1. 'okazywanie życzliwości, słowa 
przyjazne, oświadczenie chęci odwzajemnienia się 
dobrymi czynami, significatio benevolentiae, V£/Z>a 
amica, ad gratiam bonis factis referendam promp- 
tum se praebendi actus5: Fornicacio... aut aua- 
ricia nec nominetur in vobis..., aut stulti- 
loąuium, aut scurilitas..., scd magis graciarum 
accio węczey dzęcowanye, wdzącznoscz (Eph 5,4) 
XV med. SKJ I 76.

2. 'życzliwość, przychylność, laska, benevolen- 
tia, fawr, studium, gratia : Rcpletus est spiritu 
sancto, per hoc intelligitur, quod gratia, wdzocz- 
nosczi, et misericordia repletus est ad genus 
humanum XV in. GIKazB 11 82.

Wdzięczny, Wdzięcznifo rm y : n. sg. m. wdzię- 
czen MW  52a, Rozm 142; wdzięczny 1484 
Reg 705, Rozm 119. 143. 148; / .  wdzięczna BZ 
Lev 7, 18, Dział 63, 1471 Mam Kai 176, etc.; 
wdzięcznia 1461—7 Serm 349r; wewfr. wdzięczno 

Lev 22, 20; wdzięczne 1426 Msza IV s. 315; 
~  g. sg.f. wdzięcznej BZ Nah 3, 4; ~  uc. .sg. m. 
wdzięczny XV 5X7 I 88; neutr. wdzięczne 
ca 1428 PF I 480; ~  i. sg. m. wdzięcznym 
ca 1470 MamLub 286; / .  wdzięczną BZ Lev 
23, 11; ~  /. sg. m. (w) wdzięcznem BZ Is 49, 8; 
~  ac. pl. m. wdzięczne 1471 MamKal 22; 
wdzięcznie 1471 MamKal 286; /. wdzięczne BZ 
I Par 21, 24; neutr. wdzięczna FI i Pul 118, 108; 
~  i. pl. f . wdzięcznymi 1461—7 Serm 93r.

Z n a czen ia : 1. 'pełen wdzięku, ujmujący,
piękny, \enustus, gratus, pulcher : Prze wyelkoscz 
nyeczistoti zley szoni krasney a wdzoczney 
(speciosae et gratae) BZ Nah 3,4.

2. 'przyjemny, dobrze, mile widziany, iucundus, 
gratus, acceptus" : Wdzącznym (war. /ca/.: wdzan- 
cznye) vczynyl gratificavit (in laudem gloriae 
gratiae suae, in qua gratificavit nos in dilecto 
filio suo Eph 1, 6) ca 1470 MamLub 286; 
Boczyem tho yest prawdzywa... vyara, a kto 
nye yesth w yey thovarzysthvye, nye bądzye 
wdzyączny any w lasscze przed oblicznosczyą 
navysschego pana (nemo in conspectu altissimi 
acceptus redditur, nemo gratiosus occurrit) 1484 
Reg 705; Pulchra, czudna, est anima, que se 
purificauit a viciis et superinducta est virtutibus 
gratuitis odzalą cznotami wdzacznimi 1461—7 
Serm 93 r; In verbo proposito proponitur fides 
nostra quoad articulum resurreccionis, probata 
per sensum, rata per consensum doswyath- 
czona przesz sens, w'dzacznya przes doswat- 
<czenie> ib. 349 r; ~  Constituentes posta- 
wayocz ratum przespyeczne, gratum wdzen- 
czne... ymyecz, czokoly przesz gich procura- 
tora... obrzondzono by bilo w thych rzeczhach 
ca 1428 PF I 480; <G>dysz geden kroi gest,

gedno prawo i gedna moneta..., która ma bycz 
wyeczna y dobra w wadze, aby tym wyaczey 
była wdzaczna i przygemna (ut per hoc magis 
sit grata) Dział 63; ~  ~  wdzięczen komuś:
Raczcze napelnycz nyedostatek moy, abich 
przesz wasz (sc. apostołow Szymuna i Tadeusza) 
mogl wdzianczen bicz naswiathsey *cziotuchny 
wassey M W  52a; Nyechay my prze was łaskaw 
bandzie... Jesus y iego matuchna, M aria,... 
abi gim wdziaczna bila służba nabożeństwa 
M W  54a; Navczy mye, dvscha zęby thobye 
wdzyaczna y podobna była Naw 125; Wschem 
lyvdzyem vczynyl szye (sc. Jesus) vdzączny 
(se fecit gratiosum) Rozm 119, sim. ib. 143; 
Bogv y lyvdzem byl wdzyeczen (Iesus proli- 
ciebat... gratia Luc 2,52) ib. 142; Kazdemv 
szye myl pokazał (sc. Jesus) a tesch yyelmy 
wdzyączny (dilectus hic apparuit) ib. 148; Bo 
yydzymy, yzecz yego (sc. Krystusa) yschytky 
yczynky... nye ssą zle, alye barzo yzyteczne 
y yyelmy *ydzyączna pospolstw (leg. pospól
stwu) ib. 584; ~  ~  (o ofiarach, de sacrificiis) 
'zasługujący na przyjęcie, acceptabilis : Wolna 
yst mogych wdzoczna wczyn (yoluntaria oris 
mei beneplacita fac) Fl 118, 108, sim. Pul; Tho 
danye, panye,... raczy... ydzanczne albo przy- 
gemne myecz (digneris... accepta habere) 1426 
Msza IV s. 315; Nye bodzye wdzoczna gego 
ofTyera (irrita fiet oblatio) BZ Lev 7, 18; Sa- 
myecz nyepokalany bodze... Bodze myecz prze- 
kazo, nye offyeryycze, bocz nye bodze wdzoczno 
(neque erit acceptabile) ib. 22,20; Ienze (sc. 
kapłan) wznyesze oczepko przed panem, abi 
wdzoczno bila (ut acceptabile fit) za was ib. 
23, 11; Bo any nyczs tobye mam odiocz, a tak 
obyetowacz panu zapalne obyati wdzoczne (ho- 
locausta gratuita) BZ I Par 21, 24.

3. 'będący wyrazem życzliwości, qui benevolen- 
tiam, gratiam significat' : Sicut accepit graciam, 
gl. id est gratuitam donacionem yako wząl od 
boga wdzęczny dar a laska (I Pet 4, 10) XV ex. 
SKJ I 88; ^ Tocz mowy pan: <W> czasy wdzo- 
cznem (in tempore placito) ysliszalem cyo BZ 
Is 49, 8.

4. wdzięczen czegoś 'czujący się zobowiąza
nym za dobrodziejstwo, doceniający je, cjui aliąuid 
magni facit, iuste aestimaP: Et <ab> obfusca- 
cione dati et accepti a nye gessy wdzyoczey 
(pro wdzyoczen, war. kal. : gesth wdzanczna) 
darv *wznątego (erubescite... a socio et amico 
de iniustitia..., de furto... et ab obfuscatione 
dati et accepti Ecclus 41,24) ca 1470 Mam
Lub 176.

5. w błędnym przekładzie łac. strenuus 'dzielny, 
fortis, virtute praeditus : Wdzączne (war. lub.:
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*odatne, BZ: stateczne) strenuos (electis viris 
strenuis de cuncto Israel Ex 18,25) 1471 Mam- 
Kal 22.

C f Wzdzięczny
Wdzirżeć cf. Wdzierżeć
Wdźwigać 'wznosić, budować, exstruere, aedi- 

ficare : Wdzwigaly eriebant {war. kai: wczian- 
galy erigebant, mamotrekt mikułowski: zdwi- 
hachu; ad imperium domini erigebant tentoria 
Num 9,20) ca 1470 MamLub 40. ~  Cf.
Wzdźwigać.

Wdźwignąć epodnieść, unieść, tollere, elevare : 
W noczy *wdzgnycze (Pul: *wzdzygnycze) rocze 
wasze (extollite manus yestras) we swota 

133,3; Wdzwygno roko swo (levo manum 
meam) ku gospodzynu bogu nawisszemu BZ 
Gen 14, 22; ~  Nye cincze sobye modli ritey 
any obrazow, any znamyenya kamyen<ne)go 
*wdzignocz postawyaycze (nec insignem lapidem 
ponetis) w zemi waszey, abyscze syo modlili 
gemv BZ Lev 26, 1. ~  Cf Wzdźwignąć.

We cf. W
Wederka£ Wederkaw cf. Wyderkaf
Wederkof(»t)j, Wederkow cf. Wyderkaf
Wederkowy cf. Wyderkowy
Wedla 'obok, przy, w pobliżu, iuxta, prope, 

in propinąuo': Otho angyol boszy stanął yedla 
gych (sc. pastyrzow, stetit iuxta illos Luc 2, 9, 
SKJ V 261: podle gych, Rozm 68: podia ych) 
EwZam 292.

Wedle łącząc się z gen. rzeczownika: 1. wy
mienia wzór postępowania, zalecenie takiego 
a nie innego działania 'zgodnie z czymś, na 
podstawie czegoś, alicui rei convenienter, secun- 
dum aliąiud, ex aliąua re : Affecto in termino 
concittatorio... satisfactionem ąuingentarum 
marcarum iuxta concittacionem al. wedle roku 
przypowyesczonego 1486 AGZ XIX 250; Jeslibi 
ktho plinącz s traffthą... jaz... wylomyl..., 
thakowi iesliby byl... pokonan wedlye obiczayy 
a prawa wodnego (a parte iure aąuatico con- 
victus), thedi... ma zaplaczicz 1498 MacPraw 
VI 275.

2. wymienia podstawę oceny 'pod względem 
czegoś, aliąua re (scilicet aliąuid aestim aref: 
Pilnosczom doglendacz chczemy, sze<by> wselky 
thowar y kupya, chtorem pod kromy przedayom, 
kasdem wedlye ye dostoinosczy... przedano, 
myerzonoj ważono XV p. post. WilkKrak 
47.

3. wymienia to, w czego bliskości, sąsiedztwie 
coś innego się znajduje 'obok, przy, w pobliżu, 
iuxta) prope, in propinąuo : Ysze pany Katha- 
rzina rambyla łasz... vedle rzeky Radomirza 
{pro Radomicza) 1427 MPKJ II 307.

Według łącząc się z gen. rzeczownika: 1. wy
mienia wzór postępowania, zalecenie takiego 
a nie innego działania 'zgodnie z czymś, na 
podstawie czegoś, alicui rei comenienter, secun- 
dum aliąuid, ex aliąua re': Thedi wedlvg prawa 
thraczi czescz (perdit... honorem ipso iure 
et facto) y ymienie gwalthownik thakowy 1498 
MacPraw VI 272; Thedi wedlvg stharego stha- 
tvtv y thes wedlvg niedawnego (iuxta statutum 
antiąuum et noviter... editum)... thakowi stha- 
rostha ma zaplaczicz kxiązączyu za wyną ib. 274; 
Przyszyagamy na thy szwyathe ewangelye vedlug 
zakony naschego chrzescyanszkyego 1500 
MMAe XIV 469.

2. wymienia podstawę oceny 'pod względem 
czegoś, aliąua re (scilicet aliąuid aestim aref: 
Starosta, ktori nie skarżę zlodzieia albo lothra 
według iego zasługi (iuxta eius demeritum), 
zaplaczi głową kxiązączyv 1498 MacPraw VI 
274, sim. ib.

Wedyrkof cf. Wyderkaf
Wegnać fo rm y: inf. wegnać ca 1455 JA 

XIV 492; ~  praet. 1. sg. m. -m wegnał 1386 
Pozn nr 6, 1421 TPaw VII nr 2404, 1461 Zap- 
Warsz nr 1102, etc.; 2. sg. m. wegnałeś 1491 
AGZ XVIII 316; -ś wegnał 1425 RtKon nr 424; 
3. sg. m. wegnał 1399 Pozn nr 370, 1400 Kościan 
nr 206, 1407 Czrs 7, etc.; ~  part. praet. act. 
wegnawszy 1464 ZapWarsz nr 1126; ~  part. 
praet. pass. n. pi. f. wegnany 1402 Pozn nr 808.

Z naczen ie: 'wpędzić, goniąc zapędzić gdzieś 
(głównie o zwierzętach), intra aliąuem locum 
compellere, cogere (imprimis de animalibusf: 
lako Swantopelk ne pobrał ymena Mikolayeva, 
*czs0 tamo vegnal 1399 Pozn nr 370; Predictos 
eąuos... in eandem domum suam impulit vlg. 
wegnał 1441 StPPP II nr 2895; Yakom ya... 
nye vegnal skotha hy kobil in siliginem 1461 
ZapWarsz nr 1102; Yakom[i] ya nye spasł 
Woyczechowy... owsv y lanky, wegnawszy bydło 
mogę gwalthem 1464 ib. nr 1126; Pro eo, quia 
tu ... recepisti ibidem decem boves... et quadra- 
ginta ancas al. gaszy, et impulisti al. yegnalesz... 
in hereditatem ville 1491 AGZ XVIII 316; 
~  do czegoś: Ysze Micolay wegnał owcze do 
Drzeczcowa 1400 Kościan nr 206, sim. 1416 
ib. nr 601; lako za ti [owjowcze, czso wegnani 
do Yasena, dominus Albartus... vczinil dosicz 
za pana Wocenczego... duso kapliczy 3402 
Pozn nr 808; <I)dzyk szalował na pastirza, 
ysz owczą, ktorasz do czrzody przez pastirza 
wegnał (ovem ad gregem impulsam, Sul 45: 
owczą do czrzody wpądzoną),... ten owcze 
gemv nye przygnał a tako zgynąla Dział 36; 
~  na coś: Allexy... wegnał skot na ogrod
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WEGNAĆ WEJRZEĆ 69

Bechnyn 1417 Kościan nr 642; Jacosz na moya 
dzedzyna vegnal dwa wyeprza przes moyey 
woley 1425 RtKon nr 424; lnigere oth pasthwy 
stado na myesczcze vegnacz albo na stanye 
ca 1455 JA XIV 492; Abigere oth stana bidlo 
albo oth mesczcza na pasthwy vegnacz ib.; 
~  w coś: Jacom ne yegnal cobili w Micnewo 
dzedzino 1386 Pozn nr 6, sim. 1421 TPaw VII 
nr 2404; Iaco Pawłów pasturz... swine w moy 
las wegnał szilo 1407 Czrs 7; Zayoly na swem 
polu trzodo y wegna<li> w szwoy poszpolni łasz 
1407 RtKon nr 272; Yz Niclasz ne wegnał tego 
dobitka w dom Katharzinyn 1412 Kościan 
nr 465; Anim bidla z obori gyego vignal, ani 
w ssa (pro w sfa 'swą’) oborą vcgnul 1468 
TymProc 244; Yakom ya nye wkrath volv 
plovego... anym go w dom wegnał 1480 Zap- 
Warsz nr 1534; ~  ~  Pop... debet iurare. .
ad instanciam Deschconis... pro eo, quia ipsum 
pomowil, quod sibi tezą percussit et w long 
wegnał 1440 AG Z  XI 171. ~  Cf. W ezgnać.

W egnan ica 'Świnia wpędzana na wypas do cudze
go lasu, prawo wypasu w lesie, zwłaszcza świń, 
może też opłata za korzystanie z wypasu, scrofa 
pascendi causa in ałienam silvam compułsa, ius 
animalic, imprimis scrofas, in silva pascendi, 
fortasse etiam pecunia pro pastione sohenda : 
Nicolaus... ab omnibus iuribus... et eciam 
quibuscumque aliis iuribus, que wegnanicze, 
wramb, łeczenstwo, lodowe seu pobrze- 
szne vlg. dicuntur, ... sponte... recessit 
1391 MMAe VIII 156, sim. ib. 155, (XV) 1612 
DokMp I 310; ~  Fassus est, quia domina 
Kathussa possidet hereditatem P. cum inpulsione 
scropharum, que in vulgari dicuntur wegnanicze 
1398 Hubę Sąd 150; Eidem Bernard o partem 
prouentus, que sibi in siluis ibidem a scrophis 
vlg. wegnanicze cederit 1400 StPPP VIII nr 9840; 
Si... qui homines de Bukowsko alienos homi- 
nes... susceperint in pascendo pecora al. wegna- 
nycze, extunc de illis dominus et possessor 
ville dietę Bukowsco recipiat ossep 1435 AGZ 
XI 94; Sed quicunque extranei homines peccora 
sive scrophas ad silvas super pascua, glandines 
aut faginulas impulerint al. wegnanyce, hec 
solucio ad castrum Camenyecz debet pertinere 
1453 ib. 388; Quia tu recepisti tres marcas... 
a Nicolao thabernatore... in scultecia sua solarii 
a <scrophis> al. od vegnanycz yiolenter 1464 
StPPP II nr 3771.

Wegnanie 1. ' wpędzanie świń na wypas do lasu, 
scrofas in silvam pascendi causa compellendi 
actus: Si vero inpelłiciones al. yegnanye scro
pharum aut porcorum fuerint in Malnow, tunc 
pertinet super Andream, si yero tales yegnanye

fuerint in yillam Sokale, tunc hoc pertinet super 
Iacobum 1449 AGZ XIII 287, sim. ib. 288.

2. eprawo wypasu świń w lesie, ius scrofas 
in silra pascendi \ Jacobus et Raphael in pre- 
fatis silyis perpetualiter habebunt scropharum 
impulsu ras al. wegnany e ad glandes et ad 
fagines 1485 AGZ XVI 193.

W ejć cf. W ejść
W ejrzeć, W erzieć, W eźreć, W eźrzeć f o r m y : 

praes. ind. 1. sg. weźrzę BZ Ley 26, 9, Pul Ez 2, 
XV p. post. GIDom 62; weźrę Rozm 56; werzię 
FI Ez 2; 2. sg. weźrzysz FI i Pul 34, 20; 3. sg. 
wejrzy XV ex. MacDod 140; ~  imper. 2. sg. 
weźrzy FI 21, 20, FI i Pul 12, 3. 21, 1, etc. etc., 
Rozm 523.758; weźry Rozm 499.610.833; 
wejizy M W  15b, XV ex. GIWp 29, XV ex. 
SKJ I 150.151; 2. pi. weźrycie Rozm 483; 
~  inf. weźrzeć 1424 Msza III s. 60, sim. VI. 
VIII. XII. XIV, BZ Judith 9, 6, XV <?*. Kalużn 
290; wejrzeć Spow 3, 1426 Msza IV s. 315; 
~  praet. 1. sg. m. jeśm weźrzał Pul 65, 17;
2. sg. m. weźrzał jeś FI 30,9; -(e)ś weźrzał 
BZ Gen 16, 13. Judith 9, 7, Pul 30,9, Naw 83, 
XV ex. Kalużn 290; -ś weźrał XV ex. GIWp 69;
3. sg. m. weźrzał jest FI 13, 3. 52, 3. 101, 20, etc., 
Pul 32,13; werział jest Pul 52,3; weźrzał 
FI 32, 13, FI i Pul 101, 18, BZ Gen 1,9, etc., 
Rozm 833; weźrał XV med. GIWroc 24r, 1456 
ZabUPozn 86, Rozm 57, etc.; wejrzał EwZam 
288. 289; f  weźrzała jest FI i Pul 84, 12; weźrzała 
BZ Judith 10,20; weźrala Rozm 21; 3. pl. m. 
weźrzeli BZ Ex 16, 10, Pul 77, 36; ~  pląperf 
3. sg. m. był weźrzał BZ I Par 21,20; 3. pl. m. 
są byli weźrzeli Gn 181 b; ~  condit. 3. sg. m. 
weźrzałby De mor te w. 452; by weźrał Rozm 758; 
~  part. praet. act. weźrzaw BZ Ex 14,24. 
Tob 7, 2; weźrzawszy BZ Deut 26, 7; weźrawszy 
XV in. R XXIV 72, Rozm 59.64, etc.; wej
rzawszy EwZam 302; werziawszy XV med. 
RRp XXIII 279.

Z naczen ia: 1. 'popatrzeć, spojrzeć, zwrócić 
wzrok, też w znaczeniu niedokonanym patrzeć, 
spoglądać, spectare, oculos conicere, intueri, 
respicere, etiam sensu imperfectó*: bez kontekstu 
polskiego: Maria Magdalena et Maria Iacobi, 
et Salome... yeniunt ad monumentum... et 
respicientes, wesrawsi, yiderunt reuolutum lapi- 
dem (Marc 16,4) XV in. R XXIV 72; Sub- 
levatis, pod<niosł ?>, weszral, Ihesus oculis in 
celum dixit (Jo 17, 1) XV med. GIWroc 24r; 
Werzawszy conspiciens XV med. RRp XXIII 
279; ~  absolute: S neba wesrzal (respexit,
Pul: wesrzal yest) gospodzin FI 32, 13, sim. BZ 
Gen 1,9; Bosze czcy,... wesrzi (respice) s neba 
y widz! FI 79, 15, sim. Pul; Sprawednoscz
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s neba wesrzala iest Oustitia de caelo prospexit) 
FI 84, 12, sim. Puł; Ale Ornan, gdisz bil wezrzal 
(cum suspexisset) a vzrzal *any0la boszego 
BZ I Par 21,20; Spytał {sc. Jesus) yego: Vy- 
dzyschly czo? A vezryavschy (aspiciens Marc 
8, 24) rzeki: Yydzą lyvdzy chodzącz Rozm 361, 
sim. ib. 406; Vezryczye (respicite Luc 21,28), 
podnyesczye glovy vasche ib. 483; ~  na kogoś, 
coś: Gospodzin z neba wesrzal iest {Puł: we- 
szrzal, ib. 52, 3: werzal yest) na sini luczske 
(prospexit super filios hominum) FI 13, 3, sim. 
ib. 52,3, FI i Puł 32,14; Bo wezrzal gest 
(prospexit, Puł: wezrzal) z wisokostzy swotey 
swe, gospodzyn s neba na zemo wezrzal gest 
(in terram aspexit, Puł: wezrzal) FI 101,20; 
Weszrzy na nyebo (suspice caelum) a sliczy 
gwyazdi BZ Gen 15,5, sim. ib. Judith 6,15; 
Ti, panye boże, genzesz na myo weszrzal (qui 
yidisti me) BZ Gen 16, 13; Weszrzaw pan na 
Stani (respiciens... super castra) egipskye... 
y zabił woysko gich BZ Ex 14,24; Weszrzely 
na puszczyo (respexerunt ad solitudinem) ib. 
16, 10; Vezrzaw Raguel na Thobyasa (intuens 
Tobiam Raguel), rzecze ku Annę BZ Tob 7, 2; 
Tisz vezrzal na gich zastopi (aspexisti super 
castra) BZ Judith 9, 7; Gdisz na gego twarz 
wezrzala (sc. Judyt, cum in faciem eius in- 
tendisset), poklonyla syo gemy ib. 10,20; Przy- 
yyedly go do Ihusa a yeyrzawszy nan Ihus 
(intuitus autem eum Iesus Jo 1,42) rzeki 
EwZam 302; Vsehmocny myły panye..., thy 
yesrzy cys na mnge tak, gakos vesral na Ma- 
nasesa y na Dawida XV ex. GtWp 69; Yze 
z yey (sc. Maryji) oczv pochodzy<ło> syyatle 
promyenye, ysz zarazyl zrok kazdemy, yen na 
nye vezral (intuentium visum percusserunt) 
Rozm 57; Vezrawschy na Marya (yocantes 
Mariam), rzeki yey ib. 59, sim. ib. 506; Vezraw- 
schy na zyemye yzrzy yyelykye (łeg. w wielikie) 
syyątlosczy anyely ib. 64; Moy myły synv, ... 
vezry {ib. 523: yezrzy) na thy pyerszy, kto- 
ryschesz ty yzyyal ib. 499; Yz <k)to by nan 
yezral, lyaklby szye ib. 758; Bo myły Iesus byl 
tako... laskayego yezrzyenya, yze yemy nye mogl 
*nyk zlye myslycz, na kogo yezrzal ib. 833; 
~  nad coś: Nad yeesz {Msza VI. VIII. XII. 
XIV: na gesz) myloscziwym... obliczym wesz- 
rzecz {Msza IV: yeyrzecz) raczy (supra quae... 
respicere digneris) 1424 Msza III s. 60, sim. VI. 
VIII. XII. XIV; ~  w coś: Tako vocz ony 
ludze... socz ony biły f grób yesrzely Gn 181 b; 
Zaszczitcza nasz, przisrzi, bosze, y wezrzi w obli
cze (respice in faciem, Rozm 833: yezry na 
oblycze) pomazańcza twego FI 83, 9, sim. Puł; 
Vczryawschy myły Iesus v nyebo y rzeki (suspi-

ciens autem Iesus dixit Luc 10,30) Rozm 332; 
~  za czymś: Za zloszczo acz yesm wesrzal na 
szyerczu moym (iniquitatem si aspexi in corde 
meo, FI: lichoti acz iesm przyglodal w serczu 
moiem), nye wysłucha gospodzyn Puł 65, 17; 
~  ~  Nygdy pysno nye yezryala {sc. Maryja) 
albo nyelaskavye (visus eius... non torvus, 
neque discolus, nec malitiosus) Rozm 21; 
~  ktorem obliczem weźreć 'jakim prawem, 
z jaką śmiałością spojrzeć, popatrzeć, quo iure, 
qua audacia aspicere, videre*: Ach, mnye nądz- 
nemv, ktorem oblyczem poyde do kosczyola, 
ktorem vezryą a vzryą kaplany boże (qua facie 
visurus sum sacerdotes dei)? Rozm 56.

2. 'spojrzeć z uwagą, życzliwie, łaskawie, cit- 
tente, benigne spectare : Bo dokot powiszon 
bodze neprzyaczel moy nade mno? Wesrzi 
(respice) y uslisz me, gospodne, bosze moy 
FI 12, 3, sim. Puł; Ale ti, gospodne, ne cddalay 
pomoczy twoiey ote mne, na odgimane moie 
wesrzy (ad defensionem meam conspice, Puł: 
poględay) FI 21,20; Gospodne, kegdi wesrzisz 
(quando respicies)? Wroczy duszo moio od 
zlosczy gich FI 34, 20, sim. Puł; Ku pomoszenu 
mne wesrzi (ad adiuvandum me respice, Pul: 
na pomocz my wesrzi) FI 39, 18; Isze tak 
vdzyalal mnye pan dnyow, chtorych veyrzal 
oddalyacz szromothą (respexit auferre oppro- 
brium Luc 1,25) moyą EwZam 288; ~  na
kogoś, coś: Bosze moy, wezrzy na mo (respice 
in me), czemu ies me został? jFY 21, 1, sim. Puł, 
sim. FI i Puł 24, 17. 34,26, etc. ; Radow<a)cz 
se bodo w miloserdzu twoiem, bo wesrzal ies 
{Puł: bosz wesrzal) na smaro moio (respexisti 
humilitatem meam) FI 30, 9; Wesrzi {M W 15b: 
weyrzi) na sługi (respice in servos) twoye y na 
dzala twoia Fł 89, 18, sim. Puł; Wesrzal (sc. 
gospcdzin) na modlitwo (respexit in orationem) 
smernich y ne wzgardzal modlitw gich FI 101, 18, 
sim. Puł; Ne vzrzo pana boga w zemy szywych, 
ne werzo {Puł: nye wezrzę) na czloweka voczey 
(non aspiciam hominem ultra Is 38, 11) Fł Ez 2; 
Ach, panicze Bernacze, wesrzi na me vbostwo 
a pomoszi! XIV ex. Zab 315; Dzisa boog na 
ugabane luda sfcgo wesrzal yest (afflictionem 
populi sui respexit, ZabUPozn 86: veszral) XV 
in. Módl Jag 36; Y weszrzal gospodzyn na 
Abela... ,  ale na Kayma nye weszrzal (respexit... 
ad A bel..., ad Cain... non respexit) BZ Gen 
4 ,4 .5 ; Alye pan bog weszrzal gest na myo 
a na mo nodzo (afflictionem meam... respexit) 
ib. 31,42; Wesrzo na was (respiciam vos) 
a wsrosczecze y wsplodzicze syo BZ Lcv 26, 9; 
Vssliszal gest {sc. bog) nasz a wesrzawszi na 
nasze pokori (respexit humilitatem nostram)
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BZ Deut 26, 7; Kyedy mnych na konyv szkacze, 
nye veszrzalby na nalepsze kołacze De morte 
w. 452; Ad quem respiciam, y na kogo wezrza, 
nisi ad humilem (Is 66, 2)? XV p. post. GIDom 
62; Wyelby dusza moya pana..., isze yeyrzal 
na pokorą (respexit humilitatem Luc 1,48) 
sluzebnyczky svoyey EwZam 289; Veyrzy (ib. 68, 
Kałużn 290: weszrzy) ną nąsz myły [my] pąnye, 
nyechącz szye yvsz thako szthąnye XV ex. 
GlWp 29, sim. XV ex. S K J I 150. 151; Wyerzycz 
(pro weyrzycz) pan bog na szwogye slugy XV ex. 
MacDod 140; Vezry na mą duschą, yze yest 
nyevynna Rozm 610; Przetoz vkazvyą sve ob- 
lycze vbyte, aby thy, myły stvorzyczyelyv, 
vezravschy na nye y był nam mylosczyy ib. 834; 
~  weźrzeć okiem miłosiernym, wejrzeć oczyma 
miłosierdzia: Prossza svego styorzyczyela,... 
aby raczył yeyrzecz oczyma svego mylosyerdzya 
na mya, grzesnego czloyyeka Spow 3; Vezrzy 
okyem myloszyernym podług yolyey twey na 
mya, Nawoyka, yakosz yezrzal na Maria Magda
lena Naw 83; O panye Jczy Kriszczye,... raczy 
na mye wezrzecz okyem myloszyernym, ktho- 
rymesz na Pyotra yezrzal XV ex. Kałużn 290; 
~  ze zdaniem: Vezry, oycze, yze nye podług 
mey yyny ydą na mąką, alyem tobye offyaroyan 
Rozm 610.

3. 'zobaczyć, ujrzeć, ridere, conspicere : Bo 
myslyl Pylat, yze yezrayschy Zydoyye tego złego 
y przeklyąthego czloyyeka y Iesucrista, pełnego 
yschytkey dobroczy, bądą szye sromacz proszycz 
[Iesucrista] tego złego czloyyeka Barabascha 
Rozm 808.

4. corruptum pro wierzyć: Y weszrzal Abram 
ku bogu (credidit Abram deo) BZ Gen 15,6; 
We wszech tych zgrzeszyły yeszcze a nye 
wezrzely (non crediderunt, FI: ne werzili) 
w dzywy yego Pul 77, 36.

Wejrzenie, Wejźrzenie, Weźrenie, Weźrzenie 
fo rm y: n. sg. weźrzenie Rozm 20. 833; wej
źrzenie XV p. pr. SKJ 1313; wejrzenie XV med. 
Zab 523, ea 1500 GIKazB I 71; -  g. sg. we- 
źrzenia FI i Pul 72,4, BZ Gen 29, 17. Judith 8, 7, 
Rozm 20. 833; weźrenia Rozm 610. 730; ~  ac. sg. 
weźrzenie Rozm 758; weźrenie XV ex. GlWp 69; 
~  v. sg. wejźrzenie 1464 Wisi nr 1945; ~  /. sg. 
weźrzenim Spow 2; wejrzenim Spow 3; ~  /. sg. 
(na) weźrzeniu BZ I Reg 16, 12. Judith 11, 19, 
Rozm 142.

Z naczen ia: 1. 'spojrzenie, wzrok, aspectus, 
obtutus oculi': la gresni czlowek *kaio se... 
grzechów, czom se gich dopusczil... wezrzenym 
(Spow 3: yydzenym..., yeyrzenym, 1.6: wi- 
dzenim) Spow 2; Ff myg ceskoscy na cebye 
sercem mym [my] mam yesole wesrenye y thys

pocesenye XV ex. GlWp 69; Ecce ąuomodo 
aspectus, yeyrzcnye, Xpi est necessarius ad 
cognicionem peccatorum ca 1500 GIKazB I 71; 
Oczy yey (sc. Maryji) syyąte byale (pro byle)... 
dzyyno nadobne, yezrzyenya lyybyeznego (as- 
pectu delectabiles), slotkyego a yyelmy yyesyo- 
hgo, yey yezrzyenye (yisus eius) było barzo 
czyche, dobrotlyye Rozm 20; Gospodnye, oycze 
moy, ... nye ydrączay (pro odvraczay) thvcgo 
yezrycnya ode mnye, tyego syna ib. 610; Na- 
pyrvey zayyazaly yemv (sc. Jesusowi) oczy' 
y oblycze, bo byl laskayego yezrycnya ib. 730; 
Vezrzy, kako nądznye stoy v v[ą]dreczenyy 
moy szyn myły, .. oczy yego mayącz ssmyer- 
thne yezrzenye ib. 758; Jesus byl tako yyelebnego 
y tako laskayego yezrzyenya, yze yemv nye 
mogl *nyk zlye myslycz, na kogo yezrzal ib. 
833; Yego (sc. Jesusa) krassne y barzo roz- 
koschne yezrzyenye to szye było zmyenylo, bo 
około yego syyąthych oczv było yyączey nyz 
na tyssyącz ran ib. Ach, moye namilsche 
weysrzenye! 1464 Wisi nr 1945.

2. *wygląd, to jak ktoś, coś wygląda, alicuius, 
alieuius rei aspectus, habitus': Vidimus eum 
et non erat aspectus, gl. id est delectabilis 
*wyeyzrzenye (Is 53,2) XV p . pr. SKJ I 313; 
Ale Lya myala gest oczy bolyocze a Rachel 
twarzy krasney a weszrzenya nadobnego (ve- 
nusto aspectu) BZ Gen 29, 17; A bil (sc. Dawid) 
rumyani a kraśni na wezrzenyu (pulcher aspectu) 
BZ I Reg 16, 12; A bila (sc. Judyt) yyelmy 
iasnego wezrzenya (cleganti aspectu) BZ Judith 
8,7; Nye takey zoni na zemy w wezrzenyy 
(in aspectu), w krasye y w umisle swich slow 
ib. 11, 19; Wez<rz)cnye gich iako lampi (aspec
tus eorum quasi lampades) BZ Nah 2,4; Nye 
byl (sc. Jesus) gnyevlyyy, na yezrzycnyy ly- 
byezny, czychy, yyeszyoly (in aspectu placidus, 
mitis et iocundus) Rozm 142.

3. fdostrzeganie, liczenie się z czymś, wzgląd, 
actus videndi, respiciendi, non neglegendi : Bo 
ne wesrzena smerczi gich (non est respectus 
morti eorum) FI 72,4, sim. Pul; Weyrzenye 
respectus XV med. Zab 523.

(Wejście) Weście czy Weszcie form y: n. sg. 
węszcie XV med. MPKJRp V 430, BZ I Reg 16,4; 
~  g. sg. weszcia FI i Pul 120, 8, BZ Jos 5, 1. 
IV Reg 14,25, etc.; ~  d. sg. weszciu XV in. 
R XXIV 73, BZ Jos 2, 11; ~  ac. sg. weszcie 
BZ Num 34,4. IV Reg 19,27, 1456 ZabU- 
Pozn 87; ~  /. sg. (w) weszciu XV med. SKJ V 
277, BZ Ex 38, 26. 30. Num 3, 26. 16, 27, 
etc.

Z naczen ia: 1. 'wkroczenie, przyjście, intro- 
itus, ingres sus': Pan strzezy weszcza (introitum)
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twego y wyszcza twego FI 120,8, sim. Pul; 
Exi in vias et sepes et compelle intrare pripądz 
kv vescu (Luc 14,23) XV in. R XXIV 73; 
Wszego tego nyenavidzi pan a prze takye 
grzechi zagładzi ge wesczv (leg. w weszciu) 
waszem (in introitu tuo) BZ Deut 18, 12; 
Omdlało gest syercze nasze ani w nasz ostał 
dvch k wesczv (ad introitum) waszemv BZ 
Jos 2, 11; Nye ostał w nich dvch, straszyocz 
syo wescza (introitum) synów israhelskich ib. 
5, 1; Prziszedl Samuel do Bethlema a tu syo 
podzywyly starszy myeszcsci a ... rzekły: Po- 
koynely gest k nam twe wescye (ingressus)? 
BZ I Reg 16,4; Przebitek twoy y wiszcye, 
y weszcye twee (habitacułum tuum et egressum 
tuum, et introitum tuum)... iacyem przewyedzal 
BZ IV Reg 19, 27.

2. *miejsce, którym można wejść do pomie
szczenia lub na jakiś teren, wchód, otwór, in- 
troitus, os, ostium : S ktorich soo zlyty pod- 
stawczy w weszczyy stanu (in introitu taberna- 
culi) BZ Ex 38, 30; Opony, gisz to zawyeszoni 
wesczv (leg. w weszciu) stanowem syencze (in 
introitu atrii tabernaculi) BZ Num 3, 26, sim. 
ib. Ex 38,26; Datan a Abiron viszedwszi stali 
weszczy (leg. w weszciu) stanów swich (in 
introitu papilionum suorum) BZ Num 16,27, 
sim. ib. Deut 31, 15; Skaził ołtarze przed 
bronamy w wescyy drzwy (in introitu ostii) 
Ioziasza, ksyoszocza myesczskego BZ IV Reg 
23,8; Odiol konye, gesz dały krolyowye Iuda 
slunczy [a] w weszcyy (in introitu) koscyola 
boszego ib. 23, 11; Cy to so Chorite... strosze 
syeny koscyelney... strzegoc wescya (custodien- 
tes introitum) BZ I Par 9, 19; ~  Ten nawrocyl 
krage israhelske od wescya emacskego (ab 
introitu Emath) az do morza pustego BZ 
IV Reg 14,25; Przecyw wschodu slunecznemv 
bidlyl asz do wescya pusczey (usque ad in
troitum eremi) a rzeki Eufraten BZ I Par 5, 9; 
~  Vade ad sponsam incarnacionis, wczelenya, 
mee... et prepara michi introitum w<e)ssczye 
1456 ZabUPozn 87.

3. *przyjście na świat, urodzenie się, ortus, 
natmtas : Prima ąuestio ąuerit de eius (sc. 
Mariae) ingressu, weszczy, in mundum XV med. 
SKJ V 277.

4. 'wstąpienie, wspięcie się, przedostanie się 
na górę, asxensus, ascensw : Ktorzisz obydo 
poslednye strony przes wescze góry Skorpiona 
(pui* ascensum Scorpionis), tak abi sli do Senna 
BZ Num 34, 4.

5. 'pojawienie się, nastanie, adventus' : Kako... 
przes wełny pycha a przes przystań weszczye 
praw<dy> wyobrazzony so (per por tum intro-

itus yeritatis designantur; XV med. MPKJRp 
V 430.

6. dubium ezachód, zajście słońca, solis occa- 
sus, occidens’ : S poswąrzączymy szya przed 
slonczem yesczya (pro sloncza yesczym, cum 
discordante antę solis occasum) w pokoyy szya 
szyednacz XV ex. SKJ I 144.

7. corruptum pro wyszcie: A Zabylonoyi rzekł: 
Radvy syo, Zabvlon, wesczv (leg. w weszciu) 
twem (in exitu tuo) a Yzachar w stanyech 
twych BZ Deut 33, 18.

(Wejść) Wnić, Wnijć f o r m y : praes. ind. 1. sg. 
wnidę FI i Pul 5, 8. 25, 4. 65, 12, etc., BZ Ex 
11,4, etc., Pul 85,10; wnijdę 1473 StPPP II 
nr 4110; 2. sg. wnidziesz BZ Gen 6, 18. Deut 
1,37. 32,52, etc., Rozm 89; 3. sg. wnidzie 
FI i Pul 23,7, Sul 76, BZ Gen 7, 1, etc. etc., 
Rozm 230, etc.; 1. pl. wnidziem FI i Pul 131,7, 
BZ Deut 2, 29; 2. pl. wnidziecie BZ Num 34 2. 
Deut 32,47, Rozm 266, etc.; 3. pl. wnidą 
FI 117, 19, FI i Pul 57, 7. 62, 9, etc., Pul 68, 32; 
~  praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia 
trybu rozkazującego 3. pl. ać wnidą BZ Ex 10,12; 
~  imper. 2. sg. wnidzi BZ Ex 8, 1. 10, 1. 
Deut 1,21, etc.; wnidź BZ Gen 16,2, Rozm 
272.489, etc.; 3. sg. wnidzi FI i Pul 78,11. 
118,170, BZ IV Reg 11,6 etc., Pul Hab 25; 
wnidź FI i Pul 36, 16. 87, 2; 2. du. wnidźta 
BZ Jos 6, 22; 2. pl. wnidzicie FI 95, 8. 99, 2. 4; 
wnidźcie Pul 95, 8. 99, 2. 4; ~  part. praes. act. 
adv. wnidąc BZ Deut 32, 50. Neh 9, 15, Rozm 
528; wnidząc BZ Deut 28,6; ~  inf. wnić(i) 
ca 1425 EwKReg 42; wnić Dek III 16. VI, 
ca 1420 R XXIV 79, 1446 AKPr VIIIa 50, etc. 
etc., Rozm 378, etc.; ~  praet. 1. sg. m. wszedł 
jeśm FI i Pul 25, 1. 11; wszedłem 1471 MamKal 
186; -m wszedł 1446 AKPr VIIIa 50, 1478 
ZapWarsz nr 1214, Rozm 320; ja wszedł 1478 
ZapWarsz nr 1215, 1480 ib. nr 1504; 2. sg. m. 
wszedłeś BZ Gen 19,9; -ś wszedł Rozm 413; 
3. sg. m. wszedł jest BZ Gen 7, 7. Num 25, 8, 
ca 1470 MamLub 78, Pul Moys 22; jest wszedł 
BZ Ex 15,19, Rozm 399.405, etc.; je wszedł 
FI i Pul 40, 6; wszedł FI 48, 20, FI i Pul 104, 22, 
1407 HubeZb 86, etc. etc.; wszed Rozm 296; 
wszeł ca 1430 GIKazB II 26. 27; weszeł ca 1430 
GIKazB II 17; / .  weszła 1418 Kai nr 620, 1420 
Kościan nr 769 a, EwZam 289, etc.; neutr. 
weszło jest FI 17, 8. 108. 17, Pul 43, 19; jest 
weszło BZ Gen 7, 16; weszło BZ I Reg 19, 24. 
II Par 28, 9, ca 1470 MamLub 18, etc.; 3. du. m. 
weszłasta BZ Jos 2 ,2 .3 ; -sta weszła BZ Num 
16,43; / .  weszlesta BZ Ruth 1, 19; 7. pl. m. 
weszliśmy XV in. R XXIV 71. BZ Gen 19,9; 
2. pl. m. weszliście BZ Deut 1,43; -ście weszli
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Rozm 249; 3. p i  m. weszli są XV ex. MPKJ 
II 317; są weszli BZ Gen 19, 8, Rozm 91. 125. 
674; weszli 1418 Pilz 273, BZ Jos 2, 1, Rozm 
27, etc.; f. weszły są FI 68, 1, FI i Pul 37, 4; 
weszły Pul 68, 1, Rozm 488; ~  pląperf. 3. sg. m. 
wszedł był XV in. R XXIV 73; był wszedł 
Rozm 161; ~  condit 1. sg. m. -bych wszedł 
FI 85, 10, BZ Gen 29, 21; 2. sg. m. (-)by wszedł 
BZ Deut 24,8, Rozm 286; 3. sg. m. (-)by 
wszedł BZ Tob 5,10. Nah 2,11, XV *>*. 
R XIX 89; / .  -by weszła ca 1470 MamLub 294; 
1. pl. m. (-)bychom weszli BZ Jos 2, 18. II Par 
29,10; byśmy weszli Rozm 601; 2. pl. m. 
(-)byście weszli Rozm 592. 608. 609; 3. p l.f . -by 
wszły Rozm 130; ~  part. praet. act. wszedw 
FI 117, 19, Sul 80, BZ Deut 22, 14, etc., Pul 
18 arg.; wszedwszy Sul 81, XV med. SKJ V 265, 
1461—7 Serm 98v, etc., EwZam 288; wszedszy 
1402 Kościan nr 183, BZ III Reg 17, 12. 21, 5, 
etc. etc., Rozm 763, etc. ; wszedłwszy 1476 
StPPP II nr 4177.

Z n a czen ia : 1. (podmiotem istota żywa, su- 
biectum est animans) 'dostać się, wkroczyć do 
wnętrza czegoś, w obręb czegoś, przyjść do ko
goś, czegoś, inire, ingredi, introire, intrare5: 
w niektórych cytatach można dziś podstawić 
czasownik przedrostkowy niedokonany '(w)cho
dzić, przychodzić, ambulare, ire, venireł : a. 
wskazania obiektu docelowego (w tekście pol
skim) lub z określeniami wyrażonymi bez użycia 
form deklinacyjnych: Podzwignicze se wrota 
wekuia a wnidze (introibit) crol sławy FI 23, 7, 
sim. Pul; Se zlo noszoczymy ne wnydo (non 
introibo) FI 25, 4, sim. Pul; Yako przy tem bili, 
gdi Sczepan dal Dorothiey rany trzy, a (ona 
choszyebne ne weszła 1418 Kai nr 620; Cvm... 
fores essent clause..., venit, wsedl, Ihus et 
stetit in medio (Jo 20, 19) XV in. R XXIV 72; 
Thomas... non erat cum eis, ąuando venit, 
wsedl bil, Ihus (Jo 20, 24) ib. 73; Omni tempore, 
quo intravit, weszel, et exivit, wysel, inter nos 
dominus Iesus ca 1430 GIKazB II 17; In illo 
tempore intravit, wszel (R XLVII 358, GIWroc 
61 w: wszedł) Iesus in ąuoddam castellum 
(Luc 10,38) ib. 26, sim. ib. 27; Intrantes, 
wschedwschy, domum invenerunt puerum cum 
Maria (Mat 2, 11) XV med. SKJ V 265; A które 
gest weszło (sc. do korabia, quae ingressa sunt), 
samyecz a samycza wszelkyego stworzenya BZ 
Gen 7, 16; A ony rzekły: Weszłysmi, yako 
podobno. Y lepak rzekły: Wszedlesz (ingressus 
es) yako czudzozemcza, azaly bodzesz 
sodzycz? ib. 19,9; Moyzes y Aaron vczeklasta 
do stanv zaslvbyonego. A gdiszta wesla (post- 
quam ingressi sunt), przikril obłok stan BZ
S ło w n ik  starop o lsk i X

Num 16,43; Oni wnido (ingrcdientur) a gim 
dam zemyo BZ Deut 1,39; Y szedł Saul do 
Nayot <w> Ramata... a wszedw chodził (ambu- 
labat ingrediens) prorokuyo, asz y prziszedl 
do Nayot w Ramata BZ I Reg 19, 23; Trzecya 
czoscz s was wnydzi (introeat) w soboto, po- 
noczyycyesz w domv krolyowye BZ IV Reg 11,6; 
Rzeklesz gym, abi wnydocz (ut ingrederentur) 
y [y] wlodnoly zemyo BZ Neh 9, 15; Cristus 
eclipsatus, vthaiony, rutilos remeabit, gl. reuer- 
tetur wnydze, in ortos..., sol, gl. sc. Ihus 
Cristus, petit, gl. transgredire videtur vydzy 
szą wnycz 1466 R XXII 25; Hic (sc. cervus 
colloquens cum bove in stabulo) silet, mylknye, 
argus init, wnydze, stabulum 1466 RRp XXII 16; 
Wnydz intrare ca 1500 Erz 122; Iesus... po- 
schedl w broną myeską y wschedl sam (portam 
civitatis solus introisset) Rozm 140; ~  Sodzi
me, gospodne, bo ia w przezwinstwe moiem 
wszedł iesm (ingressus sum) FI 25, 1, sim. Pul; 
Przewędzi me, gospodne, w drodze twoiey, 
abich wszedł (ingrediar, Pul: wnydę) w prawdze 
twoiey FI 85, 10; Wnidzicze (introite, Pul: 
wnydzcze) w obesrzenu icgo w weselu FI 99, 2; 
Blogoslawyoni bodzesz vnidzocz y yinidocz 
(ingrediens et egrediens) BZ Deut 28, 6; ~  bez 
wskazania obiektu docelowego, ale z oznaczeniem 
celu przybycia: ku czemuś: Przyschcdl oblyv- 
byenyecz, tedy ty, który były gotove, veschly 
sz nym kv svaczbye (intraverunt cum eo ad 
nuptias Mat 25, 10) Rozm 488; ~  ze zdaniem: 
Aczli ie wszedł, eszby vsrzal (si ingrediebatur, 
ut yideret), prosznoscz iest molwil FI 40,6, 
sim. Pul; Ydzy na drogy..., kazysch wschyth- 
kym vnydz, aby moy dom byl napelnyon 
(intrare, ut impleatur domus mea Luc 14,23) 
Rozm 383; Gdy ssą szyedzyely, tedy yest kroi 
vschedl, aby obezral (intravit. . . ,  ut yideiet 
Mat 22, 11) lyyd ib. 412; ~  cel wyrażony
w następnym zdaniu łącznym: Wnydzy ku ffa- 
raonowy (ingrcdere ad pharaonem) a rzeczy 
gemu BZ Ex 8, 1; Spatrzi zemyo, ktoro to pan 
bog twoy da tobye, wnidzi (ascende) a odzerzi 
yo BZ Deut 1,21; ~  obiekt docelowy wskazany 
przysłówkiem: Ani ty wnidzes tam (nec tu 
ingredieris illuc), ale Iozye, syn Nvnow BZ 
Deut 1,37; Dwa moza wesslasta sam (ingressi 
sunt huc) w noczi..., aby spyegowali zemyo 
BZ Jos 2, 2; Tedi wstaw Ezdras przed domem 
bozim y odydze do pokoyka... a wszedw tam 
(ingressus est illuc), chleba nye iadl BZ I Esdr 
10, 6; Gdze gest... pastwyscze 1 wyot lwowich... ,  
abi tam wszedł lew (ut ingrederetur illuc) BZ 
Nah 2, 11; A gdy yest tamo vschedl, yzral 
yednego czloyyeka nye odzyanego odzyenym
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svadzebnym Rozm 413; Przyaczyelyy, yakosz 
tu wschedl (ąuomodo huc intrasti Mat 22, 12) 
ny mayącz odzyenya syadzebnego? ib.

b. ze wskazaniem obiektu docelowego z uży
ciem form deklinacyjnych: aa. gen. do kogoś: 
Iaco Bogusław v Dzerszka ne przymowal po- 
lusrzebka podług prawa cd God do God, ale 
z yego wolo do nego wszedł y dobrowolne 
1407 HubeZb 86; Wszedvszy (ingressus Luc 1,28) 
angyol do nyey, r<z>ekl: Szdiovasz, lasky pełna 
EwZam 288; Yako Tadeusch vnydzye do króla 
Abagara (cum ad regem ingrediebatur), oblycze 
yego Abagarus vzry svyatle yako sloncze Rozm 
230; A potem, kycdy szye lud smyeschal, tedy 
tez wschedl (sc. Piotr) do Cayffasa ib. 673; 
~  do czegoś: Ne [...] a weszły do gego domu 
1418 Pilz 273; O polnoczy wnydo do Egipta 
(egrediar in Aegyptum) B Z  Ex 11,4; Doyod 
nye... wnidzem do zemye (donec... transe- 
amus ad terram), ktorosz to pan bog nasz da 
nam BZ Deut 2, 29; Gdisz wnydzesz do pokoia 
(ingndieris cubiculum) wnotrzney komori, abi 
syo skril BZ III Reg 22, 25; Ezechias... wszedw 
do domv boszego (ingressus est domum domini) 
BZ IV Reg 19, 1, sim. ib. 11 Par 26, 16; Jakom 
ya sszamopyath gwalthem... wschethwschy do 
gospodi nye ssbylem szluzebnyka kxadzą *pro- 
bosczowcgo 1471 ZapWarsz nr 3032; Marti- 
nus... recognouit, quia... cameram in palacio 
sitam in sinistra parte al. wsedlwschy s przi- 
syonku do syeny... matri suc... dedil 1476 
StPPP II nr 4177; Jako ya... schamopyanth... 
nye wschedl do schola Pyotrowego... do skrzy- 
nye yego 1478 ZapWarsz nr 1215; Abi zadni 
ziemianin nie smial zbroino wnicz do sądu 
(ad iudicia... ingrcdi) 1498 MacPraw VI 272; 
Iozeph... wschedl do eypskey zyemye (Aegyp
tum introivit) Rozm 90; Yako wschedl do 
Capharneum (introisset Capharnaum Mat 8, 5), 
przystąpyl k nyemv centurio ib. 286; ~  wnić
do pokolenia oćcow 'umrzeć, mon : Wszedł 
(Pul: wnydze) asz do pocolena oczczow swogich 
(introibit usque in progenies patrum suorum) 
FI 48, 20.

bb. dat. k(u) komuś: Dwoge a dwoge wnydo 
k nyemu w korab (ingressa sunt ad Noe in 
arcam), śamyecz a samycza BZ Gen 7, 9; 
Nykakey k temv lvdv nye mozem wnidz (ad 
hunC populum... ascendere), bo silnyeyszi nasz 
iest BZ Num 13,32; Tedi wszedszi k nyemv 
(ingressa est... ad eum) Gezabel, szona gego, 
y rzecze k nyemu BZ III Reg 21, 5; Atalya... 
wszedszy ku sebranyy do koscyola boszego 
(ingressa ad turbas in templum domini) y yzrzala 
krolya sloiocego na stolczy BZ IV Reg 11, 13; I

Wszedszi ku Ezechiaszowy (ingressi... sunt ad 
Ezechiam) krolyowy, rzekły gemu BZ II Par 
29, 18; Poprosi (sc. ociec), abi ten mlcdzenyecz 
k nyemu wszedł (rogavit, ut introiret ad eum) 
BZ Tob 5, 10; Kytdy wschedl k nyey (ingressus 
ad eam), anyol Gabriel pozdrovyl yą Rozm 49; 
~  ku czemuś: Ecce ascendimus ad, weslismi kv, 
lerosolimam (Luc 18,31) XV in. R XXIV 71.

cc. acc. na coś: Jaco Poyrt (pro Pyotr) ne 
ranyl... Marczina wschedszy na ye<go> tom 
(d cm )  1402 Kościan nr 183; Gdy nasza kró
lewska wyelmosznoscz w zyemyą kalyską... 
wgeszdzy, sządza... ma przyechacz a wnycz 
na nasz dwór (ad nostram curiam... intrare 
tenebitur) a sządzicz Sul 63; Yam vasz posiał 
zącz..., gyny robyly a yysczye yeschly na ych 
robotą (in labores eorum introistis Jo 4,38) 
Rozm 249; ~  'przylecieć, advolare’ : Wzwyedz
rokoo SW00... ku kobilkam, acz wnydoo na 
szemyo egipskoo (ut ascendat super eam), acz 
sznyedzoo w/szitkoo szelyno szemskoo BZ Ex 
10, 12; ~  pod coś: Gospodnye, ya nye yestem 
dostoyen, aby thy wschedl pod moye strzechą 
(ut intres sub tectum mcum Mat 8, 8) Rozm 286; 
— przed kogoś: Yakom ya przed czya szmyala 
wnydz w thwoy dom modlythwy Naw 82; 
Yeslibi niekthori zyemyanyn... smialbi wnicz 
przed oolicznoscz sądziego na sządzie siedzą- 
czego do miescza sządowego (si aliquis... ad 
praesentiam iudicis... intrayerit locum iudicii) 
zbroino 1498 MacPraw VI 273; ~  w kogoś:
O yednem czloyyecze, y ktorego byl wąz wszedł 
7lozm 161; ~  w coś: Wnydo w' dom twoy
(introibo in domum tuam) FI 5, 8, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 65, 12.72, 17; Otworzcze wrota 
a wnidzicze (Pul: wnydzcze, sim. ib. 99,4) 
w trzemi iego (introite in atria eius) FI 95, 8, 
sim. ib. 99,4; Wszedł Ysrahel w Egipt (in- 
travit... in Aegyptum) FI 104,22, sim. Pul; 
Otworszycze mne wTota zprawedlnosczy, *wsze- 
duw w ne (ingressus in eas, Pul: wszedszy w nye), 
ch<w)alycz bodo pana. Ta wrota gopodzynowo 
(pro gospodzynowa), pra<w)dzywy wnydo w ne 
(intrabunt in eam, Pul: wnydzye w nye) FI 
117, 19; Wnidzem w stan (introibimus in ta- 
bernaculum) g(go FI 131,7, sim. Pul; Ten eon 
dobrowolne wszedł w yego dom 1410 Kai nr 310; 
Yakom ssyą ya nye wTZuezil gwalthem na 
wdowy stolecz Anyn, alem wsschethl są dobrą 
*w'olu w gey dom podług gethnaczskyego yged- 
na<n>ya 1446 AKPr VIIIa 50; Yakom ya tho 
ygethnal, eze Yan myal dobrowolnye wnycz 
w Annyn dom ib.; Obyklo szą przygadzacz, 
ysze... lvdze w ... łasz... wszethwszy (silyam... 
intrantes)..., pożarem zaszgą Sul 81; Ty wny-
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dzesz w korab (ingredieris arcam) BZ Gen 6, J 8; 
Wszedł gest N oe... w korab (ingressus est... 
in arcam) ib. 7, 7; Nye czynczye nyczs złego 
tym mozom, bocz so weszły... w moy dom 
(ingressi sunt sub umbra culminis mei) ib. 19, 8; 
Nye da byyoczemu wnydz w wasze domi 
(ingredi domos vestras) a uraszycz BZ Ex 12, 23; 
Gdisz vnidzecze w zemyo kanaansko (cum 
ingressi fueritis terram Chanaan) BZ Num 34, 2; 
Wszedw winniczo {leg. w winnicę, ingressus 
vineam) blisznego, zoby grona BZ Deut 23, 24; 
Na dlvgi czasz bodzecze trwacz w zemi, w nyos 
to przeydoocz lordan wnidzecze kv dzerzenyv 
(ad quam... ingredimini possidtndam) ib. 32,47; 
Vywyedz może, ktorasta przissla k tobye y we- 
sslasta w dom (ingressi sunt domum) twoy BZ 
Jos 2,3; Gdysz bichom w[y]esli w zemyo 
(ingredientibus nobis terram) a nye bil-li-by za 
znamyo ten to powrózek czyrwony ib. 2, 18; 
Wniczta w dom zoni (ingredimini domum mu- 
lieris), zley dzewky a viwyedzta yo ib. 6,22; 
Gdisz w myasto weszlesta (sc. Ruth i Noemi, 
ąuibus urbem ingressis) BZ Ruth 1, 19; Jako 
ya ... nye yphyczykm czya za gardło anym 
wschcdl w schol do Pyotra... do skrzynye gego 
noczna y chazyebna rzeczą 1478 ZapWarsz 
nr 1214; Yze Kristus, w dzewyczy trzeem 
wszedw, odpuszczy czlowyeku tag-.mne grzechy 
Pul 18 arg.; Wszedł yest (BZ: gest wszedł) 
yezdeczky farao z woźmy y z panoszamy 
swoymy w morze (ingressus est enim eques 
pharao... in marę Ex 15,19) Pul Moys 22; 
Iesus, yako svoy stavek vczynyl, przykazał, aby 
z yezyora wsly v yego stavek (ut... pisces hanc, 
sc. piscinulam, intrarent) Rozm 130; Przepuscz 
nam (sc. złym duchom) v ty vyeprze vnydz 
(intrare porcos istos) ib. 219, sini. ib. 292; 
V ktorekoly myasto albo v vyesz vnydzyeczye 
(intraveritis Mat 10,11), pytayczye ib. 309; 
Gdysz yest wschedl (sc. Jesus) v yeden kastel 
(cumingrcdereturquoddam castellum Luc 17,12) 
ib. 399; Yako yest wschedl v myasto v Yerycho 
y schcdl przez myastho (ingressus perambulabat 
Iericho Luc 19, 1) ib. 405; Gdy są veschly w szyen, 
namyeczyly ogyen srcd'szyeny (Luc 22,55) ib. 674; 
~  wnić w królestwo boże, królestwo niebieskie, 
w niebo 'dostać się do nieba, dostąpić zba
wienia, caelum ascendere, sakatum esse : * Che szły 
v nyebo wnycz (Dek I 3. III 12: zywoth 
wyeczny myecz, 16: w *żivot vieczny vnydz), 
mvszysz tho dzyeszączoro przykaszanye pyelnycz 
Dek VI; Yesly chto nye bąd<z)ye odrodzon 
z vcdy y dvcha szyyathego, nye mosze vnycz 
w krolyestvo bosze (introire in regnum dei 
Jo 3,5, Rozm 237. 402: vnydz v krolestvo

nyebyeskye) EwZam 305; Nye bądzyely dosto- 
yenstwo albo vassa prawda (sc. większa) nyss 
mystrzow... z^dowskych, nye wnydzyeczye 
v krolestvo nyebyeskye (non intrabitis in regnum 
caelorum Mat 5,20) Rozm 266; ~  wnić
w niskości ziemie fumrzeć, zostać pogrzebanym, 
mor i, sepu/cro condi : Oni... po proszniczi 
szukali so dusze moiey, wnydo w nyzcosczi 
zeme (introibunt in inferiora terrae) FI 62, 9, 
sim. Puk, ~  wnić w piekielne mieśce 'dostać 
się do piekła, zostać potępionym, in infernum 
descendere, damnatum esse : Tham nauka nąm 
yesth wydal, by braczczyv kasdj odpusczal 
gnyew..., by [w] nye wszedł w pyekyelne 
myesczye XV ex. R XIX 89; ~  wnić zasię
w coś *wrócić gdzieś, revertC : Yako szye
może czlovyek narcdzycz bądącz star, alyezby 
mógł zaszye wnycz v zyvoth (in ventrcm... 
iterato introire Jo 3, 4) svoyey matky y naro- 
dzycz szye? Rozm 237.

c. ze wskazaniem miejsca przejścia: przez 
kogoś, coś: U łyczka ta zamknyona bądze grze
chowi a nye handze othworzona, abocziem 
pan bog wszedł przesz oną (ingressus est per 
eam Ezech 44, 2) M W  40b; Kto przez ty drzvy 
vnydzye kv ktorey thezy, bądzye zbavyon 
Rozm 425; Yam drzvy, przez mye vnydzyely 
kto (per me si quis introicrit Jo 10, 9), zbavyon 
bądzye ib. 426; ~  czymś: Który nye [v]vnydzye 
drzvyamy v ovczarnye (qui non intrat per 
ostium in ovile) ovyecz, alye lyezye ynądy, 
tenczy yesth slodzyey... Alye kto vnydzyc 
drzyyamy (intrat per ostium Jo 10, 1—2), to 
yest pravy pastyrz ovyecz Rozm 425.

2. (dopełnieniem nazwy czynności lub stanu) 
'zacząć czynność lub znaleźć się w jakimś stanie, 
ulec cudzemu działaniu, inire, inchoare, alicuius 
actione affici: wnić w boj fprzystąpić do walki, 
proelium inire": Weźmy zbroio, wnydzisz w boy 
(ingridere proelium) BZ III Rtg 22, 30; ~  wnić 
(w klątwę) 'ściągnąć na siebie klątwę, przekleń
stwo, maledictionem incurrere': Xpus pedes suos 
cruci afhgi fccit pro nostro peccato, <ut> quod 
per gulam (sc. Adae) comissimus, satisfaceret et 
a malediccione, quam per eam incurrimus, vesly, 
liberaret ca 1500 GIKazB I 52; O dzyevycze... ,  
chczesch wnydz w zakonna klątwę (incurrere 
legis maledictum)? Rozm 27; ~  wnić w nie
bieskie zboże, wieczne wesele, żywot wieczny 
'dostać się do nieba, dostąpić zbawienia, caelum 
ascendere, sahatum esse’ : Chczesly w *żivot 
yieczny vnydz (Dek \ 3. III 12: zywoth weczny 
mecz, VI:v nyebo wnycz) Dek III 16; Chceszly 
wnydz w nebeszke szbosze ca 1420 R XXIV 79; 
W wieczne wyeszele bych dostoyna bila wnydz
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M W  140b; ~  wnić w pokuszenie fulec pokusie, 
in tentationem induci : Vy szye tez modlczye, 
abysczye nye veschly v pokuschenye (ne intretis 
in tentationem Luc 22, 40), aby czvsz pokuszą 
ny myala zvyczyastva nad vamy Rozm 592, 
sim. ib. 608. 609; Vzbudz nass, gospodnye, 
byssmy nye veschly v poku<s)zenye ib. 601; 
~  wnijć we przą frozpocząć proces sądowy, 
litem inire': Domine iudex, anteąuam proponam 
al. wnygdą we przą, dicat michi nomen suum 
1473 StPPP II nr 4110; -  wnić (z kimś)
w przyjaźń fspowinowacić się, affinem fien : 
Wsedl gest w przyaszy (pro przyaszn, war. kal.: 
przilączil schią gyest bliskosczą) coniunctus est 
afinitate (affinitate coniunctus est, sc. Salomon, 
pharaoni..., accepit namque filiam eius III Reg 
3, 1) ca 1470 MamLub 78; ~  wnić (z kimś)
w radę (o coś) ezacząć się naradzać, naradzić się, 
consilium inire, consiliari : Wszedł Dauid w rado 
(iniit... consilium) s tribuni a s sethnyki y se 
wszemy ksyoszoti BZ I Par 13, 1; Wschedlem 
w radą (war. lub. : wesmi radą) iniui consilium 
(ini consilium ls 16,3) 1471 MamKal 186; 
Trze... magistri, obszalowawszi szya yego vbo- 
stwa y nądze, veszli szą w rada, doradzayącz 
szobye, aszalibi mv nyeczo mogli dopomocz 
XV ex. MPKJ II 317; Czeszarz... wschedl 
v rąda svymy (leg. z swymi) przyaczyelmy o to 
(secum de cognitis deliberabat), myallyby [...] 
*krolom ostavycz, czyly wschythkym szynom 
krolewstvo rozdzyelycz Rozm 113; *Vezly by- 
skupy, popovye... v radą gadacz, kako by 
smyercz opravyly Iesucristovy ib. 707; Takosch 
yschedschy y radą (consilio... inito Mat 27,7) 
kupyly za nye rolyą ffyguloyą ib. 763; 
~  wnić w ranę trędowatą fzachorować na trąd, 
lepra affici9: Strzesz syo pilnye, aby nye wszedł 
w rano trodoyato (ne incurras plagam leprae) 
BZ Deut 24, 8; ~  wnić w rozpacz 'zacząć
rozpaczać, wpaść w rozpacz, desperare, ad despe- 
rationem pervenire': Porzuczyyschy thy ystne 
pyenyądze srebrne v kosczyelye, yschedschy, 
czusch y rospacz, y obyeszyl szye sydlem (Mat 
27, 5) Rozm 761; ~  wnić z kimś w śluby,
we smowę 'wejść w przymierze, zawrzeć z kimś 
jakiś układ, foedus inire': Przetosz prziszly 
wszitci yrodzenszi israhelsci... do Ebron y wny- 
dze Dauid s nymy w slyyb (iniit... cum eis ! 
foedus) przed panem BZ I Par 11,3; Potem 
lyata syodmego posylyon gest Ioyada, wzol 
centurioni... y wnydze s nymy w rado y we 
smowo (iniit cum eis foedus) BZ II Par 23, 1; 
Wnydze wszitko pospólstwo we smowo s królem 
(iniit... pactum... cum rege) ib. 23,3; Nynye 
yyby my syo, abichom weszły w slyyb s panem [

, bogem israhelskim (ut ineamus foedus cum 
domino deo Israel) ib. 29, 10; — Bohemicos
sibi conciliat, fcdus ferit wszethl XV med. 
GIWinc 148; ~  wnić w coś (w cześć, mocy
gospednowy, panowy, sławność, sprawiedliwość, 
wesele) 'doznać czegoś, np. czci, sprawiedliwości, 
aliąua re, e. g. honore, iustitia, affici': *Wnydo 
w moczi gospodnowi (introibo in potentias 
domini, Pul: wnydę w moczy panowy) FI 70, 17; 
Wsako tak musil cirpeczy Cristus a tak wnyczi 
w slawnost swo (intrare in gloriam suam 
Luc 24,26)? ca 1425 EwKReg 42; Nye wnydo 
w sprawyedlywoszcz twoyę (non intrent in 
iustitiam tuam, FI: ne bodo chodzicz w zpra- 
wedlnosczy twoiey) Pul 68,32; Qui, gl. sc. 
scolaris, ... discit, ad honorem tendere gliscit 
w czeszcz wnycz zandą XV p. post. PFRp III 289; 
Sługo dobry..., ynydz yeselye (leg. w wesele, 
intra in gaudium Mat 25,21) pana tvego 
Rozm 489, sim. ib. 490.

3. wnić na coś 'wstąpić na coś, wspiąć się na 
górę, ascendere, in locum editiorem conscendere': 
Nadowszi syo picho w[y]esliscze na goro (ascen- 
distis in montem) BZ Deut 1,43; Wnidocz na 
nyo (sc. na gorę, quem conscendens), polozon 
bodzesz k łydy swemv ib. 32,50; Tamo było 
pyetnasczye stopyen ky *dzrzyyam. Tako dzye- 
czyatko Marya... na ony stopyenye sama yeschla 
(illos gradus... ascendit) naprzód przed svoym 
oyczem Rozm 13; Tako szą *vezly (sc. Jesus 
z dziećmi) na ytdną górą yyelmy przykra 
(quendam ascenderunt locum cminentem) ib. 
125; Iesus... potem wschedl na górą (subiit... 
in montem Jo 6, 3) ib. 348.

4. (podmiotem czynności mężczyzna, obiektem 
kobieta) wnić do kogoś, k(u) komuś fodbyć 
z kimś stosunek plcljwy, coire cum femina': 
Wnydz k mey słudze (ingredere ad ancillam 
meam), azacz bog zdarzy od nyey mnye syni 
BZ Gen 16, 2; *Nyszodni moz nye ostał w zemy, 
genze bi mogl do nas wnydz (ingredi ad nos) 
podług obiczaya wszey zemye ib. 19,31; Day 
my zono moyo, bocz gest czasz yussz syo 
dokonał, aczbich wszedł k nyey (ut ingrediar 
ad illam) ib. 29,21; To to czem zono poyool 
a wszedw k nyey (ingressus ad eam), nye 
nalaszlem gey panno BZ Deut 22, 14; Kyedy

I przyszedł... prorok... karacz gy (sc. Dawida) 
j z grzecha, yen yczynyl, kyedy wszedł ku Bersabee 
| (intravit ad Bethsabee Psal 50,2) a męża yey 
I dal zabycz Vriasa Pul 50 arg.

5. (podmiotem rzecz, zjawisko fizyczne lub 
pojęcie abstrakcyjne, subiectum est res concreta 
vel abstracta) \przeniknąć, wedrzeć się, roz
przestrzenić się, też nastać, intrare, inire, ad-
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venire, subire : Mecz gich wnidz (intret) w sercze 
gich FI 36, 16, sim. Puł\ Zbawona me vczin, 
bosze, bo weszli so (intraverunt, Puł: weszły) 
wodi asz do dusze moiey FI 68, 1; Oblekł se 
yest w przeklocze yako w odzew y weszło yest 
(sc. przeklęcie, intravit, Pul: weszło) yako woda 
w wnantrza yego, yako oley w kosczy yego 
FI 108, 17; We wszelką zyemyę wszedł (exivit, 
FI: wiszedl iest) glos gich Pul 18,4; Wnydzely 
ogyen (si egressus ignis Ex 22,6) y szeszze 
czyge szboze na polu ..., then, ot kogo ogyen 
wysedl, zaplaczy szkoda XVp. post. Kałużn 285; 
Nye rozvmyeczye, yze wschytko, które ydzye 
wsta {leg. w usta), vnydzye w brzuch (in ventrem 
vadit Mat 15, 17) Rozm 356, sim. ib. 355; 
~  Wołane moie <w obeźrzeniu jego) weszło 
iest (introivit, Pul: w oblycznoszczy yego weszło) 
w uszy moie {pro iego) FI 17, 8; Bo lichoti 
moie weszli so (supergressae sunt) na głowo 
moio FI 37, 4, sim. Pul; Wnidzy (introcat) 
w obezrzenu twoiem stokane spotich FI 78, 11, 
sim. Puł; Wnidz (intret) w obesrzene twoie 
modlitwa moia FI 87, 2, sim. Puł’, Wnydzy 
(intret) proszba moya prztd oczy twoge FI 
118, 170, sim. Puł; Wiscye ge vkrutnye zmor
dowały, tak az w nyebo weszło (ut... pertingeret) 
wasze vkrucyenstwo BZ II Par 28,9; Wnydzy 
(ingrediatur Hab 3, 16) sprochnyaloszcz w ko- 
szczy moye Puł Hab 25; ~  Kaknykole lvbo
przes rakoyemske vprzespyeczenye, lubo ktorim- 
kole ginszim obiczayem thaky ślub myedzy ye 
wnydze (intervenerit). .. ,  tho skazvyemy bicz 
wsdrvszone Sul 76; Od nyegosz to obiczay 
wszedł (exinde mos increbruit) w Israhelu BZ 
Jud 11, 39; Veslo myedzy ye myslyenye 
(intravit... cogitatio in eos Luc 9,46), kto by 
myedzy ymy byl vyatschy Rozm 370.

6. (podmiotem zaimek a. podmiotu brak) 
wejść w obyczaj, w prawo, na przysłowie 
'stać się obyczajem, prawem, przysłowiem, ius, 
proverbium fierP: A przeto weszło na przislowye 
(unde et exivit proverbivm): Aza gest Saul 
myedzi proroki? BZ 1 Reg 19,24; Weslo 
w prawo aut w obyczay et factum est in legem 
(regibus ąuinta pars solvitur et factum est 
quasi in legem Gen 47, 26) ca 1470 Mam Lub 18; 
~  wnić na kogoś 'przytrafić się komuś, spotkać 
kogoś, alicui contingP: To wszytko weszło yest 
na nas (haec omnia venerunt super nos),anys- 
my zapomnyely czyebye Pul 43, 19.

7. użycia specjalne: (o śmierci, de morte) wnić 
w poły, wnić miedzy coś 'pośredniczyć> intercede- 
re : Vt morte i ntercedente aby schmyercz myedzy 
tho weszła {war. kal.: aby schmyercz vesla 
w poły), id est mediaret (et ideo novi testamenti

mediator est, sc. Christus, ut morte intercedente, 
in redemptionem earum praevaricationum,... 
repromissionem accipiant Hebr 9, 15) ca 1470 
Mam Lub 294; ~  wnić (w)niwecz 'zginąć,
przepaść, stracić znaczenie, ulec zniszczeniu, 
ad nihilum redigi : Wniwecz {Pul: nywecz) 
wnidoo {sc. grzesznicy, ad nihilum deyenient) 
iako woda czekocza FI 57, 7, sim. Pul; ~  (o ma
jątku. de hereditate) wnić z czyjejś ręki na inną 
rękę 'zmienić właściciela, possessorem mutare*: 
Yz pan Andrzey... dzedziną Lączsko vydzersal 
trzydzeszczy lat spocoyne a nigd go w tern 
prawem ne nagabal any nigdy s gego rąky na 
ginną rąką wesla 1420 Kościan nr 769 a.
\ 'W ejźrzenie cf. W ejrzenie

(W elgnąć) W elnąć 'przylepić się mocno, przy
schnąć do czegoś, ad aliąuam rem firmiter ad- 
haerendi, se applicandi actus : Tunc milites 
Pilati nudum Xpum induerunt... clamide coc- 
cinea, w pla<sz>cz thvaczyany {pro thavczyany), 
. . . e t  quia nimis mollis vestis erat et sericea, 
statim adhesit, velnąl, wJneribus Xpi ca 1500 
GIKazB I 80; O quantus erat dolor Xpi in 
exucione purpurę, rupta sunt enim denuo omnia 
wlnera eius, quibus purpura fortiter adheserat 
yelnala ib. 81.

W elnąć cf. W elgnąć
1. W ełni bot. 'roślina z rodzaju kanianek, 

Cuscutae sp ć: Cristuca pouoy ut welm ca 1465 
Rost nr 3830.

2. W elm  cf. 2. W ełna
W ełm a cf. 2. W ełna
W ełn cf. 2. W ełna
1. W ełna, W iełna 'włosy pokrywające skórę 

owiec, tu głównie już ostrzyżone, służące jako 
surowiec do wyrobu nici, sukna itp., coma ovium, 
lana, e qua fila, panni conficiuntur : lako cz[o]so 
kupił Pełka... dzeszanczino, tho kupił przez 
Szwanskowi woley a przi tern yemu ne wszanl 
cztirzi grziwni y werdunka, kamen wełni 1406 
HubeZb 85; Yako Yan... ne wszal wełny panu 
Yanowy 1425 Kal nr 920; Nye obleczesz syo 
w *rvcho, ges to z velni(ex lana) a ze lnv tkano 
gest BZ Dcut 22, 11; Sicut se totum exposuit 
{sc. agnus iste) eis, omnia dans e is ,... lanam 
in vestimentum conuersacionis, velna na odzenye 
bidlenya, pełłem in ornamentum mortificacionis 
1461—7 Serm 314v; Velna lana 1472 Rost 
nr 1740, sim. ca 1500 Erz 118; Sicut agnus 
coram tondente, str<z>ygączim velną, obmutescit 
(Is 53, 7) 1476 AKLitRp III 108; Jakom ya nye 
przyscheth w dom Stanislawov amy {pro anim) 
yemv wssal velny byaly gothovey 1499 ZapWarsz 
nr 1840; Pensum, przadzyono vel ffvnth velny, 
pensum lane ca 1500 Erz 118; Nayykla (sc.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



78 WEŁNA WEŁNNY

Maryja) wschystko dzyalo od nych, ktoresch 
przyszlvcha kv nyevyesczycmv dzyalv: Inyanna 
płótna, od vyelny, yedvabyem szycz (totum opus 
muliebre didicit ab illis: de lino, lana, serico) 
Rozm 17; ~  Gensze dagę snegh yako wellno 
(sicut lanam) FI 147, 5, sim. Pul, M W  
133 b.

2. W ełna, W ełni, W ełn , W ełnią fo r m y : 1. Weł
na, wełma; n. sg. wełma ca 1470 MamLub 267; 
~  g. sg. wełny ca 1470 MamLub 152,P///106, 25; 
wełmy 1471 MamKal 131. 152. 174; ~  ac. sg. 
wełnę Pul 106, 29.

2. Wełm, Wełn: g. sg. wełma ca 1470 MamLub 
123.

1. a. 2.: n. pi. wełny FI i Pul 106,25.29, 
1444 R XXIII 302, XV med. PamLit XXVIII 
308, etc.; wełmy ca 1470 MamLub 201, 1471 
MamKal 249; ~  g. pi. wełn FI i Pul 10,7. 
148, 8, BZ Ex 14,27; wełm 1471 MamKal 127; 
-  ac. pl. wełny FI 106,29, XV med. MPKJ 
V 429, 1466 R XXV 139; -  i. pl. wełnami 
ca 1420 R XXIV 82, XV med. Ib. 366, ca 1470; 
MamLub 123; wełmami 1471 MamKal 123; 
wełny XV med. GIWroc 50r; wełmy 1466 
R XXII 11; ~  l. pl. (w) wełnach XV med. 
R XXIII 279.

Z n a czen ie : fala, zwłaszcza wzburzona, gwał
towna, burzliwa, też (głównie na morzu),
unda, praecipue agi tata, procellosa, et i ani procella 
(praecipue mar i coorta f: Pline na grzeszne 
sidła, ogen, *saro y duch weln (spiritus pro- 
cellarum, P*//: weeln, MamLub 127: wyatr 
welnobyczą, MamKal: wyatr od welm bycza, 
P XXIV 379: welnobyczya) *czoscz moki gich 
i 7/ 10, 7; Rzeki yest y stal dvch welnny (spiritus 
procellae, jP///: wełny, MamKal 131: wełmy, 
MamLub: *wyelnobyczy), y powyszyly so se 
wełny albo przewaly gcgo (exaltati sunt fluctus 
eius) FI 106,25, sini. Pul; Postawyl wełny 
(procellam, Pul: wełnę) gych w cychoscz y myl- 
czaly so wełny gych (siluerunt fluctus eius) 
FI 106, 29, sim. Pul; Oghen, grad, sneg, lod, 
duch weln (Pul: weeln) albo burze (spiritus 
procel larum) FI 148, 8; Pressura magna gencium 
pre confusione sonitus maris et fluctuum przed- 
rz0szem (leg. przed trzęsem) szwanku morszkego 
y przed wełnami (Luc 21, 25) ca 1420 R XXIV 
82; Kako przes opyekadlnyky panowye swye- 
tszsczy... a przes wełny (per procellas) pycha 
[...] wyobrazzony S0 XV med. MPKJ V 429; 
In fluctibus, gl. procellis, inundacionibus weł
nach (leg. w wełnach), potopyech XV med. 
R XXIII 279; Ecce motus magnus factus est 
in mari ita, ut nauicula operiretur fluctibus 
zacrila szye velnąmy burze (Mat 8, 24, Rozm 290:

lodzyczą przykryvaly velny morskye) XV med, 
R XXIV 366; Velni fluctus maris ib. 373; 
Podkali ge (sc. Ejipskie) wodi a uwinol ge pan 
w poszrzodek weln (in mediis fluctibus) BZ 
Ex 14,27; Que, gl. sc. anchora, firmo cursu 
ratem in portu retinet, ne procellis ąuassata 
zalewayączymy velmy zabrana 1466 R XXII 11; 
Velma byczym (war. kał.: velmamy, mamotrekt 
mikułowski: wlnobitim) procellis (ąuando po- 
nebat, sc. deus, pluviis legem et viam procellis 
sonantibus Job 28,26) ca 1470 MamLub 123; 
Velnamy (war. kal.: velmamy) fluctibus (Job 
30, 12) ib. ; A procella od burze, wełni (war. kal.: 
od burze, velmy, Sap 5, 15) ib. 152; Welmy 
fluctus (Is 51,15) ib. 201; Wełni (war. kal.: 
velmy) gurgites (Jon 2,4) ib. 249; Welma pro
cella (procella magna venti Marc 4, 37) ib. 267; 
Wszytky wyssokoszczy twoye y wełny *twoyey 
(fluctus tui, FI: plinene twoie) na myę poszły 
Pul 41, 10; Sicut marę nunąuam ąuiescit..., 
sed semper eleuantur procelle vlg. burze vel 
wełny XV p. post. R XXV 173; ~  wełny
morskie, morskie wełny: Imber et procelle 
przeual, nawalni descz, morske wełni (fluctus 
et undae, imber et procellae,... saltus, nemora 
pangant Alleluia) 1444 R XXIII 302; Noli 
auertere oculos a Stella, ne te mergent wełny 
morske de vertice hoc XV med. PamLit XXVIII 
308; Morskye velny vyelykye począly vstavacz 
(marę autem vento magno flante exsurgebat 
Jo 6, 18) Rozm 350; ~  przenośnie: wełny
'niepokój, rozterka, gwałtowne uczucia, na
miętności, animus inquietus, dubius, animi com- 
motiones vehementiores, ćupiditates, furores : Ce- 
lestis pater videns nos in solo huius vite circum- 
fluentibus undiąue procellis, wełny, agitari, vocat 
nos... ad portum salutis XV med. GIWroc 50r; 
Fluctuacio velmy byczie (war. lub.: wyelno- 
byczye) aut dubitacio (furor, zelus, tumultus, 
fluctuatio et timor mortis Ecclus 40,4) 1471 
MamKal 174; ~  dubium: Ut turbe irruerent,
na wełny (pro nawalni? nawalnye?) byezeli, 
in eum (Luc 5, 1) 1466 R XXV 139.

W ełnarz 'rzemieślnik tkający sukno z wełny, 
opifex, qui pannum e lana conficiP: Item ignis 
apud welnars exivit 1394 AcCas 318; Welnarz 
lanista ca 1455 JA XIV 494.

W ełniany *dotyczący wełny, zrobiony z wełny, 
ad lanam pertinens, e lana confectus : Velnyany 
laneus ca 1500 Erz 118.

W ełnny Jaki jak wełna, tj. fala, gwałtowny, 
burzliwy, ta lis ut unda, rehemens, procellosus : 
Rzeki yest y stal dvch welnny (spiritus procellae, 
Pul: wełny, MamKal 131: welmy, MamLub: 
*wyelnobyczy) FI 106, 25.
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Wełnobicie, Wielnobicie 'wzburzone fale, gwał
towna burza (zwłaszcza na morzu), undae agitatae, 
procelła yehemens (praecipue marł coorta f: 
Wyatr velnobyczą (war. kał. : wyatr od welm 
bycza, mamotrekt mikułowski: wietr wlnobitie, 
FI i Pul: duch weln) spiritus procellarum (sulphur 
et spiritus procellarum pars calicis eorum, sc. 
peccatorum Psal 10,7) ca 1470 MamLub 127, 
sim. 1471 R XXIV 379; *Wyelnobyczy (war. 
kał.: wclmy, mamotrekt mikułowski: wlnobitie, 
FI: duch welnny, Puł: duch wełny) procelle 
(dixit, sc. dominus, et stetit spiritus procellae 
Psal 106,25) ca 1470 MamLub 131; ~  prze
nośnie 'niepokój, rozterka, animus inąuietus, 
dubius': Fluctuacio, wyelnobyczyc (war. kał.: 
velmy byczie), aut dubitacio (furor, zelus, tu- 
multus, fluctuatio et timor mortis Ecclus 40, 4) 
ca 1470 MamLub 174. ~  Bohemizm.

Weniknąć f wsunąć, wcisnąć, intro ponere, im- 
mittere : Ya sz króla korona semkna, za wloszy 
gy poth kosza vcmkna De morte w. 185.

Wen 'poza wnętrze, (z wnętrza czegoś) na 
zewnątrz, na dwór, Jo ras’: Timor non est in 
caritate, sed perfecta caritas foras, wen, mittit 
timorem (I Jo 4, 18) 1438 R XXII 356; Gysz 
mye wydzyely, wen (foras, FI: na dwór) vczekaly 
ode mnye Pul 30, 15.

Wep 'krzyk, głośne jęki, cłamor, gemitus 
magnus’ : Yzem przybyesal, gdym yslisal vepy 
(leg. wepy, czy może wep5), Wyskow (leg. 
w Wyszków) dom y *nalezlem Voythca v nye- 
<go> w domu y yydzalem dwe ranye, czo gy 

1 ranyl w gego domu 1428 Kał nr 1045. /
Wepchać, Wpcliać (?) 1. 'przekłuć, przebić, 

przeszyć, /w przenośnie, transfigere, transfodere, 
hoc loco tr a n s la te Wepchay *strachym (/W: 
zepchay strachem) twogym moso mogę (confige 
timore tuo carnes meas), esze od *sodow 
twogych bal gesm se T7/ 118, 120.

2. dubium 'posuwać gwałtownie, siłą,popychać, 
yehementer, vi moyere, pełlere’ : Hankam... hic, 
et inde truserunt ylg. wchpaly (pro wpchaly 
czy upchały?) 1400 Lcksz II nr 2608.

Wepchnąć 'posunąć coś nagłym ruchem, motu 
yehementi aliąuid p e ł l e r e Jaco Woyczech, czo 
ranił *Micolao, to gi ranił oteymugą Jana, ysz 
gy w lbolho (pro blotho) *wyepchnąl 1416 
Pyzdr nr 452; Clauditur, gl. sc. opilio recluditur 
bądzye wepchnyon, in mediis, gl. sc. feris, 
et datur esca feris 1466 R XXII 15; ~  Qui 
petit alta nimis, se precipitabit, yepchne <sie>, 
in imis 1466 R XXII 27.

Weprzeć 'przełożyć na inny termin, di cm pro- 
ferre (?): Jacosm oprawal pana Janussa *spo- 
wedzo... thego dna, jako rok othgladan (leg.

otkladan) albo wepran (leg. weprzan?) 1407 
RtKon nr 246. ~  Cf. Wesprzeć.

Werbena, Farbena bot. 'werbena pospolita, 
Yerbena ojjicinałis L.’: Verbena yerbena 1464 
Rost nr 4926; Ffarbena yerbena 1472 ib. nr 769.

Wererza cf. Wier ze je
(Werk) Wark 'produkt pracy rzemieślnika, tu 

sztuka tkaniny, quod opifex confecit, hoc loco 
pannus : Si quis sociorum a suo... magistro 
recedere yoluerit, ille licenciam accipere debet 
circa integrum wark, yt sibi magister de alio 
socio tempestiue prouideat (1457) 1533 MMAe 
VII nr 327.

Werkmistr cf. Werkmistrz
(Werkmistrz) Werkmistr, Warkmistr 'zarzą

dzający warsztatem, qui officinae praeesd: Bichta 
cum warckmystr... lacobus Bichta yendidit... 
molendinum... Alberto werckmystr 1456 Ac- 
Posn I 248.

Werkstat cf. Warsztat
Werteb czy też Werteba zapewne \jaskinia, 

miejsce przepaściste, spelunca, cawerna, łocus 
abruptus5: lyimus per siiyam pcnes yerthcbi 
et descendimus de monte magno 1490 AGZ 
XIX 537. ^  Rutenizm.

Werteba cf. Werteb
Werzieć c f  Wejrzeć
Weschnąć 'przyschnąć, wysychając przylgnąć, 

siccatum adhaerescere*: Cum purpura insicaretur 
yulneribus suis ycszcbnąla 1462 R XXV 2?0.

1. Wesele, Wesiele, Wiesele, Wiesiele forfny: 
n. sg. wiesiele Gn 2a. b, FI i Pul 29, 6, etc. etc. 
Rozm 25; wesiele ca 1450 PF IV 579; wiesele 
ca 1500 R XIX 74; wesele XV med. SKJ V 258, 
De morte w. 166, M W  37b, etc.; wiesieli 
Rozm 9; ~  g. sg. wiesiela Gn Ib. 2b, FI i Puł 
15,11, etc., Rozm 503; wiesela 1461—7 Serm 
443v; wesela Sul 51, XV med. R XXII 240. 
245, etc.; ~  d. sg. weselu Naw 128, Rozm 53; 
~  ac. sg. wiesiele Gn 2b. 176b. 177a, etc. etc., 
Rozm 6, etc.; wiesele XV med. SKJ V 275. 280, 
MW  140b, [Puł 29 aig.; wesele KartŚwidz, 
XV med. R XXII 237, MW  9 a, etc.; — v. 
sg. wiesiele FI i Puł 31,9; ^  i. sg.
wiesielim Gn la. 2b. gl. 156b, etc., Rozm 12; 
wieselim BZ Gen 31,27; weselim XV p. pr. 
R XXII 334, Naw 106, EwZam 294, Rozm 4, etc. 
etc.; wicsiclcm Puł 64, 13; weselem MW  56b, 
Rozm 161; ~  /. sg. (w) wiesieli Gn 184b, 
FI 125,6; wiesielu Gn 14a. gl. 70a, FI i Puł 
44,17, etc., XV cx. MPKJ II 318; wieselu 
XV med. Lent, XV med. R XXV 155, 1447—62 
Zab 544; weselu BZ Deut 28,47, M W  21 a; 
~  n. p i  wiesiela FI 93,19, FI i Puł 149,6; 
~  ac. pl. wesela Rozm 160. ~  Grafika nie
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pozwala na pewne odróżnienie postaci palatalnych 
i niepalatalnych.

Z n a czen ia : 1. *uczucie radości, zadowolenia, 
szczęścia, też przyczyny wywołujące to uczucie, 
ta/rże zewnętrzne oznaki tego uczucia, gaudium, 
laetitia, etiam quae hanc animi commotionem 
efficiunt et significant' : Gdisci sz0 Xc gest byl 
na then tho svath narodził, tedy vocz krolefstwo 
nebeszke takocz gest ono bilo barszo velikiim 
nebeszkiim veszeliim napelnono Gn 1 a,
/&. 2b; Chemly ny thamo, my greszny ludze, 
do tego tho veszela krolefstwa nebeskego prycz, 
tegocz my szamy szobo ne moszemiy dostopicz 
Gn lb , sim. ib. 2b, FI i Pul 15, 11, etc.; Tho 
giste veszele bilocz gest ono velike Gn 2a, 
sim. ib. 2b, FI i Pul 29, 6, etc.; Sfvecz veszele 
pastirzom szocz ge ony (sc. anjeli) biły pouedzely 
Gn 2b, sim. ib. 182 b, FI i Pul 4, 7, etc.; Bracza,... 
patrzymy tego dobrze, isbichom ten tho dzen 
dzyszegszy veszelu {leg. w wiesielu) i f nabo- 
szegstwe gy skroczyly Gn 14a; Abycz on 
(sc. Kryst) racil nasz szego dna i sego roku 
ve sdrovy, veszely dopuscicz Gn 184b; Obroczil 
ies plącz moy w wesele (in gaudium)... y ogarnol 
ies me weselim (laetitia) FI 29, 14, sim. Pul; 
Zacladana iest weselim (exsullatione) wszelika 
zema FI 47, 2, sim. Pul; Wrocy mne wesele 
(laetitiam, KartŚwidz: veselee, MW9&: weszele) 
zbawena twego FI 50, 13, sim. Pul; Weselim 
(exsultatione, Pul: wyeszyelyem) gori opaszo se 
FI 64, 13; Gysz to seyyo we slzach, w wesely 
(cum exsultatione, Pul: w wyesszyelyu, FI i Pul 
99, 1. 104, 42. Js 4: w weselu) szocz *bodo 
FI 125,6; Weszela bosza (exaltationes dei) 
w <g>ardle gych FI 149,6, sim. Pul; Bocz 
panamy stogy weszele, ycgo gest na swecze 
wele Slota w. 85; Curremus i g i t u r .u t  cum 
dei festivitate, yeszelu {leg. w wiesielu), interesse 
cupimus ca 1430 GIKazB II 27; Qui miseretur 
in hyllaritate luthoscz m[y]a weszely {leg. w wie
sielu, Rom 12,8) 1435 ib. 49; S wyeszyelym 
gaudens XV p. pr. R XVI 349; Blogoslawyeny, 
gisch zaluyą, ... eze są w zely a ostały weschela 
XV med. R XXII 245, sim. ib. 240, XV p. post. 
R XXV 175; Delectentur {sc. iusti) in leticia 
badą szą cochacz wyeszelu {leg. w wieselu, 
Psal 67, 4, FI i Pul: w radości) XV med. R XXV 
155, sim. XV med. Lent; In quo {sc. partu) 
consistit nostra tota leticia, radoszcz, et gaudium 
wessele XV med. SKJ V 258; Quis potest 
enarrare leticiam, radoscz, wyesele, quam habuit 
hec mater benedicta ib. 275, sim. ib. 280; 
Yzes nye slvzyl panv bogv twemv w radości 
syercza swego y veselv (in gaudio cordisque 
laetitia) BZ Deut 28, 47, sim. M W  21 a; Przeto

Dauid... a tribunowye szły ku przenyesyenyy 
skrzinye zaslyvbyenya boszego... s wyesyelym 
(cum laetitia) BZ I Par 15, 25; Moy namyleyschi, 
racz wyedzeczy, ysch myloscz tho w szobye mą, 
ysze rzathko albo nygdy wyeszelu {leg. w wieselu) 
bywą 1447—62Zab 544; Quia non ex tristicia..., 
sed ex iocunditate, wyeszela, spiritus alacritate 
anima bonum opus factum 1461—7 Serm 443v; 
Tocz me navyanczsze veszele, gdy mam morzycz 
szyyych vyelye De morte w. 166; Blogoslawczie 
pana z weszelem M W  56b; Ten ps<alm> po- 
wyada, yze Xpus plącz zborny... w wyeszelye 
wyekuge obroczil Pul 29 arg.; Proscha czyebye..., 
Yesu Criste,... aby... moya duscha vczyeschyl 
wnąthrznym veszelym Naw 106, sim. EwZam 
294; Wthoresz tham veszele myala, gdysz szyna 
porodzyla XV p. post. SKJ I 147, sim. XV med. 
R XXII 237; Szona thvoya... porodzy thobye 
syna... a bądzye vessele {PF IV 579: weszyele) 
tobye y radoscz (erit gaudium tibi et exsuitatio 
Luc 1, 14) EwZam 287; Ysz yvsz Adam... yest 
wyączszee {leg. w więcsze) radoszczy y wyącz- 
szem wyeszyelv, nyszli kedi przedthim w rayy 
bil XV cx. MPKJ II 318; Vyeszyelye jubilus 
ca 1500 Erz 120; Zdrów bądź,... nadzyeya 
yyelykyego yeszelya (gaudium sempiternae 
spei) przymy dzyszyą Rozm 3, etc.; Anna... 
yzyyala boga... ,  aby gy raczył yybayyczy s tego 
zamatky y nayroczyl z yeszelym (cum laetitia, 
ib. 12: yyeszyelym, ib. 161: yeselyem) zaszye 
ib. 4, sim. ib. 7. 39, etc.; Obroczysch moy plącz 
yyeszyelye {leg. w wiesiele, ib. 3: yeszelye) ib. 6 
sim. ib. 7, etc.; Dopyrko szyą ym obyem[y]a 
yyelykye yyeszyely (laetitia) począlo ib. 9; 
Tamo... yyeczna radoscz y yesele (laetitiae 
iocunditas),... v mego oblybyencza zawzdy 
yest pewne pyenye y yyeszyelye (gaudium), 
brzmyenye organ ib. 25; Yvsch... porodzysch 
y {leg. ji, sc. syna) temv syyaty kv yyelykymy 
yeselyy y yczyeschenyy ib. 53; Tegodla to 
yeselye moye (gaudium meum Jo 3, 29) yvz szye 
popelnylo ib. 240, sim. ib. 385. 568, etc.; Bo tedy 
byl czass *vsvey radosczy y yyeszyelya, alye 
dzyszyą yest yschemy lyvdy czass smątku y za- 
losczy ib. 503; ~  Ti ies ytoka m oia,... 
wesele (exsultatio) moie, wyimi me od *osto- 
paio czich me! FI 31, 9, sim. Pul; Dobył 
gesm swadczstw twoych na weky, bo wesze
le {M W  37b: weszele) *syercze moge<go> 
(exsultatio cordis mei) FI 118, 111, sim.
Pul; O chwalyebna M aria,... ty yesz 
yyeszyelye wschego szwyatha! Naw 44, 
sim. 1500 PieśniWład 177; A czemu nam 
smutek, gdi ta panna wyesele ca 1500 R XIX 74; 
~  niebieskie, rajskie, (wieczne) w(i)es(i)ele
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'niebo, według wierzeń chrześcijańskich miejsce 
wiecznej szczęśliwości po śmierci, caelum, locus 
aeternae beatitatis mortuorum vulgo putatur : 
Vkaszana tobe biwa miloscziwa [...] <wiecz)ne 
wesele XIV ex. Pocz 233; Za krotko m0k0 
wyeszmyecye wyeczne wyesyele Blaz 322; Go- 
szpodnye,...  vszici, a . . .  w wieczne wyeszele 
bych dostoyna bila wnydz M W  140b; Proscha 
czyebye, by my poszlal angyola thwego..., 
gyenze mnye donyoszl po thym zywoczye kv 
vyekvysthym godom y nyebyeszkyemv veszelyv 
Naw 128; Vam, Sydom, syn moy obyeczoval 
yeszelye rayskye Rozm 740; ~  'zewnętrzne 
przejawy radości, externa signa laetitiae : Multi- 
tudo virginum seąuebatur cum cantu s weselim 
Gn gl. 156b; Bo *poydo w masto przebitku 
dziwnego... w glosę wesela (in voce exsulta- 
tionis) FI 41, 5, sim. Pul, sim. FI i Pul 46, 1. 
117, 15; Przinesoni bod0 (sc. dziewice) w ra- 
dosczi y weselu (in laetitia et exsultatione) 
FI 44, 17, sim. Pul; Wargami wesela (labiis 
exsultationis) chwalicz boodo vsta moia FI 62, 6, 
sim. Pul; Chwalcze gy (sc. gospodna) we zwon- 
koch wesela albo radostnych (in cymbalis iubi- 
lationis) FI 150,5, sim. Pul, M W  142b; Bog 
fschechmogoczi fstal s m artwi..., chwalmi 
gego s weselim! XV p. pr. R  XXII 334; Prze- 
czyesz... yczyekl any gesz my otpowyedzal, 
abich czyo wiprowadzyl s radoszczyo, s wyesze- 
lym, spyewanym (cum gaudio et canticis), 
s bobni BZ  Gen 31, 27; Rzeki Dauid ksyoszotom 
sług koscyelnich, abi ystauily z bracye swey 
spyewaki. . . ,  abi brznyal w wisokoscyach zwyok 
wyesyelya (sonitus laetitiae) BZ  I Par 15, 16; 
Vstawyl Ioyada starosti w domv bozem, ab i... 
offyerowaly zszone obyati panv... w wyesyelyy 
(in gaudio) y w spyewanyy BZ  II Par 23, 18, 
sim. ib. 29,30. 30,21, ca 1470 MamLub 71; 
~  'radosna nowina, nuntius laetus : A tocz ga 
vam *szaprafdo velike yeszele (gaudium magnum 
Luc 2, 10) pouedam Gn 176b, sim. ib. 2b. 177a, 
XV ex. MPKJ II 320; Przyschedl kv mnye 
anyol od boga posiany, yen myą vczy<e>szyl 
y poyyedzyal my yeselye yyelykye (mihi gaudium 
magnum intimayit) Rozm 8, sim. ib. 49.

2. 'pocieszenie, przywrócenie radości, usunięcie 
smutku, consolatio, laetitiam restituendi, tristi- 
tiam tollendi actus : Podług mnoszstwa bolescy 
mogich w serczu moiem wesela (consolationes, 
Pul: yczyechy) twoia yweselili so duszo moio 
FI 93, 19; Wszysthky gygri ymyecz pożyczamy 
y chczemy dla krothophile a dla weszela ymyecz 
abo navczenya (causa solatii et exercitii habendi) 
Sul 51; Teth wykłada szye dobre..., bo tu 
molwy o szmyerze, yaz wyczyska smętek y dawa
S ło w n ik  s ta ro p o lsk i X

w troskach wyesszyelye (iucunditatem) Pul 118 
arg. 5; Lakozyrsstwo pyeczoluyączego a pylnego 
czlowyeka wyeszyelye (solatium) gyest XV 
p. post. R  I s. XLI; Czy sza yemv (sc. anjeli 
Jesusowi) yyelyka yesela vkazoyaly (consola
tiones ei multas faciebant), bo czastokrocz 
yemv chleb nyebyesky[e] noszyly y pyczye 
nyebyeslcye Rozm 160; Matko moya myła, nye 
ostayye czye samey, alyecz yyelye yesela (plu- 
rima solatia) s tobą ostayya ib. 171; Przez 
czyebye ya nyyednego yeselya nye bąda myecz 
(solatium nullum acceptabo) ib.

3. 'radosna uroczystość, sollemnitas la e td : 
A tak odidze *wszitel lyvd, abi gedly a pyły,... 
a yczinyly wyelyke wyesyele (laetitiam magnam) 
i?Z Neli 8, 12; Sebraly syo wszitci do Ierusalem, 
abi siawyly wyesyele (celebrare laetitiam) BZ 
II Esdr 9, 56; ~  wiesiele swadziebne 'uczta
weselna, nuptiae : In istis uerbis agitur de nupciis 
sponsalibus pyse so nam o ueselu syadzebnem 
Gn gl. 70a.

Cf. Wesoły 1.
2. Wesele, Wiesele, Wiesiele 1. 'radośnie, z ra

dością, z  zadowoleniem, hilare, laete, animo 
contento : Estote...  hospitales invicem sine mur- 
muracione, gl. id est hilariter wyeszele (I Pet 4, 9) 
XV med. SKJ  I 88; Vnusquisque sicut accepit 
graciam, in alterytrum illam administrantes, 
gl. id est liberaliter et benigne sczedrze a wye
szele (I Pet 4, 10) ib.; Peperit (sc. virgo Maria) 
valde mirabiliter, peperit gaudenter wyessele 
XV med. SKJ V 258; Dedit (sc. deus) hoc 
donum largiter, sczedrze, hylariter wesszele 1453 
R  XXIII 298; Raczysz nam *pomogacz, ...  
yyeszyele vzyvacz 1453 R XXV 210; Szpye- 
waymy ya (sc. pieśń) yeszelye! XV p. post. 
R  XIX 54; Letanter, id est yyeszelye, dulciter, 
id est slothko ca 1500 R XLVII 368; Vyeszyele 
hilariter ca 1500 Erz 120.

2. 'pożytecznie, z korzyścią, pomyślnie, utiliter, 
salubriter, prospere?: Ideo potes...  salubriter, 
yyesyele, penitere de peccatis tuis ca 1500 
GIKazB I 44; Libenter, yyesyele, debemus cogi- 
tare in cordibus nostris, extunc ipse nos iubavit, 
quod salubriter, yyesyele, resurgamus a morte 
omnium pecatorum ib. 58; ~  Mamly gechacz 
do Ramot... boiowacz czily nyechacz?... Wstaw, 
gydzi wyesyele (vade prosper e)! BZ III Reg 22,15.

(Weselenie) Wiesielenie 'zewnętrzne objawy 
uczucia radości, zadowolenia, exteriora signa animi 
laeti, contenti: Wyessyelenye biwa zewnątrz, 
ale radowanye wnatrz XV med. R XXII 247.

Weselić, Wieselić, Wiesielić, Weselić się We- 
sielić się, Wieselić się, Wiesielić się fo rm y:  
praes. ind. 1. sg. wiesielę 1437 Wisi nr 228 s. 87;
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weselę Rozm 436; 2. sg. weselisz Rozm 447;
3. sg. wiesieli FI I Prol 2, FI i Pul 45, 4, Si// 
109, etc., Rozm 37; wieseli XV med. SKJ I 70, 
XV med. SKJ V 277, XV p. post. GIDom 46;
1. pi. weselimy M W  52b; 5. pl. wiesielą Gn 177a, 
F/ i Pul 34, 29, 1471 McimKal 179, efc., itozm 
396; wieselą 1461—7 Semz 314v; weselą M W  
94a; ~  praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia 
trybu rozkazującego 3. pl. ać wiesielą BZ II 
Par 6,41; ~  imper. 2. sg. wesieli Rozm 41; 
weseli Rozm 7; wiesiel 1455—60 R XIX 110, 
ca 1500 PieśniWlad 175, Rozm 35; wesel M W  
66b, Naw 88, Rozm 41. 42; 3. sg. wiesiel FI 
i Pul 47, 10. 85, 10. 96, 1, etc., BZ I Par 16, 31; 
wiesel XV med. SKJ V 272; 1. pl. wiesielmy 
FI i Pul 94, 1. 117, 23, 1442 R XIX 77; weselmy 
M W  107b; 2. pl. wiesielcie Gn 2a, FI i Pul 2, 11. 
31, 14. 32, 1, etc., ca 1500 PieśniWlad 175. 176; 
weselcie M W 44b, Rozm 264. 384. 385; 2. a. 3.pl. 
wiesielcie De nativ w. 41; 3. pl. wiesielcie FI i Pul 
33,2. 34,22. 39, 22, etc., Pul 67, 3. 131, 9; -  part. 
praes. act. adv. wiesieląc Gn 1 a, Rozm 37; wie- 
seląc XV med. SKJ 1 58, XV med. SKJ V 259; we
seląc Sul 51,1456ZabUPozn 104, M W  12a, etc.; 
weselęcy Rozm 10.222.297; adi. wiesieląc 
FI 18, 9; ac. sg. m. wieselący Rozm 62; weselący 
Rozm 63; n. pl. m. wiesielący FI i Pul 125,4; 
/ .  wiesielące Pul 18,9; g. pl. m. wiesielących 
FI i Pul 67, 18; ~  inf. wiesielić Gn 177a, FI 76, 3, 
Sul 106, etc., Rozm 35; wieselić M W  145b; 
weselić M W  96b, Rozm 55.388.728; ~  fiut.
1. sg. m. będę wiesielić FI i Pul 91, 4; wiesielić 
będę FI i Pul 9, 2. 30, 8. 59, 6, etc., Pul Hab 30;
2. sg.f. będziesz weselić Rozm 526; 3. sg. będzie 
wesielić EwZam 287; m. będzie wiesielić FI 
i Pul 40, 12; będzie weselić Rozm 172; wiesielić 
będzie FI 50, 15, FI i Pul 13, 11. 20, 1, etc.; 
weselić będzie KartŚwidz, BZ Deut 28,63; 
będzie weselił Rozm 573; / .  wiesielić będzie 
FI i Pul 34, 10. 64, 11; neutr. wiesielić będzie 
FI 12,6, FI i Pul 32,21; 1. pl. m. wiesielić 
będziem FI 19, 5, FI i Pul 65, 5, BZ I Par 16, 35, 
Pul 19 arg.; 2. pl. m. będziecie weselić BZ 
Lev 23,40, Rozm 573; 3. pl. m. będą wiesielić 
FI i Pul 149, 5, Pul 88, 16; będą weselić M W  11 b. 
14a; wiesielić będą FI 5, 13. 88, 16, FI i Pul 
12,5, etc.; wiesielić (będą) FI 67,3; / .  wie
sielić będą FI i Pul 88, 13; neutr. będą wiesielić 
FI i Pul 144, 7; wiesielić będą FI i Pul 95, 12; 
~  praet. 1. sg. m. wiesielił jeśm FI i Pul 6 5 ,16. 
121, 1; 3. sg. m. wiesielił jest FI 104,37; jest 
weselił BZ Deut 30,9; wiesielił FI i Pul 18,6, 
BZ II Par 23, 21, 1471 MamKal 186, Pul 104, 37; 
wieselił ca 1470 MamLub 186; weselił Sul 61, 
M W  138b, Rozm 111; f . wiesieliła jest FI 96, 8;

wiesieliła Pul 96, 8; weseliła XV med. SKJ V 257; 
neutr. wiesieliło jest FI 15, 9; wiesieliło FI i Pul 
Ann 1, Pul 12,6. 15,9; 3. du. neutr. wiesieliła 
jesta FI 83,2; wiesieliłasta Pul 83,2; 1. pl. m. 
wiesielili jesmy FI 89, 16; wiesielilisiny Pul 89,16;
2. pl. f . wiesieliłyście FI i Pul 113, 6; 3. pl. m. 
wiesielili są FI 34, 18; weselili są EwZam 294; 
są wiesielili Gn gl. 157a; wiesielili Pul 34, 18, 
ca 1500 PieśniWlad 176, Rozm 11; weselili 
Rozm 221. 240;/. wiesieliły FI i Pul 96, 9. 113, 4; 
~  condit. 1. sg. f. -bych weseliła Rozm 52;
3. sg. m. -by wiesielił Gn 173 b ; -by wieselił 
XV med. R XXII 247; -by weselił BZ Deut 30, 9; 
neutr. by wiesieliło Gn gl. 70a; 3. du. m. -by 
weseliła Rozm 249; 1. pl. m. (-)bychom wiesielili 
Gn 14a, 1444 R XXIII 302; bychom weselili 
XV med. R XXII 247; 2. pl. m. weselilibyście 
Rozm 565; 3. pl. m. bychą wiesielili Pul 37, 17. 
~  Grafika nie pozwala na pewne odróżnienie 

postaci pa lat a lny ch i niepalatalnych.
Z n aczen ia: 1. 'sprawiać radość, zadowolenie, 

dawać szczęście, animum laetum, iucundum, bea- 
tum reddere': Sercze weseli (sc. żałtarz, cor 
laetificat) FI I Prol 2; *Prawdze *boszey prawe, 
weselocz (Pul: wyeszyelyącze) sercza (iustitiae 
domini rectae laetificantes corda) FI 18,9; 
Rzeczna bistroscz weseli (laetificat, SKJ V 277: 
wyesely) masto bosze FI 45, 4, sim. Pul; Weselicz 
bodze (Pul: wyeszyelycz [szye] *będzę, Kart
Świdz: veselicz bodze) iozyk moy sprawredlnoscz 
twoio (exsultabit lingua mea iustitiam tuam) 
FI 50, 15; Płakało by y ty, ktorez mnye vesze- 
lysch (exsultas) tego dnya Rozm 447.

2. w(i)es(i)elić się 'odczuwać radość, zadowo
lenie, szczęście, cieszyć się, radować się, też 
okazywać, wyrażać uczucie radości, zadowolenia, 
szczęścia, laetitia ajfici, animo contento, beato 
esse, gaudere, etiam animum laetum, contentum, 
beatum significare : Gdiszcy szo k nam sz nebosz 
svoczy angely *veszelocz szo biły stopoualy 
Gn la ; Abichom szo dzyszegszego dna vocze 
veszelyly nisly ginszich dny Gn 14a; Iscy on 
(sc. św. Bartłomiej) skoro svego (leg. z swego) 
czala gest byl sdrzucyl, isbi szo on s milim 
Xpem... nauekyveszelilGn 173b; Pres to disa 
melibichom szo veszelicz i tesze miłego Xpa 
chualicz Gn 177a; Multum gauderet parantela 
tota to pokolene barso by so yeselilo Gn gl. 70a; 
Weselicz se bodo (laetentur) wszitczy (Pul: day 
szye wyesszyelycz wszystkym), gisz ymaio na- 
dzeio w tobe FI 5, 13, sim. FI i Pul 12, 5. 106, 42; 
Radowacz se bodze Iacob y weselicz se bodze 
(laetabitur) Israel FI 13, 11, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 52,8. 57,10; Przetosz weseliło se iest 
(laetatum est, Pul: wyeszyelilo szye) sercze moie
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FI 15, 9; Weselił se (exsultavit) iaco obrzim na 
beszene drogi FI 18, 6, sim. Pul; Sliszcze smerni 
y weselcze se (laetentur) FI 33,2, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 66, 4. 68, 37; Przeciwo mne weselili 
so se (laetati sunt, Pul: wyeszyelyly szye) FI 
34, 18; Wesel se (laetetur) góra Syon FI 47, 10, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 85, 10. 96, 1; Weselił 
iesm se pod iozikem mogim (exaltavi sub lingua 
mea) FI 65, 16, sim. Pul; Prawi vsziwacz bodo 
y weselicz se (exsultent, Pul: wyesszyelcze szye) 
przed *bogen FI 67,3; Woz boszi dzesoczo 
tisocy woczszy, tisoczow weseloczich se (laetan- 
tium) FI 67, 18, sim. Pul; Weselili iesmi se 
(Pul: wyesszyelylysmy szye) y cochali iesmi se 
(exsultavimus et delectati sumus) we wszech 
dnoch naszich FI 89, 16; Veselcze se (laetentur) 
nebossa y raduy se zema FI 95, 11, sim. Pul; 
Tegdi weselicz se bodo (exsultabunt) wszistka 
drwa lassow od oblicza gospodnowa FI 95, 12, 
sim. Pul; Vsliszala y weseliła se iest (laetata est, 
Pul: wyesszyelyla sze) Syon FI 96,8; Góry, 
weselylyscze so (exsultastis) yako baranowe 
FI 113,6, sim. Pul; Wczynily gesmy weseloczy 
so (facti sumus laetantes, Pul: wyesszyeloczy) 
FI 125,4; Popowe twogy obleczeny bodzcze 
w prawoto a swoczy *twoge weselcze <sie> 
(exsultent, Pul: wyesszyelcze szye, M W  11 b: 
banda se weselicz, FI i Pul 131, 17: radosczo 
weselycz se bodo) FI 131, 9; Gaudete, weszelcze 
SZ0 , illcossz w duszi, in illa die (Mat 5, 12) 
ca 1420 R XXIV 86; Wyeszelą są ilaresco 1437 
Wisi nr 228 s. 87; Raduymy szo, wesselmy 
sz0, ... bog narodził sso 1442 R XIX 77; Społu 
bichom sią wiesselili ut colletemur (ut videntes 
Iesum semper collaetemur) 1444 R XXIII 302; 
Kto tho może vczinycz..., abi slischącz swoyą 
sromotą, wydzącz swoyą zaloscz a yą czirpyącz, 
nye telko syą nye wyesselil, ale boday... za
milczał XV med. R XXII 247; Exultabit leta- 
bunda radowacz sze badze wyeszelącz (Is 35, 2) 
XV med. SKJ V 259; Letetur, wyeszeel sze, 
omnis orbis ib. 272; Bodzecze syo weszelicz 
(laetabimini) przed panem bogem waszem BZ 
Lev 23, 40, sim. Rozm 573; Iakosz syo drzewyey 
pan nad wami radował dobrze wam czinyo,... 
takesz syo weselicz bodze (sic laetabitur) za- 
traczo wasz BZ  Deut 28,63; Raduycye syo 
nyebyosa a wyesyel syo (exsultet) zemya BZ 
I Par 16,31; Wyesyelyl syo (laetatus est) 
wszitek lyvd zemski BZ II Par 23, 21; Wyesselil 
(war. kal.: yyeschielil schą) jubilauit (in yineis 
non exsultabit neque iubilabit Is 16, 10) ca 1470 
MamLub 186; Vyeschielą schią (war. lub.: 
wczyessycze syą) letantur (Ecclus 51, 37) 1471 
Mam Kal 179; lusz apostholowie szye weszelą

M W  94a; Yusz weszelicz sie mozeczie M W  96b, 
sim. Rozm 388; Abich... na wieky lyubezno 
tobie bila y zasluzila sye wyeszelicz M W  145b; 
Vyrzawszy gyyąsdą yesselyly szyą są (sc. kró
lowie, gavisi sunt Mat 2, 10) yesselym yyelykym 
EwZam 294; Lydzye ws<y>thczy szyą wyeszyel- 
czye a pyesznka noyą spyeyayczye De nativ w. 41; 
Vyeszyelycz szyą jubilare ca 1500 Erz 120; 
Spyewayczye, wszythczy angely, yyeszyelczye 
szyą, apostoly ca 1500 PieśniWlad 175; O Marya, 
yesyely szya (gaude, ib. 7: vesely szyą, ib. 41. 42: 
vesel szyą)! Rozm 41; Dwoy lyvd yydzą przede 
mną, yeden placzączy a drv<g>y yyeselyyczy 
szye (alium gaudentem) ib. 62; Veszelyly szye 
rzekącz y yyelbyącz ymye yego syyąte ib. 221; 
K temy slow (leg. słowu) nathychmyasth dzywka 
wstała yeselączy szye (gaudens) ib. 222, sim. 
ib. 297; Aby szye oba ycselyla, ten, który znye 
(pro syeye) y ten, który znye (ut et qui seminat 
simul gaudeat et qui metit Jo 4,36) ib. 249; 
Potem szye bądzyesch szc mna yeszelycz na 
yyeky ib. 526; Vy bądzyeczye lkacz y plakacz 
a ten svyat badzye szye yeselyl (gaudebit 
Jo 16,20) ib. 573; ~  (sposoby wyrażania
przyczyny radości): czegoś: Ta oba yyelyka 
radoscz y yyelykye yyeszyelye my<a)la, vese- 
lyączy szyą narodzenya takyego blogoslayyo- 
nego dzyączątka (leg. dzieciątka, laetabantur 
nimium de puero nascenti) Rozm 10; ~  od
czegoś: Czerkew... w pokusach swoych od 
zaszczyczenya boszego wyeszyely szye Pul 137 
arg.; ~  z czegoś: Caritas... non gaudet super 
iniąuitate nye wyeszcli sszye s zlosczy (GIDom 
46: nye wyeszeli sze ze slosczi, I Cor 13,6) 
XV med. SKJ I 70; Yz gdisz sie z gych (sc. 
Szymuna i Tadeusza) powiszszenya weselymi, 
poznalibiszmy iako ważne są ... miloscziwe gich 
*wspomoganye M W  52b; Vschytek lyyd yeselyl 
szye ze wschysthkych tych czyd yyelebnych 
(gaudebat in uniyersis Luc 13, 171 Rozm 377; 
~  komuś, czemuś: A presto melibichom szo 
my dysza themu tho yeszelicz Gn 177a; Prestocz 
szo disza fsythcy syocy angely themu tho 
f  krolefstye nebeskem yeszelo ib., sim. FI i Pul 
34,29; Sluszicze bogu w straszę y weselcze se 
iemu (exsultate ei) se drszenim FI 2, 11, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 80, 1; Podzmi, weselmi se 
gospodnu (exsultemus domino, M W  107b: we- 
szelmi sie bogu), spewaymi bogu FI 94, 1, 
sim. Pul; Czyotvch.no m yła,... przyslan (pro 
przyslam) k tobye, abych szye yeselyla tvemv 
vczyeschenyv Rozm 52; ~  prze kogoś, coś:
Weselili se czori Iude prze *sodi woie (exsulta- 
yerunt... propter iudicia tua), gospodne FI 96, 9 
sim. Pul; Myły Iesu rzeki ym yavnye, yze...
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veszelyv szye prze vasz (gaudeo propter vos 
Jo 11, 15) Rozm 436; — w kogoś: Sercze moie 
y czyalo moie weseliła se iesta (Pul: wyesszye- 
lylasta szye) w bog sziwi (exsultaverunt in deum 
vivum) FI 83, 2; ~  czymś: Pokolene y poko-
lene...prawdo twoyo bodo se weszelycz (iustita 
tua exsultabunt) FI 144, 7, sim. Puł; Ale iabi 
taka bila nascha wyara a nadzeya w bodze, 
eze... gey radosczyamy bichom syą weschelily 
XV med. R XXII 247; ~  nad kimś, czymś:
Ne weselcze se nade mno (non supergaudeant 
mihi), gisz to se przecziwaio mene FI 34, 22, 
sim. Pul, sim. FI i Puł 39, 22; Bo ne bodze se 
weselicz neprzyaczel moy nade mno (non gaude- 
bit... super me) FI 40, 12, sim. Puł; Weszelycz 
se ya bodo nad molwamy twogymy (laetabor 
ego super eloąuia tua) FI 118, 162, sim. Puł; 
Bo syo nawroczi pan, aby syo weseli! nad tobo 
(ut gaudeat super te) we wszem dobrem, iakosz 
syo gest weselił nad twimi otczy (sicut gavisus 
est in patribus tuis) BZ Deut 30,9; Bo yesm 
rzeki: Bycho nyegdy nye wyeszyelyly szye nade 
mno (neąuando supergaudeant mihi, FI: bicho 
nekedi nadweszelili mne) nyeprzyaczyelye mogy 
Puł 37, 17; ~  w kimś, czymś: Sancti... plus
apud dominum gloriantur in paupertate, oni 
voce so so veselily wbostwe {leg. w ubóstwie), 
quam in diuiciis Gn gl. 157a; Weselicz se bodze 
(Pul: wyeszyelylo szye) sercze moi we zbawenu 
twoiem (exsultabit... in salutari tuo) FI 12,6, 
sim. FI i Puł 32,21; Weselicz se bodzem (Puł: 
radowacz szye będzem) we zbawenu twoiem 
(laetabimur in salutari tuo) FI 19, 5, sim. FI 
i Puł 65, 5, BZ 1 Par 16, 35, Puł 19 arg.; Gos- 
podne, w moczy twoiey weselicz se bodze kroi 
(in yirtute tua laetabitur rex) FI 20, 1, sim. Puł, 
sim. FI i Puł 103, 32; Ale ia w gospodna pwal, 
weselicz y radow<a)cz se bodo w miloserdzu 
twoiem (exsultabo et laetabor in misericordia tua) 
FI 30, 8, sim. Puł, sim. FI i Puł 9, 2, Pul Hab 30; 
Ale dusza moia weselicz se bodze w gospodne 
(exsultabit in domino) FI 34, 10, sim. Puł, sim. FI 
i Puł 64, 11; Thabor y Hermon w ymenu (Puł: 
w ymyę) twoiem weselicz se bodo (in nomine 
tuo exsultabunt) FI 88,13, sim. Puł; Gospodne,... 
w ymenu twoiem weselicz se bodoo (in nomine 
tuo exsultabunt, Puł: w ymyę twe *bedo szye 
wyeszyelycz) wszcgo dna FI 88, 16; Bo cochal 
ies me, gospodne, w uczinenu twoiem y w dza- 
la<ch> roku twoyu *bodo se weselicz (in operi- 
bus manuum tuarum exsultabo) FI 91,4, sim. Puł; 
Wyesselyl se yest (Puł: wyeszyela sze) Egypt 
w przespyewanyy gich (laetata est... in pro- 
fectione eorum) FI 104,37; Bodo se weszelycz 
swoty (pro swoczy) w slawe (exsultabuntur

sancti in gloria) FI 149, 5, sim. Puł, M W  14a; 
Weszelylo se sercze mogę w gospodne (esxul- 
tayit... in domino I Reg 2,1) FI Ann 1, 
sim. Puł; Fratres,... spe gaudentes w nadzey 
chwały wecznyey *wyeszeląndcz sze (Rom 12,12) 
XV med. SKJ I 58; Cum esset... yirgo grauida, 
salubri leuitate plaudebat w vczyeszney lekko- 
szczy sze wesselyla XV med. SKJ V 257; 
Swyocy twoy acz syo wyesyelyo w dobrich 
rzeczach (laetentur in bonis) BZ II Par 6, 41; 
Commensales illius cene... gaudent fruicione 
yyeszelą <sie> w posziyanyy bosztwa 1461—7 
Serm 314v; Weselcze sie w panye,... Joachy- 
mye y Anno! M W  44b; Vyele v narodzenyu 
yego bądze szyą yeszyelycz (in natiyitate eius 
gaudebunt Luc 1, 14) EwZam 287; ~  ze zda
niem: Veszelcze szo vy tegodla, isczy on (sc. 
Kryst) iusze k yam gydze Gn 2a; Vyeszyel szą, 
polszka korono, ysz masz thakyego patrona 
1455—60 R XIX 110; Veszel szye nyebo y zye- 
myo, yz on (sc. pan bog) nye chcze szmyerczy 
grzeschnego czlowyeka Naw 88, sim. M W  66b; 
Vyeszyelcze szyą, krzesczyyany, bo sza wamy 
prószy pany ca 1500 Pieśni Wlad 176; Zebrayschy 
szyą przyaczyelye... do Anny y kv Joachymovy 
yyeszyelyly szyą sz nymy (congratulabantur 
ipsis), yze bog... raczył szya na nye ozrzecz 
Rozm 11; Bocz... yydzyala (sc. Maryja) po- 
ganysky (sc. lud) yeselyączy szye (populum 
gentium gaudentem), yze przystąpyly ky bogv 
ib. 63; Zapravda yeselylybysczye szye (gaude- 
retis Jo 14,28), yze ydą do oycza ib. 565; 
~  przenośnie w(i)es(i)elić się czymś 'korzystać 
z czegoś, aliąua re uti : Myalby (sc. kmieć) 
przeththym volą kylo lath, tylesz lath panv 
svemv slvzycz ma... ,  gyle lath volą szą weszelyl 
(quot annorum libertate gaudebat, Dział 62: 
yle lat bądze yszywal woley) Sul 61; Tegdi po 
smyrczy manza yey wyeschyelicz syąn ma 
(sc. pani) thim tho yyanem (gaudere... dotalicio) 
i na nyem ma myecz dosicz Sul 106; Swoyąn 
nyewynnosc y z prawem, ktorim syąn yyessyely, 
slowye w ktorem syedzy (iure, quo gaudet 
et in quo residet), oczisczy samotrzecz przi- 
syangayąncz Sul 109.

3. *pocieszać, usuwać smutek, przywracać ra
dość, consolari, tristitiam tollere, laetitiam resti- 
tuere’ : Wzgardzala weselicz se (renuit consolari, 
Puł: nye chczyala yczyechy) dusza moia FI 76, 3; 
Vyeschielcze schią (war. lub.: *yczyessyczą syą) 
consolamini (Is 45,21) 1471 MamKal 199; 
Movyl (sc. anjoł) sze mną laskayymy slovy 
yeselącz myą z *myen yyelykye trosky (de tri- 
bulatione me consolabatur) Rozm 8; Począł 
y Qeg. ji, sc. anjoł Jozefa) yyeszyelycz (con-
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solabatur) rzekącz: O Iozephye, ... nye mączy 
szyą, alye szyą yyeszyel (gaudio laeteris) ib. 35; 
O tern, yako anyol pokazał szye... dzyeyyczy 
Maryey, podpomaga yą y yyeszyely yą z gey 
smątky (consolabatur Mariam turbatam) ib. 37; 
Anyol z nyebyoss przyschedl k nyey (sc. Maryi) 
yyeszyelącz {ib. 40. 170: yeselyacz) yą ib.; Marya 
ybaczywschy smątck Iozephow pocznye y {leg. 
ji 'go5) yeselycz (consolatur ipsum) ib. 55; Alye 
posła yczyeschnyka czychego..., yen czyebye 
bodzye yeselycz myasto mnye (qui te consola- 
bitur bene loco mci) ib. 172; Tego yvsz vye- 
szyelya (hic consolatur Luc 16, 25) a czyebye 
mączą ib. 396.

4. 'zabawiać się, oblectari, ludere : Andrzey 
wysznal szą gest Myleolaya bicz yranycz, alye 
rzeknącz, ysz tho yczynil nye chczącz w gygrze 
a weseląncz szą (in ludo et solatiando, Dział 43: 
w klamye krothophylącz) yako thowarzysz 
sz thowarzyszem Sul 51.

C f Nadweselić, Podweselić, Poweselić, Roz
weselić, Uweselić, Zweselić, Uweselać

Wesiele cf. Wesele
Wesielić cf. Weselić
Weskmnienie cf. Wezmknienie
Weskwiść cf. Wskwiść
Weslać 'zawinąć, owinąć, imohere’ (?): We- 

szlal involuit ca 1428 PF I 496.
Weslowić 'słowami wyrazić, wypowiedzieć, ver- 

bis exprimere, eloąm : Libri aperti erunt clecti, 
in ąuibus expressa, yesloyyon[y]a, uidebuntur 
et exhibita opere mandata dei 1461—7 Serm 
350v. ~  Może należy czytać wessłowić.

(Wesoło) Wiesielo, Wiesioło 1. 'radośnie, z ra
dością, przyjemnie, hilare, laete, iucunde : Owa 
kako dobrze y kako weszelo {Pul: wyesszyolo) 
przebywacz braczo w gedno (quam iucundum 
habitare fratres in unum)! FI 132, 1; Sed hodie 
sacerdotes cantant alta yoce et clara y yyesyolo 
ca 1500 GIKazB I 39.

2. 'w pełni sił, w dobrym stanie, viribus in- 
tegris, commoda raletudine, in bono statu (scilicet 
e s s e f : Iaco ti kone wraczani Janowemu kme- 
czevi sdrowo, weszolo na ten rok, iaco sandza 
scazal 1404 Kościan nr 226.

3. *uroczyście, odświętnie, sollemniter : Quare 
deus posuit in cordibus gencium, ut ipsum 
reciperent ita solemniter yyesyolo? ca 1500 
GIKazB I 35; Sed hodie ostenduntur cruces 
solemniter, yyesyolo, in signum utilitatis passio- 
nis Xpi ib. 39.

Wesołość, Wiesiołość, Wiesołość 1. 'radość, 
zadowolenie, też zewnętrzne przejawy tych uczuć, 
animus laetus, contentus et ąuae hunc animum 
significanP: Secundo describit eius (sc. Christi)

inyencionem, que fuit admirabilis et plena 
alacritatis yessolosczy XV med. SKJ V 270; 
Weszoloscz hylaritas XV p. post. PF V 6; 
Vyeszyoloscz hilaritas ca 1500 Erz 120.

2. *życzliwość, benevolentia : Phinees Eleazari 
filius in bonitate et alacritate, w yyeszolosczi, 
anime sue placuit deo (Ecclus 45, 29) 1461—7 
Serm 323 r.

Wesoły, Wiesieły, Wiesioły, Wiesoły f o r m y : 
n. sg. m. wiesioł Gn 2b, Slota w. 14, BZ Ex 
18,9, etc., Rozm 476; wiesoł Aleksy w. 136, 
BZ Deut 24,5; wiesioły FI i Pul 111,5, 1437 
Wisi nr 228 s. 85, ca 1455 JA XII 490, etc., 
Rozm 142; wiesoły XV med. Lent, 1466 R 
XXII 27, 1461—7 Serm 415r; wesoły XV med. 
GIWroc 68 v, Rozm 73; / .  wiesioła ca 1500 
GIKazB I 59. 62; wiesoła XV p. post. R XXV 
174; wesoła XV p. post. SlOcc XXXIV 162; 
neutr. wesoło Rozm 170; wiesiołe Fl i Pul 
103,35, Pul 146, 1; wiesiełe Fl 146, 1; wiesołe 
XV med. SKJ V 259; ~  n. a. ac. sg. neutr. 
wiesołe XV med. R XXIV 350; -  g. sg. m. 
wiesiołego Rozm 448; wiesołego 1451 R XXII41; 
neutr. wiesiołego Rozm 20; wesołego XV ex. 
SKJ I 151; ~  d. sg. m. wiesiołu XV med. 
R X X II234; ~  ac. sg. m. wiesioły Fl i Pul 80, 2; 
wiesieły BZ II Par 7, 10; neutr. wesołe XV ex. 
GIWp 69, Rozm 10. 11. 150; ~  i. sg. wesołym 
XV med. GIWroc 66y; m. wiesiołym ca 1500 

| GIKazB I 63; wiesołem XV p. post. PF III 289; 
~  /. sg. neutr. (w) wesołym XV ex. GIWp 69; 
~  n. pl. m. wiesieli Fl i Pul 34,31.118,39, 
XV in. R XXIV 72, BZ Tob 11, 21; weseli 1491 
RKJŁ VII 57, Rozm 665; wiesołe M W  24a; 
~  g. pl. m. wiesołych Rozm 41; ~  ac. pl. m. 
wiesiołe XV med. R XXII 236.

Comparat. n. sg. neutr. weselsze XV mcci. 
SKJ V 258.

Grafika nie pozwala na pewne odróżnienie 
postaci palatalnych i niepalatalnych.

Z n aczen ia :  1. eodczuwający radość, cieszący 
się, zadowolony, pogodny, laetitia affectus, gau- 
dens, contentus, serenus : Raduicze se y weseli 
bodzcze (exsultent et laetentur) Fl 34, 31, sim. 
Pul; Wesoły czloweg (iucundus homo), gen... 
rozloszy rzeczy swoge w sodze Fl 111,5, sim. 
Pul; Gavisi sunt, yeseli byli, ergo discipuli yiso 
domino (Jo 20, 19) XV in. R XXIV 72; Z yutra 
weszol nikt nye bodze Słota w. 14; Wyeszoli 
alacris 1437 Wisi nr 228 s. 85; Debet esse 
largus pauperibus elemosinam dando et hoc 
cum hylaritate, wessolym, mentis XV med. 
GIWroc 66v; Si rex regum... hodie matri sue 
letabundus, wesszoly, obyiam exiit ib. 68y; 
*Vyezoli, alye w yyeszefyy *vaszchnaszcz cho-
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vay[n]anci (hilaris servata gravitate) XV med. 
Lent; Drudzi mówili, eze blogoscz wyrzchnya 
gest gescz a pycz dobrze, a wyessyolu bicz 
XV med. R XXII 234; Prozen bodze przes 
pokvti..., za czali rok vyeszol soocz (laetetur) 
swo (leg. z swą) zono BZ Deut 24, 5; Godowaly 
s wyelyko radoscyo, chwalyocz boga a wyesyely 
socz społu (cum gaudio magno gavisi sunt) 
BZ  Tob 11,21; Exultantis intrauit (sc. Iesus 
infernum) morę gigantis yakoby obrzym vye- 
scholy (R XXII 41: vyesolego stolina) 1466 
R XXII 27; Yeslyby potrzebno było... czassv 
kollacziey, gdy bendą czynycz, vessely bycz 1491 
RKJŁ VII 57; Mundus mutatur, quia semper 
est in m otu..., modo alacer, id est yyesszyol 
modo tristis XV ex. RRp XXIV 374; Vyeszyoly 
hilaris ca 1500 Erz 120; Tesch nye byl (sc. Jo
zef)... skąpy..., alye sczodry, mylosczyyy, vye- 
szyoly (hilaris) y bogv myły Rozm 32; Tesch 
nye był gnyevlyvy, na vezrzyenyv lybyezny, 
czychy, vyeszyoly (iucundus), mylosczyvy ib. 
142; Wschakosch tvoyą (pro moyą, leg. moje) 
sercze nygdy vesolo nye może bycz (gaudere) 
ib. 170; Abram... radoval szye... y yyeszyol 
byl (gavisus est Jo 8, 56) ib. 476; ~  z czegoś: 
S tegocz to yydzena gestcy on (sc. cesarz 
Augustus) bil barszo veszol Gn 2b, sim. XV 
p. post. R I s. XLV; ~  czemuś: Czy vschysczy 
yybyegly przeczyy yemv y były radży y barzo 
yeszely yego yaczstw (leg. jęcstwu) Rozm 665; 
~  prze coś: Wyeszyol gest bil Getro prze 
wszitko (laetatus est... super omnibus bonis), 
czso uczynył pan Israhelowy BZ Ex 18,9; 
Przeto... rospuscyl (sc. Salomon) lyvd do swich 
przebitkow wyesyely a radostny prze dobre 
(populos... laetantes atque gaudentes super 
bono), gesz bil bog yczinyl Dauidoui BZ II Par 
7, 10; ~  w kimś: Duscha ma w tobye wessola, 
gdym czebye boga ysrzala XV p. post. SlOcc 
XXXIV 162; ~  ze zdaniem: Wyącz wyeszol byl, 
ysch gy thim bog nawycdzyl Aleksy w. 136; 
~  Vesel szyą, bo bądzyesch yyesolych (pro 
yesele) y matka *vdroczonych (erisque sola- 
cium et mater afflictorum) Rozm 41.

2. *wyrażający radość, zadowolenie, pogodne 
uczucia, qui animum laetum, contentum, serenum 
significaf: Wczmicze psalm a daycze boben, 
szaltarz wesoły (psalterium iucundum) s goslmi 
FI 80, 2, sim. Pul; Ale cys ff myg ceskoscy na 
cebye sercem mym [my] mam vesole wesrenye 
y thys pocesenye XV ex. GIWp 69; Poczęły 
pyacz yesole pyenye (canticum cum exultatione) 
Rozm 10, sim. ib. 11; Oczy yey (sc. Maryi) 
syyąte by[a]le... yezrzyenya lyybyeznego, slot- 
kyego a yyelmy yyesyolego (aspectu delecta-i

biles, dulces et iucundi) ib. 20; Cyalo (pro czoło) 
myal (sc. Jesukryst) szyrokye a yesole (laeta 
frons et hilaris) ib. 150.

3. *sprawiający radość, przyjemność, miły, przy
jemny, qui animum laetum, iucundum reddit, 
dulcis, iucundus*: Wessolee bodz gemv (sc. bogu) 
*mlowenye moye (iucundum sit ei eloquium 
meum) FI 103, 35, sim. Pul; Bo *sodowe twoge 
weselly (iudicia tua iucunda, M W  24a: sądi 
twoie wieszole) FI 118,39, sim. Pul; Bogv 
naszemy bodz weselee (Pul: wyeszyole) y krazne 
pfalene (iucunda decoraque laudatio) FI 146, 1; 
Ludzye dny wyessyole y ludzi wyelbyą a blogo- 
slawyą, a on (sc. pan nasz) zalostne a placzącze 
XV med. R XXII 236; Quid enim nobis, ho- 
minibus mortalibus,... iocundius, weselsche, 
esse debeat, quam quod deus... ad nos venit! 
XV med. SKJ V 258; Sicut enim generacio lily 
et floris letabunda est, wyeszole yest, sic virgo 
parturiens exultabat ib. 259; Hoc templum 
sanctum est..., ex forma spaciosum, ex fme 
gloriosum przestroni a barszo yyeszoli 1461—7 
Serm 415r; Si uis cum iocunda, wyeszolem, 
vita viuere, vita iurgia yerborum XV p. post. 
PF III 289; Comedite... super mensam meam, 
que solis electis est preparata et iocunda vlg. 
yyessola XV p. post. R XXV 174; Ga s nymy 
(sc. z Manasesem i Dawidem) hce byc na 
pokwce y f  takowym cyrpgengw a pothym 
wesołym (leg. w wesołym) [...] wybawgengw 
XV ex. GIWp 69; Panno Maria, mathko szyna 
bożego, veyrzy na mya, sługa svego, prossza 
czya dla poczaczya yessolego XV ex. SKJ 1151; 
O quam leta, o yako yyesyola, quam sancta 
fuit hec cena! ca 1500 GIKazB I 59; Tuba est 
terribilis in preliis et est consolatiya, yyesyola, 
in nupciis ib. 62; Sic Xc penitentem oleo 
leticie, yyesyolym, unget in regno dei ib. 63; 
Na tey latorosly zakvytl kvyat vesoly, podobny 
rozy (yitis habens... florem iucundum atque 
roseum) Rozm 73; Przeto nynye czaszy vye- 
szyolego skryto yest od tvych oczy, yze nye 
obezrysch złego ib. 448.

4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Iucundum wyesszolee, slothkye XV med. R 
XXIV 350; Vyeszyoly ca 1455 JA XIV 490.

Wespołek 'razem, wraz, wspólnie, communiter, 
ima : Rath V<aszej> M<iłości> o szdrow (leg. 
o zdrowiu) szlysza yespolek s pany V<aszymi> 
M<iłościami> myastha... Bardyyowa XV ex. 
SI Ar eh I pril. 23.

Wesprzeć, Wesprzeć się fo rm y: praet. 1. sg. 
m. -em wsperł 1428 ZapWarsz nr 289; 3. sg. m. 
wsparł 1423 Czrs 281, 1457 TymSąd 141, 1461 
RHist LXIX 334, etc.; wspar 1423 Czrs 281,
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1443 AGZ XIV 97; wsperl 1428 ZapWarsz 
nr 289, 1443 ZapMaz 8, 1447 TymSąd 61, etc.; 
wsper 1471 TymProc 203; / .  wsparła XV med. 
PamLit XXVIII 308, XV med. SKJ V 272, 
1494 AGZ XIX 426; 3. pl. m. wsparli 1443 
AGZ XIV 87; ~  part. praet. act. II cf. 
Wsparły.

Z n aczen ia: 1. 'wzmocnić, confirmare*: Velut 
aurora splenduit atra fora, sic Ihus exemplar 
dans prodigaliter orbi langwida restituit, gl. 
reparauit wszparl, cuiąue medela fuit 1466 
R XXII 25.

2. 'odrzucić, zakwestionować, przeciwstawić 
się, reicere, contradicere, resistere : Tunc ąuarta 
vice rotavit bene et solns adversarius, sząpierz, 
eum wsparł 1423 Czas- 281; Stanislaus, non dixit 
in rota: nasza, et post <non posuit) digitos 
super cruce, et notarius nec preco ei non fecit 
ponere, et post tunc eum Kstan wspar ib. ; 
Domine iudex, iste testis yusch szan bil viroczil, 
ale palczow nye poloszil, nisch gy on wsperl. 
Tunc Miroslaus dixit: Domine judex, jaczem 
gy wczasch wsperl 1428 ZapWarsz nr 289; 
Mathias dictum Laurencium <retractavit> al. 
wszperl dicens, quia tu non <es dign>us alienum 
honorem expurgare 1443 ZapMaz 8; Conse- 
ąuenter iuraverunt..., sed unum ex hiis omni
bus duodecimum <preco> retractavit, aliter 
wsperl..., dicens ipsum furem e iure iuratum 
al. wirugowanego in iure al. wyeczu 1447 
TymSąd 61; Swanthoslaus... capitaneus mellis, 
proposuit contra Johannem... e t... duxit al. 
dowyodl... alio capitaneo al. nastavnykyem, 
et dictus Johannes reduxit al. wsperl circa ius 
dictum Swathoslaum pro eo, quod małe super 
eum duxisset al. dowodzyl 1449 ib. 78; Quando 
erat (sc. Iohannes) statutus in testimonium, 
tunc ipsum vsperl (sc. Paulus), quia es kmetho 
1456 ZapMaz 29; Michael... scabinos... non 
admisit al. wsparł dicens, quod eosdem scabinos 
predictos dominus ipsorum inculpasset al. ob- 
vinyl, quomodo iniuste iudiccassent 1457 Tym
Sąd 141; Albertus Drya... non audiendo re- 
cognicionem testium wsperl unum testem 1460 
ib. ; Istam praedictam citationem repugnavit al. 
wsparł capitaneus... cum suo procuratore 1461 
RHist LXIX 334; Paulus... litteram ducalem 
sigillo mediocri roboratam retractavit al. wsparł 
dicens, quod sigillum circa litteram predictam 
retro vlg. opak est appensum 1463 SprTNW  
VIII 2, 28; Johannes... ipsum testem... a iura- 
mento et a cruce retraxit al. wsper pro eo, 
quia fratres suos clenodiales in testes conscripsit 
1471 TymProc 203; Dorothea... contradixit al. 
wsparła tutelam puerorum suorum 1494 AGZ

XIX 426; ~  wesprzeć się ezacząć spór, wdać się 
w spór, contro\ersiam inire : Nos verum dedimus 
librum legere, cum intraverunt litis questionem 
al. wsparli sye 1443 AGZ XIV 87; In termino 
Branyczsky intravit litis questionem al. wspar 
sye dicens: Domine iudex, hic proponit contra 
me ex parte matris et non habet procuratorium 
ex parte ipsius ib. 97; Ceterum statim actor 
cum parte adversa replicabant *waszpryli szya 
ad recognicionem ministerialis de iure dato ad 
pignorandum 1453 ib. 369.

3. wesprzeć się 'użyć jako podpory, oprzeć się, 
aliąua re niti : Que est ista, que ascendit de 
deserto deliciis affłuens, innixa, wszparla sze 
(ib. 276: podparła <się>, R XXIV 362: podparła 
sszye), super dilectmm suum (Cant 8,5)? XV 
med. SKJ V 272; ~  Deus animam portat ana 
(ea ona5) mw szcha wsparła XV med. PamLit 
XXVIII 308.

Cf. Wsparły, Weprzeć
! Wcsse 'jakaś ryba, piscis ąuidam (?): Pro 

pullis, auiculis, wesse (pro wyssy?) et aceto 
IIII scotos 1389 MMAe XV 29; Pro piscibus, 
allecibus et wesse (pro wyssy?) ib. ~  C f Wyz.

Wessłowić cf. Wesłowić
Westchnąć fo rm y: praes. ind. 3. sg. westch

nie XV med. GIWroc 40r, XV p. post. R XXV 
183; ~  imper. 2. sg. westchni AmvT36; ~  praet. 
3. sg. m. westchnął jest ca 500 GIKazB T 68; 
westchnął XV med. R XXIV 366, XV p. post. 
R XXV 202, ca 1500 Er z  118, Rozm 126; westnął 
1466 R XXV 141;/. westchnęła ca 1470 MamLub 
240, Rozm 24; ~  part. praet. act. westchnąw 
1451 MacDod 105; westchnąwszy XV p. post. 
Kałużn 271.

Z n aczen ia: 1. '(ze wzruszenia) głęboko ode
tchnąć, (propter animi commotionem) suspicare, 
ingemere : Suspiciens (sc. Iesus) in celum in- 
gemuit, *westąchl, et ait illi (Marc 7, 34) XV in. 
R XXIV 74; Wsznoszl swogy *swoczy oczy 
w nebosza y rocze, weszthch<n)0w y poczol 
sze modlycz (Luc 22,41) 1451 MacDod 105; 
Quando aliquis stertebat westhnal 1466 R XXV 
141; Westchnalą ingemvit (Dan 13, 22) ca 1470 
MamLub 240; Nam turbatus spiritu, weszthch- 
nąwszy sz szmątkv wyelkyego, dixit (sc. Iesus, 
Jo 13,21) XV p. post. Kałużn 271; Westchnął 
XV p. post. R XXV 202; Vestchnal infremuit 
ca 1500 Erz 118; Tedy on vmarly yestchnal 
(suspiravit) a przede wschemy zaloyal (pro 
zavolal) Rozm 126.

2. 'dmuchnąć, sufflare : Hoc cum dixisset 
(sc. Iesus), sufflauit, yestchnal (PF IV 573: 
dchnanl, R XXIV 72: duchnąl, GIWroc 21 w: 
podchnon<ł>, GłKazB I 25: thchnyl), et dixit
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eis: Accipite spiritum sanctum (Jo 20,22)! 
XV med. R XXIV 366.

3. *zwrócić się z prośbą, z gorącą modlitwą,, 
aliąuem rogare, prece silentiosa adire : Qua- 
cumąue hora peccator ingemuerit, vesthchnye, 
ad me, omnium iniquitatum eius non recordabor 
amplius XV p. post. R XXV 183, sim. XV med. 
GIWroc AOr; Vestchnąl yest (sc. David) ad deum 
omnipotentem zaląyv[s]cz pro illis peccatis 
ca 1500 GIKazB I 68; ~  ku komuś: Thv
vesthchny kv bogv wschechmogaczemy Naw 136; 
Weztcbnąla (sc. Maryja) kv bogv (sursum sus- 
piravit) y wz[v]yvala boga... a vestchnąla, czem 
by ym (sc. biskupom) odpovyedzyecz mogła 
Rozm 24.

Cf. Wetchnąć
Westchnienie egłębokie odetchnięcie, oddech, 

respiratio, spiritus?: Nonne yides, quod in vmbra 
viridi cum iubilo, sc. ego cicada,...  vix refri- 
gerati<v)um cordis anhelitum, gl. suspirum 
westhchnye<nie>, rapere possum? XV med. 
RRp XXIII 279. -  Cf. Wetchnienie.

Westcz(a) cf. Wstecz
Wesz 1. zool. 'drobny, bezskrzydły owad pa

sożytujący na różnych ssakach, wesz, pediculus' : 
Wesz pediculus ca 1500 Erz 118.

2. Świnia wesz bot. 'szczwól plamisty, Conium 
maculatum L / :  Cicuta, herba oris swynya wessz 
1419 Rost nr 5223; Schwina wesch cicuta 1437 
ib. nr 2538, sim. 1460 ib. nr 3464, 1464 ib. 
nr 4775, etc. ; Bolago, armel, herba ortis swinya 
wesch 1437 ib. nr 2539; Swynya wesz stapisagria 
ca 1465 ib. nr 4087; Cicuta, solorago swina 
wess 1472 ib. nr 647; Cicuta habet stipitem... 
cum multis nodis et in stipite coronam de albis 
floribus svina ves XV p. post. R LIII 65; Cicuta, 
id est szwynya wesch XV ex. GlLek 59.

Weszcie cf. Wejście
! Weszene *jakaś ryba, pis cis ąuidam (?): 

Pro boletis grzyby i weszene (pro wyszyny?) 
1394 MMAe XV 566. -  Cf. Wyzina.

Weszka 1. zool. 'pasożyt wywołujący świerzb, 
świerzbowiec, może też nazwa choroby, parasitus. 
scabiem efficiens, fortasse etiam ipse morbus : 
Sirriones texant in manibus vlg. veszky. Sparge 
sulfur in igne super carbones et per fumum 
sulfuris supponitis manibus evacuabuntur XV 
p. post. R LIII 61; Contra sirriones na vesky 
XV p. post. RRp LIII 63.

2. bot. a. 'szczwól plamisty, Conium macula
tum L .': Cicuta, solorago weska 1472 Rost 
nr 648; ~  b .' ?’: Vesky todilla 1472 Rost nr 1662.

Weszkodzić fuszkodzić, violare, frangere, lae- 
dere : Equm byaly weszkodzon in cracis XV 
p. post. GórsJaz 280.

Weście cf. Wejście
Weśr(z)od cf. Wśród
1. Wet, Weta 'opłata pieniężna jako rekom

pensata za popełniony czyn przestępny lub jako 
odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, też kara 
sądowa nakładana na stronę procesową, pecunia, 
quae ab eo, qui malum facinus commisit vel 
damnum intulit, sohebatur, etiam poena a iudi- 
cibus constituta: Tedy straczyl szwą rzecz a ma 
szampyerzowy pokupycz weth a woythowy wyną 
(respondendi emendam dare debet et iudici 
poenam) OrtOssol 77, 1; Thedy ma gy (sc. jęćca) 
sz pokupem, szlowye sz wethem y sz wyną pus- 
czycz (tandem ipsum cum emendis et poena di- 
mittere debet) OrtMac 114; Tedy poraczny<cy> 
maya polowycza wyny y wethy, szlowye 
wszego, czo on myal zaplaczycz, tho ony 
szamy mayą polowyczą zaplaczycz (fideius- 
sores mediam emendam... dare debent) Ort
Ossol 88,3, sim. OrtMac 120; Tedy mvszy 
(sc. powod) wyny y wetty pokypycz (opportet 
pro eo emendas et poenas dare) OrtOssol 95, 1, 
sim. OrtMac 130.

2. Wet, też pl. tantum Wety bot. 'urzet bar
wierski, Isatis tinctoria L ? : Weth gaysdo 1460 
Rost nr 3564, sim. ca 1465 ib. nr 4367; Veeth 
sandix ca 1465 ib. nr 4557; Vethy fulla XV 
p. post. PF  V I I .

Weta cf. 2. Wata, 1. Wet
Wetchnąć, Wtchnąć 1. 'wciągnąć w płuca po

wietrze, spiritum ducere, respirare : Spira dichay, 
vetchny XV med. R XXIV 349.

2. 'dmuchnięciem napełnić kogoś, coś powie
trzem, tu siłą żywotną, aliąuem, aliąuidsufflando 
implere, hoc loco vi vitali : Potem stworzył pan 
bog czlowyeka s gilu szemye y wtchnol (in- 
spiravit) w oblyczye gego wtchnyenym szywota 
BZ Gen 2, 7; Vmarly, kaza tobye przez tego, 
yen... yetchnal tobye ducha zyyota (tibi spi
ritum yitalem inspiravit),... by wstał z mar- 
thvych Rozm 135.

Cf. Westchnąć
Wetchnienie, Wtchnienie 1. 'dmuchnięcie, fia- 

tus*: Ziawona so zaloszena zem... od wetchnena 
ducha gnewu twego (ab inspiratione spiritus 
irae tuae) FI 17, 18, sim. Pul.

2. 'wdmuchnięcie, napełnienie przez dmuchanie 
powietrzem, tu siłą żywotną, actus sufflandi, 
suff lando aere implendi, hoc loco vi vitali : 
Potem stworzył pan bog czlowyeka s gilu 
szemye y wtchnol w oblyczye gego wtchnyenym 
szywota (spiraculum yitae) BZ Gen 2, 7.

C f  Westchnienie
Wetknąć fo rm y: praes. ind. 3. sg. wetknie 

De morte w. 448, ca 1500 JA IV 94; ~  inf
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wetknąć 1418 Pyzdr nr 553; ~  praet. 3. sg. m. 
wetknął 1422 Kai nr 671, 1491 AGZ XVII 265, 
ca 1500 JA IV 93; / .  jest wetknęła 1418 Kai 
nr 590; ~  condit. 3. sg. m. -by wetknął Slota 
w. 21; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wetknion 
ca 1470 MamLub 189; wetkniony 1471 MamKal 
189; ac. sg. neutr. wetknione ca 1500 JA IV 94.

Z n a c ze n ia ’. 1. ' wsunąć w coś, za coś, zatknąć, 
ąffigere, immittere aliąuid in aliąuam rem : Sly 
m nych..., geszthly wszadze na szkapycza, ve- 
thknye sza nadrą kapyczą De morte w. 448; 
Iohannes... recognovit, quia citavit... An- 
dream... et citacionem in porta iuxta con- 
snetudinem terrestrem in curia in Przybyschowka 
infixit al. wethknąl 1491 AGZ XVII 265.

2. 'wbić, umocować, figere, defigere, confir- 
marę, stabilire : Mnogy ydze za stoi, szodze 
za nym yaco wol, yakoby w zemo yetknol kol 
Slota w. 21; Ysz yest pany Dobyeslawa... 
dwadzeszcza colow wethknąla 1418 Kai nr 590; 
Yakom ia nye kazała wetcnocz ssta colow na 
Yanowey dzedzyne 1418 Pyzdr nr 553; Ysze 
ten ogrod dostał <się> dzalem Zdzyechne, na 
ktorem Wawrzynecz osmnascze colow wetknol 
1422 Kai nr 671, sim. ib. ; Wetknyon (war. kal.\ 
vethknyony) fixus (auferetur paxillus, qui fixus 
fueratinlocofideliIs22,25) cal410MamLub 189.

3. wetknąć (oczy) 'patrzeć uporczywie, 
utkwić w kimś wzrok, oculos conicere in aliąuid, 
in aliąua re defigere : Sanctus dixit, quia oculos 
suos in feminam iecit et fixit, gl. fixit vetknąl 
ca 1500 JA IV 93; Nec putare debet, qui in 
feminam figit, Yetknye, oculum et illius in se 
ipse diligit fixum, vetknyone, ab aliis se non 
videri ib. 94.

Wety cf. 2. Wet
Weweruszki cf. Wiewieruszki
Wewlec 'wciągnąć, wsunąć, inducere, induere : 

Rospostro s wyrzchy plascz czirwony, a tim 
lepak przikriyo zasłono modrich skór a wewleko 
zaboge (inducent yectes) BZ Num 4, 8.

Wewnętrzny cf. Wnętrzny
Wewrzeć 'przylgnąć, przykleić się, przyschnąć, 

adhaerescere, agglutinari, siccitate astringi : Tako 
yyatsche rany, ku ktorem była ona payloka 
yewrzala, otvorzyly szye przez oną pavloką 
Rozm 834.

Wezbrać, Wezbrać się, Wzbrać się (?) fo rm y:  
praes. ind. 3. sg. wzbierze 1461—7 Serm 443 v; 
~  praet. 3. sg. m. wezbrał Aleksy w. 91, 1456 
ZabUPozn 104; wzbrał Aleksy w. 150; 3. pl. m. 
wezbrały są FI 11, 23; wezbrali BZ Jud 11, 5; 
wezbrały Pul 77,23; / .  wezbrały ca 1455 JA 
XIV 491.

Z n aczen ia: 1. (o rzece, de flumine) 'przy-
Słownik staropolski X

| brać, przybrać wód, podnieść swój poziom, pod
nieść się, wylać, tumescere, crescere, augeri, 
super ripas effundi, inundare5: Strumene wezbrały 
so (torrentes inundayerunt, Pul: wezbrały, JA 
XIV 491: byszthre wody weszbraly) FI 77, 23; 
Benediccio illius quasi fluuius inundabit rzeka 
wsbyerze (Ecclus 39,27) 1461—7 Serm 443 v.

2. w(e)zbrać się 'pójść, pojechać dokądś, wy
brać się, udać się, aliąuo ire, proficisci, se eon- 
ferrey: Wyancz szą na morze weszbral Aleksy 
w. 91; Thv szą wszbral gyeko mogą, wszyathl 
na morze w koga ib. w. 150; Gdisz przecyw 
gym przikro zastawyaly syo (sr. synowie Amo
nowi), wezbrały syo wyoczszi yrodzenym (per- 
rexcrunt maiores natu) s Gala ad, chczocz poiocz 
ku swey pomoci Gepte BZ Jud 11, 5; Comittit 
se, veszbral szyą, ad Vngariam 1456 ZabU
Pozn 104.

Wezbranie 'zalanie wezbraną rzeką, wylew, 
inundatio fluminis, ąuod imbribus accrevit, dilu- 
vium : Diluuium wezbranye, pothop ca 1500 
Er z 118; ~  'zalanie wodą czy też uniesienie 
przez wezbraną wodę, actus aąua inundandi vel 
auferendi : Dominus Szandiwogius, palatinus 
Poznaniensis, astitit terminum super Stephano 
Scora pro wesbrane młyna 1395 Leksz I nr 1987.

Wezdać cf. Wzdąć
Wezdrwać cf. Wzerwać
Wezdrżeć 'zadrżeć, zatrząść się, contremiscere, 

horrere*: Iohannes contremuit, weszdrzal, et non 
audebat tangere sanctum eius yerticem XV med. 
GIWroc 52 v; Vez<d>r<z>yalo sercze tvoye 
matky (contremuit cor tuae genitricis) Rozm 168; 
~  Poruszila se iest y wezdrszala zema (contre
muit terra) FI 17, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 16, 18; 
~  ktoś wezdrży nogą 'komuś zadrży noga, 
alicui pes contremiscef: W oczemgnyenyy vesz- 
drzysz nogv De morte w. 226.

Wezgłowie fo rm y: n. sg. wezgłowie ca 1420 
WokTryd nr 329, 1495 KsRStWarsz I nr 288, 
1495 RocznKrak XVI 62, etc.; ~  g. sg. we
zgłowia 1428 ZapWarsz nr 2820, 1432 Pozn 
nr 1406; ~  ac. sg. wezgłowie 1405 RtKon nr 203, 
1460 RocznHist XIV 324, etc.; ~  n. pl. we
zgłowia OrtMac 69, OrtOssol 55, 2, XV p. post. 
R XXV 178; ~  ac.pl. wezgłowia 1471 MamKal 
224, 1500 AGZ XVIII 417.

Z n aczen ie: 'poduszka, culcita, pulrinar : 
Iakosm przi tern bil, asze pane Wichne ge 
oczecz namenyl... grziwno na *sdzanicz0 y na 
wesglowe 1405 RtKon nr 203; Wesglowe pul- 
winar ca 1420 WokTryd nr 329; Jacom ya nye 
winowatha *Boguslaowi coppi za posak i wes- 
glowya, i dzenice 1428 ZapWarsz nr 2820; 
Jszem ya ne pożyczała plaschcza... y wesglowya
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90 WEZGŁOWIE WEZWAĆ

1432 Pozn nr 1406; Cv they to gerdze... slv- 
szayą... weszglowya (pulyinaria, Ort Mac 69: 
*wyszglowya), przesczyradla, podusky OrtOssol 
55, 2; lakom ya nye ranczil wiprawi po Malgo- 
rzecze: czepcza,... trzech poduschk,... *wesz- 
glowye 1468 AKPr VIIIa 55; Puluillos *vyes- 
glovye aut podusską (war. kal.: vezglowya, 
podusky; Ezech 13, 18) ca 1470 MamLub 224, 
sim. 1461—7 Serm 149v; Duo pulyinaria *wyes- 
glowie 1495 KsRStWarsz I nr 288; Pro... 
puluinari al. *wyeszglowye 1496 StPPP II 
nr 4459; Weszglowye loszne odarte 1495 Roczn- 
Krak XVI 62; *Vyeszglovya pulyinaria XV 
p. post. R XXV 178; De qua caminata sibi 
yiolenter recepisti... tria pulyinaria al. vesz- 
gloyya vyschyvane 1500 AGZ XVIII 417; Pul- 
yinar al. wesglovye pro ecclesia 1500 MMAe 
XVI nr 889; Ceruical zagloyek, veszglovye 
ca 1500 Erz 118; Wesglowye culcitra ca 1500 
R XLVII 354.

Wezgnać, Wzgnać 'odpędzić, o de gnać, depel- 
lere, abigere, propulsare (?): Iacom ya samo- 
wthora nye sbyla paropka Wanceslawowa gwał
tem anym bydła wsgnala 1458 AKPr VIIIa 52; 
Jakom ya lowczewi paną szandzyego gąsscbi 
oth szyeczi, *przischewschy na pole, nye we- 
ssgnąl szyła gwalthe<m> anym mv groszyl wy- 
szyy/ayanczi kv byczy 1469 ZapWarsz nr 2931. 
~  Cf. Wegnać.

Wezmiot 'jaz na rzece czy też grobla, obsta- 
culum vel agger5 (?): Damus sibi prendile pis- 
cium construere, quod vlg. ripni yessmot voca- 
tur (1348) 1538 KodPol II 704.

Wezmknienie *wbicie, postawienie (ukrad
kiem)} actus defigendi, ponendi, collocandi (fur- 
tim y (?): Helena... Nicolaum... pro *wspan- 
czene (leg. wspędzenie?) aque in stawisko, pro 
perfossione yie et pro weskmnenye (pro 
wesmknenye) sępi jurę im perpetuum euasit 
1413 StPPP II nr 1310.

Wezrok cf. Wzrok
Wezście cf. Wzejście
Wezwać, Wzwać, Wezwać się fo rm y: praes. 

ind. 1. sg. wzowę FI 17,4, FI i Pul 55,10. 101,3, 
etc.; 2 .sg. wzowiesz B Z I Reg 16,3, EwZam 287. 
288; * 3. sg. wzowie Dział 32, EwZam 303, 
Rozm 384. 405; wzwie 1461—7 Serm 98v;
l .p l .  wzowiemy FI 19,8. 74,1; wzowiem FI 
i Pul 19,10, Pul 19,8. 74,1; ~  imper. 2. sg. wzowi 
FI i Pul 49,16, ca 1420 R XXIV 83, Rozm 246, 
etc.; 2.pl. wzowicie Rozm 412; ~  inf. wezwać 
ca 1470 MamLub 220, Naw 134, XV p. post. RRp 
XXV 176, etc.; ~  praet. l .sg .m .  wezwał jeśm 
FI i Pul 17,7. 117,5; wezwałem BZ Num 23,11. 
Is 48,15, EwZam 296; jeśm wezwał FI i Pul

30,20; -m wezwał Rozm 568; 2 .sg .m . wezwał 
jeś FI 80,7; 3 .sg .m . wezwał jest FI 104,16; 
wezwał (jest) FI i Pul 49,1; wezwał FI i Pul 88,26, 
XV in. R XXIV 73, 1426 KsMaz II nr 2201, 
etc. etc.; wzwał 1456 ZabUPozn 96, Rozm 213; 
/ .  wezwała jest BZ Gen 16,14; wezwała BZ 
Gen 16,13. I Par 7,23, 1471 MamKal 13, etc.; 
3. du. m. wezwałasta BZ  IV Reg 18,18; 3. pl. m. 
są wezwali FI 52,6, Rozm 422; są wzwali Rozm 
11; wezwali BZ  Gen 19,5, Pul 52,6, Rozm 405, 
etc.; ~  plciperf. 3. sg. m. jest był wezwał Gn 4a; 
~  condit. 2. sg. m. wezwałby XV ex. YergGeorg 
75; 3 .sg .m . -by wezwał BZ III Reg 22,13, 
Rozm 207; ~  part. praet. act. wezwaw BZ  
I Reg 16,8. 29,6. III Reg 17,10, etc.; wezwawszy 
1471 MamKal 115, EwZam 293, Rozm 39, 
etc.; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wezwań Rozm 
204. 362. 436; wezwany 1466 R XXV 136, 
De morte w. 19, Rozm 68. 71; / .  wezwana 
Sul 8. 25, ca 1470 MamLub 114, etc.; neutr. 
wezwano OrtOssol 16,2, ca 1470 MamLub 107, 
Rozm 90. 413; ac.sg.m . wezwany 1477 Zap
Warsz nr 3092; wezwanego Rozm 201; v. sg. 
neutr. wezwane Naw 87; n.pl.m. wezwani XV 
in. R XXIV 73, Galka w. 27; g .p l.m . wezwa
nych Rozm 394; d .p l.m . wezwanym XV med. 
GlWroc 49v; ac.pl. m. wezwane Sul 8; ~  inf. 
pass.sg.m . wezwań być Rozm 386. 602; być 
wezwań Dział 13; / .  być wezwana Ort Mac 49; 
neutr. być wezwano Ort Mac 57; pl. m. wezwani 
być Sul 25; być wezwani Sul 25; ~  praes. 
pass. 1. sg. m. -m wezwań jest XV ex. Wisi 
nr 168; / .  jestem wezwana Rozm 470; 3. sg. m. 
wezwań jest 1484 Reg 703, EwZam 303; jest 
wezwań 1410 Pyzdr nr 314, Rozm 59; f. wezwana 
jest EwZam 288, Rozm 764; 2 .p l.m . -ście 
wezwani XV med. SKJ I 51. 98. 115. 116; 
3 .p l.m . wezwani są ca 1420 R XXIV 85; są 
wezwani ca 1420 R XXIV 85, Rozm 382. 412; 
~  fut. pass. 2 .sg .m . będziesz wezwań BZ Gen 
17,5. 35, 10, EwZam 290; 3.sg .m . będzie 
wezwań Gn lb , Słota w. 49, Ort Mac 128, etc.; 
będzie wezwany Rozm 4; f . będzie wezwana BZ  
Gen 2,23; neutr. będzie wezwano EwZam 291. 
294, Rozm 1. 214; 3 .p l.m . wezwani będą 
ca 1470 MamLub 257, Rozm 264; ~  praet. 
pass. 3. sg. m. był wezwań Rozm 205, 206, 215; 
był wezwany Rozm 75; 3.pl. m. są byli wezwani 
Rozm 380. 383; ~  condit. pass. 1. sg. m. bych 
wezwań Rozm 387; 3. sg. neutr. -by było
wezwano BZ Deut 26,2; 3 .p l.f . wezwany by 
były ca 1428 P F 1481.

Z n aczen ia: 1. 'polecić komuś, by przybył, 
stawił się, przywołać coś, iubere aliąuem 
yenire, \ocare, arcessere’: a. o ludziach, de borni-
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nibus: Bog... molwil iest y wezwał (vocavit) I 
zem0 od sluncza wzchoda asz do zachcda 
El 49,1, sim. Pul; Thedy weszwal yesz<t> gy 
pan yego tunc vocavit illum dominus suus 
(Mat 18,32) ca 1420 R XXIV 82; Voca opera- 
rios, wszowy dzalacze, et redde illis mercedem 
(Mat 20,8) ib. 83, sim. Rozm 246. 393; Strona 
trzikrocz wezwana (proclamata) nye bandzeli 
kv prawv,... dlya nyestanya ma bicz skazana 
Sul 8, sim. ib. 25; Isz pysaarz sandowi... 
oczrzedzą prawvyącye szyą, gysz przes woźnego 
wezwany mayą bycz (per ministerialem yocan- 
dos), myenycz maa thako Sul 25; Wezwały 
(,sc. mężowie) Lotha (vocaverunt Lot)
y rzekły k nyemu BZ Gen 19,5, sim. Rozm 405. 
421; Tedi Abimelech... posiał a wezwał yo 
(sc. Sarę) BZ  Gen 20,2, sim. XV p.post. Kalużn 
273, EwZam 302. 303; Tedi wezwaw Yzay 
Amynadaba (vocavit Isai Abinadab) y prziwyodl 
gy przed Samuela BZ  I Reg 16,8, sim. ib. 29,6, 
etc.; Poseł, gen bil szedł, abi wezwał Mycheasza 
(ut vocaret Michaeam) BZ  III Reg 22,13; 
Wezwalasta krolya (vocaverunt regem) y wiszedł 
k nym BZ IV Reg 18,18; Ya wzowo ge (ego 
yocabo eos) a sta<ną s)polv BZ  Is 48,13; 
Imperator Theodosius advocans, wszwal, Da- 
mascenum 1456 ZabUPozn 96; Lepak trzykrocz 
ma bycz wezwań (pars... evocata, Sul 25: 
strona... zawolanaa) Dzicil 13; Ale za robotą 
swą grossze mayą wzącz od tego, kto ge wzowie 
(qui... procuraverit eos evocari, Sul 42: 
gen ge... obrządził prziwabicz) ib. 32; Si super- 
yenerit non yocatus, nye weszwany, eicietur 
foras 1466 R XXV 136; Tunc vadit et assumit, 
wzvie szobye (Rozm 300: przymye albo yezmye 
s sobą), alios septem spiritus (Luc 11,26) 
1461—7 Serm 98v; Accito, id est vocans 
v[y]eswano (war.kal.: yeswano; quidquid ille 
mihi Hebraicis yerbis expressit, hoc ego accito 
notario, sermonibus Latinis exposui Tob prol.) 
ca 1470 MamLub 107; Nye weszvana inyocata 
(tunc ingrediar ad regem contra legem faciens 
non vocata Esth 4,16) ib. 114; Accitis zawo- 
lawschy aut weswa<w>schy (war.kal.: accitis, 
id est clamatis yezwafszy; accitisque scribis 
et librariis regis Esth 8,9) ib. 115; Tedy Herod 
pothagyemnye vesvayszy krolye (yocatis magis 
Mat 2,7) pylno yybadal od nych czasz gyyasdy 
EwZam 293, sim. Rozm 39. 52. 124, etc.) 
Z Egiptw yeswalem syna mego (ex Aegypto 
yocayi filium meum Mat 2,15) EwZam 296; 
Vzoyye oblubenycza (vocat sponsum Jo 2,9) 
szyrzecz ib. 303, sim. Rozm 405; A gdyś yest 
vezvan Iozeph (yocatus est autem et Iosephj 
do ołtarza y dana yest yemv voda Rozm 59;

Myeskayze tam, alyesch czye ya yzoyą (donec 
inde per me revoceris) ib. 89; Tako ssą potem 
yezyaly (vocaverunt Jo 9,24) onego slyepego 
ib. 422; ~  k(u) komuś, czemuś: Ioseph... ku ge 
(sc. Maryje) porodzenu gestcy on byl dwe 
bapcze yeszual, nagotoual Gn 4a; Pysarz... 
prawyyąncze szą przes woźnego ky prawy 
yezwane (litigantes secundum ordinem mini
sterialem yocando) ma myanowacz podług 
czassy pozwanya Sul 8; Gynszi sporczye... 
mayą bicz myenyony a kv sandv wezwany (ad 
audientiam evocentur) Sul 25; Wzowyesz Yzay 
ku obyecye (yocabis Isai ad yictimam) BZ  I 
Reg 16,3; Która (sc. łaską) yesz raczył yezwacz 
grzeschne ludzy kv thwey mylosczy Naw 134, 
sim. Rozm 63; Vezyaly k nyemv albo zebrały 
wschytką tlusczą Zydow y ynego poganystwa 
(Mat 27,27) Rozm 832; ~  ze zdaniem : Yeswa
lem czebye, aby poklool nyeprzyaczele me 
(ut malediceres inimicis meis yocavi te) BZ 
Num 23,11; Kazał (sc. człowiek jeden) yezvacz 
slugy svoye..., aby povyedzyely, yako który 
yyelye zyskał (iussit vocari servos..., ut sciret, 
quantum quisque negotiatus esset Luc 19,15) 
Rozm 408; ~  b. o zjawiskach, cle eis, quae fiunt: 
Wezwał yest (sc. gospodzin, Pul: przyzwał) 
glod (vocavit famem) na szemyo FI 104,16.

2. 'zaprosić, zaproponować udział w czymś, 
imitare, rogare aliąuem, ut alicui rei intersiP: 
Homo quidam fecit cenam magnam et yocauit 
multos a vesval gich (Luc 14,16) XV in. R 
XXIV 73, sim. Rozm 382; Dico autem vobis, 
quod nemo yirorum illorum, qui vocati, vesvani, 
sunt (Rozm 383: ssą były vezvany), gustabunt 
cenam meam (Luc 14,23) XV in. R XXIV 73; 
Misit seryum suum hora cene dicere inyitatis, 
weszwanym (Rozm 382: którzy ssa yezyany), 
ut yenirent (Luc 14,17) XV med. GIWroc 49v; 
Quia dignatus es me ad tuas epulas inyitare 
yeszyacz XV p. post. RRp XXV 176; Alye 
kyedy czynysch gody, yzovy vbogye (voca 
pauperes Luc 14,13) Rozm 381; Bo yyelye yest 
yezyanych (multi enim sunt yocati Mat 20,16), 
alye mało yybranych ib. 394; Czy, którzy ssą 
yezyany (qui invitati erant Mat 22,8), nye były 
yey (sc. swadźby) dostoyny ib. 412; Bocz ych 
yyelye yezvano (multi enim sunt yocati Mat 
22,14), alye mało yybrano ib. 413; ~  na coś: 
Vezvan yest y Ihus ... na svadzbą (yocatus 
est... ad nuptias Jo 2,2) EwZam 303; Iozeph... 
yezval gosczye sobą (leg. z sobą) na yyeczerza 
(hospites, ad cenam quos yocayit) Rozm 102; 
A to s tego byorą, gdysch to cztą, yze Kristus 
byl vezyan na syaczbą y zyołyenyky (leg. z zwo- 
leniki, legunt dominum et discipulos eius
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invitatos ad nuptias) ib. 205, sim. ib. 206; 
Począł movycz przykład k nym, którzy ssą 
były na obyad vezvany (dicebat... ad invitatos 
Luc 14,7) ib. 380; Ktorykoly naydzyeczye, 
vzovyczye na svaczbą (vocate ad nuptias 
Mat 22,9) ib. 412.

3. *powoływać do czegoś, przeznaczyć, prze
widzieć kogoś do wykonania jakiegoś zadania, 
ad aliąuid vocare, alicui rei faciendae destinare : 
Kristowi kaplany, od Krista wezwany, gegozz 
nasladuio Gałka w. 27; Potem myły Krystus 
vezval (ib. 213: wzwal) nyektore apostoly (vocavit 
discipulos) Rozm 212; ~  k(u) czemuś, komuś: 
Ysze ktoricz clouek ven verzy, tenczy bodze 
veszuan ku uekuge svathlosczy krolefstva ne- 
beskego Gn lb ; Fratres, obsecro vos..., vt digne 
ambuletis vocacione, qua vocati estis yakoscze 
przez mya ku bogv weszwany (Eph 4,1) XV 
med. SKJ I 115; Kto szye podeymye cznego 
urzadu, gdy bądzye k temu wybran y wcszwan 
(ad ea vocatus et ellectus fuerit, OrtOssol 93,4: 
zwań), then muszy myecz robota y troszką 
OrtMac 128; la przysengam bogw... y themw 
prawu, kw kthoremwm weszwan yest, ysz ja 
themw sendzemw... poslussen chcze bicz XV 
ex. Wisi nr 168; ~  na coś: Laudate omnes 
gentes wszyczczy pogany, coscze na szwyathv 
wyarą weszwany (Rom 15,11) XV med. SKJ 
I 51; Quia in hoc vocati estis, bosscze na tho 
wesszwany, vt benediccionem hereditate possi- 
deatis (I Pet 3,9) ib. 98.

4. *zwrócić się o pomoc, prosić o pomoc, 
auxilium aliąuem rogare : Chwalocz wzowo 
(Pul: wzywacz będę) gospodna (invocabo domi- 
num) FI 17,4; W zamotcze moiem wezwał iesm 
gospodna (invocavi dominum) FI 17,7, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 117,5; Ale my w ymenu 
gospodnowe wzowemy (invocabimus, Pul: 
w ymyenyu gospodna boga naszego wzowyem) 
FI 19,8; Wisluszay nas w dzen, w iensze wzowem 
cze (qua invocaverimus te) Fl 19,10, sim. Pul; 
Ne bodo osromoczon, bo iesm wezwał <cie> 
(invocavi te) Fl 30,20, sim. Pul; Wzowi me 
(invoca me) w dzen zamota Fi 49,16, sim. Pul; 
Boga so ne wezwali (deum non invocaverunt, 
Pul: nye wezwały) Fl 52,6; W zamotcze wezwał 
ies me (invocasti me, Pul: wzywałeś me)
Fl 80,7; On wezwał me (invocabit me) Fl 88,26, 
sim. Pul; W ktorykoly dzen wzowo czo (invo- 
cavero te), vslyszy me Fl 137,4, sim. Pul, M W  
136b, sim. Fl i Pul 55,10. 101,3; ~  Wzowemi 
(Pul: wzowyem) ymo twoie (invocabimus nomen 
tuum) Fl 74,1; Wezwała lepak Agar gymyo 
boże (vocavit autem nomen domini) BZ  Gen 
16,13; Przydzesz na to myescze, któreś gest

pan bog twoy vibral, aby tamo bilo weszwano 
ymyo gego (ut ibi invocetur nomen eius) BZ 
Deut 26,2; Vezvawschy ymye bożego szyna 
(invocato nomine Iesu filii dei)... y zavolal 
Rozm 232.

5. 'nadać nazwę (pospolitą lub własną), na
zwać:, oznaczyć wyrazem, vocare, appellare, 
nominare, nomine (communi vel proprio) aliąuid 
designare : a. absolute i bez kontekstu polskiego: 
Policarpusz tak veszuany... prosyl bogą o tho 
prauye, by vsrzal szmyercz w gey postavye 
De morte w. 19; Weswani badą vocabuntur 
(vocabuntur termini impietatis Mai 1,4) ca 1470 
MamLub 257; Vezwala (war. lub.: szdzala[l]) 
vocavit (vocavit eum Nephtali Gen 30,8) 1471 
Mam Kai 13; Cultuque frequ<en>ti in quascum- 
que voces, weszvalby, artes, haud tarda 
sequentur (sc. poma agrestia) XV ex. 
YergGeorg 75; Tercia duricia fuit ei in hoc, 
quod ipsam (sc. mulierem) canem apellavit 
vesval ca 1500 GIKazB I 30; Zdały mv ymyą 
Iesus, yako byl przez anyola vezvany (quod 
yocatum est ab angelo Luc 2,21) Rozm 75.

b. wezwać kogoś, coś: nadane imię w nom. 
rzeczownika: Iaco ten Jan yest nasz brath 
y nasza cri, y nasze zawolanye Wagy yest 
weswan y poltora crzisza, nasz cleynot noszi 
1410 Pyzdr nr 314; Qui potestatem habent 
super eos, benefici yocantur dobrodzeye szo 
weszwani albo czczi roszdawaioczi, weszwani 
szo czczy *trzymaioczy (Luc 22,25) ca 1420 
R XXIV 85; Przeto wezwała gest studnyczo 
(appellayit puteum illum) studnycza żywego 
a wydzocego ode mnye BZ Gen 16,14; Bodzesz 
oczecz mnogich rodzayow a bodzesz Abraham 
wezwań (appellaberis Abraham) ib. 17,5; Czo 
może bycz weszwano (OrtOssol 47,1: zwaną) 
chromothą (quid mutilatio chromotha dicitur) 
albo czyaszkye ranyenye OrtMac 57; Jako my 
łasz, lypye weswani, trzimamy wyschey trzech 
ląth w pokoyy 1477 ZapWarsz nr 3092; Któryż 
tho zakon vezvan yest zakon pokuthyyączych 
1484 Reg 703; Thenczy bądzye yyelyky a szyn 
nayysszego bądzye vezwan (filius altissimi vo- 
cabitur Luc 1,32) EwZam 288, sim. Rozm 49; 
Yako wschedl v myasto yedno... yezyano 
Hermopolis (Hermopolis quae dicitur) Rozm 90; 
Bar po żydowsku yezyan syn ib. 362; Yvsch 
nye yestem dostoyen vezvan bycz (ib. 387: 
bych vezyan) szyn tyoy (non sum dignus 
yocari filius tuus Luc 15,19) ib. 386; Tegodlya 
vezvana yest rolya ych ... Acheldemach (vo- 
catus est ager ille Haceldama Mat 27,8) ib. 764; 
~  w nom. przymiotnika: Then myesszancz yest 
szósty yey, chtora yeswana yest nyeplodna
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WEZWAĆ WEZWANIE 93

(quae vocatur sterilis Luc 1,36) EwZam 288; 
Kto przestąpy yedno s tych namnyeysche przy- 
kazanye, aby navczal lyvdzy, namnyeysche 
(pro namnyeyschy) bądzye vezvan (minimus 
vocabitur Mat 5,19) Rozm 266; Tedy syyąthy 
Tomasch, który vezyan y[y]ątpyączy (qui dicitur 
Didymus Jo 11,16), rzeki ib. 436; ~  ~  nadane 
imię w instr. rzeczownika: Czszo yczinil Paweł 
łanowy, tho za yego poczanthkem, kedi gy 
lgarzem weszval 1426 KsMaz II nr 2201, sim. ib.; 
Bodze wezwana mo szono (haec yocabitur vi- 
rago), bo gest z mosza wszota BZ Gen 2,23; 
Thy dzyeczyą prorokyem nayysszego bądzyesz 
vezvan (propheta altissimi yocaberis Luc 1,76) 
EwZam 290; Ta dzyeyycza... yrodzy dzye- 
czyątko yyelyebne, yenze badzye synem bozem 
vezvany (qui dei filius yocabitur) Rozm 4; Ten 
przyyyodl brata svego Symona, Pyotrem potym 
vezvanego (Petrum appellatum) ib. 201; Alye 
przetom vass przyaczyelmy yezyal (vos autem 
dixi amicos Jo 15,15), yze yschytky rzeczy, 
ktorezem slyschal od oycza, tom vam zyavyl ib. 
568; Duchovnye myły Kristus może yezyan 
bycz yązem ib. 602; ~  ~  nadane imię w nom. 
a. w instr.: Kthora rzecz ma bycz *gorączo 
weszwana (quid factum manifestum... sit, Ort- 
Ossol 43,1: ma bycz szwana goraczą) Ort Mac 49; 
Anna, nyewyasta nyeplodna, ... czysta panną 
porodzyla, kthorą Marią yeszvala ca 1500 
PieśniWlad 173; Snadz yestem prze to Maryą 
vezvana ab amaritudine od gorzkosczy Rozm 
740; ~  ~  nadane imię wyrażeniem przyimko- 
wym: Gest mnogy vbogy pan, czszo bodze 
kszoszotom znan y za dobrego wezwań Słota 
w. 49.

c. wezwać komuś: nadane imię w nom.: *Tago 
sza wszwaly dzyeczyączyy Maria (yocabant 
puerum nomine Maria) Rozm 11.

d. wezwać (na) imię, miono: nadane imię 
w nom.: Wezwała gymyo gego (yocavit nomen 
eius) Beria BZ I Par 7,23; Bądzye yesyano 
gymyą gyego (vocabunt nomen eius Mat 1,23) 
Emanuel EwZam 291; Thv szye poczyna yykla- 
danye, która modlytya boża paczyerz na ymyą 
vezvana Rozm 276; ~  nadane imię w instr.: 
Wzoyyesz gymye yego Yanem (yocabis nomen 
eius Ioannem Luc 1,13) EwZam 287; O tho... 
porodzysz syna a wzoyyesz myono yego Iesu- 
sem (yocabis nomen eius Iesum Luc 1,31) 
ib. 288; Vezval gymyą yego Iesusem (yocayit 
nomen eius Iesus Mat 1,25) ib. 291; ~  nadane 
imię w nom. a. w instr.: To dzyeczyąthko 
bądzye *zenyczvszna a bądzye ymyą yey 
yezyano Marya (yocabitur nomine Maria) I 
Rozm 7-

e. wezwać imieniem: Zastawyamy dzedzini 
nassze .. ze wszytkimi górami..., paszekami, 
medzami y granyczami y kopczy..., ktorimkoli 
gimenem... weszuany bi bili (quocumque 
nom ine... censeantur) ca 1428 PF I 481; 
Chwalczye pana boga szwego..., rodzayy wsche- 
lyky... zyemsky y morsky y wschytko stwo- 
rzenye, ktorymkolwye gymyenyem yezwane! 
Naw 87; Wschakosch prze troyakye zyayyenye 
syyątosczy, dzyen ten troyakyem ymyąnyem 
vezvan (propriis quidam nominibus distin- 
guunt) Rozm 204.

6. wezwać się eodwołać się, od superiorem iudi- 
cem appellare'’: Gdy ortel bandze layan a wesz- 
wano szye (ib. 54,3: swano szye, OrtMac 61: 
weszma szye) na wyszche prawo OrtOssoł 
16,2.

7. w błędnym tłumaczeniu łac. revocare jako 
wezwać zam. przywieźć: Zassyą wezwacz reuo- 
care (cum acciperet yasa templi domini, quae 
ablata fuerant de templo, revocare in terram 
Iuda Bar 1,8) ca 1470 Mam Lub 220.

Wezwanie fo rm y: n.sg. wezwanie 1466 R 
XXII 21; ~  g. sg. wezwania ca 1428 PF I 488, 
XV med. SKJ I 116; ~  d. sg. wezwaniu XV 
p.post. RRP XXV 178; ~ /. sg. wezwanim 
Sul 25; ~  ł.sg. (o) wezwaniu XV med. MPKJ 
V 430, Rozm 212. 233.

Z n aczen ia: 1. *przywołanie kogoś, połę cenie 
komuś, by przybył, stawił się, actus aliąuem 
yocandi, adyocandi, arcessendi : Powod a sąm- 
perzs, za wezwanym przystąpywszy (vocati 
accedentes) przet szandzee, wyslvchany ... mayą 
bycz Sul 25.

2. *powołanie do czegoś, przeznaczenie do 
wykonania jakiegoś zadania, aliąuem ad aliąuid 
yocandi, alicui rei destinandi actus : Sicut yocati 
estis in yna spe yocacionis yestre yacoscze 
weszwany w gednosczy nadzege weszwanya 
waschego (Eph 4,4) XV med. SKJ I 116; Ffuit 
enim sanctus Petrus obediens, quando Cristus 
eum yocauit, quia ad vnius iussionis vocem, 
kv veszvanyv, Xpo obediuit XV p.post. RRp 
XXV 178; Czczyenye o vezvanyv nyektorych 
apostolow pyrvey, nysly byl schedl (sc. Jesus) 
na Vyelkanocz Rozm 212; Czczyenye o vybra- 
nyv albo vezvanyv svyątego Bartlomyeya ib. 
233; ~  O wezwanyy oblyvbyenycze w dvch 
(de yocatione sponsae in spiritum) XV med. 
MPKJ V 430.

3. 'nadanie nazwy, nazwanie, actus nominandi, 
nomen dandC: Nyepomyenyonego yewszanye 
(pro yeszwanya) innominabilis nominacionem 
XV med. R XXV 160; Cognomen Cristi predulce 
paraclitus, isti sit titulus, gł. superscriptio
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94 WEZWANIE WĘDZTCA

weszwanye, modulo spemąue dat populo 1466 
R XXII 21.

4. *przyczyna, uzasadnienie, causa, argumen- 
tatio: Wcszwanya zasthawy tytulo obligationis 
ca 1428 PF I 488.

Wezwroszyć (?) 'rozdrażnić, rozgniewać, /m - 
tare, inflammare, ira incendere : Podług mnóstwa 
zloszczy gych wypodz ye, bo wezwroszyly 
(jF7: rozdrasznili so) czyebye (irritaverunt te), 
gospodnye Pul 5,12.

Wezwrócić 'przewrócić, wywrócić, e\ertere : 
Pochynon wezwroczon gesm (eversus sum), 
bych spadł E7 117,13, s/ra. Pw/.

Weźr(z)eć cf. Wejrzeć
Weźr(z)enie c/. Wejrzenie
Weżda cf. Wżda
Weż(g)dy cf. Wżdy
Weżgi c f  Wżdy
Węborck fnaczynie do noszenia wody, wiadro, 

ras1 aąuae portandac destinatum, sitella*: Situla 
vąnborek aut vyadro (fluet aqua de situla 
eius Num 24,7) c# 1470 MamLub 43; Pro cordis 
do wamborkow tercium dimidium grossos 1494 
WarschPozn I 360; Vrna, instrumentum, quo 
hauritur aqua vyadro, vąborek ccr 1500 £>z 118; 
Wąborek situla ca 1500 R XLVII 355.

Węda fo rm y: n. sg. węda (c# 1250) XV MPH 
II 474, (1255) 1523 KodWP I 295, (1351) BenLub 
127, etc.; ~  i. sg. wędą 1408 Kościan nr 386, 
(1434) DokMp V 351; ~  ac. pl. wędy BZ  
Ex 38,3, ca 1470 MamLub 27, 1471 MamKal 
81; — /. pl. wędami ca 1500 GlKazB I 80.

Z naczen ia: 1. 'hak, haczyk lub narzędzie 
zakończone hakiem, haczykiem, uncus, hamus, 
harpago : Ku potrzebye gego (sc. ołtarza) 
szdzyalal rozmagyte ssoodi s myedzy..., wodi 
(fuscinulas, MamKal 29: wandziczky aut ha- 
czyky) y małe wodzycze BZ  Ex 38,3; Wandy 
hamulos (fecit ergo Hiram lebetes et scutras, 
et hamulas III Reg 7,40) 1471 MamKal 81; 
Wąda aculeus XV p. post. PF V 29; Tunc 
flagellabant eum (sc. Christum)... alii virgis, 
gyedny myothlamy, alii flagellis, alii uncis 
vadamy ca 1500 GlKazB 1 80; ~  'haczyk 
służący do zapinania odzieży, haftka, zapinka, 
fibula, hamulus restibus iungendis9: Vncinos 
wąndy aut haczky (facies et uncinos ex auro 
Ex 28,13) ca 1470 MamLub 27.

2. erodzaj narzędzia do łowienia ryb, którego 
istotną częścią jest haczyk, instrumentum pisca- 
torium hamulo instructum : a. 'wędka, a rundo 
hamulo instructa : Darnus eciam... sculteto... 
piscariam in lacu nostro cum hamo, quod 
wanda dicitur, et cum gulgustris (1351) BenLub 
127; Habebit eciam nostra in navi piscari in

lacubus... cum hamo, dieto vanda 1357 
KodWP III 82; Damus sibi et concedimus, 
quod habere poterit pro se unum piscatorem 
in lacu ..., qui piscari valebit cum parvis 
retibus sive instrumentis vlg. dictis... vienczierz, 
yierssa et venda 1383 ib. 533; Iaco... ludze 
z Malewa napawali dobitek y wando ribi 
łowili w Sdbinskem yeszerze 1408 Kościan 
nr 386; Plebanus potest... pro se pisces venare, 
hamis vero quotidie potest hamare al. wędą 
łowić {war. ib.: wędzie) (1434) DokMp V 351; 
Vądą hamus ca 1500 Erz 118; ~  w pseudoetymc- 
logii imienia Wanda: In amorem sui suo aspectu 
speciosissimo attrahebat {sc. Wanda), unde 
ex hoc wąda, id est hamus extitit nominata 
(ca 1250) XV MPPIII 474; ~  b. 'sznur z haczy
kami czy też mała sieć, funis hamulis instructus 
vel rete parvum : Cives vero prefate ciyitatis 
parvis retibus, sicut est yanda, quam longe 
lacum possunt intrare sine cimbis, piscabuntur 
libere et secure (1255) 1523 KodWP I 295; 
Damus... sibi... in nostro lacu... cum his 
retibus piscari, yidelicet cum *slampncicza, 
yenczers et mała yanda 1364 KodWP III 251; 
N os... renovavimus ei hoc idem privilegium... ,  
dantes... piscaturam in magno lacu cum hys 
retibus, yidelicet slampnicza, wanczerzs et cum 
parvo hamo, id est mała wanda 1373 ib. 398.

Cf. Wata
Wędka 'hak, haczyk lub drobne narzędzie 

zakrzywione na końcu, uncus vel harpago parvus5: 
Greagras haczky, wandky (fecit autem Hiram 
lebetes et creagras, et phialas II Par 4,11) 1471 
MamKal 95.

Wędrować 'zmieniać miejsce pobytu, podróżo
wać, tu w celu doskonalenia swego rzemiosła 
u obcych mistrzów, locum commorandi mutarc, 
i ter facere, hoc loco artis apud exteros magistros 
excolendae causa: Wselki thowarzisz, yesliby 
chczial precz yendroyacz, thedi ma odpo- 
yyedziecz swemu mystrzowy dobrze przeth 
thym 1491 RKJŁ VII 58; Si porcio al. stuka, 
quam talis socius ostendit, non est valens aut 
magistraliter facta, extunc talis socius debet... 
ad exteras proficere al. wandrowacz 1499 
AcPosn II 382.

Wędzica fo rm y: g. sg. wędzice Rozm 130; ~
ac. sg. wędzicę Rozm 372; ~  n. pl. wędzice BZ 
IV Reg 12,13; ~  ac. pl. wędzice BZ  Ex 38,3; ~  
i.p l. wędzicami Dorota 169.

Z n aczen ia: 1. 'hak, haczyk lub narzędzie 
zakończone hakiem, uncus vel harpago parvus 
Potom na pyadla rospyechu (sc. dziewkę), 
wandziczami tarhachu Dorota 169; Ku potrzebye 
gego (sc. ołtarza) szdzyalal rozmagyte ssoodi
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WĘDZICA WĘGIEL 95

s myedzy..., wodi y małe wodzycze (uncinos) 
BZ  Ex 38,3; Ale wszakosz nye biwali s tich 
pyenyodzi wodny cebrowye koscyolu boszemv 
a wodzice (fuscinulae) BZ  IV Reg 12,13.

2. erodzaj narzędzia do łowienia ryb, którego 
istotną częścią jest haczyk, wędka, hamus pisca- 
torius5: Yako ye (sc. ryby) chczemy yącz, 
kyedy ny mamy any szyeczy, any yedzyce 
Rozm 130; Vrzuczysch yądzyczą (mitte hamum 
Mat 17,26) v vodą ib. 372.

Wędziczka 'hak, haczyk lub drobne narzędzie 
zakrzywione na końcu, uncus vel harpago parms9: 
*Fascinulas wandziczky aut haczyky (in usus 
eius, sc. altaris, paravit ex aere vasa diversa, 
lebetes, forcipes, fuscinulas, uncinos Ex 38,3, 
BZ: wody) 1471 MamKal 29.

1. Wędzić 'łowić ryby wędką, hamo piscan : 
Plebanus potest... pro se pisces venare, hamis 
vero ąuotidie hamare al. wędzie (war. ib.: 
wędą łowić) (1434) 1653 DokMp V 351; Hamare, 
id est cum hamo capere yadzycz ryby ca 1500 
Erz 118.

2. Wędzić 'suszyć, konserwować w dymie 
mięso lub tłuszcz, furno siccare9: Abyma yądzone 
myąszo vel młode szlonyny ca 1500 Erz 118.

Wędzidła cf. Wędzidło
Wędzidło, też pl. tantum Wędzidła fo rm y:

l .  Wędzidło: n. sg. wędzidło XV p. pr. R XVI 
343, ca 1470 MamLub 170, ca 1500 Erz 118; ~
n. a. ac. sg. wędzidło XV in. Lek Koń 244; ~
ac. sg. wędzidło BZ IV Reg 19,28, ca 1470 
MamLub 195; ~  i. sg. wędzidłem 1471 MamKal 
126; -  77. pl. wędzidła 1394 MMAe XV 177, 
ca 1470 MamLub 251, 1471 MamKal 81; ~  
ac. pl. wędzidła BZ III Reg 22,38, 1471 Mam
Kal 85, 1500 ZsigBud 33. 47; ~  z. pl. wędzidły 
ca 1470 MamLub 301; wędzidłami 1471 Mam
Kal 301.

2. Wędzidła: n. wędzidła 1394 MMAe XV 
210. 212, ca 1420 WokTryd nr 171, ca 1441 
LekKoń 237.

Z n aczen ia:  1. 'metalowy pręt wkładany 
koniowi do pyska, służący do kierowania ko
niem, munsztuk, frenum, lorum: Pro stiepis 
et loris, dictis wandzidla, cupreis 1394 MMAe 
XV 177; Pro I loro ferreo, dieto wodzidla ib. 
212, sim. ib. 210; Contra gulam equi... Recipe 
ferrum, id est wandzidlo (LekKoń 237: que 
dicitur vandzydla), et intingatur in calidum 
steicus hominis XV in. LekKoń 244; Vadzidla 
c!amus(pro chamus ?) ca 1420 WokTryd nr 171; 
Zawyeszo przeto obrocz na nozdrze twe a wo- 
dzidlo (camum) na wargy twe BZ IV Reg 19,28; 
Wadzydlo eculeum (ponam ergo... frenum 
in labiis tuis Is 37,29) ca 1470 MamLub 195;

Serifabro, qui serit thurcczka wadzy<d)Ja 
ad frenum 1500 ZsigBud 33; A freno, ad quod 
nowe wadzydla ferrea wrapiano dcdi ib. 47; 
Chamus vsdą albo yadzydlo ca 1500 Erz 118; 
~  'ostre wędzidło z kolcami, frenum lupa tum9: 
Camus est genus asperi freni yaczydlo ea 1500 
Erz 118; Lupatum yądzydlo, krygovą vsdą ib.

2. 'wodze, rzemienie do kierowania zwierzę
ciem, habenae ąuibus animal ducitur9: Wadzydlo 
lorum XV p. pr. R XVI 343, sim. ca 1500 Erz 
118; Vmily woz w samarskem stawku... 
a wodzidla (habenas) vmily BZ  III Reg 
22,38, sim. 1471 MamKal 85; Wądzydlo 
(pro wądzydlem, war. kal.: wandzi<d)lem) 
loro (numquid alligabis rhinocerota ad arandum 
loro tuo? Job 39,10) ca 1470 MamLub 126; 
Vądzydlo lorum (iugum et lorum curvant 
collum durum Ecclus 33,27) ib. 170; Habene 
oglowy aut wądzydla (igneae habenae currus 
in die praeparationis eius Nah 2,3, BZ: oglowy) 
ib. 251; — 'rzemień używany do krępowania, 
lorum ad yinciendum aptum : Loris, id est 
*hebenis yądzy<d)ly (war. kal.: yandzidlamy; 
cum astrinxissent eum, sc. Paulum, loris, dic:t 
astanti sibi centurioni Paulus Act 22,25) ca 1470 
MamLub 301; ~  'feston (z brązu), ornamentum 
(aeneum) ad instar coronae dimidiae forma tum9: 
Quasi lora yandzidla (quasi lora ex aere depen- 
dentia III Reg 7,29) 1471 MamKal 81.

Wędzisko 'kij u wędki, harundo piscatoria : 
Pinnulla, illud, quod piscem in altum leuat 
yądzysko ca 1500 Erz 118.

Węgiel czy Wągiel, Wągl, też coli. Wągle 
czy Węgle fo rm y: 1. Węgiel: n. sg. wągl 1472 
Rost nr 1571, XV p. post. RRp XXV 182, ca 
1500 Erz 117; — ac. sg. węgiel 1426 KsMaz 
II nr 2499. 2500; ~ n .p l .  węgle Pul 17, 10.

2. Wągle: n. węgle FI 17, 10, FI i Pul 139, 
11; -  g. węgla XV p post. R XXV 180, Rozm 
124; ~  i. węglim El i Pul 119, 4; ~  /. (na) 
węglu XV p. post. R XXV 180.

1. a. 2.: n. węgle FI i Pul 17, 14. 15; ~  ac. 
węgle BZ Tob 6, 8. 8, 2.

Grafika nie we wszystkich formach pozwala 
na odróżnienie postaci z -ą- i -ę-.

Z n aczen ie: 'czarna łatwopalna substancja 
otrzymywana z drewna przez suchą destylację, 
carbo, ligni exusti frustum : Wogle roszglo se 
iest (carbones succensi sunt, Pul: węglye rosszone 
są) od nego FI 17, 10; Przed blazkem w obez- 
rzenu iego obloczy so szły, grad y wogle ognowe 
(carbones ignis) El 17, 14, sim. Pul, sim. El 
i Pul 17, 15; Strzały mocznego ostree s woglym 
popysczalym (cum carbonibus desolatoriis, Pul: 
z węglym kazoczym) FI 119, 4; Padnę na ne
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96 WĘGIEL WĘGIEŁ

wangle (cadent... carbones, Pul: węgle) FI 
139, 11; O cthori myod i o wangel Pyotr na 
lana szalował, tho gest w mem 1426 KsMaz II 
nr 2499, sim. ib. nr 2500; Kdisz czostko tego 
syercza na *wogle polozisz (si super carbones 
ponas), ten dym zapodzi wszelki rod dyabelski 
BZ  Tob 6, 8; Wągl carbo 1472 Rost nr 1571, 
sim. ca 1500 Er z 117; Tunc Decius iussit afferri 
cratam ferream prunis, vąglą, subtus, pod nyą, 
ponitis ardentibus XV p. post. R XXV 180; 
Decius vero abiit... relicto corpore sancti 
Laurencii super prunas na vaglu ib.; Tedy on 
(sc, Jesus), vz[v]yawszy vegla v łono svey 
suknye, ponyosl Rozm 124; ~  (żywy) wągl, 
żywe węgle fżarzący się, płonący węgiel, carbo 
ardens*: Wyiow (sc. Tobijasz) s swey tobołki 
czostko syercza a wn0trza oney ribi y wrzucyl 
ge na ziwe W0gle (super carbones vivos) BZ 
Tob 8, 2; Sed eciam filio principum iubetur 
carbo viws, vągl, portari XV p. post. RRp 
XXV 182.

Węgielnia 'kopiec graniczny usypany na zbiegu 
granic, cumulus, in loco ąuo termini coeunt, 
erectus': Dominus dux yendidit XXX mansos 
sylwe Gdzew... a via hereditatis Thurowo 
incipiendo et a granicie angulari vlg. od wan- 
gelnye 1426 Monlur V 61.

Węgielnica fo r m y : n. sg. węgielnica (1412) 
MMAe XVII 136, (1437) DokMp V 380, 1458 
OpMog II nr 66, ca 1500 R XLVII 355; -  g. sg. 
węgielnice 1468 AGZ XVI 60; ~  d. sg. węgiel- 
nicy 1424 TPaw VII nr 3925; ~  n. pl. węgielnice 
1389 MMAe V nr 71, (1412) MMAe XVII 
136; ~ g .p l .  węgielnie (1437) DokMp V 380.

Z n a czen ie : ckopiec graniczny usypany na 
zbiegu granic, cumulus in loco, ąuo termini 
coeunt, erectus5: Limites predicti pi ocedunt... 
a graniciis Lanbinow usąue gades, que uocantur 
wangelnicze, et a wangelnicze circa limites 
Lanbinow... usąue ad fines limitum hereditatis 
Dambe 1389 MMAe V nr 71; Ad locu m ..., 
vbi tres monticuli magni in wlgari kopcze 
seu wągielnicze sunt facti,... granicies seu 
monticuli facti sunt progressiue... ad monti- 
culum in vlgari yangielnicza (1412) MMAe XVII 
136; Camerarius ita cognouit: Adduxit ib i...  
episcopus ku wagelniczy 1424 TPaw VII nr 3925; 
Ad tres angulatas granicies vlg. do wąngelnicz 
(1437) DokMp V 380; Quacumque... Petrus... 
equitaverit, incipiens ab antiąua granicie, vide- 
licet ac:ali al. wąngelnicza..., ibi ambae partes 
habere debent pro graniciebus veris ib.; Scopu- 
lus al. wangelnycza 1458 OpMog II nr 66; 
Ab anguło al. yągyelnycze 1468 AGZ XVI 60; 
Circa primos angulares et ultimos scopulos ylg.

copcze y *wakyelnycze 1469 AGZ VI 136, 
sim. ib. 138; C<umuli> nomen wągyelnycza 
ca 1500 R XLVII 355.

Węgielnik 'kopiec graniczny usypany na zbiegu 
granic, cumulus in loco, ąuo termini coeunt, 
erectus' : Huiusmodi limites ... sic distinximus, 
fecimus et per certos cumulos ... designauimus, 
ymmo ponentes tres cumulos dictos wangyelniky 
(1413) 1478 KodWP V 207.

Węgielny fo r m y : n. sg. m. węgielny 1402 
KsZPozn nr 1044, 1420 Kościan ni 808, 1427 
Pozn nr 1257;/. węgielna (1371) 1485 KodPol II 
753, 1400 HubeSad 96; ~  g. sg. m. węgielnego 
1426 Pozn nr 1219, (1464) BenLub 301; neutr. 
węgielnego BZ  Neh 3, 30; ~  d. sg. neutr. 
węgielnemu i?Z Neh 3, 19; ~  ac. sg. m. węgielny 
1411 RtKon nr 312, 1425 Kościan nr
1122.

Znaczenie', 'znajdujący się na rogu, narożny, 
in angulo situs5: Dzalal podle gego Asser ... 
przecyw przetwardemy *wzesczcyv wogelnemy 
(contra ascensum firmissimi anguli) BZ  Neh 3, 
19; Po nyem dzalal Melchias... ez do wyecze- 
rzadla wogelnego (usąue ad cenaculum anguli) 
ib. 3, 30; ~  (granica) węgielna, węgielna gra
nica, (kopiec) węgielny, węgielny kopiec 'kopiec 
graniczny usypany na zbiegu granic, cumulus 
in loco, ąuo termini coeunt, erectus’: Usąue 
ad Crampa, ubi granicies dicta *wogelna gra
niczą est erecta, insuper a Crampa ad aliam 
graniciem dictam *wogelna (1371) 1485 KodPol 
II 753; M. preco cum J. cameraiio... recogno- 
vit causam limitacionis... pro granicia angulari 
wengelna 1400 HubeSąd 96; Vilk... habet 
terminum peremptoiium... cum Thoma... 
pro disipacione arcumi vlg. copecz dicti wa- 
gelni 1402 KsZPozn nr 1044; la co czsso Jan 
zaloual na Swoska, to yest czso m u... pczoli 
yilasbil mimo V0gelni copecz gwałtem 1411 
RtKon nr 312, sim. 1425 Kościan nr 1122; 
Jako tho yest prawy copyecz wangelni 1420 
Kościan nr 808; Barthosius erexit al. odsypał 
Gandky od Skr<z>ynek, cd tego copcza asz 
do pątego wągelnego 1426 Pozn nr 1219; Tu, 
gdze stogymi, tu ma bycz wagelny copecz 1427 
ib. nr 1257; Usąue ad cumulum angularem al. 
do wągielnego kopcza (1464) BenLub 301.

Węgiel fo rm y: n. sg. węgieł 1433 TymProc 
245, XV p. post. PF V 11; ~  g. sg. węgła BZ 
Ex 36,33. Neh 3,20. 24, 1460 ArchTerCrac 
XV 69,6; węglu 1460 ArchTerCrac XV 69,6; -  
g. pl. węgłów BZ Ex 36,24. 38,2; ~  ac. pl. węgły 
BZ Ex 37,3; ~  /. pl. (na) węglech BZ Ex 36,29. 
37,13. Num 15,38, etc.; węgłoch ca 1470 Mam- 
Lub 210.
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Z n a czen ie : 1miejsce zetknięcia się krawędzi 
jakiegoś przedmiotu, rdg, angulus, cornu :
Nobilis Jurek,.. obligavit aream suam totam 
incipiendo a meta Petri usque ad wągel grenarii 
1433 TymProc 245; Dwa podstawky pod 
*edn0 czkoo podloszona bodoo s *obuu 
stronv *wogloow (ex utraąue parte angulorum) 
BZ  Ex 36,24, sim. ib. 38,2; Uczynyl szyrdz gyno, 
która przes poszrzodek desk od wogla asz do 
wogla (ab angulo usąue ad angulum) prze- 
szyoglabi ib. 36,33, sim. ib. Neh 3,20. 24; 
Ulaw (sc. Beseleel) cztyrzy grogy (pro krogy) 
złote przez cztyrzy wogly (per ąuatuor angulos) 
gey (sc. skrzyni) BZ Ex 37,3; Powyecz gim, acz 
ycino sobye podolki na cztirzech woglech 
(per angulos) plasczowich BZ  Num 15,38, 
sim. ib. Ex 36,29. 37,13, eter, Na wagloch in 
cornibus (in cornibus ararum eorum Jer 17,1) 
ca 1470 MamLub 210; Vągyel troces (troces 
dicuntur capita trabium, quae extra parietes 
eminent) XV p. post. PF V 11; ~  Domino 
Dobeslao... tota area deserta incipiendo ab 
acie al. od rogu, o<d> wangla lapide gałka 
usque ad domos ciyitatis... cessit, prefate 
vero domine Margarethe tota domus lapidea 
murata incipiendo ab acie domus gałka al. o<d> 
wanglu usque ad ... domum Stadniczsky... 
cessit 1460 ArchTerCrac XV 69,6.

Węgierski 'z Węgrami związany, Hungaricus5: 
Kdisch kroi yechal do Koschicz seymowacz 
ssye ss królem wangerskim... ,  tegdi... pano- 
wye... przikazali *rzekoch, aczbi kroi wanger- 
sky ktorego zapissu zodal ot naschego krolya, 
abiscze go nigedno strono nye czinili przes 
wedzenya panów woyewod 1420 MMAe VIII 
459; ~  złoty węgierskiezłota moneta bita na Węg
rzech, mająca wartość ok. 30 groszy, używana 
również w Polsce jako jednostka obrachunkowa, 
nummus aureus qui in Hungaria cudebatur, 
circa 30 grossos \aJebaf: Tako my pan Poznan- 
sky nye posziczil sedmy a dwadzescza slotich 
yangerskich 1427 Pyzdr nr 847, sim. 1478 AKPr 
VIII a 58; Eze Zemak nye wschy<ą>l (leg. wziął) 
pyvczydzeschvth slothych vekyerskych po 
hvmarley rancze, po Pyetrze kapłanie 1461 
ZapWarsz nr 1120; — grosz węgierski 'jakaś 
moneta bita na Węgrzech, nummus ąuidam 
Hungarorum : Yakom ya nye wząl pyaczydze- 
ssath groschy yągerskych po *hvmerley race, 
post Petrum sacerdotem 1461 ZapWarsz nr 1143.

Węgle cf. Węgiel
Węgorz zool. 'węgorz, Anguilla vulgaris Flemć: 

Vągorsz anguilla 1471 R XXIII 283, sim. 
ca 1500 Erz 118; *Vąngor anguilla 1472 Rost 
nr 1387.

Węgorzyc zool. 'minóg, Petromyzon fluvia- 
tilis L.’ : Vagorzicz murena XV p. post. PF 
V 32.

Węgorzyca zool. 'minóg, Petromyzon flim a- 
tilis L.’: Murenula, quidam piscis, vlg. nynog 
vel yągorzyczą ca 1500 Erz 118.

Węgrowaty cf. Wągrowaty
Węgry cf. Wągry
Węgrzysty cf. Wągrzysty
1. (Węza) Wąza 'plaster pszczeli nie wypeł

niony miodem, favus melle car en s’: Vąza melli 
cium ca 1455 JA XIV 495; Ductus est (sc. mini- 
sterialis) per... Michaelem in sex domos 
kmethonum... ,  prefatus ministerialis fassus 
est se vidisse... cistam ibidem vacuam et in 
signum huius attulit ollam cum cervolo al. 
sz vązą et melle 1466 AGZ XV 43.

2. Węza c f  Więza
Węzeł fo rm y: n. sg. węzeł XV ex. R XXV 

148, ca 1500 Erz 118; ~  ac. sg. węzeł XV in. 
GlKazB II 97, 1436 R XXIII 278, 1464 Wist 
nr 783, 1466 R XXII 20; -  n. pl. węzły 1466 
R XXII 20; ~  g. pl. węzłów 1466 R XXV 
136; ~  ac. pl. węzły 1413—4 JA XIV 503, 
XV <?x. R XXV 146.

Z n aczen ia:  1. csplot na nici, sznurze, miejsce 
zadzierzgnięcia nici, związania końców nici, 
sznura itp., supeł, nodus, nexus’: Voszly nodos 
1413—4 JA XIV 503; Sanctus Petrus monet 
nos, ut in Concordia maneamus, sic enim perma- 
nentes unum nodum, vozel, illius retis facimus 
XV in. GlKazB II 97; Dissolve colligaciones 
wązly XV ex. R XXV 146; ~  'sznury złączone 
pieczęcią gwarantującą nienaruszalność doku
mentu, funiculi coniuncti sigillo, litteras integras 
esse testante : Sigillum węzeł albo zamek XV 
ex. R XXV 148; — 'związek uczuciowy, sympa
tia, colligatio, yinculum (?): Que et causa 
pugnandi est, cum ambobus, sc. tauris, similem 
speciem natura donauerit vinculum, gl. ligamen 
waszel, diligendi 1436 R XXIII 278.

2. 'splot sznurka a. rzemyka w formie kulki, 
służący do zapinania odzieży, guz, nodulus 
coriaceus vestibus colligendis': Nodus pagwyczą 
vel vazel ca 1500 Erz 118.

3. 'chustka ze związanymi końcami używana 
do noszenia drobnych przedmiotów, np. pieniędzy, 
róg chustki związany na węzeł, linteolum angulis 
ligatis, quo res minutae, e. g. nummi portabantur : 
Szyercze bhi szyą moye szmyąlo, gdibhi yaky 
wązel po brząnku wydzyalo peln 1464 Wisi 
nr 783.

4. 'kwestia do wyjaśnienia, rozwiązania, pro
blem, ąuaestio, nodus’ : Hic tu pone modum 
dissoluens, hunc mihi nodum, gl. questionem
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wozel, soluere, quem leuiter tu poles 1466 
R XXII 20; Qui status (sc. matrimonii) habet 
in se multos uncos wąszlow trudnych 1466 
R XXV 336.

5. *grzech, peccatum : Nexus, gl. seu ipsa 
pecata, nodi wąszly, soluuntur precibus, gl. 
relegantur oracionibus 1466 R XXII 20.

Cf. Wiosło
(Węzełek) Węzłek 'wiązka, wiązanka, pęczek, 

fasciculus3: *Wozlek izopa (fasciculum hysopi) 
omoczczye we krwy... a kropczye y0 na 
*swyszrzchnye podwoge y na oba progy BZ 
Ex 12, 22.

Węzłek cf. Węzełek
Węzy cf. Wąz
Węźnica cf. 3. Wieśnica
Wężewnik cf. Wężownik
Wężewy cf. Wężowy
Wężowiec bot. 'rdcst wężownik, Pclygonum 

bistorta L .3: Cerbonia, viperana wązovecz 1472 
Rost nr 1211.

Wężownik, Wężewnik bot. 1. fdest wężownik, 
Polygonum bistorta L.3: Columbaria, dragentea 
wanschownyk 1419 Rost nr 5182, sim. ib. 
nr 5183; Centum grana, serpentina rubea, 
viperina rubea wozownyk ib. nr 5299; Pes 
virtulis, serpentaria, dragu<n)tea yozownik 1437 
ib. nr 2730; Serpentaria, draguntea, colubrina 
wozownik ib. nr 2793; Pes vituli, draguntea 
wozownik ib. nr 11213; V0zownik serpandia 
XV p.pr. PF V 29; W0Szownyk dragonthea 
1460 Rost nr 3500, sim. ca 1460 ib. nr 3290; 
Woszownyk serpentaria maior 1460 ib. nr 3722; 
Wosewnik serpentina 1464 ib. nr 4921; Dra- 
genthea vel colubrina yaszownyk ca 1465 ib. 
nr 3886; Draguntea, colubrina, serpentina 
yaszownyk ib. nr 3887; Vaszownyk serpentina 
ib. nr 4082, sim. XV p. post. ib. nr 4948, ca 1500 
ib. nr 5555, XV ex. R LIII 66; Vaszewnyk 
serpentina maior ca 1465 Rost nr 4575; Vassow- 
nyk serpentaria 1484 ib. nr 6291; Wazewnyk 
serpentaria ib. nr 6292, sim. ca 1500 ib. nr 6293; 
Voszownyk colubrina 1493 ib. nr 10968, sim. 
ca 1500 ib. nr 5379; Iarus yaszownyk,... habet 
duas species: yna dicitur barba laron habens 
folia ut maculosa..., secundo dicitur dragantea 
uel pes yituli habens folia maculosa albis maculis 
XV p.post. R LIII 66; Serpentina est radix 
yalde bona et ytilis, id est draguntea yaszownyk 
ib. 69; Serpentaria yiperina, id est yaszownyk XV 
ex. GILek 56; Draguntia, waszewnyk,... basta 
eius in modum colubri maculis... respersa XV 
ex. GIWp 77; Colubrina est ąuedam herba 
yazewnyk ca 1500 Erz 119; Vazownyk dyadra- 
ganta ca 1500 Rost nr 5413.

2. eczermicń błotna, Całia palustris L.3: Wą- 
szewnik serpentina 1472 Rost nr 330.

Wężowy, Wężewy fo rm y: n. sg. m. wężowy 
1472 Rost nr 324, XV ex. R LIII 69; wężewy 
ca 1428 PF I 491, 1436 R XXIII 277, ca 1500 
Erz 119; / .  wężowa 1419 Rost nr 5280; neutr. 
wężewe Gn 172b; ~  g. sg. m. wężewego 1471 
Mam Kał 127; neutr. wężowego FI i Puł 57,4; ~  
v. sg. m. wężowy Rozm 178; neutr. wężewe 
ca 1470 MamLub 260.

Z n a czen ia : 1. *związany z wężem, właściwy 
wężowi, pochodzący od węża, ad serpentem 
pertinens, qui serpentis est3: Fftorecz przyro- 
dzene gesth tho yoszeye Gn 172b; Roserdze gim 
podług podobenstwa woszowego (secundum 
similitudinem serpentis) FI 57,4, sim. Puł; 
Wonsewy aspidum ca 1428 PF I 491; Yadv 
vanzevego aspidum (yenenum aspidum sub 
labiis eorum Psal 13,3, FI i Puł: iad zmyowy) 
1471 MamKal 127; Spira est recuruatio vel 
reflectio serpentis krąg vazevy, okrąg ca 1500 
Erz 119; ~  wężowy łup(ież), wężowa skora 
'skóra zrzucona przez leniącego się węża, 
membrana a serpente exuta3: Vozova scora 
spolium serpentis 1419 Rost nr 5280; Wązowy 
lup corium serpentis 1472 ib. nr 324; Vaszovy 
lupyesz spolium serpentis XV ex. R LIII 69.

2. 'złożony z węży, tu przenośnie: złożony 
z łudzi, którym się przypisuje złośPwe cechy 
właściwe wężom, qui e serpentibus constat, 
hoc loco translate: ąui ex hominibus constat, 
ąuibus malitia serpentibus propria imputatur : 
Progenies yipperarum pokolenye yąszewe albo 
wrzeczenycze (Mat 3,7) ca 1470 MamLub 260; 
Rodzayy yezovy (genimina yiperarum Luc 3,7), 
kto vam kazał yczyecz ynyew {pro gnyew, łeg. 
gniewu) przychodzącego Rozm 178.

3. wężewy kamień min. *serpentyn, rodzaj szla
chetnego kamienia, lapis serpentinus3: Wąsewy 
kamyen dracondites 1436 R XXIII 277.

Cf. Czosnek, Korzeń
Wężów ka 'skóra zrzucona przez leniącego się 

węża, membrana a serpente exu td : Wązowka 
deleteon 1472 Rost nr 1100.

Węży nieć bot. 'rdest wężownik, Polygonum 
bistorta L.3: Wezynyecz dragunthea 1493 Rost 
nr 2335.

Wężysko 'miara długości, wynosząca 10 prę
tów, czyli 75 łokci, mensura Jongitudinis 10 virgas 
seu 75 cubitos continens3: Compositores ami- 
cabiies et diuisores... recognouerunt.. . ,  quo- 
modo ipsos Petrum et Nicolaum... diuiserunt: 
primo Nicolaus... in porcione sua eiusdem 
hereditatis... terre in septem wansziska in 
latitudinem... <Petro debet dare) 1432 Monlur
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YI 79; Super tribus mansuris al. wązyszkach 
1465 ZapRpNur 1,1256; Grzymała medium 
mansum mensurae Culmensis in latitudinem 
super tribus *varschyska... et Nicolaus .. 
dimidium octavum juger super dimidio altero 
*warschysko... perdent (1471) Ziel I 164.

Wgaić się 'wedrzeć się bezprawnie w cudzy 
gaj, contra legem in silvam alienam irruere : 
Masko kmetho... proposuit per nobilem laro- 
slaum... super nobilem Paulum..., quia sibi 
recepit yiolenter poi cum in merica..., ubi ipse 
wgagil sye super eandem mericam 1455 AGZ 
XIV 464.

Wgajenie 1. eprawo użytkowania gaju, ius 
certis ąuibusdam sihae fructibus utifruendi : 
In Albertum... et Adamccnem... invenimus, 
quod... omnes utilitates et gaya, borrorum 
et siluarum vlg. wgayene debentur inter se per 
medium diuidere 1393 TPaw IV nr 4515.

2. ewdarcie się bezprawnie w cudzy gaj, 
irruptio in silvam alienam (?): Yakorn ya po 
wgayenyy nye raby! gwalthem *drweph w gayv 
yego yako sza *thwye kopye 1470 ZapWarsz 
nr 1307.

Wganiać *wpędzać (konie zaprzężone do 
pługa), impellere (equos a rat r o iunctcsf (?): 
lako praue wioral zwe praue a ne wganal 
w Alzboczinu niwa 1405 SKJ III 196. ~  
Cf. Uganiać.

Wgarda 'lekceważenie, pogarda, okazywanie 
wstrętu (do kogoś, czegoś), contemptus, despi- 
cientia : Verba inhonesta et verecundiam dicit 
sibi, id est na wgarda ca 1500 R XLVII 371; 
A multis reprobatur (sc. lignum sancte crucis), 
id est wgardze (leg. w wgardzie) et *szro- 
mothe ib. 374. ~  Cf. Wzgarda.

Wgardzeme 'zlekceważenie (kogoś), okazanie 
pogardy, contemptus, despicientid: Napelnony 
gesmy wgardzena (repleti sumus despectione, 
Pul: gardzenya) FI 122,4. ~  Cf. Wzgardzenie.

Wgardzść 'zlekceważyć kogoś, pcgardzić kimś, 
contemnere, dcspicere : Jeszus ... czyersnym 
yesth koronowali, a przes to yesth *wgarczon 
X V ex. SKJ 1 145; Jesus s mastha yywyedzon..., 
tu *lotrum yesth przyluczon yak robak *wgar- 
czony ib. ~  Cf. Wzgardzić.

Wgarzać cf. Ugarzać
Wglądacz czy Wględacz 'ktoś postawiony na 

straży, czuwający, strażnik, vigil, custos': Wglą
dacz (war. ka l.: wsglandacz) speculator (elevavit 
puer speculator oculos suos et aspexit, et ecce 
pcpulus multus yeniebat II Reg 13,34) ca 1470 
MamLub 73. ~  Cf. Wzglądacz.

Wględacz cf. Wglądacz
Wględować się (?) 'wpatrywać się, patrzeć,

intueri, aspicere : Cherubyn i serafin [...]
<w.?>gl0duy0 se <w> ten blask wekuge swat- 
los<ci> XIV ex. Pocz 232.

Wgnić cf. Ugnie
Wgon 'prawo wypasania bydła w lesie, też 

opłata za wypasanie, ius pecora in silva pascendi, 
itern pretium pro pascendo solutum : Quicumque 
aliqui homines inpreciaverint gramina seu 
pascua bobus, yaccis..., vlg. wgon seu szyr 
in dictis mericis..., extunc nobis heredibus de 
isto due partes... debent venire 1447 AGZ  II 
129; Si autem solucionem non compleyerit 
(sc. Margaretha), extunc... debet sibi (sc. Ni- 
colao) dare intromissionem in yillam Chischne 
cum omni iure et censibus, sflyarum impulsioni- 
bus al. wgeny 1458 AGZ  XI 430; In quibus XII 
marcis obligavit quinque areas al. dworziscza 
in Wlyczno cum dacienibus al. *danyany et 
impulsionibus al. wgony seu zyri 146i AGZ 
XIII 362; Michael debet habere... medietatem 
impulsionum al. y/gonow 1487 AGZ XIX 211.

Wgonić egoniąc wpędzić na coś, nagnać, inse- 
ąuendo compellere in aliąuid5: Gego czelacz 
ygonyla mego konya na ploth, a moy koyn 
zkaczacz przesz ploth wszkoczyl na ostry kol 
OrtOssol 105,1.

Wgrcdzić 'zrobić ogrodzenie na cudzej ziemi, 
ogradzając zająć część cudzej ziemi, partem terrae 
alienae saeptis includere : Czerń ministerialis 
recognovit, quod vidit quinque scopulos al. kop- 
czow za plothy *wgrodzeno ad yillam Iaczimir- 
ska Wola 1466 AGZ XI 264, sim. 1444 ib. 230; 
Quia... idem Zira unum ortum mtromisit in 
istius kmethonis ortum al. wgrodzil 1447 
TymWol 21.

Wgrozić cf. Wzgrozić
Wgwesić cf. Ugwesić
Wgweszać c f  Ugweszać
Wiać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wieje Park 

402; ~  part. praes. act. adi. n. sg. m. wiejący 
BZ Ex 10,13; ac. sg. m. wiejący BZ  Ex 10,13;
i. sg. m. wiejącym 1466 R XXII 22; ~  inf 
wiać BZ Ex 10,19, ca 1470 MamLub 62, ca 1500 
Er z 119; — praet. 3. sg. m. wiał BZ  Ex 15,10, 
Park 402; 3. pi. m. wiali Rozm 284; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. wiano ca 1470 MamLub 
193.

Z n a czen ia : 1. (o wietrze, de vento) 'poru
szać się, dmuchać, dąć, se movere, flarę*: Spiritus 
ubi wlt, spirat, *wehe (EwZam 305: dmye, 
Rozm 237: nadchnye, R XXIV 75: ydze), 
et vocem eius audis (Jo 3,8) XV med. GIWroc 
46r; Gensze kasze wyatrom wyacz (flarę) 
zachodu (leg. z zachodu) sluncza wyeJmy naglye 
BZ  Ex 10, 19; Wyal (flayit, FI Moys 11: tchnol
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gest, Pul: doi) duch twoy a przykryło ge (sc. 
nieprzyjaciele) morze ib. 15,10; Qui rigidi ful- 
men glaciale domas aquilonis, austro fłante, 
gl. illo vento meridionali yyeyączym yyatrem 
poludnyeyym, rosas dumis 1466 R XXII 22; 
Non erit necesse ponere duplex y, ut olim pone- 
batur, ut yyatr wyege, wyosna, Vyonczek? 
quia non esset differencia inter vial et vaal, 
id est flayit Park 402; Vyatroyye vyaly (flave- 
runt Mat 7,25) vderzayącz szye, czvsz o on 
dom, a wsdy nye spadł Rozm 284.

2. 'czyścić ziarno przez rzucanie go pod wiatr, 
frumentum ventilarey: Wyącz yentilare (Booz... 
hac nocte aream hordei yentilat Ruth 3,2) 
ca 1470 MamLub 62; Wyano yentilatum est 
(commixtum migma comedent sicut in area 
yentilatum est Is 30, 24) ib. 193; Vyacz yentilare 
ca 1500 Erz 119.

3. corruptum pro wrzeć: Pan wzwyodl wyatr 
wyeyoczy (ventum urentem, Biblia taborska: 
wiucy) ten wszitek dzyen y nocz BZ Ex 10,13; 
Wyatr wyeyoczi (yentus urens, Biblia Taborska: 
wrucy) podzwygnool kobilky ib.

Cf. Rozwiać, Wwiać, Wzwiać, Powiewać, 
Rozwiewać, Wianąć

(Wiaderce) Wiederce demin. 'małe naczynie 
na płyny, wiaderko, parvum vos liąuoribus 
asser\andis aptum, s ite lld : Wyedercze concham 
(concham rore implevit Jud 6,38) ca 1470 
MamLub 58. ~  Bohem izm.

Wiadom cf. Wiadomy
Wiadomie 'wiedząc o czymś, ze świadomością 

czegoś, scienter: Ktho wyadomye (scienter, 
OrtMac 39: wydomye) byerze lyphą, tego mogą 
przed prawem obwynycz OrtOssol 36,3; Eze 
Zygmunth w xanzey zemy nye *gradnye any 
szlodzeyamy (leg. z złodziejami) zlodzeyskye 
zyyye wyadomye 1461 Czrs s. XLV1II; ~  Sąn- 
dza..., kthory nakazał (sc. ciądzać przez wi
ny)..., wyną, yasz rzeczona pyecznadzescza, 
wyadomye przepascz yma (poenam... noyerit 
se incursurum) Sul 31.

Wiadomość 1. *wiedza o czymś, znajomość 
czegoś, alicuius rei scientia, n o iitid : Et si habuero 
propheciam, gl. id est futurorum cognicionem 
wyadomoscz rzeczy przyszłych,... caritatem 
autem non habeam, nihil sum (I Cor 13,2) 
XV med. SKJ I 70, sim. XV p. post. GlDom 47.

2. 'zgoda, przyzwolenie, consensus, concessio : 
Jeslibi... lothr... bil poyman... a stharostha 
pothem... wipysczilbi go krom wiadomosczy 
xiazączey (absque consensu principis)..., the- 
di... thakowi stharostha ma zaplaczicz 1498 
MacPraw VI 274.

3. 'zdolność zdawania sobie sprawy z czegoś,

alicuius rei intellegendae facultas5: wiadomością 
uznać na sobie *świadomie przeżyć, animo 
conscio aliąuid peragere, perpeti': Ffratres,
hoc sentite in yobis, czvycze a wyadomoscza 
ysznaycze na sobye, quod in Xo Ihu (Phil 2,5) 
XV p. post. GlDom 51.

Wiadomy fo r m y : n. sg. m. wiadom 1449 
R XXV 163; neutr. wiadomo BZ Judith 11,7, 
OrtMac 43. 82, etc.', ~  ac. sg. neutr. wiadomo 
OrtMac 106, OrtOssol 78,2; ~  n .p l.f .  wiadome 
1471 MamKal 12; ~  g. pi. m. wiadomych 
Spow 2. 3.

Z n a czen ia : 1. *taki o którym się wie, znany, 
de quo scimus, notus’: Prosso twórcza wssemo- 
ganczego... y czebe, oczcze duchowni, bi me 
raczil rosdressicz mich wsech grzechów, wado- 
mich y neuadomich Spow 2, sim. ib. 3; Any gest 
to tayno, czso moyyl Achior, any to gest nye 
wyadomo (nec illud ignoratur), ysze syo gemu 
to stanye BZ Judith 11,7; Anym szye od
rzekła... swey cząsczy..., yakosz tho gest wya
domo (scienter, OrtMac 51: *wydamo) starym ma- 
szom ... thu bydlaczym OrtOssol 44,2; Bandz 
wyadomo kaszdemv (noverint... universi), ysz 
latha po bozem narodzenyy <etc.) gayony 
(sc. jest) sząnd ib. 63,1, sim. ib. 39,1, OrtMac 43. 
82; Mały woyth... kaszdego szwyathka... 
pytacz o to ,... czo gemv o thym gesth wyadomo 
(quod sibi... notorium sit) OrtOssol 98,1, 
sim. OrtMac 135; ~  czynić wiadomo 'zawia
damiać, ogłaszać, nim tiarę, edicere': Yą czynya 
wam wyadomo (notum vobis facio), jsz gescze 
gego dzen nye przyszedł zaplaczenyą OrtOssol 
78, 2, sim. OrtMac 106; ~  świętości wiadome 
'przyjęte obrzędy religijne, caerimoniae religiosae 
morę receptae5: Cerimonie swyanthosczy wya- 
dome (war. lub.: *wyadomye) aut obyczagye 
duchowne (custodierit praecepta et mandata 
mea et caeremonias legesąue servaverit Gen 26,5) 
1471 MamKal 12.

2. *wiedzący coś, znający, świadomy czegoś, 
qui aliquid scit, non ignorat, alicuius rei conscius : 
Nyczesz nye yeszm wadom o ssobye abo 
nyvczem (i.e . w niczem) mya moye schamnye- 
nye nye grize (nihil enim mihi conscius sum I 
Cor 4,4) 1449 R XXV 163.

Wiadro, Wiedro fo rm y: n. sg. wiadro ca 1470 
MamLub 43, ca 1500 Erz 119; ~  g. sg. wiadra 
BZ  Gen 24,14. 17. 43. Num 24,7; ~  ac. sg. 
wiadro 1454 R XLVII 353, BZ  Gen 24,15. 16, 
etc.', wiedro Rozm 248; ~  i. sg. wiadrem BZ 
Gen 24,45, Rozm 128; ~  l. sg. (w) wiedrze 
Rozm 123; ~  ac. pi. wiadra Rozm 124.

Z n aczen ie: 'duże naczynie do czerpania
i noszenia wody, vas magnum aquae hauriendae
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et portandae destinatum : Si quis vellet implere 
situlam vlg. yyadro sapientia, stultus esset..., 
quia sapientia est res spiritualis et situla mate- 
rialis 1454 R XLVII 353, sim. 1456 R XXXIII 
183; Nachil twego wyadra (hydriam, MamLub 
11: wyadro), acz syo napyyo BZ  Gen 24,14; 
Przyślą ku studnyczi y napelnyla swe wyadro 
(hydriam) ib. 24,16, sim. ib. 24,15; Day my syo 
mało wodi napycz s swego wyadra (de hydria) 
ib. 24,17, sim. ib. 24,43; Richlo seymye wyadro 
(hydriam) s pleczu ib. 24,18, sim. ib. 24,46; 
Poydze Rebeka s wyadrem (cum hydria) ib. 
24,45; Poczecze woda z wyadra iego (de situla 
eius, MamLub 43: situla vąmborek aut wyadro) 
BZ  Num 24,7; Vrna, instrumentum, quo hauri- 
tur aqua vyadro, vąborek ca 1500 Er z 119; 
Naczyrpal (sc. Jesus) vody v podolek svego 
odzyenya y noszyl yako yyedrze (leg. w wiedrze, 
in urceo) Rozm 123; lako to vzryaly dzyeczy,... 
vezmą svoye vyadra (urceos) ib. 124; Zavye- 
szywschy sząd na promyenyy słonecznym y czya- 
gnąl za sobą sloncze yako povroz s tym yyądrem 
(cum yasculo) ib. 128; Ostayywszy svoye yyedro 
(hydriam Jo 4,28) nyeyyasta ib. 248; ~  wiadro 
skórzane eworek skórzany do noszenia wody, 
saccus scorteus aquae portandae destinatus5: 
Vyądro *skorząny vter ca 1500 Erz 119.

Wianąć (o wietrze, de vento) *powiać, dmuch
nąć, flarę, spirare : Flavit, vanol (FI: podmę, 
Pul: dmuchnye, M W  133 b: danye, pro dunye), 
spiritus eius (flabit spiritus eius et fluent aquae 
Psal 147,18) XV in. GIKazB II 115.

Wianek *złoty a. świetlisty krążek otaczający 
głowę świętych w niebie ( według wierzeń chrześci
jańskich), circulus aureus caput beatorum in 
caelis cingens5: Secundo aureolla in cello dabitur 
illis, qui hic yincunt suam coronacionem 
tentacionibus non asserendo, id est wyanek 
ca 1500 R XLVII 372.

Wianie, Wienie fuch powietrza, podmuch, 
powiew, motus aeris, flatus5: Eciam flatus, vene, 
hominem vivificat, sic spiritus sanctus revivi- 
ficat peccatores XV in. GIKazB II 116; Leyis 
stipula, penna, gl. vento wyanym, yentorum 
inquieta, resolvitur (pro revolvitur) XV med. 
RRp XXIII 280; Odyol ge pan wyenym wyatra 
(flante vento) wyelmy nagiego y wrzoczego 
BZ  Ex 14,21; Floripero, gl. misericordi et 
benigno lagothnym, Sephiri qui flamine, gl. 
flatu wyenym (R XXII 41: kwyatoplodnim 
yyanim), cuncta reformas 1466 R XXII 23; 
Hic Zephiri, gl. illius venti benigni lagothnego, 
flamen, gl. yentus, flatus yyenye, yiolarum 
scemate gramen... purpurat ib. 24.

Wianny cf. 1. Wienny

Wiano, Wieno fo rm y: n. sg. wiano 1381 
StPPP VIII nr 771, (1388) SądZKr 48, (1396) 
XV ex. AGZ VI 10, etc. etc.; ~  n. a. ac. sg. 
wieno 1434 AGZ XI 90, ca 1470 MamLub 23; -  
g. sg. wiana 1391 Pozn nr 92, 1396 AKPr VIII 
a 62, 1400 KsZPozn nr 154, etc. etc.; wiena 1411 
KsMaz I nr 1585, 1437 AGZ XI 117. 118, etc., 
1470 AGZ XII 334; -  d. sg. wianu 1420 
Kościan nr 778, 1424 Pozn nr 1176; ~  ac. sg. 
wiano 1396 AKPr VIII a 62, 1400 Kościan 
nr 154. 1400 Pozn nr 443, etc. etc.; wieno 1442 
AGZ XI 201; wianno 1437 Pozn nr 1482; -  
i. sg. wianem Sul 106, OrtMac 115, OrtOssol 
85,3, etc.; ~  l. sg. (w) wienie 1399 HubcZb 96, 
1399 RtGn nr 62, 1413 Pyzdr nr 378, etc. etc.; 
wianie 1432 Kościan nr 1422, Dział 43, 1477 
ZapWarsz nr 1462, 1494 AGZ XV 317.

Z n aczen ia: 1. *suma pieniężna lub nierucho
mość zapisywana żonie przez męża na swoich 
dobrach, jako odwzajemnienie za posag i zabezpie
czenie na przyszłość, pecunia vel praedium, 
ąaod uxori a marito pro dote legatur atąue in 
mariti bonis collocatur : Vichna, uxor Simo- 
nis,... recognouit se obligasse dotem et dotali- 
cium ipsius ex toto, quod vlg. dicitur possag 
et uiano 1381 StPPP VIII nr 771, sim. 1431—68 
Zab 525; Nec non dotalicium, quod vyano 
dicitur, respectu premisse dotis super eadem 
yilla Pstrossicze per prefatum maritum suum... 
sibi traditum (1388) SądZKr 48, sim. 1398 
StPPP VIII nr 6646; Jaco Wichna myala list 
starosczin na pyandzesont grziwen na Boru- 
chowe swego wyana, ale ye sgorzal 1391 Pozn 
nr 92, sim. 1400 KsZPozn nr 154, etc.; Iohan- 
nes... asignauit vxori sue Margarethe quinde- 
cim marcas vana et quindecim posagu in tota 
sua parte hereditatis 1396 AKPr VIII a 62, 
sim. 1420 TPaw VII nr 1567, etc.; Non debet 
citare (sc. Helena Staskonis) pueros Visconis... 
pro wano et pro dotalicio usque ad medium 
annum 1396 AKPr VIII a 62; Occasione veri 
et iusti dotalicii, dicti vlg. wano, terras nostras... 
domine regine, consorti nostre, damus 1396 
KodPol II 345, sim. (1396) XV c*. AGZ VI 10; 
Eze Tochna ku they dzelnicze trzeczey czosczi, 
cso yo w uene dzirzala Yagneszka, po swem 
oczczu yest bliska 1399 HubeZb 96, sim. 1413 
Pyzdr nr 378, 1436 AGZ XI 106; Iaco Vichne 
wsdano gest w gey vene poi Ruscza 1399 
RtGn nr 62; Jaco... iest przywolila (sc. Przech- 
na) swo dobro wolo Choczicze przedacz a gyn- 
dze swe wano wzonla cprawono 1400 Kościan 
nr 154, sim. 1421 TPaw VII nr 2377; Yze ne 
bila <n>yyedna vmowa, kedi na Goślinę 
Wincencius... vano [s] wsdawal swey zene 1400
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Pozn nr 443, sim. 1416 Pyzdr nr 466, etc.; Gdi 
Sczepan ranczil szam za wano Dzir^szce za 
oszmdzeszanth grzywen y sza dv/e 1402 RtGn 
nr 71, sim. 1407 ib. nr 181; Domini... manse- 
runt... Claram... suam literam dotis seu 
donacionis vlg. wana, quam habet super 
Goslinkam 1403 KsZPozn nr 1612; In qua 
villa Chomranicze dicta Hanca habet dotali- 
cium suum, quod dicitur vlg. possag et in spon- 
salio, wano dictum (1403) SądZKr 110; Ada
mek... fideiussit pro Iohanne... XXVII sexa- 
genas... racione dotis vlg. wena, quod... 
idem Iohannes tenetur dotare vlg. wenowacz 
1411 KsMciz I nr 1585, sim. 1453 AGZ XII 223; 
Miroslaus... Arnie... assignauit triginta mar- 
cas... pro dotalicio et pro crinali, dieto wano 
1411 SrPPP II nr 1260; Jako Paszek... wydze- 
rzal dobrowolne wyano po swey maczerzy 
smerczy trzy lata 1412 Pozn nr 881; Jacusius... 
donauit Msczuye, sue legittime uxori, racione 
crinalis vlg. wyano CXXX marcas 1412 StPPP 
II nr 1308; Conseruata est... domina Hal- 
ska... circa iura dotis et redotalicii vlg, wenye 
(leg. w wienie) sua visa littera resignacionis 
1414 AKH  III 225; Quandocunque... aliqua 
nobilis mulier... dotalicium suum, dictum 
possag, vel dotem al. vyano dictam in villa... 
vel per caucionem mariti sui sibi assignatum 
habuerit (1414) lurMas I 98; Yze my Bril 
prziyechawszy sz domu y s wana swe zony... 
y *swol gwałtem dobitka 1418 Kościan nr 698; 
Yaco Dobeslawa wynosla cterdzescy grzywen 
grosy syrokich s Dąbrowy dla wana y wloszyla 
ye na Oszowo 1418 Pozn nr 956, sim. 1413 
Kościan nr 487, etc.; Jacom Stroszynovey 
dzewcze ne slvbowal dacz na pomocz szesczy 
grzywen kv wyanv albo cu posagu 1420 Kościan 
nr 778; Jaco Dobyeslawa wycupyona z Sczodro- 
wa, ge wyana, a ge zaplaczono pirzwey, nysly 
poswy wysly ib. nr 859; Ize xandz Januss... 
wsadzyl swego czloweka w Przylepicze, panye 
Dochny wyano, przes ge vole 1421 ib. nr 918; 
Yako nad wysnanye Micoszewo Wyszotha 
ranczil wyszszey trzidzesczy grzywen wyana 
Micolayewey szyestrze 1422 Kai nr 672, sim. 
1414 ib. nr 441, 1423 ib. nr 693, etc.; 
Gedy Janus... przyranczil Dobrogostowy... 
k themu wąnu pąney Frone na Morawsku 1424 
Pozn nr 1176; Czsso Yandrzey... a Pyotr... 
kone na mem wene w Chelcowe szastały, 
tym ya conye kupy la 1428 Kościan nr 1419; 
Possak dotalicium,... wyano redotalicium ca 
1428 PF I 487, sim. ca 1500 Erz 119; Ize pan 
Dzetrzych wsząl paney Annę w połowiczy 
Lubyecowa w gey wanye czinschow sz yeszor...

tako wele yako trzysta grzywen 1432 Kościan 
nr 1422, sim. 1477 ZapWarsz nr 1462; Nico- 
laus... submisit se literam dotis et dotalicii 
expedire uxori sue super LX marcis... al. wyeno 
nobili Nicolao 1434 AGZ XI 90; Fridricus... 
Hedwigi, sue consorti,... racione dotis et 
dotalicii al. possagu dlya y wyena trecentas 
marcas... inscribit 1437 ib. 117, sim. ib. 118; 
Czo mya ozalowal Mycolay Lussowsky oth 
maczerze swey, abych ya yachal... na dzedzyna 
Lussowo wyanno (leg. w wianno), w zapust..., 
tegom ne yczinyl 1437 Pozn nr 1482; Doro- 
thea recognovit, quia... primus consors suus 
dotalicium sibi non inscripserat al. wyena nye 
oprawił 1441 AGZ XI 185, sim. 1470 AGZ 
XII 333. 334; Georgio Czeszicouicz debet 
(sc. Barbara) dare possessionem... in suo 
dotalicio al. w zwoim wyenie 1442 AGZ XI 193; 
Nicolaus... inscripsit... Annę, consorti sue, 
quinquaginta marcas... racione dotis et dota
licii al. possag y sza wyeno ib. 201; Ipsius 
coniunx... condescendit dotalicium ipsius al. 
wyano in Stobno..., si aliquod ibi habuerit 
1447 AGZ XIII 224, sim. 1434 Ziel I 152; 
Vstawyamy, abi gdi mąsz vmrze, zona przy 
dzedzynye y przy wyenye (circa donationem 
et dotem), y przy wszey wyprawye... myala 
ostacz Sul 51, sim. ib. 60. 75, etc.; Vite pro- 
uisio, wyano, uel dotalicium OrtCel 12; Ja
kom ja nye przyachal na mlin Margorzeczina 
wyena... gwałtem 1456 ZapWarsz nr 1022; 
Jacom ja nye wazan (pro wanzal, leg. wwiązał) 
sza w Margorzeczino wyano gwałtem ib. 
nr 1023; O wyanye (de dote et donatione) 
a przy czem dzeczy mayą ostacz Dział 43; 
Detricus... inequitavit super bona... Marga- 
rethe . . . ,  hoc est super dotem al. na wyano et 
super dotalicium al. na poszalc et eam expulit 
1466 AGZ XV 43, sim. 1469 AGZ XVIII 7; 
Jacom ya nye pożal gwałtem zytha y psenicze... 
na wyenye olim Jachny, baby gych 1478 Zap
Warsz nr 1208, sim. 1473 ib. nr 1427, 1474 ib. 
nr 1384, 1490 ib. nr 1593; Ysze kmecz Yan 
Sowa... ten my sza dostał wyenye (leg. w wie
nie) 1482 ib. nr 1539; Dotalicium al. wyano 
par i ter cum ipsa Anna decessit al. vmarlo 
1486 AGZ XIX 251; Iohannes et Victorinus 
debent exemere... bona, que... Dorothea... 
tenet in dotalicio al. w possagu et in dote al. 
w uyanye 1494 AGZ XV 317; Dos est, quod 
datur vxori a marito vyano ca 1500 Erz 119; ~  
Zawyodlly ktho dzyewką, nyszly yą poyal, 
szlowye w stądlo, y spal sz nyą, then ma gey 
dacz wyano (dotabit eam Ex 22,16) y poyacz yą 
w stadło malszyenszkye XV p. post. Kałużn 285.
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2. 'część spadkowa córek, najczęściej w pie
niądzach, przekazywana im przy zamążpójściu 
przez ojca (lub jego spadkobierców), posag, 
id quod feminae nubenti a patre vel tutore daba- 
tur : Newstamp... obligavit hereditatem...
sorori sue Dzersce racione sue dotis vlg. dietę 
wyano in LXX marcis 1409 LubZiem 35, sim. 
1492 AGZ XIX 95; Jako Jan y Bartlomey ne 
dały dzedziezstwa... Bechne, sorori sue, za 
yeyey dzal, ale yey zastawiły w gey wene 1417 
Kościan nr 631; Yaco Bogufal ne wsząl dwdzestu 
(leg. dwudziestu) grzywen y pąnczy grosy 
syrokich za swą zoną Jaroslawą [dla] za wano 
y ne wnosi gych do Gląboczczą 1418 Pozn 
nr 960; Ysze pan choransze nye wszal dwstu 
(leg. dwustu) grzywen wyana po szweyy szenye 
an> szat, ny sta kony 1434 Pilz 275, sim. 1432 
Kościan nr 1455; Hysze Zofia myala. doloszyez 
finem dotis al. possagy cum suo dotalicio al. 
wyanem Pakoszewy post filiam suam 1464 
ZapWarsz nr 1165; ~  Wyanem dote (dotavit 
me deus dote bona Gen 30,20) ca 1470 Mcmi- 
Lub 14; Za wyano in dotem (dedit eam, sc. Ga- 
zer, in dotem filiae suae uxori Salomonis III 
Reg 9,16) ib. 82.

3. 'to co kobieta wychodząc za mąż otrzymy
wała w postaci odzieży, bielizny, kosztowności, 
sprzętów itd., wyprawa, res, ąuae feminae 
nubenti ad usum domesticum dabantur : Jaco 
Woyczech... ne leszal na Potrka... w załodze... 
ani brał wachtele pywa do domu, any płótna 
na paney vano 1409 Pozn nr 790.

4. 'odszkodowanie płacone kobiecie za utra
cone dziewictwo, pretium feminae pro yirginitate 
amissa sohendum : Nicolaus... debet... sue no- 
verce XXX-ta marcas pro serto seu crinali 
vlg. vano dare et assignare 1399 KcdWP III 732; 
~  Przyprawy dzewcze sfadzboo y rucha, y wya
na (MamLub 23: wyeno, M amKal: wyano) 
sromyeszlywoszczy (pretium pudicitiae, Kałużn 
283: pyenadze za sromotha) nye zaprzy BZ 
Ex 21,10; Kto opysczy zoną svoyą od szyebye, 
ma yey dacz yyano, to yest myto yey posromo- 
czenya (det ei libellum repudii Mat 5,31) 
Rozm 268.

Wianować, Wienować fo rm y: praes. ind.
3. sg. wianuje Ort Mac 20, OrtOssol 11,1. 
26,2, 1466 AGZ XII 315, etc.; wienuje 1470 
AGZ  XII 333; ~  inf wianować 1414 Pozn 
nr 853, 1417 Pyzdr nr 487, OrtMac 91, etc.; 
wienować 1411 KsMaz I nr 1585, 1415 ib. 
nr 2479; ~  praet. 3. sg. m. jest wianował 
OrtMac 115; wianował 1401 TPaw IV nr 2268, 
1405 Kai nr 140, 1421 Kościan nr 1206, etc. 
etc.; ~  pląperf. 3. sg. m. był wianował 1426

RtKon nr 463, OrtMac 131; ~  condit. 3. sg. m. 
wianowałby 1468 AGZ XV 85; ~  part. praet. 
pass. n. sg. / .  wianowana 1434 ZapWarsz 
nr 620; neutr. wianowano 1407 RtGn nr 156, 
1434 ZapWarsz nr 620, 1435 ib. nr 461, etc.; 
~  praes. pass. 3. sg. neutr. jest wianowano 
OrtOssol 85,2; ~  condit. pass. 3. sg. neutr. -by 
wianowano OrtMac 131, OrtOssol 95,4.

Z n aczen ie: 'zapisać żonie wiano, dotalicium 
uxori legare5: Velislaus fassus est, quod XX mar
cas Helene, uxori sue vlg. wanowal suam super 
porcionem hereditatis 1401 TPaw IV nr 2268; 
Kedi Jan yanowal swe szene <Ha)lscze na 
Sadowu 1405 Kai nr 140, sim. 1428 ib. nr 1014, 
etc.; Adamek... fideiussit pro Iohanne... 
XXVII sexagenas... racione dotis vlg. wena, 
quod... idem Iohannes tenetur dotare vlg. we- 
nowacz 1411 KsMaz I nr 1585; Yze Jandrzey 
wranczil Thom ą..., yze mai wanowacz 
y *swdacz zene swey sesczdzeszanth grzywen 
1414 Pozn nr 853, sim. 1417 Pyzdr nr 487; 
In causa uertente inter Andream... et Do- 
rotheam... habet sibi dotalicium... reformare 
vlg. wenowacz 1415 KsMaz I nr 2479; Jaco 
Wawrzinczewy... ne dano passa dla wyprawy 
s mą szostrą any on przecziw gemu yyączey 
yyano wal 1421 Kościan nr 1206; Yako Anna ne 
thrzyma Sandcziney czanszczy, ale *chszo 
trzyma, tho trzyma swego mażą othezyszna, na 
kthorey gey maz wyanowal 1425 Kai nr 925, 
sim. ib. nr 924; Isze Micolay s braczą... nye 
wszali na Pleszewye cztirsed grziwen, czso gey 
bil oczecz gych wyanowal panyey Margorzacze 
1426 RtKon nr 463, sim. OrtMac 131; O ktho- 
rem szedlyssko na Mykolaya żałowała, na them 
my wyanowano 1434ZapWarsz nr 620, sim. 1407 
RtGn nr 156, 1435 ZapWarsz nr 461, etc.; 
O które szedlyssko Katharzyna na Mykolaya 
żałowała, na them ona wyanowana 1434 
ZapWarsz nr 620; Iohannes... post uxorem 
suam... pro dote al. poszagy recepit mille 
marcas... et ex adyerso dotaliciayit al. yyano- 
wal Barbarę totidem 1452 AGZ XII 213, 
sim. 1454 Monlur II 220, 1463 AGZ XII 286, 
etc.; Then może szwey zenye dacz, czo chcze, 
wyano albo wyanowacz, albo darowacz (po- 
test... dare et donare, et... pro dotalicio dare) 
na szw em ... gymyenyy OrtMac 91, sim. 1456 
AGZ  XIX 492, etc.; Gdy mąszczyszną poymye 
zoną a szwey zenye wyanyge (detaliciat) na 
szwem gydaczem gymyenyy stho grzywyen 
OrtOssol 26,2, sim. ib. 11,1, OrtMac 20, 1466 
AGZ XII 315, etc.; Any chcza wyedzyecz 
o them wyenye, czo gest gey wyanowano 
(an ei quid datum sit vel dotatum, OrtMac 115:
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gyesthly gey czo wyanowal) OrtOssol 85,2; 
Byl-ly-by ten <obyczaj> v wasz wtenczasz, 
gdy gey wyanowal (dotaliciavit), aby wyano- 
wano (dotalicia dabantur) prócz gayonego 
sandv ib. 95, 4, sim. OrtMac 131; Et si Yvaschko 
non dotaret al. nye vyanowalby Oluchne, 
extunc... Michno intromisionem totalem... 
sibi Syenkoni pop dare debet 1468 AGZ XV 85; 
Quia post uxorem... centum marcas recepit 
poszakv, racione ąuarum marcarum alias cen
tum marcas yyenuge 1470 AGZ  XII 333. ~  
Cf. Przewianować.

Wianowanie corruptum pro wymówienie 'za
strzeżenie, warunek, reservatio, conditw : Wyano- 
wanye (donum et exceptionem, OrtOssol 96,2: 
wymowyenye) nye ma moczy any szye może 
ostacz OrtMac 132.

Wiara, Wiera f o r m y : n.sg. wiara FI i Pul Ath 
19.28.40, 1424 Msza III s. 52, etc. etc.; wiera 
Fl Ath 3, XV med. R XXII 321, 1461—7 Serm 
316r; ~  g. sg. wiary Gn gl. 70b, Spow 1.3, 
1424 Msza III s. 58, etc. etc.; wiery 1413—4 
Msza I s. 260, sim. VIII, Sul 47; ~  d. sg. wierze 
1401 Kai nr 9, BZ  Lev 6,2, Rozm 133, etc.; ~  
ac.sg. wiarę Gn 14b. 171 b. 172b, etc. etc.; 
wierę FI i Puł Ath 1, ca 1431 Msza XII s. 222, 
etc., XV med. SKJ V 265; -  /. sg. wiarą XIV 
ex. Pocz 233, Dek III 1. 3, Sul 11, etc.; wierą 
Dek III 18, Sul 39; ~  /. sg. (w) wierze Gn 175b. 
gl. 74b, FI 32,4, etc.

Z n aczen ia: 1. *głębokie przeświadczenie
o prawdziwości poglądów i faktów nie dających 
się udowodnić, zwłaszcza poglądów religijnych 
jako opartych na objawieniu bożym, fides, fiducia, 
persuasio de rerum a deo revelatarum yeritate : 
Quid est fides? Est substancia sperandarum 
rerum, argumentum non apparencium vlg. 
wyera gest zaloszenye rzeczy wffayaczich, do- 
woth rzeczy nyewidomich XV med. R XXII 
321; ~  Ysze przestocz na vasz nasz Xc miły 
ten tho strach gestcy on gy na uasz bil spuscil, 
isbicz on vasz verze (leg. w wierze) vasze byl 
skusił Gn 175b; *Przistopmy s waroo przed 
tron fały s<więtej> XIV ex. Pocz 233; Wspa- 
myątay.. . ,  pane, sług, sluszebnicz tesz twych,... 
ychszye *tabe wara sznamenitha... yest (quo- 
rum tibi fides cognita est) 1424 Msza III s. 52, 
sim. II. IV—VIII. XII. XIV; Panye Iesu Cri- 
ste,... aby nye patrzył grzechy nasze, ale na 
wyaro (Msza XII: wyero) czyrekwe twey (ad 
lidem ecclesiae tuae) 1424 Msza III s. 64; 
Słowa wyary oblyvbyenycze kv Yezvkrystowy 
(verba fidei sponsae ad Christum) XV med. 
MPKJ V 431; Wyera bez vczinkow martwa gest 
XV med. R X X II321; Domus noua, corfide, vya-

ra,... innouatum, edificatur per bonum opus 
1461—7 Serm 322v; Visio dei ad contempla- 
cionem, rectitudo fidei ad operam prostoscz 
vyary ku vczinkv ib. 349 r; Alteri nyektoremu 
wyara (datur... alteri fides in eodem spiritu I Cor 
12,9) XV p. post. R XXV 258; Dawnocz pan 
bog zle ludzy karze... ,  kthore naydze wanthley 
(leg. w wątłej) wyerze XV ex. MacDod 138; 
Alye in quo szyą tho sznamyonvye, ysz bil 
mdlee wyari XV ex. MPKJ II 320; Począlasta 
oba boga... chvalycz..., z vstavyczną vyarą 
(cum fidei constantia) czekayacz obyetnycze 
bozey Rozm 8; Czemv szye boyczye, maley 
vyary (modicae fidei Mat 8, 26)? ib. 290, 
sim. ib. 281; Podług vaszey vyary stan szye 
vam (secundum fidem vestram fiat vobis Mat 
9,29) ib. 298; O nyevyasto, vyelyka yest vyara 
tvoya (magna est fides tua Mat 15,28)! ib. 338; 
Tegodlya bądzyeczye myecz vątpyenye w vyerze 
o mnye y o mą smyercz (in fide dubitabitis) 
ib. 580; Ysch gorączosczyą vyary obyeczovaly 
snym^c. apostołowie z Jesusem) vmrzecz ib. 655.

2. 'zbiór poglądów religijnych i związanych 
z nimi zasad moralnych, fides, religio Christiana5: 
O sfwothem Maczegu i tesze o *sfwothem Paule, 
chosczy ony varo krescigansko cheli szo szagu- 
bicz biły Gn 14b; Tedy vocz napyrszue mamy 
dzerszecz varo kresczyganska Gn 171 b, sim. 
ib. 172b. 178a. 180a; Richle by kamen vmo- 
czcyl, nisliby misi te to defky ot uari kres- 
ciganske, ab intencione Christiana,... odfrocil 
Gn gl. 70b; Et ipsa (sc. Dorothea) genita morę 
Christiano, verze (leg. w wierze) kresciganske, 
occulte baptisata ib. 74b; Ktorykole chcze 
zbawon bycz, przede wszym potrz<e)byszno 
gest, aby dzerszal krzescansko wero (ut teneat 
catholicam fidem) FI Ath 1, sim. Pul, M W  8a; 
A wera *krzyscyanska (fides... catholica, Puł: 
wyara pospolyta) ta gest Fl Ath 3; Trzy boghy 
y pany molwycz pospolita wara zakazvge 
(catholica religione prohibemur) Fl Ath 19, 
sim. Puł; Gest przeto wara prawa (fides recta), 
bychom *werzely y znały, ysz pan nasz Gezus 
Krystus boży syn, bog y czlowek gest Fl Ath 28, 
sim. Puł, M W  112a; Miluy boga s prawa waro 
(Dek III 18: wyęrą) Dek III 1.3; *Wszythkym 
wernyeg wyery (cum... omnibus orthodoxis, 
Msza IV: *wschithkym *wlyczayoczym szo 
w vyaro krzesczygensko, XII: se wszythkimy 
wyerz[y]e, leg. w wierze, szthwerdzonimy) 
1413—4 Msza I s. 260, sim. VIII; To gest zayste 
kelich krwe moyey,... tayemnicza nowey wyari 
(mysterium fidei) 1424 Msza III s. 58, sim. IV. 
VI. X. XII. XIV, sim. XV *>*. Zab 536; Wspa- 
myąntay teesz, panye,... onich, ktorzysz naas
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przeszły sznamenem wyari (cum signo fidei, Msza 
IV: wyari krzeszczyanskey) 1424 Msza III s. 62, 
sim. I. VI—VIII. XII. XIV; Aby Zydowye, 
wyeri naszey (fidei nostrae) wyerny nyeprzyia- 
czele Sul 47; Tego nykt nye ma, geno ten, gen 
*poewnye w pana boga wyerzi a ma czistą 
wyąrą XV med. R XXII 236; Fides Cristiana 
in lectione vlg. vyera chrzeszczyanska ib. 321; 
Propter illos sani fuerunt supersticiosi, gl. id 
est erantes in fide uel malam lidem habentes 
zmuscheny ('zmąceni5) wyerze {leg. w wierze) 
XV med. RRp XXIV 375; Vbi enim est fides, 
vyera,patriarcharum, spesprophetarum? 1461—7 
Serm 316r; O fundamenczie vyary svyąthey 
krzezczyanyskye (catholicae fidei), tho yesth, 
yze vyara krzesczyanyska yesth funda menth 
kv vyecznemv zbavyenyv 1484 Reg 704; Takych 
tho mayą pilnye rozpytaczi o vyerze krzes- 
czyanyzkie (de fide catholica) ib. 706; Wyerze 
{leg. w wierze) szwyathey poczvyerdzy, gdy 
poydzye dvscha sz mego czyala Naw 68; Po
prośmy swyatego ducha, bychom były prawey 
wyary XV p. post. R XIII s. XXIV; Genszye 
przyez roslicznoscy wszystkych yanszykow lud 
szebral vyary w gyednosczy XV p. post. R XXV 
236; Mymo to yescze <jest> *votpyenye myedzy 
navyschemy doctory vyary krzesczyanyskye 
(inter summos et cathoiicos doctores) Rozm 
205; Navczy y {leg. ji, sc. króla) vyerze 
krzesczyanyskey (u t... de fide catholica creden- 
tem informaret) ib. 229; Tako tv myeskal... 
a przepoyyedal vyarą Iesucristvszovą (praedi- 
cavit... fidem Iesu Christi) ib. 233; Które 
m yasto... rzeczono było yest łono Abra- 
m ovo..., yze Abram napyrva drogą kv vyerze 
vydal (quia fuit prima credendi via) ib. 395; 
Gospodnye, navczy nasz yyerze albo pomnosz 
nam yyary (adauge nobis fidem Luc 17,5)! 
ib. 398; ~  (o religiach niechrześcijańskich): 
Zabobonna wara supersticiosam sectam XV 
p .pr. R XLVII 359; O gyego vyara sua super- 
sticione, supersticiosus, falsus religiosus, idolo- 
rum cultor (ąuaestiones vero ąuasdam de 
sua supersticione habebant adversus eum et de 
ąuodam Iesu defuncto, quem affirmabat Paulus 
vivere Act 25,19) 1471 MamKal 301; Bo przez 
tego ma bycz zkazona nascha yyara a *yąsz 
yna by<ć> Rozm 94; Tedy ystne w zydowskye 
zyemy trzy secty... od ynnego pospolnego 
lyvda zyyotem y vyarą odlączenye {pro odłą
czone; a communi reliquorum vita et opinione 
distantes) ib. 179.

3. *postępowanie rzetelne, uczciwe, bycie godne 
zaufania, wiarygodność, rzetelność, wierność, 
tj. dotrzymywanie słowa, uczciwość, fides, fideli-

tas, honestas, constantia : Ecce exemplum ha- 
buerit in ea coniugale, malsonky, ut fidelitatem, 
varo, quam promiserunt inter se, ut illam... 
teneant Gn gl. 161 a; Bo prawe iest słowo 
gospodnowo y wszitka dzala i ego w werze 
(omnia opera eius in fide, Pul: podług wyary) 
FI 32,4; Gynako ma bicz oppatrzono, gdi taky 
lysti... myalbi ktorekoli... dostoyne yyari 
(cum... literas et inscriptionum firmamenta 
habebit quaecumque authentica) Sul 110; Dussa, 
która bi sgrzessyla a ... zaprzalabi pokłady 
blysznego swego, gensze wyerze gego ywyerzyl 
gest (quod fidei eius creditum fuerat) BZ  Lev 6,2; 
Czloyyecze, wstany, kazecz, a potym vykny 
prawdzye, mądrosczy a yyerze (iustitiam, pru- 
dentiam et yeritatem disce) Rozm 133; — brać 
k wierze, na wiarę, ślubować wiarą 'brać na 
swoje sumienie, na swoją odpowiedzialność, 
ręczyć swą uczciwością, periculum praestare, 
fidem suam interponere : *Pyerzem tho k nasze 
duszy y k nasze yerze, yszesmi rosdzelili Janusa 
sz <j)ego sinem 1401 Kai nr 9; Berzem na 
nasz<ą> waran y na naszo [y] duszo <i> czescz, 
jacosmi bili posłowe do pane Jaroslawi od 
Dziwka 1407 Kai nr 279; Obyeczygem y slubv- 
gem *naszo *wyaro pospolne y *prawdo 
spondemus fide nostra pariter ac yeritate 
ca 1428 PF I 482; ~  służyć wierę *uczciwie 
wypełniać obowiązki lennika, officia vasalli 
honeste exsequi : Consuetudo est, quando aliquis 
rex venit ad suum regnum, ad ipsum con- 
yeniunt... barones et militares, ut ipsum dona- 
rent, honorarent et omagium prestarent a yemu 
hołdowały, tho yest swoya wyerą służyły XV 
med. SKJ V 265.

4. *przekonanie o czyjejś rzetelności, uczciwości, 
zaufanie, fides, fiducia, spes bona in aliąuo 
posita : Hinc est, quod dominus iussit se yocare 
patrem, patrem magis voluit se dici quam 
dominum, ut fiduciam, *waryn, daret impe- 
trandi XV med. GIWroc 37r; Onego ziwota 
czekami, gensze bog ma dacz tym, ktorzi 
swey wyari nygdi nye przemyenyo od nyego 
(qui lidem suam numquam mutant ab eo) 
BZ Tob 2,18; Szedł {sc. królik) do nyego 
(sc. Jesusa) sz wyelyką wyarą y pokorą XV 
ex. MPKJ II 319; ~  w wierze 'na podstawie 
posiadanego zaufania, confidenter : A nye mye- 
waly nygeney łyczbi cy lyvdze, gysz ge (sc. pie
niądze) brały, abi ge rozdawały rzemyoszl<ni>- 
kom, ale w wyerze ge rosprawyaly (sed in fide 
tractabant eam) BZ  IV Reg 12,15; ~  dobra 
wiara 'zaufanie publiczne, dobra opinia, fiducia 
vulgi, fama bona*: Dobro vyaro nathyszacz 
(leg. nad tysiąc) slothich czystego slotha...

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Słow nik staropolski X 14



yolalby y v o lj..., nisly taka slova sprosna... 
czirpecz 1474 Zab 540; ~  dobrą wiarą, wierą 
'z przekonaniem o swojej słuszności, uczciwie, 
bez podstępów, bona fide, honeste, sine dolo': 
Czirzpyąncz kogo trzy lyatha w (pro a) trzy 
myeszancze... dzedzyną spokoynye... dzirzeecz 
alybo poszescz dobrą wyarą prawa k nyey, ode 
wszego prawa [thego] they tho dzyedzyni 
othpadlym szą czvcz yma Suł 11; Maczey 
othpowyedzal dobrą wyerą (bona fide, Dział 30 : 
podług wiari) thego tho konya iako wlostnego 
szą chowacz Suł 39.

5. 'stałość (charakteru), animi constantici: 
Proszba nyewyesczya szchath, a szchathy mayą- 
czey, znamyą yest nyemoczney wyary (mulieris 
petitio habentis vestes et vestes petentis non 
indicat firmitatem) XV p.post. R I s. XLIII.

Wiardunek, Wiardunk, Wierdunek, Wier- 
dunk, Wirdunek czy WIrdunk, też pł. tantum 
Wierdunki fo r m y : n. sg. wiardunk 1488 Zap- 
Warsz nr 1587; wierdunek 1471 ZapWarsz 
nr 3051, 1474 ib. nr 1386; ~  g. sg. wiardunka 
1427 Kał nr 995; wierdunka 1406 HubeZb 85, 
1407 Kał nr 229, 1412 Pyzdr nr 341, etc.; wiar- 
dunku 1443 StPPP II nr 3156; ~  d. sg. wier- 
dunku 1429 RtGn nr 315; ~  ac. sg. wiardunk 
1421 Kał nr 665, 1435 Pyzdr nr 1090, Dział 44, 
1475 Trzęśli 95; wierdunek 1425 Pozn nr 1191, 
1434 ib. nr 1571, Dział 47; wierdunk 1393 
Pozn nr 166, 1404 Kościan nr 256, 1407 HubeZb 
121, etc.; ~  n. pł. wierdunki 1407 Pozn nr 606, 
1427 ib. nr 1258; ~ g .p l .  wierdunkow 1417 
Pozn nr 927, 1418 Kościan nr 690, 1423 Pozn 
nr 1157, etc.; wirdunkow 1398 Kościan nr 37; 
wierdonkow 1415 Pyzdr nr 397; wierdunk 1420 
Kał nr 788; ~ a c .p l .  wierdunki 1421 Pozn 
nr 1087, 1429 Pyzdr nr 1027, Dział 51, 1479 
ZapWarsz nr 1473.

Z n a czen ia : 1. 'moneta, jednostka pieniężna 
równa 1/4 grzywny, tj. 12 groszom, ferto , 
nummus, qui marcae ąuadrantem, seu 12 grossos 
yalcbaf: Jaco Jacub Jacubowi [...] grzivni 
<i> yeden werdunk 1393 Pozn nr 166, sim. 1404 
Kościan nr 256; Isz Krisztka fzaola ('wzięła5) 
v Mikol<aj>ewich rankom VII *firdunkof 1398 
Kościan nr 37; Pełka... ne wszanl cztirzi 
grziwni y werdunka 1406 HubeZb 85, sim. 1407 
Kał nr 229; Eze Petr yynowath czthirzy grziwny 
y werdunk Ondrzeyowy 1407 HubeZb 121; 
O to *vn scodzen *cztyzy grzywny przesz 
werdunka 1412 Pyzdr nr 341, sim. 1414 ib. 
nr 406, 1418 ib. nr 531, 1419 Pozn nr 982, 1420 
Pyzdr nr 633, 1421 Kał nr 665; Jacom ya ne 
odpusczil Micolaiowy... szedmi werdonkow 
szyrokich grossy 1415 Pyzdr nr 397; Iacoszmi
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przi tem byli, kedi gest Petrica vstal rok... 
o trz<y> grziwni y o werdunk 1415 RtGn 
nr 220, sim. 1420 Kał nr 747; Jakoszmi przi 
tim bili, jisz są Troyan pred nami wisznal, 
isze Maczków kon trzimal we trzech wyerdu- 
czecz (pro wyerdunczech) w szastawye 1416 
Pyzdr nr 444; Yz xandz opath cupil... soly 
za szedm werduncow 1418 Kościan nr 690, 
sim. 1417 Pozn nr 927, 1423 ib. nr 1157, 1427 
Pyzdr nr 859, 1430 Pozn nr 1359; Jaco Meczko 
ne *ucrala eona Micolayowy... i any trzy 
werdu<n)k yemu ne *slaplaczyl 1420 Kai nr 788; 
Jaco pan Micolay Crekowsky wsząl trzy wer- 
dunki na Woczechowem rącoymi 1421 Pozn 
nr 1087, sim. 1429 Pyzdr nr 1027, etc.; Yaco 
Mycolay... wraczyl Dzyrska... w oschmnacze 
grzywen y werdunek grosschy praskych przecyw 
Yczakowy 1425 Pozn nr 1191, sim. 1434 ib. 
nr 1571, Dział 47; Yakom ya nye posziczal 
v czyothky m ey... schesczinascze grziwen 
y wyardunka grossy schirokych 1427 Kał 
nr 995; Jacom ya nye winowath Yandrzegewi... 
polpąntha werdunka grossy schyrokych 1427 
Kościan nr 1305, sim. 1428 Pozn nr 1292, 1432 
SłOcc XVII 30; Jakosmy my nye myeli cupicz 
zemye (pro zenye) Maczkowey dwnascze (leg. 
dwunaście) lokyeth szukna po wyerdunku 1429 
RtGn nr 315; Yako tha czascz kupylem v Katha- 
rzyny za szesczdzessanth *grzywyem y za trzy 
y za wyardunk 1435 Pyzdr nr 1090, sim. 1421 
Kał nr 665, Dział 44, 1475 Trześn 95; Jzem tego 
nye winowath..., wardunku any ósmi grziwen 
u apatekarza 1443 StPPP II nr 3156; Jakom 
ya drogy... kxadzv Janowy... nye zasthapyl... 
any w them gemv szgynaly bothy, pyerz, 
sschaffran y vszda jako wyerdunek przeze 
*dwo ąuarthnykow 1471 ZapWarsz nr 3051, 
sim. 1474 ib. nr 1386; Jako *nnye Miczek swym 
bydłem wypasł owyesh yako wyardvnk 1488 
ib. nr 1587; Macze tam pyacz obraskow, lcsyaze 
Yanye, które, mowy pan Lypsky, stoya ly<e>- 
pyey wyerdunka XV p.post. R XXIV 45.

2. pł. tantum wierdunki 'dziesięcina płacona 
kościołowi w pieniądzach, prawdopodobnie w wy
sokości 12 groszy od łanu, decima, quae nummis 
solrebatur, fortasse 12 grossis de lane o': Jaco 
werdunki w Scoroszewe ne przisluchali ani 
przidani tamo cu capie ot czterdzesczi lath, 
ale przisluchayo cu stołu byscupemu 1407 
Pozn nr 606.

Wiardunk cf. Wiardunek
(Wiardunkowy) Wierdunkowy 'związany z wiar- 

dunkiem, ad fertonem p e r t in e n s tu  w niedo
kładnym przekładzie tekstu łacińskiego: Vsta- 
wyamy, aby woszny..., kędy o wyerdvnkową
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viną (sc. pociądzać ma, ąiiando pro furto, war. 
pro fertone, pignorant), tedi *szrodniego voIv 
(Dział 47: wolv podleyszego za wierdynek)... 
wszącz mayą Sul 63.

Wiarować cf. Warować
Wiarowame cf. Warowanie
Wiatować 'zawierać ugodę dając zastaw jako 

zabezpieczenie, conventionem inire pignus in 
cautioncm dandd*: Placitare, id est yadiare
wyathowacz ca 1428 PF I 493.

Wiatr, Wietr f o r m y : n. sg. wiatr Gn 183b, 
FI i Pul 1,5, XV med. SKJ I 89, etc. etc.; wietr 
Aleksy w. 156; ~  g. sg. wiatra FI i Pul 82,12, 
XV med. MPKJ V 430, BZ  Ex 14,21; wiatru 
ca 1470 MamLub 125; ~  d. sg. wiatru ca 1470 
MamLub 57, Rozm 290; ~  ac. sg. wiatr FI 
i Pul 77,30. 88,12, XV med. SKJ I 64, etc.; ~
i. sg. wiatrem BZ  Jer 13,24, 1466 R XXII 22, 
Pul 17,46. 34,6; ~  n.pl. wiatrowie Rozm 284. 
285. 290; ~ g .p l .  wiatrów FI i Pul 17,12. 
103,4, Rozm 483; ~  d.pl. wiatrom BZ Ex 
10,19; ~  ac.pl. wiatry FI i Pul 134,8, Rozm 
81. 118; ~  /./>/. (po) wietrzech BZ  I Par 9,24.

Z n a czen ia : 1. epoziomy ruch warstw po
wietrza, ventus, turbo, procella : Iscy thamo... 
na the tho puscy any descz, any vatr, any... sle 
pouetrze thamocz ono nygdy ne postogy 
Gn 183 b, sim. ib.; Iaco proch, iensze rzucza 
watr (ventus) cd oblicza zeme F I 1,5, sim. Pul; 
Latał iest na perzu watrow (super pennas 
yentorum) FI 17,12, sim. Pul, sim. FI i Pul 
103,4; Przenosi watr (austrum, Pul: wyatr 
poludny) s neba FI 77,30; Bosze moy, polosz 
ge... iaco sczblo przed liczeni wyatra (antę 
faciem venti) FI 82,12, sim. Pul; Gensze wy- 
wodzy wyatry (ventos) skarbów (leg. z skarbów) 
swoych FI 134,8, sim. Pul; Kako byzkvp swyat 
mylyyoczy oganyczy pelney wyatra (flabello 
pleno)... <przyrownan jest) XV med. MPKJ 
V 430; Factus est repente de celo sonus, tan- 
quam advenientis spiritus, gl. id est ventus... 
zwyęk, schum, yakoby przychodzączy wyatr 
(Act 2,2) X V med. SK Jl 89, sim. ca 1470 MamLub 
297; Wyącz sza *wyedr obroczyl, thenczy 
(leg. tenci ji) sząszą nawroczyl Aleksy w. 156; 
Pan wzwyodl wyatr wyeyoczy (pro wrzoczy, 
yentum urentem) ten wszitek dzyen y nccz 
BZ  Ex 10,13; Wyatr wyeyoczi (pro wrzoczi, 
ventus urens) podzwygnool kobilky ib.; Gensze 
kasze wyatrom wyacz (flarę fecit yentum) 
zachodu (leg. z zachodu) sluncza ib. 10,19; 
Odyol ge pan wyenym wyatra (flante vcnto) 
wyelmy nagiego y wrzoczego ib. 14,21; Rosyeio 
ge iako myrzwo, iasz to wyatrem (vento) biwa 
wschopyona na pysczi BŻ Jer 13,24; Austro

flante, gl. illo vento meridionali yyeyączym 
yyatrem poludnyeyym 1466 R XXII 22; 
S wyatrw (war. kal.\ z *wichrą) de turbinę 
(respondens autem dominus lob de turbinę Job 
38,1) ca 1470 MamLub 125; Wyatr w^elnobyczą 
(war. kal.: wyatr od welm bycza) spiritus 
procellarum (Psal 10,7) ib. 127; Wyatr od pol- 
noczy aąuilo (surge, aąuilo! Cant 4,16) ib. 148; 
Wyatr od poludnya auster (veni, auster! Cant 
4,16) ib.; Nagły yyatr procella (yias illius quis 
intelligit et procellam? Ecclus 16,21) ib. 163; 
Spiritus, id est ventus wyatr (III Reg 19,11) 
1471 MamKal 84, sim. ca 1470 MamLub 7, 
Park 402; Nye byvay nyeystayyczny iako wyatr 
non yentiles te in ómni vento (non yentiles te 
in omnem yentum Ecclus 5,11) 1471 MamKal 
160; Podmye wyatr poludnyeyy aspirayit nochus 
(aspirabit notus Ecclus 43,17) ib. 176; Zetrę 
<je> yako proch przyed wyatrem (antę faciem 
venti, FI: przed obliczim watrow im) Pul 17,46, 
sim. ib. 34,6; Czyrpyely sa yyelykye nyedo- 
statky,... yyelykye przewaly, grady, vyatry 
(yentum cum tonitruis coruscationum) Rozm 81, 
sim. ib. 118; Kyedykolyye który yyatr ym 
przeczywny (contrarius... yentus) na nye vde- 
rzyl ib. 88, sim. ib. 351; Vyatroyye yyaly 
(flayerunt venti Mat 7,25) ib. 284, sim. ib. 
285. 290; Yako myły lesus spal v lodzy na 
morzy a yyatr ye sykiye lelyeyal ib. 290; Przy
kazał yyatru (ventis Mat 8,26) y morzy, yze szye 
nathychmyast yczynylo... czycho ib.; Czosz- 
czye yyschly... yydzyecz? Trescz, którą yyatr 
poyyewa (harundinem yento agitatam Luc 7,24) ? 
ib. 315; Tako lodzycza pocznye szye barzo 
trząscz, bo yyatr byl przeczyw yem (erat... 
contrarius yentus Mat 14,24) ib. 350; ~  Sic 
pugno, non quasi aerem, nye yako na wyathr, 
yerberans (I Cor 9,26) XV med. SKJ I 64; -  
(jako jeden z czterech elementów) : Ten ps<alm> 
powyada., yze Xpus stworzył zywyoly, to yest 
zyemye, wyatr, ogye<ń>, wodę Pul 73 arg.; ~  
'oddech, powietrze wciągane do płuc, anhelitus5: 
Wyatr flatus (quoniam fumus flatus est in nari- 
bus nostris Sap 2,2) ca 1470 MamLub 150.

2. (w dosłownym przekładzie z łaciny) 'strona 
świata, kierunek, regio, plaga mundi : Watr 
polnoczni (aquilonem) y morze ty ies stwx>rzil 
FI 88,12, sim. Pul; Po cztirzech wyetrzęch (per 
quattuor ventos) biły wrotny, to gest na wschód 
sluncza a na zapad, a na polnoci, a na poludnye 
BZ  I Par 9,24; Letnyemv yyatru *aflatu (incli- 
natur, sc. terminus,... ad meridiem montis, 
qui respicit Bethoron contra Africum Jos 18,14) 
ca 1470 MamLub 57; Poslye anyoly svoye [...] 
ode cztyrzech yyatroy (mittet angelos suos...
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et congregabunt electos eius a ąuattuor ventis i 
Mat 24,31), z vyrzchv nyeba aze na doi Rozm 
483.

Wiatrowy *związany z wiatrem, dotyczący 
wiatru, qui venti est, v e n to s u s Smneyszo ie 
iaco proch przed obliczim watrowim (antę 
faciem venti, Pul: przed wyatrem) FI 17,46, 
sim. ib. 34,6; Burze vyatrove impetus tempe- 
statis (rotae eius quasi impetus tempestatis 
Is 5,28) 1471 MamKal 183.

Wiąz fo r m y : n. sg. wiąz (1421) MMAe XVII 
188, 1450 DokMp III 351, (1460) XV AGZ  III 
222, etc.; ~  g. sg. więzu 1494 AGZ XV 572; -
i. sg. więzem XV ex. YergGeorg 16; ~  n. pi. 
więzy 1485 LubPodk 102.

Z n a czen ia : bot. 1. 'wiąz pospolity i szypul- 
kowy, Ulmus campestris L. et pedunculata F r!: 
Wyąsz dolichinus 1472 Rost nr 1785; ~  Ibi 
idem granicie vadunt ab eadem via per lutum 
penes arborem, quod vocatur wansz (1421) 
MMAe XVII 188; Per arborem dictam wyanz, 
in qua arbore est incisio..., que arbor predicta 
wyanz dividit fratrem... Johannem et fratrem... 
Nyemyerzam, a qua arbore dicta wyanz 
incisiones... vadunt ad aliam arborem wyanz 
1450 DokMp III 351; Arbor dicta *wyosz (1460) 
XV AGZ III 222; <W>yąsz ulmus 1471 i? XXIII 
283; Inter duos arbores dictas wyąszy 1485 
LubPodk 102; Ad arborem ulmum al. do wyasu 
1494 AGZ  XV 572; Poth wyaszem sub ulnis 
XV ex. YergGeorg 76; Wyasz ulmis ca 1500 
GIGn 70.

2. 'wiąz górski, brzost, Ulmus scabra Mili.9: 
Thima, wyassz, sunt ligna quedam preciosissima 
ad modum hebeni XV ex. GlWp 79; Ebanus 
brosth vel vyaz ca 1500 Erz 119.

Wiązacz czy Więzacz 'służący pakujący 
i transportujący bagaże książęce, qui ducis 
sarcinas colligat ac transportaf: Hannus *wya- 
zancz ligator 1481 SkarbMaz nr 568; Hannus 
*wyazancz... a domino principe Johanne 
recepit sexagenam super ipsius servicium ib. 
nr 570, sim. 1482 ib. nr 832; Hannusz wyazacz 
pro smalcz dedi 4 grossos 1482 ib. nr 653; 
Hannusz *wyazancz 1 sexagenam pro ipsius 
solario residuo et ultra iam isto anno dominus 
dux sibi marcam tenetur ib. nr 663, sim. ib. 
nr 783.

(Wiązać) Więzać fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
wiąże 1466 R XXII 16, OrtOssol 74, 1; 2. p l  
wiążecie Rozm 740; 3. pl. wiążą Ort Mac 99; ~  
imper. 2. pl. więźcie Rozm 514. 815; ~  part. 
praes. act. adv. wiążąc XV med. SKJ V 284, 
Rozm 652. 672. 821; ~  inf. więzać OrtMac 99. 
100, OrtOssol 1A, 2, etc.; ~  fut. 3. sg. m. więzać

będzie BZ Gen 49, 11; ~  praet. 1. sg. m. -m wią
zał 1421 ZapWarsz nr 7. 9. 10, 1435 KsMaz 
III nr 970, etc.; 3. sg. m. wiązał 1394 TPaw 
III nr 3470, 1411 HubeZb 92, 1412 Kai nr 398, 
etc.; 3. pl. m. wiązali 1408 RtKon nr 292, BZ 
Judith 8, 3, Rozm 750. 818; ~  part. praet. act. 
wiązawszy OrtMac 113; ~  part. praet. pass. 
n. sg. m. wiązań Rozm 653; wiązany OrtOssol 
64, 2; neutr. wiązano OrtMac 113. 114, Ort
Ossol 84, 1; g. sg. neutr. wiązanego 1498 Mac- 
Praw VI 274; ac. sg. m. wiązany OrtMac 92. 117, 
OrtOssol 17, 3. 18, 1, etc.; n. pl. m. wiązane 
OrtMac 92, OrtOssol 69, 2. 86,2; / .  wiązany 
OrtMac 114, OrtOssol 84, 2. 3; g. pl. m. wią
zanych OrtMac 92, OrtOssol 69, 1; ac. pl. m. 
wiązane OrtMac 117, OrtOssol 20, 2. 60, 2. 86, 3.

Z naczen ia: 1. 'krępując kogoś sznurami itp. 
pozbawiać go swobody ruchów, obwiązywać 
mocno, też związać, colligare, constringere, 
yincire : Tego na Sbroslawa szalugo, gdzesz mi 
mego czloueka gol a gowszi gy woszal 1394 
TPaw III nr 3470, sim. 1411 PlubeZb 92, 1412 
Kai nr 398, 1415 Kościan nr 566, etc.; Jaco pana 
stolnikowy ludze yego kazno beszeli na paney 
Hanky dzedzino y wszoli yey czloweka,y wozali 
gy 1408 RtKon nr 292; Jaco ia tho wem, łan 
Czadra nye wanszal ani manczil 1421 Zap
Warsz nr 7; Jacom ya Czadra nye wanszal 
a<ni> manczil ib. nr 9, sim. ib. nr 7. 10, 1435 
KsMaz III nr 970, 1470 ZapWarsz nr 1193, 
etc.; Kogocz ya czalyyą a na kogocz pyrvey 
rąką podnyossą, vyecz y {leg. ji 'go5) nathych- 
myast ymczye a yyązczye mądrze, bycz vam nye 
yczyekl Rozm 514; Nyektorzy droga schya 
yego tvardymy povrozym {pro povrozmy) vyą- 
zącz ib. 652; Yako myły Cristus vyązan zelaz- 
nymy *vrzączyaczmy ib. 653, sim. ib.; Bo tedy 
Zydovye myely taky obyczay, yze kogokolyye 
yąly ..., tego zelazem yyazaly y ylozyly nan 
moczny rzeczyądz ib. 750; Dopyro gy {sc. Je
susa) tako tvardo yyązaly, aze do kosczy rospa- 
dlo szye na yego svyąthych raku myąsso ib. 
818; — lakom ya nye wyanzal konye 
w Szwanschkowye szicze... Esze Falk nye 
wyanzal kone w Szwanschkowe szicze 1437 
KsMaz III nr 2968; ~  w znaczeniu pass.: 
Kyedy y {leg. ji fgo5) vzrely tako trudno yyązącz, 
yschysczy od nyego yczyekly Rozm 672, 
sim. ib. 821; Kyedy yvsz tako począth yyązacz 
a podań v rącze thym nyevyernym katom, 
byezavschy yeden y przynyosl thy ystne poyrozy 
ib. 818.

2. 'więzami, sznurem przymocowywać do cze
goś, przywiązywać, fune, yinculis alligare5: Ipsa, 
gl. sc. mulier, viri bustum solyit, pro furę
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cathenat, gl. pro latrone ligat (war.: ad pati- 
bulum ligat) myasto slodzyeya yyąsze, ipsa 
yirum, gl. sc. proprium 1466 R XXII 16; ~  
u czegoś: On vass vyvyodl z rąku nyeprzya- 
czyelskych, any (pro a vy) y (leg. ji, sc. Jesusa) 
nynye vyązeczye v słupa kosczyelnego Rozm 740; 
Poymyczye tego Iesusa... y vyązczyez gy v słupa 
ib. 815; ~  ku czemuś: Wyozacz bodze (sc. po
słany) ku wynnyczy (ligans ad vineam) oszlyotko 
oszlycze swey, a ku korzenyv *wynneemu... 
oslycza swo BZ  Gen 49, 11; ~  ~  Przywycdl 
yeden czlowyek drugyego przed sząd wyązaw- 
szy nany lycze Ort Mac 113; Geden czlowyek 
przywyodl przed nasz przed gayony sand 
czlowyelca, czo mv na schyyą wyazano trzy 
szkory (cui tres cuttes super collum suum 
ligatae fuerunt) OrtOssol 84, 1, sini. ib., sini. 
Ort Mac 113; Jam nykomv nye vkradl, th[e]y 
szkory gwałthownye na mą szyyą wyazany 
y beszprawnye (cuttes sibi violenter... superli- 
gatae essent) OrtOssol 84, 2, sim. OrtMac 114; 
Ysz mv thy szkory gwaltownye na szyyą wya
zany (quod actor sibi cuttes yiolenter... super- 
ligasset, OrtMac 114: ysz... thy lycza... na 
yego szyyą wyazano) OrtOssol 84, 3. ~  W nie
których cytatach możliwa jest też lekcja uwiązać.

3. 'łączyć coś w jedną całość owijając ciasno 
sznurem, łańcuchem itp., fune, catena sim. con- 
nectere, colligare': Bo stal (sc. Manases) nad 
zenci, gysz snopi wyozaly na polyv (super 
alligantes manipulos in campo) BZ  Judith 8, 3; 
~  drzewo wiązane 'pnie drzew spojone do spła- 
wiGiiia, li gna ad flumine demittendum colligatd: 
Od kthorei (sc. dziory) dziedzicz onego yazv 
nye ma wiączei bracz od plinączego, iedno poi 
grziwni,... choczbi thesz on, kthori plinye,... 
wielye thraffth y skuth albo drzewa wiązanego 
myal, kthorebi społem plinąlo (etiam si plures 
strues et vasa a c ... ligaturae eius hoc foramine 
transirent) 1498 MacPraw VI 274.

4. 'nakładać jakieś zobowiązania, zobowiązy
wać do czegoś (z tytułu gry), aliąuem ad aliąuid 
obłigare (in ludendo)*: Gdy kto komv byerze 
gego gymyenye y gescze k themv go wyąsze 
(OrtMac 99: gosczye yego k themu go wyazą) 
o gygra albo o przegygrą (si vir alteri ipsius 
vestes aut alia bona aufert occasione ludi seu 
ligaverit) OrtOssol 74, 1; Dla przegygranyą 
*nykkth nye ma komv gego czo wzancz any 
wyazacz (nec ipsum ligare) ib. 74, 2, sim. 
OrtMac 99. 100.

5. wiązany czas, wiązane dni 'dni niesądowe, 
dies nefasti, iustitium : Gdyby wyazany (leg. 
w wiązany, OrtOssol 64, 1: w zawyaszany) 
czasz głowa *zabytho OrtOssol 17, 3, sim. ib.

64, 1; Nye bandzely szlonczą (pro szlomczą) 
myrv w wyazane dny (diebus feriatis, OrtMac 78: 
w szawyeszone dny) za goraczą wffaczon ib. 
60, 2, sim. ib.; Mogą tego szlomczą ozalowacz 
myrv o thą rzecz nazayytrz, acz gest wyaszany 
cząsz (licet diebus feriatis sit, OrtMac 85: acz 
yesth w szawyeszony czasz) ib. 64, 2; Gdy 
szkazane przyszągy by <się> przygodzyly wyą- 
szany (leg. w wiązany) czasz (in dies feriatos) 
czynycz ib. 69, 1, sim. ib. 18, 1. 69, 2. 86, 1, 
OrtMac 92; A yako wyele szą thich wyąsząnych 
dny do rokv (quantum... in anno dies feriati 
fiunt)? OrtOssol 69, 1, sim. OrtMac 92; Wya- 
szane cząszy szą (feriati... dies sunt): wszytky 
nyedzele y pyathky OrtOssol 69, 2, sim. ib. 
86, 2, OrtMac 92; Nje może szye prawowacz 
o beszprawne rzeczy wyąszany (leg. w wiązany) 
czassz (diebus feriatis), czo szą stało v otworzony 
czasz OrtOssol 86, 2; Mozely w wyasane cassy 
(diebus feriatis) prawowacz szye y zakłady 
opowyedacz? ib. 86, 3, sim. ib. 20, 2, OrtMac 
117; W wyaszany cassz (OrtMac 117: v wyazane 
czaszy) nye maya szye prawowacz OrtOssol 
86, 3.

6. w niedokładnym rozumieniu tekstu łaciń
skiego: Ad hoc obligat apostolus, qui compa- 
rando, waząncz, coniuges ad virgines XV med. 
SKJ V 284.

Cf. Nawiązać, Obowiązać, Obwiązać, Odwią
zać, Podwiązać, Przewiązać, Przywiązać, 
Rozwiązać, Uwiązać, Wwiązać, Wywiązać, 
Wzwiązać, Zawiązać, Zobiązać, Zobo
wiązać, Zobwiązać, Związać, Obwiązować, 
Przy więzów ać, Rozwi ązować, U w ięzo wać, 
Wwięzować, Zawięzować, Zobiązować, 
Zobwi ązować, Zwięzować

Wiązanie 1. 'krępowanie kogoś więzami, 
actus constringendi, in vincula coniciendP: Iaco 
Thomek Jacussowim wansanim ima pancz 
grziwen scodi 1392 HubeZb 66; Ysz <Mi>ko- 
lay... wyazal czlovyeka Vcczyecha m ego... 
a thym wyazanym y yaczym rzeczy my szgynaly
1497 ZapWarsz nr 1798; Thoz tako nądzno 
vtrudzyvschy (sc. Jesusa) thym vyazanym y po- 
cząly tako trudno y tako okropno bycz Rozm 
818; Yako dzyevycza blogoslayyona vydzyala 
tho vschytko *nyelyytosczyvye yyązanye ib. 820, 
sim. ib.

2. 'konstrukcja z belek drewnianych umacnia
jąca budowlę, podpora z belek, iunctura trabium 
aedificio firmando vel sustinendo destinatci : 
Pallacium ducale in parte Vyszle, sub quo 
yyazanye etfractum et, ut refertur, crematum
1498 LustrPłoc 148.

Wiązanka 'związana z sobą pewna ilość drob-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



110 WIĄZANKA WIĆ

nych jednakowych przedmiotów, pęk, snopek, 
wiązka, fasciculus, manipulus5: Pro lampre- 
dis XV grossos pro XXX V0zanki per VI dena- 
rios 1390 MMAe XV 145; Pro XX fasciculis, 
yidelicet yozanki lampredarum zZ?. 149; ~  
Quatuor namąue sunt insignia, que non permit- 
tunt errare in via,... tercium est ramorum et 
palmarum refleccio wozanki XV in. GIKazB 
II 108; Quia Christus est in via, ideo voluit ista 
ąuatuor habere insignia... Item habuit reflec- 
cionem, wozanki, plantarum, id est coronacio- 
nem spinarum ib.

Wiązarz czy Więzarz 'człowiek pakujący 
i transportujący bagaże książęce, qui ducis 
sarcinas colligat ac transportu f : Hanus wązarz 
pro equo quinque florenos 1477 RachKról 179.

Wiązka (?) 'stan pozbawienia wolności, nie
wola, libertatis ademptio, captmtas, sewitus5: 
Wyąska (hw . /c^/.: yanczstwo, mamotrekt
kapitulny: wazba) captiuitas (decem tribubus 
in captivitatem ductis Is prol.) ca 1470 MamLub 
180. ~  Zapewne błędne odczytanie czeskiego 
vazba 'więzienie, niewola\

(Wiązowy) Więzowy ezwiązany z wiązem, 
dotyczący wiązu, tutaj prawdopodobnie jego 
gatunku krzewiastego, /z/z. wiązu pospolitego, ad 
ulmum pertinens, hoc loco fortasse ad Ulmum 
campestrem L. pertinens5 f : Penes Skrzypny- 
cza sipavimus equitando scopulos usque ad 
medietatem wyązowych los dictam 1490 XGZ 
XIX 557.

Wiąźć *splatając nici tworzyć tkaninę, dziać, 
contexere, conectere5: Alia tunica fuit eius 
superstes, sbyteczna, que cum eo creuit, yyasyo- 
na, que non potuit diuidi ca 1500 GIKazB 1 73; 
Acceperunt vestimenta eius triplicia, scilicet 
albam tunicam... et tunicam griseam, quam... 
mater Maria Xpo fecerat, et erat inconsutilis, 
contexta yyasyona z&. 83.

Wicher fo rm y: n. sg. wicher XV in. GIKazB 
II 83, 1437 Wisi nr 228 s. 87, ca 1470 MamLub 
118, etc.; ~  g. sg. wichra ca 1470 MamLub 192; 
wichru ca 1470 MamLub 182; ~  z/, sg. wichru 
ca 1470 MamLub 40; ~  ac. sg. wicher ca 1470 
MamLub 86, ca 3500 i< XLVI1 373; -  /. jg. 
(w) wichru ca 1470 MamLub 178.

Z n aczen ia:  1. 'silny, gwałtowny wiatr, turbo, 
procella: Ascendente Ihu in naviculam cum 
discipulis, tempestas, yicher, horrida surrexit 
in mari XV in. GIKazB II 83; Wycher impetus 
1437 Wisi nr 228 s. 87; Wycher turbinem (cum 
leyare vellct dominus Eliam per turbinem in 
caelum IV Reg 2,1) ca 1470 MamLub 86; 
Turbo, id est burzą aut yicher (noctem illam 
tenebrosus turbo possideat Job 3,6) ib. 118;

Wychry {leg. w wichru) in turbinę (qui receptus 
es in turbinę ignis Ecclus 48,9) ib. 178; Od 
wychry a turbinę (tabernaculum erit in ... 
absconsionem a turbinę et a pluvia Is 4,6) 
ib. 182; Wychra turbinis (a domino exercituum 
yisitabitur in ... voce magna turbinis et tem- 
pestatis Is 29,6) ib. 192; Z *wichrą {war. lub.: 
s wyatrw) de turbinę (respondens autem domi
nus lob de turbinę Job 38,1) 1471 MamKal 125; 
Zaklyol yes... przychodzocze yako wycher 
(ut turbo Hab 3,14) na rozegnanye me Pul 
Hab 21; Dies turbinis yycher XV ex. GIGn 54; 
De yento turbinis yycher, yicher ib. 55; Wycher 
turbo ca 1500 R ~XLVII 354; Uno tempore 
commovit (sc. diabolus) yentum, id est yycher, 
et sic sub eo destruxit rostoyanye ib. 373.

2. *północna strona świata, terra septemtrio- 
nalis5: Przeczyw vichrv contra boream (ut 
lucernae contra boream e regione respiciant 
ad mensam Num 8,2) ca 1470 MamLub 40.

Wichlanie cf. Wikłanie
Wichrawy etaki jak wicher, silny, gwałtowny, 

turbidus': Wichrawych {var.: wichrowych, war. 
kal.: yychroyich) turbinis (ecce yentus turbinis 
yeniebat ab aquilone Ezech 1,4) ca 1470 Mam
Lub Rp 222.

Wichrowaty (o ludziach, de hominibus) 'nie
spokojny, zmienny, lekkomyślny, mutabilis, in- 
stabiiis, levis9: Adolescentes autem consueverunt 
esse temerarii, wichrowaczy, et impetuosi na- 
porny XV med. WisłRp nr 2246.

Wichrowy *taki jak wicher, silny, gwałtowny, 
turbidus': Sicud tria causant pericula in mari, 
id est yelnarum crudelitas, tempestatis, vichrova, 
grayitas, navis infirmitas, sic tria causant 
pericula in hoc numdo XV in. GIKazB II 116; 
Ti[m]phonicus est nomen venti, a thiphos, 
qucd est inflacio, quia facit marę inflari wychro- 
wy (Act 27,14) ca 1470 MamLub 302; Vychro- 
vich {war. lub. rp.: wichrawych, var.: wichro
wych) turbinis (ecce yentus turbinis yeniebat 
ab aquilone Ezech 1,4) 1471 MamKal 222.

Wid cf. 1. Wić
1. Wić, też pl. tantum Wici fo rm y: n. sg. 

wić 1437 Wisi nr 228 s. 88, XV p. pr. R XVI 
323; ~  ac. sg. wić 1466 R XXII 16, Satyra 
w. 9; ~  z. pl. wiciami BZ  Judith 6,9; ~  n.pl. 
wici 1325 MMAe I 171.

Z n aczen ia: 1. 'rodzaj powrozu ze skręco
nych gałązek, restis e remulis tort is facta : 
Wycz restis 3437 Wisi nr 228 s. 88; Prziwyozaly 
Achiora ku drzewu za roce y za nodze, a tak 
swyozanego yycyamy (sic yinctum restibus) 
hnyecawszi go tu, wrocyly syo ku panu swemv 
BZ  Judith 6,9; Pro furę cathenat, gl. ligat
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yyąsze, ipsa, g l.  sc. mulier, virum, restem, g l. 
funem ligneum wcz, subligat ipsa viro 1466 
R  XXII 16.

2. 'k ó łk o  ż e la zn e  lub sk ręco n e  w  o b w a rza n e k  
z  je d n e j  lub  k i lk u  g a łą z e k , s łu żą c e  do  p o łą c z e n ia  
g rzą d zie lc i p łu g a  z  k o lc a m i, c irc id u s fe r r e u s  ve l 
ra m eu s, quo a r a tr i  p a r te s  ą u a ed a m  iu n geban tu r  : 
Na drodze posthavayą (sc. kmiecie), rzekomo 
plugy oprayyaya, zelazna vycz doma szlozy 
a drzewyaną na pług wlozy S a ty r a  w. 9.

3. winna wić 'w in o ro ś l, racem u s, v i t is *: Vynna 
vycz racemus XV p .  p r .  R  XVI 323.

4. p i .  ta n tu m , wici 'z n a k , z a r z ą d z a ją c y  p o g o 
to w ie  w o jen n e , może la sk a , do k tó r e j  b y ł  p r z y 
m o c o w a n y  j a k i ś  zn a k  w ła d c y , sign u m  b e ll i  
su sc ip ie n d i, fo r ta s s e  b a cu lu s s ign o  ąu o d a m  du cis  
p r a e d i t u s Dummodo sit publicum edictum 
regis per preconem, per ferale (/?ro feruiam?) 
vlg. dictum vicy, qui currit in terra, ąuando 
ingruit aliąua necessitas repentine expedicioni 
sine mora 1325 M M A e  I 171.

2. W ić *z w ija ć , np . n ic i , g lo m e ra re , e . g .f i lu m  : 
Glomerare, globare vycz na klab ca 1500 Erz 
119. ~  Cf. O bw ić, P ow ić, R ozw ić, U w ić, Z aw ić, 

Z w ić, O binąć, Obwinąć O w inąć, Przyw inąć, 
R ozw inąć, U w inąć, W yw inąć, Z aw inąć, Z w i
nąć, W ijąc, Pow ijać, U wijać, Z awijać, Zwijać.

W idać f o r m y : p r a e t .  3 . sg . m . widał XV in. 
R  XXIV 72, R o zm  839; 3 . p l . m .  widali 1453 
R  XXV 210, B Z  Ex 10,6. 34,10; ~  p a r t .  p r a e t .  
a c t.  widaw XV in . R  XXIV 72; ~  p a r t .  p r a e t .  
p a s s .n .  sg . m u tr .  widano B Z  II Par 9,11, 
R o z m  298; a c . s g . f .  widaną R o zm  84; v. s g . f .  
widana R o z m  532; ~  p r a e s .p a s s .  3 . p l .  bywają 
widane XV e x . M P K J  II 320; ~  p r a e t .  p a s s .  
3 . p i .  m . były widany B Z  II Par 9,9.

Z n a c z e n i a : 1. 'o d b ie ra ć  w ra żen ia  w zro k o w e , 
o g lą d a ć , v id ere , o c id is  p e r  c ipę  re , co n sp icere  : 
[...] gym wocsze dobroci widal, a gy tym 
W0 [...] XIV e x . P o c z  233; Cum subleuasset 
ergo oculos Ihus et vidisset, a vidal, quia 
multitudo maxima yenisset ad eum, dicit ad 
Philippum (Jo 6,5) XV in. R  XXIV 72; Abra
ham, pater yester, exultauit, yt yideret diem 
meum et yidit, vidaw, et gauisus est (Jo 8,56) i b .; 
Napelnyocz domi twe y sług twich, y wszech 
Egipskych, gichsze to nye wydały (non yiderunt) 
waszy oczczowye B Z  Ex 10,6; la wiydo w szlub, 
który wszitczy yszrzoo, yczynyo znam)̂ 0 to, 
ktorego nygdi nye wydały na szemy (quae 
numquam yisa sunt super ter ram) ib . 34,10; 
Nye bili tako lektwarze wydani (non fuerunt aro
matu tałia) iako ty, które dala krolyowa Saba 
Salomonouy B Z  II Par 9,9; Nygdi nye wydano 
w <ziemi żydowskie takiego drzewa) (numquam

visa sunt in terra Iuda ligna talia) ib . 9,11; 
Czvda szącz dzywi wydome, ktoresz aczkoli 
oblycznye biwayą wydane, quia licet in pre- 
sencia sunt monstratura, a wszakosz wszgam 
nyeczo gynszego na przyszli czasz sznamyonyyą 
XV e x . M P K J  II 320; Wschytky tlvscze począly 
szye dzyyovacz rzekącz, yze nygdy to nye 
schlychano any yydano y ysraelskey zyemy 
(numquam apparuit sic in Israel Mat 9,33) R o zm  
298; ~  w figurach widać eo g lą d a ć  p o d  p o s ta 
c ią  c z e g o ś , su b  sp e c ie  a lią u a  v id ere  : Mystreyye 
w pyszmye badały, co proroczy poyyadaly, ysz 
figurach ( leg . w figurach) ya (sc . Maryją) 
wydały 1453 R  XXV 210.

2. 'zn a ć , p o zn a w a ć , sc ire , co g n o scerć* : Yedny 
(sc. zwierzęta) schły przed nymy a drudzy za 
nymy, yakoby vkazvyącz ym droga nye yydana 
(semitam ignotam) Rozm 84; Począł (sc . Kry- 
stus) nogy ymyyacz syoym apostołom. O nye 
yydana mylosczy (o mira et inexquisita pietas), 
o nyeyymoyna dobroczy! ib . 532; Boga nykt 
nye yydal (neque patrem quis noyit Mat 11,27), 
leyedy yedno yedyny syn yego, który yest na 
prayyczy ib. 839.

W  n a js ta rs zy c h  p r z y k ła d a c h  -d- m o żn a  te ż  
c z y ta ć  - d ź - ;  cf. Widzieć.

Widlica 's t r z a ła  do  k u sz y  o g ro c ie  r o z w id lo 
n ym  na  d w a  h a c z y k i , sa g i t ta  acu m in c  b i jm c a to 5: 
Pro X sagittis, dictis widlicze 1394 M M A e  
XV 210; Vidlicza bicuspis furca ca  1420 W o k -  
T r y d  nr 182; <C)athapolta uel cathapulta... est 
instrumentum pugnandi,... yel est sagitta 
hamata, quia hamos habet et ex utraque parte 
ledit retrahando, proprie yydlycza 1444 R o zP a u l  
45r; Ministerialis yidit, quomodo pellicium et 
palium super domina prefata est persagittatum 
et super huius rei evidentiam ministerialis atulit 
duo tela al. schypy et unam sagittam al. yydly
cza, et unam sagittam manuałem al. rączną 
1466 A G Z  XV 44.

Widły p l .  ta n tu m  f o r m y :  n. widły 1437 
W is i  nr 228 s. 86, 1450 R p K a p K r ,  1466 R  XXII 
12, e t c . ; ~  g . widł 1471 M a m K a l  66; ~  ac. 
widły 1494 W a rsch P o zn  I 364. 376; ~  i. widłami 
1423 Z c p W a r s z  nr 65, XV m e d . P F  V 60, 1455 
A G Z  XIV 461, e tc .

Z n a c z e n i a :  1. 'n a rz ę d z ie  w  p o s ta c i  k ilk u  
z ę b ó w  m e ta lo w y c h  p o łą c z o n y c h  i o sa d zo n ych  
na d rą żk u , d a w n ie j p r o s ta  g a łą ź  ro zd w o jo n a  
n a k o ń cu , f u r c a , rnergci : a. u ży w a n e  w  ro ln ic 
tw ie  do  p r z e r zu c a n ia  s ia n a , s ło m y  i tp . ,  in s tru 
m en tu m  ru s tic o ru m :  Jakom ya na Wszebora 
ne byl kygem ani yidlami 1423 Z a p W a r s z  
nr 65; Furca... est instrumentum rusticorum 
et dicitur a cieo, quia cum eo moyetur frumen-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



112 WIDŁY WIDZ

tum in aere vlg. vydly 1450 RpKapKr, sim. 1437 
Wisł nr 228 s. 86; Mathias ministerialis... 
recognovit, quod dedit terminum facialem sibi 
01exa... cum suis coadiutoribus..., ut starent 
cum eadem facie et estatuerent eam, yidelicet 
grabyamy et vydlamy 1456 AGZ XIV 493, 
sim. 1455 ib. 461, 1468 AGZ  XIII 585; Wydly 
{war. ka l.: vydl) o trzech ząbyech tridencium 
(retusae itaąue erant acies vomerum et ligonum, 
et tridentum I Reg 13,21) ca 1470 MamLub 66; 
Ibi invenit septem homines cum furcis al. vidly, 
cumulantes fenum 1488 AGZ  XV 257; Pro 
ferro, XX-ti schenis, lopati et widły 1494 
WarschPozn I 364; Za wydli triplicis 31/2 grossos 
ib. 376; Vydly merga XV p.post. PF  V 7; 
Furca... vydly ca 1500 Er z 119; ~  b. używane, 
przy zadawaniu tortur, instrumentum tortorum : 
Ministri eum (sc. Laurentium)... super cratam 
ferream extenderunt. . . ,  subpositis eum furcis 
ferreis consumserunt zelasnimi vidlami prziczi- 
skali XV med. PF V 60; ~  c. używane do prze- 
grzebywania w piecu, instrumentum, quo carbo- 
nes in fornace mo\entur : Rotabulum, furca 
illa vel idem lignum, cum quo ignis in fornace 
mouetur, rotabulum vlg. koszyor vel vydly 1466 
R XXII 12.

2. *rozdwojona gałązka, ramus bifurcatus5: Vy- 
dly surculus ca 1500 Erz 119.

Widomie 'widzialnie, naocznie, wyraźnie, w spo
sób nie budzący wątpliwości, evidenter, apparen- 
ter, aperte, manifeste’ : Vydomye aparenter 
1437 Wisi nr 228 s. 85; Przeto, eze żądały 
(sc. święci) wyącey... bogu *szluczicz, bili 
naschiczeny, bo posnali gego myloscz tuta 
wydomye XV med. R XXII 239; Ktho wydomye 
(scienter, OrtOssol 36,3: wyadomye) byerze 
*luchwa, themu maya dacz przed prawem wyna 
Ort Mac 39; Wydomye prospicue (unde coniicio 
noluisse... septuaginta interpretes fidei suae 
sacramenta perspicue ethnicis prodere Is prol.) 
ca 1470 MamLub 180; Post passionem sancti 
Stanislai... quadam ergo nocte... vidit ( ĉ. ma- 
trona) sanctum Stanislaum ad altare sancti 
Michaelis visibiliter, vydomye, quasi missarum 
solemnia celebrantem XV p. post. R XXV 
181; ~  Genus humanum illuminando interius 
et monendo exterius, yidomye, invitare ad con- 
viuium 1461—7 Serm 179r.

Widomość 1. 'to co widać, wygląd zewnętrzny, 
cechy zewnętrzne, species externa : Quid ergo 
de apparencia, gl. ostentacione, ostensione 
z obludnoszczy, yidomosczy, contraria exi- 
stencie gloriaris? Sepulcrum quidem extra, 
gl. extrinsecus, in surficie, flosculis pingitur 
et intus est spurtitia mortis plenum 1436

R XXIII 278; Vydomoscz presenciam ca 1450 
PF  IV 576; ~  widomość rzeczy 'to co wi
dzialne, id, ąuod yisibile est9: Car o stworzenye, 
yidomoscz rzeczy (caro et sanguis non revelayit 
tibi, sed pater meus, qui in caelis est Mat 16,17) 
1471 MamKal 264.

2. 'dowód naoczny, to co się daje doświadczyć, 
experientia, documentum ( ?): Vydomoscz expe- 
riencia XV med. Zab 524.

Widomy fo rm y: n. sg .f. widoma XV med. R 
XXIV 368; -  g. sg.f. widome 1474 R XXIII 
297; widomej 1461—7 Serm 91 v; ~  n. pl. m. 
widome XV ex. MPKJ II 320; ~  g. pl. m. wi
domych Kśw cr 5, ca 1500 SlO ccX ll 164; ~  d.pl. 
widomym 1436 R XXIII 276; m. widomym 
Naw 147; ~  ac. pl. m. widome 1466 R XXII 11.

Z n a czen ia : 1. etaki którego można zobaczyć, 
widzialny, visibi lis, qui conspici potest, mani- 
festus': By on racil... nas urogow nasich 
uidomih y neuido<mych uchować) Kśw cr 5, 
sim. ca 1500 SlOcc XII 164; Hom o... yniuersis 
rebus mundi yisibilibus, yidomim, est prefectus 
1436 R XXIII 276; Quid est yita nostra, nisi 
yapor apparens et non existens czma yydoma 
a nye badacza (Jac 4,15) XV med. R XXIV 368; 
*Gyno oth maky *czalo yidomey corruit 
a pena dampni 1461—7 Serm 91 v; Cristus... 
speciem simulate, gl. apparentis, mortis, yydome 
szmyerczy, ademit, gl. abstulit 1474 R XXIII 
297; Bandz my naprzeczywko przeczywyanyy 
mogym nyeprzyyaczyelom yydomym y nye- 
wydomym moczne obronyenye (contra insidias 
inimicorum meorum yisibilium et invisibilium 
firma defensio) Naw 147; Causa materialis 
wydom[y]a XV ex. GIGn 134; Czvda szącz 
dzywi wydome, ktoresz aczkoli oblycznye bi- 
wayą wydane, a wszakosz wszgam nyeczo 
gynszego na przyszli czasz sznamyonyyą pro- 
digya dicuntur miracula., quia licet in presencia 
sunt monstratura, in futuro tamen aliquid 
demonstrant XV ex. MPKJ II 320.

2. 'współczesny, żyjący teraz, praesens, qui 
nunc v iv if: Qui, gl. sc. invidi detractores, cum 
in presentes, gl. sc. homines na wydome, pałam 
disgressari non yaleant, absencium, ny<e>o- 
blycznych, nyewydomych, carne viua se saciant 
et famam ipsorum nitidam diffamacionis deni- 
grant atrament o 1466 R XXII 11.

3. 'zrozumiały, dobrze objaśniony, perspicuus, 
bene explicatus : Wydome propicium (exposuit 
ei. sc. reginae Sabae, Salomon omnia, quae 
proposuerat, nec quidquam fuit, quod non 
perspicuum ei fecerit II Par 9,2) ca 1470 Mam
Lub 96.

Widz 'sługa, posłaniec, famidus, m inister:
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Yako pan Burczek... nye porobił gwałtem 
dwudzestu a dwu dobu, yedno czso mu dala 
pany y s swym zwakem (leg. swakiem) y gdze 
mu wydz gich vcazal 1426 Pyzdr nr 809; Tedi 
Saul posiał wydze (apparitores, Biblia taborska: 
hledare) swe, abi Dauida ioly BZ  I Reg 19,14.

Widzący 'prorok, jasnowidzący, propheta, vati- 
cinator : Oswyatczil pan w Israhelu a w łudzę 
przes roko wszech prorokow y wydzocich 
(prophetarum et yidentium) rzekoc BZ  IV 
Reg 17.13; Szukał boga za dnyow Zacha- 
rzouich, rozumyeiocego a wydzocego boga 
(in diebus Zachariae intelligentis et yidentis 
deum) BZ II Par 26,5; Vstauil yczone w domy 
bozem... podle *zrzodzenya krolya Dauida 
a Gad wydzocego (yidentis) a Natana proroka 
ib. 29,25; Przikazal Ezechias... yczonim, abi 
chwalyly pana sloui Dauidouimy a Azaphouimy 
wydzocego (yidentis) ib. 29,30.

Widzenie, Widzienie f o r m y : n. sg. widzenie 
1399 StPPP VIII nr 8801, 1400 SKJ III 191, 
Bogur B—E, etc. etc.; widzienie Bognr F, 1489 
Czrs s. XLII; — g. sg. widzenia Kśw dv 10.13, Gn 
2b, Dek III 15. 24, etc. etc.; widzienia Dek I 2, 
Spow 4, XV p .p o st. R XXV 180, XV p.post. 
RozmPam 475; — d. sg. widzeniu 1420 Kościan 
nr 812, BZ  Gen 3,6, XV p.post. PF  III 288, 
ca 1500 AKPr V 298; — ac. sg. widzenie 
Kśw dv 14, Gn 5a, FI i Pul 105,5, etc. etc.; 
widzienie 1472 ZapWarsz nr 3071, XV p.post. 
RozmPam Al5; widzeni 1444 AGZ  XI 229.230, 
1458 ib. 431; ~  z. sg. widzenim Spow 1.3.6, 
1422 Kai nr 830, BZ Num 19,5, etc.; widzeniem 
1474 AGZ XVIII 7 9 ; - / .  sg. (w) widzeni 
FI 88,19; widzeniu BZ Gen 20,3. Ex 34,23. 
Lev 20,17, etc.; wiazieniu BZ Ex 14,2; — n. pi. 
widzenia 1444 R XXIII 307, XV ex. GIKórn 
II 209; — ac. pl. widzenia BZ  Num 24,16.

Z n a czen ia : 1. 'zmysł wzroku, zdolność wi
dzenia, visus, facultas yidendi: Iszeszmi szgrze- 
sziii w poczi szmiszloch sziwotha naszego: 
widzenim (Spow 2: wezrzenym, 4: z *wydzeyna), 
szliszenim, dothikanym, powonenim, wąusze- 
nim Spow 1.3.6; Posiał myą... kazacz gyathym 
odpusczenye a szlyepym yydzenye (caecis visum 
Luc 4,18) EwZam 307.

2. 'oglądanie, postrzeganie oczyma, aspectus, 
visio, spectatio" : Pouada nam... suoti Symeon... 
suoie presmerne ucessene z uidena sina bo
żego... Y pouada nam... suoti Symeon suoie 
presmerne ucesene ilkoz do uidena Kśw dv 10.13; 
Rosmagite uidene nalazimy v suotem pisany 
boga usemogocego: Oua gi piruey uidal Habra- 
ham pod obrazem tri mozy po droce ydocego 
a utore gy uidal Moyses ue kru polaiocego ib. 14;

Nawyedzy naas we zbaweny twogem na wy- 
dzenyee (ad yidendum) w dobroczy wybranych 
twogich FI 105,5, sim. Pul; Przestapcza przy- 
kazanya dzyeszyaczyorgego szthradze yydzyenya 
boszego (Dek III 15.24: wydzenya gyego, PamLit 
IX 318: bożego widzenya) Dek I 2; Bilo yidzene 
{Bogur F: yydzyenye) thworcza angelszke besz 
kończą Bogur B—E; Wiecznego widzenia per- 
petue apparicionis (polus arcticus est versus 
septentrionalem et est perpetue apparitionis) 
1444 R XXIII 306; Gdisz Pyotr othpowyedzal, 
ysz thakich swyathkow s wydzenya (tales 
testes de visu), tho gest czo by wydzely, nykake 
by myecz nye mogl Sul 34; Darmo podnossy 
swe oko na wydzenye boga, gen gescze sam 
syebye poznacz a wydzecz nye umyege XV med. 
R XXII 244; Cum isti reges ex yisione, od 
yydzenya, Stelle cognouerant natiuitatem regis 
magni XV med. SKJ W 265; Rzeki iest naslychacz 
rzeczi bozey, ienze... widzenya (yisiones) 
wszechmogoczego widzy BZ  Num 24,16; Mu- 
tatur a presentis statu dileccionis ad carenciam 
diuine uisionis <k p)ostradanyy <wi)dzena 
bożego 1461—7 Serm 91 v; Godne yydzienye 
digna spectatio (ipse quoque interfecit virum 
Aegyptium, yirum dignum spectaculo II Reg 
23,21) 1471 MamKal 77; Day my, myły gos- 
podnye.. . ,  aby ma dvscha poczvla twego lycza 
yydzenye w bozey szlothkosczy Naw 119; 
In media crux eclesia spectanda, gl. ad yiden
dum kv wydenyy, locatur XV p. post. PF III 288; 
Quem dicunt homines esse filium hominis?... 
Dixerunt... Heliam propter eyidenciam po- 
tencie, dla yydzenya moczy, quia ignem de celo 
misit XV p.post. RRp XXV 178; Daleh mw 
(sc. człowiekowi) wybawgenge a za lekosc 
podwysenge, dny dobryh dlwge wycenge (Psal 
90,16) XV ex. GIWp 70; Myloscywy panye..., 
dagze [gym] *ngeprzygceinm mym wsnange... 
a nam thys smwtnym pocesenge a *oblyce *tffe 
*gasne po nasym skonangw wycenge ib.; 
A wschedschy Pyotr v dom ssyedzyal slugamy 
(leg. z  sługami) byskupyemy czekayącz... ,  
aby yydzyal skonanye, czo by ossądzyl byskup 
na Iesucrista. Tho yydzenye ssam svyąty Yan 
vypyszvye Rozm 673; — k widzeniu 'do oglą
dania, na wygląd, ad yidendum, ad aspiciendum : 
Vszrzala szona, ze gest dobri owocz geszcz 
s tego drzewa, a krazne na srok, a k wydzenyu 
roskoszne (pulchrum oculis aspectuque delecta- 
bile) BZ Gen 3,6; — przed widzenim, w wi- 
dz(i)eniu 'przed oczyma, przed obliczem, w obec
ności, in conspectu, corani : Omoczi palecz 
we krwi gey (sc. krowy), pokropy przecziwko 
drzwyam stanowim sedmkrocz y szesze yo przed
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widzenym wszitkich (comburet eam cunctis 
yidentibus) BZ  Num 19,5; Bodzesz movicz 
przed vidzenim (in conspectu) pana boga 
twego BZ Deut 26,5; Synowe twogi y dzewki 
twe poddany bod o ginemv lvdv,... a ty gynocz 
bodzesz przed gich yidzenim (ad conspectum 
eorum )..., a nye bodze syla w twey rocze ib. 
28,32, sim. ib. 30,1; — W wydzyenyu gego 
(in conspectu eius) stani postawyczye nad 
morzem BZ  Ex 14,2; Po trzy czassy lyata ukąszę 
szyo kaszdi samczek twoy w wydzenyu (in con
spectu)... boga israhelskyego ib. 34,23, sim. 
ib. II Par 29,6; Zabita bodzeta oba widzenyv 
(leg. w widzeniu, in conspectu) lvda swego BZ 
Lev 20,17; Osel twoy bodze poyot widzenyv 
(leg. w widzeniu, in conspectu) twem a nye 
bodze nawroczon tobye BZ Deut 28,31.

3. 'spojrzenie, actus aspiciendi : Nocet enim 
regulus (sc. serpentum) morsu, visu, yidzenim, 
et alitu, et ipsi (sc. reguli Philistiim) morsu, 
gl. id est tactu, lacerant per seuiciam targaya 
vcruczens<twem> 1461—7 Serm 249r.

4. 'to co się widzi, to co się pojawia na jawie
lub we śnie, zjawa, objawienie, visio (id, quod 
vigilans vel dormiens videt/ :  Czeszarsz... gestcy 
on bil f  Rzyme mathky bosze obrasz naprzecif 
slunczu yydzal, a s tegocz to yydzena gestcy 
on bil barszo veszol Gn 2b; Cdiszcy vocz ten 
tho gisty czeszarsz tho yydzene y ten tho dzif 
gestcy gy on bil vsrzal, tedycz yocz gestcy szo 
on bil themu barszo dzyuoual Gn 5a; Tegdi 
molwil ies w widzeni (Pul: w wydzenyu) swotim 
twogim (in yisione sanctis tuis) FI 88,19; Nam 
etsi yoluero gloriari, gl. sc. de reuelacione uel 
infirmitato, będęli sze chczecz chwalycz s przy- 
krosczy wydzenya (II Cor 12,6) XV med. SKJ 
I 68; Krzywye prorokyio proroci w gymyo 
m e,.. Wydzenye lsziwe (yisionem mendacem) 
a proroczstwo lscywe... prorokyio wam BZ  
Jer 14,14; Virgo autem Maria... yisione diuina 
ąuottidie fruebatur vzyvala boszkyego yydzye- 
nyą XV p. post. R XXV 180; A yyszedvszy nye 
mogl movycz do nych i yznaly, yse yydzenye 
yydzyal (yisionem yidisset) w kosczyele EwZam 
288, sim. XV med. GIWroc 52y; Vynydz z moyey 
skoly,... bo vydze, yzesch czarnoxyąsnyk... 
albo obłuda, albo nyektore boskye yydzenye, 
albo stvorzenye ducha syyątego Rozm 129; 
A stąpuyącz z góry przykazał ym myły Iesus 
rzekącz: Nykomv nye poyyedayczye tego wy
dzenya, (yisionem Mat 17,9) ib. 367; ~  'opis 
objawienia, visionis descriptw : Gyne rzeczi
o krolyy Ezechiaszu... popysani so w wydzenyu 
(in yisione) Yzayasza proroka BZ  II Par 32,32; 
~  Węszmy syna swego..., gydzisz do zemye

wydzenya (in terram yisionis) a tamo gy obyetuy 
za obyeto na gedney górze BZ  Gen 22,2, 
sim. ib. 22,14; ~  ~  Noccium fantasmata noczna 
yidzenya, obludnosczy, pokusy dyabelske (pro- 
cul recedant somnia et noctium phantasmata) 
1444 R XXIII 307; Przyszedł bog w wydzenyu 
(per somnium nocte) <do> Abimelech króla 
BZ Gen 20,3; Vide, ne nocturne yisionis delu- 
daris oraculis, gl. yisionibus yydzenym, credens, 
quod sicut per somnium yideris, sic res aderit 
in effectu 1466 R XXII 11; Wydzenye (war. kol.: 
yydzienye tagemnosczi) misterium (tunc Danieli 
mysterium per yisionem nocte reyelatum est 
Dan 2,19) ca 1470 MamLub 235; Dla yegom 
czyrpyala wyelye wydzyenya, toczusz we sznye 
rozmagyte wydzyenye y udrączenye XV p. post. 
RozmPam 475; Velut egri somnia yana finguntur 
species yydzenya XV ex. GlKórn II 209; Ffarao, 
kroi, yydzenye myal, gdy szyethm klozow czud- 
nych yydzyal ca 1500 PieśniWład 173.

5. 'wiedza, zgoda, consensus, a ss en sus': Yaco 
chleboyethcza panye Phyebronye ne pocradl 
ymyenya Crzczonow?a ... any sz yey kasnya, 
any sz yey wydzenym 1422 Kai nr 830.

6. 'sądowa wizja lokalna, sprawdzenie naoczne 
zwykle przez woźnego sądowego, rei, de qua lis 
agitur, cognitio oculata, a praeccne iudiciali 
facto*: Jaco Boguchna prziorala Micolayowa 
rola, o yansz było yidzenye 1399 StPFP VIII 
nr 8801, sim. 1420 AKPr VIIIa 153, 1446 Pilz 
275; Esz poty mego zayantho y po tho bilo 
wiazenye 1400 SKJ III 191, sim. 1427 ArchTer- 
Czchow III 30,3; Quod dominus Boguslaus... 
agebat contra Mathiam... pro sexta parte 
hereditatis... Extunc domini sedentes in iudi- 
cio ... dederunt eis die dominico antę sex 
septimanas ylg. wydzenye 1408 Czrs 337; 
Quod Sbroslaus iunior de Othwoczsko et 
Stephanus subiudex Czirnensis habent yisionem 
vlg. yidzene in hereditate dicta Othwoczsko 
1416 ib. 78; Stiborius... cum Paulo... habent 
terminum ad subiciendam rem ccułis, na uidze- 
ne, pro silua et aruo uno 1417 StPPP II nr 1548, 
sim. 1406 ArchTcrCzchow I 184,5; Yze od trzy 
lath Potr gesdzil to drogan a nikth *ge ne gabal 
o nąn w Keskowe polancze, gdze było wydzene 
1420 AKPr VIIIa 152, sim. 1463 ZapWarsz 
nr 1160, 1470 ib. nr 1334, 1485 ib. nr 1579; 
Yaco Marcin nye mogl przeyachadz przed slim 
powetrzim ieszora oglandacz tedy, kyedy my 
wosny rok sdal s Gerlasim ku widzeny 1420 
Kościan nr 812; Nos iudices cledimus ad yiden- 
dum al. na widzeny ministerialem Czerń seryi- 
em terrestrem, qui feria tercia proxime yentural 
debet facere yisionem al. yidzeny iuxta citacio-
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nem 1444 AGZ XI 229, sim. ib., sim. ib. 230; 
Jze Krczon... byl w d<z)irszenyu roley tey, 
o ctorą slusebnik yidzenye czinil 1445 StPPP 
II nr 3239; Veniens ministerialis Nicolaus... 
recognovit, quia... fui infirmus et sic eąuitare 
non potui ad istam visionem al. na yidzenye 
1447 AGZ XII 163—4; Iurgiowski affectayit, 
ut sibi daretur super yisionem al. na *wyzeny 
et addidimus sibi ministerialem na widzeny 
ex iure 1458 AGZ XI 431; Ianusius de iure 
additus... Clementi... ad yidendum al. na 
lyczowanye y na yydzenye in yillam Gay 1467 
AGZ XV 71, sim. ib. 70, 1467 AGZ  XIX 534; 
Jakom ya nye wyodl gwałtem wosznego y prą- 
wyedlnika na gymyenye Markowo wydzienye 
czinącz 1472 ZcpWarsz nr 3071; Heredes 
habent terminos ad terminos proximos cum 
yisione al. za wydzenyem 1474 AGZ XVIII 79; 
Yakom drew... w dąbrowye... tham, gdzye 
yydzyenye było... nye rąbyly gwałtem 1489 
Czrs s. XLII; Domini iudices ad reyisionem al. 
na wydzenye dederunt 1491 AGZ  XIX 393; 
In die yisionis al. na wydzenyy succamerarius 
et preco possunt iudicare penam quinquagena- 
lem ca 1500 AKPr V 295; Quando aliqua pars 
non vadit post ordinem al. za yrządem, succa- 
merarium et preconem in die assignata yisionis 
al. kv wydzenyy, ubi alia pars ostendit, illa pars 
non transiens perdit causam suam cum pena 
ib. 298.

W idziadło 'nierealna postać, złudzenie wzroku 
lub wyobraźni, zjawa, species visa, portenHim : 
Wydzadlo visum ca 1418 JA XIV 512.

W idzie (?) 'oglądać, videre, spectare : Tocz 
yest to mylę dzyączyatko svyąte . . . ,  tocz yest 
kamyen [...] yydzony krolyem yyelykyem (hic 
est lapis yisionis regi magno visus) Rozm 66.

W idzidło  'nierealna postać, złudzenie wzroku 
lub wyobraźni, zjawa, widziadło, species visa, 
portentum : Tentat, gl. sc. femina, ipomanes, 
marzyenia, lemures, fantasmata manes, gl. ani- 
mas infernales yidzydla, vbozą 1466 R XXII 25.

W idzieć, W idzieć si § fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
widzę Błaż 319, BZ  Gen 31,5. Deut 31,27, 
etc. etc.; 2. sg. widzisz FI i Pul 9,36, BZ  Ex 10,7. 
Deut 2,30, etc. etc.; 3. sg. widzi 1395 Pozn 
nr 187, FI i Pul 112,5. Sul 78, etc. etc.; 1. pl. 
widzimy a? 1440 R XXV 220, ca 1450P F IV 580, 
BZ  Judith 7,16, etc.; widziemy XV p. post. R 
XIX 97, XV p. post. SIO cc XXXIV 162, Rozm 
425; 2. pl. widzicie Gn 180a, XV p. pr. GlJag 
93, BZ Gen 50,20, etc. etc.; 3. pl. widzą Gn 12a, 
Slota w. 35, XV med. R X X II244, etc.; ~  imper. 
2. sg. widz a. widź FI 58,5, FI i Pul 9,12.24,19, 
etc. etc., Rozm 526; 3. sg. widz a. widź BZ

Ex 5,21. II Par 24,22; 2. pl. widzcie a. widźcie 
Kśw cr 11, FliPul 33,8. 45,8, etc. etc., Rozm 836; 
3. pl. widzcie a. widźcie FI i Pul 16,3. 68,37; ~  
part. praes. act. cdv. widzę BZ  Gen 48,8. 50,1. 
Jos 7,8; widząc Gn 2a, Fl i Pul 21,7, XV med. R 
XXII 247, etc. etc.; widzęcy EwZam 304, 
Rozm 709; adi. widząc XV p. post. R XIX 48, 
Rozm 359; g. sg. m. widzącego BZ  Gen 16,14; 
n. pl. m. widzący Rozm 771; g. pl. neutr. widzą
cych BZ Deut 29,4; cf. łoi Widzący; ~  aor. l.sg. 
widziech Kśw ar 16; ~  inf. widzieć(i) Rozm 39; 
widzieć Fl 26, \9 ,F l\ Pul 15,10. 33,12, etc. etc.; ~  
fut. 1. sg. m. będę widzieć BZ Gen 9,16; 3. sg. m. 
będzie widzieć Fl 48,9; widzieć będzie Pul 48,9; 
będzie widział Sul 78; neutr. będzie widzieć 
Sul 3; będzie widziało 1460 PF V 38, 1484 Reg 
716; 2. pl. m. będziecie widzieć Rozm 337; 
3. pl. m. będą widzieć Fl i Pul 113,13. 134,16; 
widzieć będą BZ Is 49,7; ~  praet. 1. sg. m. 
widział jeśm Fl 36,37. 39. 118,96, etc., BZ 
Gen 32,30; widziałeśm 1413 Kościan nr 493, 
Pul 36,37. 118,96. Hab 11; widziałem 1417 
Kai nr 549, 1428 Kai nr 1045, BZ  III Reg 22,17, 
etc.; widział -em Rozm 699; jeśm widział Fl 
i Pul 36,26, BZ  Gen 20,6. 31, 12. 33, 10; -(eśm) 
widział 1398 StPPP VIII nr 6581; -(e)m widział 
1407 Kościan nr 336, 1409 ib. nr 422, 1412 ib. 
nr 462, etc.; f .  widziałaśm BZ  Gen 16,13; 
widziałam Rozm 8.827; -(e)m widziała BZ  I Reg 
28,13. II Par 9,6, De morte w. 495, Rozm 821; 
2. sg. m. widział jeś Fl 34,25; widziałeś BZ 
Deut 34,4. III Reg 21,29. Neh 9,9, etc.; wi
dział -ś Rozm 823; jeś widział Fl i Ful 49,19;-(e)ś 
widział BZ I Reg 19,5. Dan 2,45, Rozm 45, 
etc.; f .  jeś widziała Naw 31; 3. sg. m. widział 
jest Fl 32,13, BZ  Gen 28,12. 49,15; jest widział 
XV o*. Zab 536; widział Kśw dy 15. 16. 17. 18. 
19, etc. etc.; f .  widziała BZ  Gen 29,20. I Reg 
28,21, ca 1500 PieśniWlad 175, etc.; neutr. 
widziało Fl i Pul 10,8, Sul 44, BZ Jud 21,24, 
etc.; 1. du. m. -swa widziała 1399 StPPP VIII 
nr 8794; 3. du. neutr. widziele jesta Fl 138,15; 
sta widziele BZ  Deut 29,3; widziele Kśw dv 5.13; 
1. pl. m. widzieli jesmy Fl 73,10. 89,17; widzie
liśmy 2?Z Num 13,29. Deut 1,28, Pul 73,10, etc.; 
jesmy widzieli Fl i Pul 47,7; -smy widzieli 1400 
RtKon nr 103, 1401 HubeZb 80, 1403 Pozn 
nr 812, etc. e tc .;f. widziełysmy Rozm 65; -esmy 
widziały Rozm 746; 2. pl. m. widzieliście BZ 
Deut 29,17, Rozm 477. 746. 837; -ście widzieli 
BZ Ex 19,4. 20,22. Deut 1,19, etc.; 3. pl. m. 
widzieli są Fl 57,8. 67,26, etc., BZ Ex 34, 35; 
są widzieli Fl 30,15. 63,9. 106,24, etc., Rozm 121; 
widzieli 1415 Kościan nr 554, XV in. R XXIV 73, 
Sul 34, etc. etc.; f. widzieły są Fl 76,15; widzidy
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Puł 16, 15, Rozm 32; widziały Pul 76,15. Hab 15; 
neutr. widzieły są FI 34,24; widzieły Af JL 144a, 
Rozm 337; widziały J5Z Deut 21,7, Puł 34,24. 
138,15, etc.; ~  pląperf. 1. sg. m. -(e)m był 
widział Gn 182b; 3. sg. m. jest widział był 
Gn 184b; jest był widział Gn 2 b ;/. była widziała 
BZ Gen 21,9; neutr. jest było widziało Gn la ; 
3. pl. m. widzieli byli BZ Gen 50,11; ~  condit. 
1. sg. m. -bych widział FI 39,16, FI i Puł 62,3, BZ 
Gen 15,8, etc., Rozm 405; / .  -bych widziała 
Rozm 53. 506. 524; 2. sg. m. -by widział BZ 
Ex 9,14. 29; / .  by widziała Rozm 554; 3. sg. m. 
(-)by widział FI i Puł 9,33. 13,3. 52,3, etc. etc.; 
f. by widziała ca 1500 PieśniWład 175; neutr. 
widziałoby Rozm 302; 3. du. neutr. bysta 
widzieli FI 118, 37; -by widziele BZ IV Reg 
22,20; 1. pl. m. widzielibychmy Rozm 353; 
bychom widzieli ca 1500 PieśniWład 176; 
bychmy widzieli Rozm 466; 2. pl. m. -byście 
widzieli BZ  Tob 9,11; 3.pl. m. widzieliby Sul 34; 
bychą widzieli FI 68,28; (-)by widzieli Sul 34, 
ca 1450 PF IV 570, BZ Ex 19,21, etc.; neutr. 
-by widzieły BZ  Mum 14,31; by widziały Puł 
118,37; ~  condit. praet. 2. sg. f . by była wi
działa Rozm 621; 3. sg. m. był(-)by widział BZ 
Ex 13,17; / .  by była widziała Rozm 302; ~  
part. praet. act. widziawszy XV in. R XXIV 72, 
BZ I Reg 21,14; ~  part. praet. pass. n. sg. f . 
widziana Rozm 68; neutr. widziano Rozm 72; 
n.pl. neutr. widziany Rozm 72; ~  inf.pass. sg. m. 
być widzian ca 1500 JA IV 94; widzian być BZ  
Tob 12,19; ~  praes. pass. 1. sg. m. widzianem 
BZ Tob 12,19; 2. sg. m. widzian jeś BZ  Num 
14,14; 3. sg. m. jest widzian BZ  Num 23,21; 
bywa widzian XV p. post. R XXV 178; neutr. 
bywa widziano Sul 63; 3. pl. neutr. są widziany 
Rozm 69; ~  fut. pass. 3. sg. m. widzian będzie 
FI i Puł 83,7 101,17, BZ Ex 34,3; 3. pl. neutr. 
będą widziana Sul 58; ~  praet. pass. 3. sg. f. 
była widziana Rozm 12; ~  condit. pass. 3. sg. f. 
-by była widziana Sul 34; neutr. by widziano 
było Rozm 368; 3. pl. m. (-)by widziani Rozm 
279. 417; (-)by byli widziani Rozm 272.

Z n a c ze n ia : 1. 'mieć zdolność widzenia,
nie być ślepym, mieć oczy zdolne do reagowania 
na bodźce świetlne, videre, cernere, caecum non 
esse: Polapily so me lichoti moie a ne mogl 
iesm, bich widzal (non potui, ut viderem, Puł: 
nye mogłem wydzecz) FI 39,16; Poczmeni 
bodzcze oczi gich, bicho ne widzeli (ne videant, 
Puł: by nye wydzely) FI 68,28; Oczy mago, 
a ne bodo wydzecz (non videbunt) FI 113,13, 
sim. Puł, sim. FI i Puł 134,16; Dixit illi (sc. caeco) 
Ihus: Respice, vidz... Et confestim vidit 
(Luc 18,42) XV in. R XXIV 71; Aby yyczocz

ne yyczeli (ut videntes non videant Luc 8,10) 
ca 1450 PF IV 570, sim. Rozm 336; Nalyazla 
dom Achiaszow a on nye mosze wydzecz (non 
poterat videre), bosta syo bile zamroczile oczi 
gego staroscyo BZ III Reg 14,4; Slyepy vydzą 
(caeci vident Mat 11,5), chromy chodzą Rozm 
315; Yze tluscze dzyvovaly szye vydzącz nyeme 
moyyacz..., slyepe yydzącz (caecos yidentes 
Mat 15,31) ib. 359; Pothem ylozyl (sc. Jesus) 
rącze na yego oczy y począł yydzyecz (yidere) 
Marc 8,25) ib. 362; Czo chczesch?... A on 
rzeki: Mystrzy yyelebny, bych yydzyal (ut 
yideam Luc 18,41) ib. 405; Nathychmyast 
przezravschy, y yydzyal (confestim yidit Luc 
18,43), y naslyadoyal... lesucrista ib.; Tedy 
on (sc. ślepy) schedl y ymyl szye y przyschedl 
zaszye yydzącz (yidens Jo 9,7) ib. 420; Yednocz 
to vyem, yzeczyem byl slyep a yyz yydzą (yideo 
Jo 9,25) ib. 422, sim. ib. 421; O, moyy syyąthy 
Augustyn, odpoyyedayczye th u ..., slyepy yy- 
dzączy (respondeant... caeci yidentes), marthyy 
ystayączy ib. 771; ~  Nye dal (sc. pan) *wan 
syercza rozymnego y oczy yidzoczich (oculos 
yidentes) y yssv, ges to by mogli sliszecz BZ 
Deut 29,4; ~  przenośnie: Potem myły Iesus 
począł moyycz k temy czloyyek<u>, który yest 
byl slyep y kv drugyem Żydom rzekącz: Yam 
przeschedl na ten syyath ky ssądoyy, aby czy, 
którzy nye yydzą, yydzyely, a którzy yydzyą, 
by slyepy były (ut, qui non yident, yideant et 
qui yident, caeci fiant Jo 9,39)... Iesus rzeki ym 
(sc. licemiernikom): Bysczye były slyepy, ny 
myelybysczye grzecha, alye nynye moyyczye, 
yze yydzyemy (quia yidemus Jo 9,41) Rozm 
424—5.

2. eodbierać wrażenia wzrokowe, spostrzegać, 
także ujrzeć, zobaczyć, yidere, cernere, oculis 
percipere, conspicere : a. bez dodatkowych okre
śleń w tekście polskim: podmiotem istoty żywe: 
Zapomnal iest bog, odwrocyl liczę swoie, by 
ne widzal (ne videat) do concza Fl 9,33, sim. Puł; 
Widzal ies (yidisti, Puł: wydzalesz), gospodne, 
ne milczi Fl 34,25; Iaco iesmi sliszeli, tako 
iesmi widzeli (sic yidimus) w mescze gospodno- 
wem czcy Fl 47,7, sim. Puł; Gavisi sunt ergo 
discipuli viso domino yeseli bili a preto yidzawsi 
(Jo 20,20) XV in. R XXIV 72; Gdisz Pyotr 
othpowyedzal, ysz thakich swyathkow s wydze- 
nya, tho gest czo by wydzely (tales testes de 
visu), nykake by myecz nye mogl Sul 34; Przetos 
Moyzes yinyesze wszitki rosgi... kv wszem 
synom israelskim y yidzeli (yiderunt), y wzoli 
wszitki rosgi swe BZ Num 17,9; Krolyowye 
wydzecz bodo (reges yidebunt), a powstano 
ksyoszota BZ  Is 49,7; Sicut su s..., que...
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remocius non videt, nisi ąuantum rostrum 
eius se protendit yasz daley pisku ne wydzy 
1466 R XXV 140; A patrzącz vaschema oczyma 
yzrzyczye, a nye bądzyeczye yydzyecz (yidentes 
yidebitis et non yidebitis Mat 13,14) Rozm 337; 
Ządal yzrzecz mylego Iesucrista, który by byl, 
a nye mogl yydzyecz przed tlusczą (non poterat 
prae turba Luc 19,3) ib. 406; ~  Bo vsedli 
gospodzyn Syon y widzan bodze (yidebitur) 
we slawe swoiey FI 101,17, sim. Pul; Si illud 
speculum frangitur in mille partes, tamen in 
ąualibet particula idem homo presentatur bywa 
yydzyan XV p. post. R XXV 178; Ab aliis se 
non yideri, gl. yideri non arbitratur mnyma 
szya bycz nye yydzyan, cum hoc facit, yidetur 
ca 1500 JA IV 94; Nye bądzczye yako lyce- 
myernyczy, który mylvyą szye modlycz v ych 
boznyczach a na ylyczach stoyącz, aby były 
yydzyany (ut yideantur Mat 6,5) od lyvdzy 
Rozm 272; Alye by yydzyano y yavno było 
(ut yideretur et pateretur, sc. caro), myenyly, 
yszby na czasz yczynyl (sc. Jesus ciało) smyer- 
telne ib. 368; Zapravdą, wschytky sve yczynky 
czynyą, aby yydzyany (ut yideantur Mat 23,5) 
od lyydzy ib. 417; ~  podmiotem oczy: Roszirzili 
so na mo vsta swoia, rzecli: Ey, ey, widzely so 
{Pul: wydzyaly) oczi nasze (yiderunt oculi 
nostri) FI 34,24; Rocze nasze nye przelalista 
krwye tey to ani oczi yidzali (nec oculi yiderunt) 
BZ  Deut 21,7; Alye vaszy *blogoslavyeny 
vschy, yze slyschely, a oczy yze... yydzyely 
(oculi, quia vident Mat 13,16) Rozm 337.

b. z określeniami nazywającymi to, co się 
widzi, wyrażonymi: aa. rzeczownikiem lub zaim
kiem w acc.: aaa. podmiotem widzącym istoty 
żywe: Utore gy uidal Moyses ue kru polaiocego 
Kśw dv 16; Allecz... svoty Pauel yydzocz 
on miłego Xpa, isczy szo on k nam przyblisza, 
mouilczy gest on nam bil tha to sloua Gn 2a; 
Isczy ten tho gisty czeszarsz... gestcy on bil 
f  Rzyme mathky bosze obrasz naprzecif slunczu 
yydzal Gn 2b; Wszistczy widzocz me (yidentes 
me) nasmewali se mne FI 21,7, sim. Pul; Gisz so 
widzeli me (qui yidebant me, Pul: mye wy- 
dzyely), na dwór so yczecli ote mne FI 30,15; 
S neba wesrzal gospodzin, widzal iest {Pul: 
ysrzal yest) wszitky syni (yidit... filios) ludzske 
FI 32,13; Gdi ies widzal zlodzeia (si yidebas 
furem), beszal ies s nim FI 49,19, sim. Pul; 
Spadł iest ogen y ne widzeli so {Pul: nye wy- 
dzyely) sluncza (non yiderunt solem) FI 57,8; 
Zamooczili so se wszistczi, gisz so widzeli ie 
(qui yidebant eos, Pul: czo ye wydzyely) FI 63,9; 
Widzeli so {Pul: wydzely) wchodi twoie (yide
runt ingressus tuos), bosze FI 67,26; Znamon

naszich ne widzeli iesmi (signa... non yidimus, 
Pul: nye wydzyelysmy) FI 73,10; Widzan bodze 
bog bogow (yidebitur deus deorum) w Syon 
FI 83,7, sim. Pul; Radowali iesmi se za dny, 
gimisz ies nas ysmerzil, lyati, gimisz widzely 
iesmi {Pul: wydzelysmy) zle (annis quibus 
yidimus mała) FI 89,17; Zkusili so y widzeli so 
{Pul: wydzely, sim. ib. 108,24) dzala moia (yide
runt opera mea) FI 94,8, sim. ib. 108,24; Czyso 
wydzely {Pul: wydzely) dzala (yiderunt opera) 
*gospodwa FI 106,24; Wszelkego skonczenya 
yydzal gesm {Pul: wydzyalesm) konecz (vidi 
finem) FI 118,96; Wydzal gesm przestopayocze 
(vidi praeyaricantes) Fi 118,158, sim. Pul; 
Potrasz na Ziroslawicze <miał> list weczni 
y tensmi widzeli 1401 IFubeZb 80; Zob mu 
vibit y to vozni yidzal 1401 Pyzdr nr 163; Jacom 
przi tern b il... i wsdawnim listh yidzal 1407 
Kościan nr 336, sim. 1409 ib. nr 422; Scot 
yescze w yego dworze stat {pro stal) y tosmi 
yidzeli 1411 Kai nr 332; Yakom przi tern byl 
y tom widzal, kędy Margorzata... skrzino 
rosbila 1412 Kościan nr 462; Jako list Marczi- 
now... na poi Brilewa bil v mne y yidzaleszm 
y {leg. ji ego’)5 y v mne sgorzal 1413 ib. nr 493; 
Jako then listh widzely, czszo mowy na poi 
Drobnina 1415 ib. nr 554; Yaco mu gich 
{sc. ran) Woczech ne dal, ale gy pesz wgatl 
y tom ya wydzal 1416 Pozn nr 916, sim. 1432—7 
RocznHist XV 246, 1444 ZapWarsz nr 573; 
Da nam yidzecz bosze liczę XV in. R XXV 218; 
Y yydzalem dwe ranye, czo gy ranyl w gego 
domu sylo 1428 Kcd nr 1045; My czo yvsz thw 
yydzymy ca 1440 R XXV 220; Isze gdy oblycze 
nasze oth thich person, sz gych sąd szą składa, 
byva yydzano (dum yultus... ab his personis... 
contemplatur), sądzą szą vkazvge kv czynyenyy 
sprawyedlywosczi tim *rąthsny Sul 63; Dixit 
Ihesus ad eum: Nisi signa et prodigia yideritis, 
non creditis doyąd ne yidzicze dzyvow a szna- 
mon, ne chczecze werzicz (Jo 4,48) XV p. pr. 
GIJag 93; A oczczv szą powyedzely: Nykdzey- 
szmy go nye wydzely Aleksy w. 141; Y bodo yo 
{sc. tęczę) wydzecz (videbo illum) a wzpomyono 
na wyeczni szlyub BZ  Gen 9,16; Przeto wezwała 
gest studnyczo studnycza żywego a wydzocego 
[ode] mnye (puteum viventis et videntis me) 
ib. 16,14; Bo gesm wydzal wszitko (vidi enim 
omnia), czso gest tobye Laban vczynyl ib. 
31,12; A wydzo Iakob syny (videns... filios) 
gego rzecze kv Iosefowy ib. 48,8; To wydzo 
(quod cernens) Iosef vderzyl sze na obli- 
czye otczowo ib. 50,1; To gdisz wydzyely biły 
(quod cum yidissent) bidliczyele tey szemye 
kananeyskey, rzekli ib. 50,11; Sstoop a zaprzy-
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szyosz lud, aby znacz nye chczyely przest0pycz 
granycz, abi wydzely pana (ad yidendum 
dominum) BZ Ex 19,21; Aczbi kto polyeczyl 
blysznemu swemu... dobitczyoo k stroszy, 
a vmarlobi... a szadny bi tego nye wydzyal 
(nullusąue hoc yiderit) ib. 22,10; Any szadny 
nye wnydzye s toboo, any wydzyan bodzye 
ktokoly (nec yideatur quisplam) po wszey 
górze ib. 34,3; Rod Enachow widzelismi 
(stirpem Enac yidimus) tam BZ  Num 13,29, 
sim. ib. Deut 1,28; Ale robota (pro robyota) 
wasza... wyoda (leg. wwiodę), abi yidzeli 
zemyo (parvulos... introducam, ut yideant 
terram), iesz to syo wam nye Wbiła BZ  Num 
14,31; Przeslism przes pysczo okropno y przes 
wyeliko, ktoroscze yidzeli (quam yidistis) BZ 
Deut 1,19; Vidzeliscze... modli (yidistis... 
idola) gich ib. 29,17; Wydzawszi czlowyeka 
zabilego (yidistis hominem insanum), prze- 
czescye gy prziwyedly ku mnye ? BZ  I Reg 21,14; 
Bogym wydzala (deos vidi) gydocze s zemye 
ib. 28,13; Tocz so zbitkowye, gesz wydzisz 
(quam cernis) BZ  II Par 31,10; Która radoscz 
mnye może bicz, gen... swyatla nyebyeskego 
nye wydzo (lumen caeli non video)? BZ  Tob 
5,12; Stan syo pozegnanye nad two gospodinyo 
y nad rodzici twimy, abiscye wydzely swe dzecy 
(et yideatis filios) przed sobo ib. 9,11; Wydza- 
nem (yidebar) ot was, iakobich iadl y pyl s wamy. 
Ale ia pokarmu nyewydomego y pycya, gen od 
lyvdzy nye może wydzan bicz (qui... videri 
non potest), poziwam ib. 12,19; Podle tego, 
geszesz wydzal (secundum quod yidisti), ze 
z gori odlomyl syo kamyen BZ  Dan 2,45; 
Myszthrz, yydzacz obrasz skarady..., groszno 
szya thego przelaknal De morte w. 43; Anym 
mowyl gemv szlych... szlow, kthore wschithky 
yawni sza thym dobrym ludząm, czo przi them 
byli y tho slyscheli y yydzely 1470 ZapWarsz 
nr 3007; Prze zloszcz wydzalesm rospyęczya 
(vidi tentoria Hab 3,7) etyopske Pul Hab 11; 
Zdrowa bandz, yas yesz yydzyala szyna bożego 
Naw 31; Zamath czyaszky dostał szya mye 
ubogyey zenye, yydzącz roszkrw[y]awyone me 
mylę narodzenye XV p. post. R XIX 48; My 
czyebye yusz wydzyemy ib. 97; Vyelye uvye- 
r<z)ylo w gymya yego, yydzączy znamyona 
yego (yidentes signa eius Jo 2,23), chthore 
dzyalal EwZam 304; Swyątha mathka poszą- 
dala, by apostoly wydzyala ca 1500 Pieśni- 
Wlad 175; Mathką boża radoscz myala, gdy 
apostoly wydzyala ib.; Day, bychom czyebye 
wydzyely a w nyebyeszyech przebywalj ib. 176; 
Vydzyalam yego (sc. anjoła) svyątą (leg. święte) 
tycze (faciem vidi Raphaelis) Rozm 8; Przy nyey

nyeczystota nygdy nye była yydzyana (num- 
quam enim foedi in ea quicquam visum est) 
ib. 12; Duch syyąty stąpyl y szyedzyal na nyey 
(sc. na lasce) w golembyczym vyobrazenyv, 
ktoresz yydzyely... vyelykye tWscze lyvda ib. 32; 
Vschakosch to dobrze yydzyal, yze then stary 
mąsz y yego zona... przeczyvo wschemv 
przyrodzenyy... przeslavny plod przyaly ib. 45; 
A przetom ya przyschła, abych yydzyala yego 
narodzenye ib. 53; Vydzyelysmy (sc. baby) 
dzyeczyątko (yidimus et puerum) y pyelyychach 
ib. 65; Svyatloscz yey (sc. gwiazdy) yydzyana 
na wschytek syyat (per totum mundum splendor 
eius yidebatur) ib. 68; Rozmayta czyda y zna
myona szą po wschemv syyathu yydzyany 
(miracula... referuntur) ib. 69; Pothym yy
dzyany trzy sloncza (yidebantur tres soles) 
na nyebye ib. 72; Trzeczyenasczye snamye 
wydzyano ib.; By była oblycza Iesucristyszovego 
nye yydzyala ib. 302; Vydzysch tą nyeyyastą 
(vides hanc mulierem Luc 7,44)? ib. 320; Panye 
myły, radzybychmy yydzely Iesucrista (yolumus 
Iesum videre Jo 12,21) ib. 466; Abram... 
radoval szye, aby yydzyal dzyen moy (ut yideret 
diem meum Jo 8,56) y yyeszyol byl ib. 476; 
Bostvem yczynyl (sc. Jesus), ysch yego nye 
yydzyely (se reddendo eis inyisibilem) ib. 
A li; Vydzyelysczye to wschytko sprayyenye 
(yidetis haec omnia Mat 24,2)? ib.; O matko 
Iesucristova, by nynye przy tern była a yydzyala 
thy snamyona mylosczy, yąz syn tvoy... 
Iudaschoyy vkazvyą (leg. ukazuje) ib. 554; Vy- 
dzyalczyem tvego... syna a ono y (leg. ji 'go5) ... 
byyą ib. 699; Vydzyelysczye m ego... syna tako 
nądznye ymączonego ib. 146; Bocz nye yest, 
yako vy moyyczye..., by to byl vass syn,... 
boczyesmy yydzyaly tego, yz to y (leg. ji 'go5) 
yyodą ib.; O tern, yako dzyeyycza... yydzyala 
tho yschytko *nyelyvtosczyvye yyązanye ib. 820; 
~  widzieć obliczym w oblicze, obliczym ku 
obliczu *widzieć bezpośrednio, z bliska, wprost, 
aliąuem coram, ipsum, suis oculis videre : Wy
dzal gesm boga oblyczym w oblyczye (vidi 
deum facie ad faciem) BZ  Gen 32,30; lesz to 
to sliszeli, ze ti, panye,... *abliczim kv obliczy 
wydzan iesz (quod tu ... facie yidearis ad 
faciem) BZ  Num 14,14; ~  widzieć kogoś kogoś, 
kogoś jakiegoś, cośjakieś, ja k o : Trece gy uidal... 
Ezechiel na uisokem stoicy sedocego Kśw dv 17; 
Ktori iest czlowek, iensze chcze sziwota, miluie 
dny widzecz dobre (diligit dies videre bonos)? 
FI 33,12, sim. Pul; Ani iesm widzal prawego 
odrzuczona (non vidi iustum derelictum) FI 
36,26, sim. Pul; Widzal iesm (Pul: wydzyalesm) 
nemilosciwego (vidi impium) nadpo\yiszonego
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y podnesonego iaco cedri libanske Fl 36,37; 
Bocz gesm wydzal twarz two yako boszoo 
(vidi faciem tuam, quasi yiderim yultum dei) 
BZ  Gen 33,10; Czosz bi on sgodl a vidzal gy 
mogoczego wroczicz (viderit eum posse reddere), 
tilko da BZ  Lev 27,8; Przecz oblycze twe 
smotno, gdi cyo nyemocznego nye wydzo 
(cum te aegrotum non videam)? BZ  Neh 2,2; 
Oczyecz myloszyerdzya, yen nygdy nye prze- 
stanye vczyeschacz nądznych, gdysch tako 
vydzy (sc. je) smąthną {leg. smętne, quos ita 
tribulari intuetur) Rozm 3; Ize nye dbaczye roz- 
kazanya Moyzeschovego, bo vasz *vydzye 
potąpce dny svyąthych (video vos sabbati fore 
contemptores) ib. 136; Kyedysmy czye vydzyely 
nyemocznego albo v czyemnyczy (quando te 
yidimus infirmum aut in carcere Mat 25,39)? 
ib. 492; O przeklączy Zydoyye, myenyczy<e> 
przeyrothnykyem lyvda, ktorego yydzyczye 
yzdroyyczyelya y zbayyczyela yschego syyatha 
ib. 791; Tedy to myescze, gdzye stal syn moy... ,  
yydzyalam kryye napelnyone ib. 827; ~  widzieć 
kogoś kimś: Kyedysmy czye yydzyely gosczyem 
(quando... te yidimus hospitem Mat 25, 38), 
przyyąlysmy czyą? Rozm 492; ~  widzieć kogoś 
pod, przed obrazem, pod opłcenim, wyobraże- 
nim 'widzieć kogoś w jakiejś postaci, aliąuem sub 
specie alicuius yidere': Oua gi piruey uidal 
Habraham pod obrazem tri mozy po droce 
ydocego Kśw dv 15; Ctuarte gy uidal suoti 
Jan pod obrazem barancha smernego ib. 18; 
Pote gy uidal tet to ocec suoti Symeon pod 
oblcenim clouech<ym) ib. 19; Nye <lę)kay 
szya mye thym raszem, isz ma yydzysz preth 
obraszem De morte w. 60; Tocz yest czyalo 
moye, ktorez pod yyobrazenym chleba yydzy
czye (Luc 22,19) Rozm 542; ~  dopełnieniem 
abstrakta: Bo ne ostawisz dusze moiey w pecie 
y dasz swotemu twemu widzecz zgnicza (yidere 
corruptionem) FI 15,10, sim. Ful; Werzo 
widzecz {Puk. vzrzecz) dobra (credo yidere 
bona) bosza w zemi sziwoczich FI 26,19; 
Strzegł iesm bezwinstwa a v/idzal iesm {Pul: 
wydz) pray/do (yide aequitatem) Fl 36,39; 
Bich widzal czescz twoio y sławo (ut yiderem 
yirtutem... et gloriam) tw oio Fl 62,3, sim. Pul; 
Ziawila so nebossa prawoto iego y widzely so 
{Puk wydzely) wszistczi ludze sławo (yiderunt... 
gloriam) iego Fl 96,6; Modły! syo Ioatas... 
y ysliszal gy pan, bo wydzal nodzo lyvda isra- 
helskego (vidit... angustiam Israel) BZ IV Reg 
13,4, sim. ib. 14,26; Wydzalesz nodzo (yidisti 
afflictionem) oczczow naszich w Egypcye BZ 
Neh 9,9; Byada <mnie>, iszem syo narodził, 
abich wydzal ydroczenye (yidere contritionem)

lyyda mego a *ydroczenye (contritionem) myasta 
swyotego BZ  I Mach 2,7; Wszego skonanya 
widziałem koniecz (consummationis vidi linem) 
M W  35a—b; Abych wydzyal wolyą (ut yideam 
yoluntatem) bożą Pul 26,8; Vczyeschy vzdy 
mye, gdy chczesch ydz ky smyerczy, abych 
nye yydzyala tvego okrutnego ydrącenya, tvey 
gorzkey smyerczy Rozm 524; Aby nye yydzyal 
{sc. syn) mey yyelykey zalosczy ib. 591; Vydzącz 
skonalą zglobą yego (sc. Judasza) ib. 619; ~  
widzieć żałość 'odczuwać, przeżywać żal, smutek, 
dolere, aegre ferre : Ony (.yc. rodzice) nad nimi 
{sc. dziećmi) szaloscz yydzo pres to, iscy ony 
richlo ymirago Gn 12a; Kto tho może yczinycz 
albo myecz, abi... wydzącz swoyą zaloscz 
a yą czirpyacz, nye telko syą nye wyesselil, 
ale boday sczirpyal a zamilczał XV med. R XXII 
247; ~  dać się widzieć *pozwolić się zobaczyć, 
stać się widzialnym, se v i den dum praebere5: 
Wytay mego twórcza czalo, yzesz mi so yidzecz 
dało, tako iako smartwywstalo ca 1440 R XXV 
220; Zmovywschy to anyol nye dal szye daley 
yydzyeczy (hinc angelus disparuit) Rozm 39; ~  
~  ~  wybrane związki składniowe: acc. cum inf.: 
Moklliby przes thi, czso yydzelibi {Dział 22: 
czso by wydzal) psczoli... Pyotrowy przes lana 
wsząnthe bicz (qui yidissent apes... recipi) 
y do domy gego donyeszone, ymysl swoy 
doswyathczicz Sul 34; Którzy wydzely soo liczę 
Moyszeszowo wichodzoczego bicz rogatce (vi- 
debant faciem egredientis Moysi esse cornutam) 
BZ Ex 34,35; — przy dawką dopełnienia parti- 
cipia: part. praes. act.: Yszemcy ga bil yydzal 
yasze angoly placzocz Gn 182b; Ne bodze 
widzecz {Puk. nye ysrzy) potepena, gdi bedze 
widzecz <mądre> ymiraiocz (cum yiderit sa- 
pientes morientes, Puł: gdy wydzecz będze 
modre ymyrayocze) Fl 48,9; Czso powyem, vidzo 
Israhela swim *nyepriyaczelom tyl podawayocz 
(yidens Israelem... terga yertentem)? BZ  Jos 
7,8; Wydzalem pana syedzoc (yidi dominum 
sedentem) na stolczy swem BZ III Reg 22,19; 
Doiod wydzimi zoni nasze y dzecy nasze mroc 
(cum yiderimus uxores... et infantes... mor i) 
przed naszima oczima BZ Judith 7,16; Eze- 
chyel... yydzyal zamknyoną ylyczką szna- 
myonuyącz bożą mathką ca 1500 PieśniWład 
173; Bocz yydzyala {sc. Maryja) lyyd zydowszky 
placzącz (populum... flentem vidit) Rozm 63; 
Gdy szą yydzyely kogo y którą czescz ystąpy- 
yącz (ubi yidet aliquem culmen ascendentem) 
ib. 121; Myły Iesus... ylozywschy rącze na 
yego {sc. ślepego) cezy y spytał yego: Vy- 
dzyschly czo? A yezryavschy rzeki: Vydzą 
lyydzy chodzącz yakoby *drzeyyey (yideo homi-
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nes velut arbores ambulantes Marc 8,24) 
ib. 361; Mystrzv, vydzyelysmy yednego v ymyą 
tvoye yypądzayącz zle duchy (yidimus quen- 
dam... eicientem daemonia Marc 9,37) ib. 371; 
Bo tedy yydzyely od nyego pochodzącz svyat- 
loscz (yiderunt divinum... irradiare) ib. 449; 
Kyedysmy czyebye yydzyely laknącz (ąuando 
te yidimus esurientem Mat 25,37), nakarmy- 
lysmy czye? ib. 492, sim. ib. 493; Vydzyalesz 
oczyma tvego bóstwa... yladyky ybyrayącz 
szyą v czyn ib. 595, sim. ib.; Tho, yez yydzyczye, 
popelnyayącz szye ve mnye, sącz przepo- 
yyedzyane przez proroky, yze tako ma bycz 
ib. 642; Bo kyedy yydzyal yne yczyekayącz, 
nye yczyekal ib. 665; ~  part. praes. act. w zna
czeniu pass.: Kyedym yydzyala mego mylego 
syna tako okruthnye y tako nyemylosczyyye 
yyązącz (leg. wiążąc), stałam a me czyalo na 
mnye yschytko było sze<s>chlo Rozm 821; ~  
part. praet. act.: Videh, praui, angela bożego 
mochnego s neb<a sle>cew Kśw ar 16; Wydza- 
lem wszitek Israhel rozbyegszi syo (vidi... 
Israel dispersum) po górach iako owce nye 
maiocz pastirza BZ III Reg 22,17; Vydzye- 
lysmy (yidimus) dzyeyyczye począwschy Rozm 
65; ~  dopełnienie podmiotem semantycznym na
stępnego zdania współrzędnego: A gdisz biła 
Sara wydzala syna swego a on ygral s Agar 
z Egipsko (cumąue yidisset Sara filium Agar 
Aegyptiae ludentem cum Isaac, filio suo) BZ 
Gen 21,9; Wydzely soo ... czyeczyerze ani 
(fa ony5) przykryli stani gich BZ  Ex 16,13; Yze 
yydzyelysmy yednego a on v ymye twe zle duchy 
yypądzal Rozm 371; ~  dopełnienie podmiotem 
semantycznym następnego zdania podrzędnego: 
Wydzal gest pokoy, ysz (vidit reąuiem, quod) 
gest dobri BZ  Gen 49,15; ~  bbb. podmiotem 
oczy: Chvalyl thy oczy, który yydzyaly mylego 
Iesusza Rozm 330; ~  dopełnieniem abstrakta: 
Videle, praui, ocy moy (zbawienie twoje), tochu 
sina tuego Kśw dv 5; Videle ocy moy zbauene 
tuoie ib. 13; Otewroczy oczy moy, bysta ne 
wydzely (Pul: by nye wydzyaly) proznosczy 
(ne yideant yanitatem) FI 118,37; Nedostatek 
moy wydzele gęsta (imperfectum meum vide- 
runt, Puł: wydzyaly) oczy twoy FI 138,15; 
Wszitko, czosz gest vczinil pan przed wami 
w zemi egipskey faraonovi. . . ,  pokvszenya 
wyelika, ges to sta yidzele (tentationes..., 
quas yiderunt) oczi twogi BZ Deut 29,3; 
Bodzesz przyiot do grobu twego w pokoiv, 
abi nye wydzele oczy twoy wszego złego (ut 
non yideant... omnia mała), gesz ia mam 
wwyescz na to myasto BZ  IV Reg 22,20; 
Ize widzeli (Rozm 78: sza... yydzyaly) oczi

moie zbawenye twe (yiderunt oculi mei salutare 
tuum Luc 2,30) M W  144a; ~  ccc. podmio
tem upersonifikowane pojęcia lub przedmioty 
martwe: Bo prawi gospodzin y prawdy miłował 
iest, *prawodo widzalo (aequitatem vidit) liczę 
(Pul: prawdę wydzyalo oblycze) iego FI 10,8; 
Widzeli so cze wodi, bosze, widzeli so cze wodi 
(yiderunt te aquae..., yiderunt te aquae, Pul: 
wydzely czie wody..., wydzaly cze wody) 
y bali so se FI 76,15; Widzeli so (Puł: wydzely) 
wszistczy craiowe zeme zbawene (yiderunt... 
termini terrae salutare) boga naszego FI 97,5; 
Nasch rozum... do gela slunczem nyebyeskim 
nye gest oswyeczon, niczss duschnego nye 
wydzi XV med. R XXII 243; Wydzaly cze 
(yiderunt te Hab 3,10) wody y żałowały góry 
Puł Hab 15.

bb. zdaniem: aaa. podrzędnym: Esz bilesm 
przi tern y widzal, esz Włodek poczanl na 
Warczislawa y rany dal naprzód 1398 StPPP 
VIII nr 6581; Lassek de Damicz, Andreas 
de Bandcouicz: Jacoswa widzala, gdze Bo- 
gun... czloweka Woytkowa w swoy dom ... 
wyozl 1399 ib. nr 8794; Iakosmi *wiszeli, asze 
Maczeg swoszil szitho... do swe stodoli 1400 
RtKon nr 103; Gako tho vy szamy czosto 
yydzicze, iscy oczecz y macz yoczecz ony 
młodsze dzeco milugo nysly starsze Gn 180a; 
Yakom bil przy tern y wydzalem, ysz Maczec 
nye dal dw (leg. dwu) policzku Januszyewy 1417 
Kai nr 549; Ano wszdy wydzo, gdze czszny 
szedzy, kaszdy gy sługa nawedzy Slota w. 35; 
Ja snam, yzem yydzal, kyedy Mylesza dal 
przysąd na Pudliszcowicze, tedy Janusz... 
v sząda bil 1420 Kościan nr 784; Zayste wydza- 
lasm tu to, czsom poszodala wydzecz (profecto 
hic yidi posteriora yidentis me) BZ  Gen 16,13; 
Wydzal gesm, ysze szo zchadzali s barani owce 
(vidi... ascendentes mares super feminas) 
ib. 31,10; Wydzalesz, ysze syo pokorzil Achab 
(nonne vidisti humiliatum Achab) przede mno? 
BZ  III Reg 21,29; Czsokoly gest w mem domv, 
wydzely (omnia, quaecumque sunt..., yiderunt) 
BZ  IV Reg 20,15; Czy wyznały, ysz wydzely 
ysz tramy pywnyczne powodą leszą w mvrze 
(yidisse... trabes... in muro iacere) OrtOssol 
92,1; Alye yydzysch, myły synkv, yzesz 
yescze mlod Rozm 145, sim. ib. 324; Vydzyely 
(sc. Żydzi), yze to (yiderant, quae Jo 11,45) 
myły Iesus yczynyl, yyerzyly ven ib. 439; 
Vydzyczye, ysch to myescze, czvsch kosczyol, 
yesth ve czczy ib. 440, sim. ib. 627; Abych tesch 
yydzyala, czo (ut yideam, quid) szye ma stacz 
z mym synem ib. 506, sim. ib.: A ty ... yydzącz, 
yze mystrz tyoy... przetobą (leg. przed tobą)
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tako smyerno kląka na swa kolana ib. 535; 
Bom yydzyal, kyedy na yego svyate lycze biotem 
myotano ib. 699; Azalysczye yydzyely, ktorego 
ya schukam ib. 747; Myśmy yydzyely, kako 
(yidimus, ąuomodo) szye ony samy chczącz 
nachylyly ib. 755; ~  [...] baby yavnye poyye- 
dacz, rzekącz, yze yydzyelysmy, nove szye 
czvdo stało (yidimus noyum signum factum) 
Rozm 65; ~  bbb. współrzędnym: O tern,
yako dzyeyycza Marya yydzączy, ano yey 
mylego syna sromothnye vyodą od Annascha 
do Cayffascha, chczyala k temv przystąpycz 
Rozm 709; Yescze yyączey poyyem,... yze- 
czyem yydzyal, a ono panye v Ierusalem... 
schły przeczyy mylemv temv Iesusoyy ib. 752, 
sim. ib. 753.

c. z określeniami nazywającymi to, czym się 
widzi (okiem, oczyma, sercem, wiarą): Oko, 
gim thu sącz, czlowyek boga może wydzyecz, 
gest nasch rozum XV med. R XXII 243; A ta- 
kosch timi a takymi cztirmi obiczaymi wiczis- 
czeny, blogoslawyeny są tu na drodze, bo wydzą 
czistą wyarą boga ib. 244; Vidzales yo (sc. zie
mię) oczima swima (yidisti eam oculis tuis) 
BZ  Deut 34,4; Tosz swima oczima wydzal 
(yidisti) a radowalesz syo BZ  I Reg 19,5; 
Zbożny yesz th y ..., yzesz v myą wyerzyl 
a svoyma oczyma nygdy myą nye yydzyal (tuis 
oculis numąuam me yidisti) Rozm 228; Czy ode 
mnye odstąpyyą, którzy mye svoyma oczyma 
yydzyely (me yiderunt oculis) ib.; Svoye oczy 
zatworzyly, aby nygdy nye yydzyely svoyma 
oczyma (ne ąuando yideant oculis Mat 13,15) 
ib. 337; Iesus rzeki yemv: Vydzyalesz y (leg. 
ji 'go5) serczem (yidisti eum Jo 9,37) y ten 
s tobą movy y ten yest ib. 424; Yze movy 
Yzayasch: Potym zaslyepyl oczy ych a szyercze 
ych zaczyyrdzyl, aby nye yydzyely oczyma 
(ut non yideant oculis Jo 12,40) ib. 468.

3. 'kierować oczy na kogoś, coś, patrzyć, 
spoglądać, także wejrzeć, dojrzeć, videre, oculos 
conicere ad aliąuid (aliąuem), aspectare, tueri, 
conspicere : Sluszay, czoro, y widz (vide), 
y nachili vcho twoie FI 44,12, sim. Pul; Wstań 
naprzeciwo mne y widz (vide, Pul: vsrzy) 
FI 58,5; Widzcze (yideant) vbodzi y weselcze se 
FI 68,37, sim. Pul; Bosze czcy, obroczy se, 
wesrzi s neba y widz(vide), y nawedz *winniczo 
to FI 79,15, sim. Pul; Znamonal gesm na pra- 
wyczo y wydzal gesm (yidebam), y ne byl, 
kto by[l] mne posznal Fl 141,5, sim. Pul; Vidzy- 
cze, ecce ego mitto ad vos prophetas XV 
med. GIWroc 112r; Yze *ge to myasto slowye: 
Na tey górze pan bog wydzy (yidebit) BZ 
Gen 22,14; Wydz (yideat) bog a szoodz, albosz-

czye uczynyly, ysze wonya nasza szmyerdzy 
przed ffaraonem BZ Ex 5,21, sim. ib. II Par 
24,22; Odewrzi, panye, oczy twoge a wydz 
(yide) BZ  IV Reg 19,16; Tako gy yyedly... 
przez myasto, yolayącz nan rzekącz: Vydzczye, 
lyydzye, tocz yest skazcza zakony Rozm 804; ~  
kogoś, coś: Vidce, braca mila, zbauene, vidce 
uelike sina bożego priiazny Kśw cr 11; Smiluy 
se nade mno, gospodne, widz moio smaro 
(yide humilitatem) Fl 9,12, sim. Pul; Widz 
*smaro moio y roboto (vide humilitatem... et 
laborem) moio Fl 24,19, sim. Pul; Samo 
dzcze ('samo idźcie5) y widzcze dzala (venite 
et videte opera) bosza Fl 45,8, sim. Pul, 
sim. Fl i Pul 65,4; Kto yako gospodzyn bog 
nasz, gen na wysokosczy przebywa, a smerne 
wydzy (humilia respicit) na newe (pro nebe) 
y na szeme Fl 112,5, sim. Pul; Wydz smaro 
(yide humilitatem) mogo y *wytargv mo, bo 
zakona twego ne zapomnal gesm Fl 118,153, 
sim. Pul; Błogosław cebe gospodzyn z Syon 
y wydz dobra (videas bona) Yeruzalem f wszech 
dnow szywota twego, y wydz <syny> (videas 
filios) synów twogych Fl 127,6—7, sim. Pul; 
Nye chczyeyczye szo bogecz, stoyczye a wydz- 
czye wyelmy wyelyke dzywy (videte magnalia) 
bosze BZ  Ex 14,13, sim. ib. Jer 13,20; Za bo- 
gaczstwo bichom biły sobye polyczily wydzocz 
przed sobą sina swego (hoc, quod yidebamus 
filium nostrum) BZ  Tob 5,25; Falszyyy Szy- 
doyye błądzą, pysma szwyąthego nye yydzą 
De nativ w. 22; Vysla modlytva (pro mova) 
pospolyta: Marya począla y yest czyeska... 
I począł y (leg. ji, sc. Jozefa) byskup karacz 
rzekącz: I czemvsz taka dostoyna dzyeyycza,... 
ktorasch mąza nygdy yydzyecz nye chczyala 
(yirum numąuam nec yidere yoluit)? Rozm 58; 
Vydz naprzód moya szmyercz... a potem szye 
bądzyesch sze mna yeszelycz na yyeky ib. 526; 
Vydzczye tego, który vam zal vczynyl, dobrzelym 
nad nym pomsczyl? ib. 836, sim. ib. 527; ~  
Oczi twogi widzcze prawdo (yideant aeąuitates, 
Pul: prawdy) Fl 16,3, sim. Pul; ~  Gescze mały 
czass s vamy yestem a yvz ten syyat nye vydzy 
mye (me iam non yidet) Rozm 564; ~  ze zda
niem : Wydz, ysze (yide, ąuoniam) kazny twoge 
mylowal gesm gospodne Fl 118,159, sim. Pul, 
sim. Fl i Pul 138,23; Gydzi a posyl syo, a wydz, 
cso (scito et vide, quid) yczinysz, bo drugego 
lyata kroi syrski winydze przecyw tobye BZ  
III Reg 20,22; Opatrzcye a wydzcye, abi (yidete, 
ne) nye bil nygeden s wamy sług (leg. z sług) 
boszich BZ  IV Reg 10,23, sim. ib. Tob 2,21; 
Dam wam dwa tisyocza kony a wydzcye (yi
dete), bodzecyely moc myecz, ktorzi bi na nye
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wsyedly BZ IV Reg 18,23; Przeto nynye widz, 
czsobich (vide, quid) otpowyedzal temu, gen 
myo posiał BZ I Par 21,12, sim. ib. Tob 4,16; 
O wy vschysczy, którzy ydzyeczye po drodze 
baczczye y yydzczye (attendite et videte Thren 
1,12), yestly bolescz yyaczscha yako bolescz 
moya? Rozm 662, sim. ib. 836.

4. fstwierdzać, zauważać, także stwierdzić, 
yidere, visere, conspicere : Bo zatwardzil pan 
bog dvch gego (sc. Seona). . . ,  tak aby dan byl 
w rocze twoy, iakos nynye yidzysz (vides) BZ 
Deut 2,30; Odeszły ot pana boga... a poddał 
ge w zagynyenye, iako samy wydzicye (cernitis) 
BZ II Par 30,7, sim. ib. Gen 50,20; Pospołu 
wydzecz concernere XV ex. FF V 24; ~  wi
dzieć oczyma: Poddał ge pan w nyepokoy 
a w zagubo..., iako samy wydzicye oczima 
waszima BZ  II Par 29,8; ~  Yąsz reną, iako- 
kolebi była przes słyzebnyka obeszyrzana y wy- 
dzyana (licet per ministerialem conspectum 
et visum fuisse, Dział 22: ktorasz raną aczkoły 
slvszebnyk obeszrzal), wydal szą doswyathczicz 
Sul 34; Ktorykole dzewcze... gwalth vczyny... 
a snamyona osylstwa na nyey yawna bądą wy- 
dzana (signa oppressionis in ea apparuerint 
manifesta, Dział 55: w ktorey... znaky gwałty 
badą nalesony)... na naszey lascze... ten tho 
osylnyk ma bycz Sul 58, sim. ib.; Ysz oczcecz 
baczącz..., czso gemv synowye przes w[d]zącze 
gimyenya yczynyly, gim nye thbal any chczal 
dopomocz, kędy ge na gymyenyy szchodzicz 
yydzal Sul 75; Obyszszrzano ma bycz, aby 
sządza m yal..., kędy potrzebysną bądze 
yydzal (ąuando opus yiderit), kazacz volacz 
Sul 78; Ti a twa czyelacz wnydze w korab, 
*yzemsm *gendnego czyebye sprawyedlywego 
we wszem tern to pokolenyu wydzal (te ... 
yidi iustum) BZ  Gen 7,1; Wydzely sze yrzodny- 
czy synów izrahelskych w ziem (yidebant se ... 
in mało) BZ  Ex 5,19; Tedi gdi bil puszczyl 
ffarao lud, nye wyodl gest gich bog po szemy 
ffylistynskyey..., abi znadz nye bilo gemu 
szaal, billybi (leg. był-li-by) wydzal wstawayocze 
boge przeczyw sobye (si yidisset adversum se 
bella consurgere) ib. 13,17; Nye iest pogańska 
modła w Iacobye any iest yidzan pogansky bog 
(nec yidetur simulacrum) w Israely BZ  Num 
23,21; Ya szya themv dzyvovala, gdym w nych 
tha szmyaloscz yydzala De morte w. 495; Nye 
ma rownya myedzy namy, wszitczi to wydzemi 
samy XV p. post. SlOcc XXXIV 162; Pylath 
Zydow yesth pythal, kye szv yego vyny? Vy- 
dzącz yego przesz vyny, do Heroda posłań 
XV ex. SKJ I 145; Pylath ządayącz pusczycz 
mylego Iesucrista, yydzącz yego nyeyynnoscz. .. ,

y yyschedl nathychmyast do Zydow prosycz 
ych, by gy pusczyly Rozm 786, sim. ib. 844; 
Vbaczy, yydzyalysz (leg. widział-li-ś) kyedy 
albo slyschal tako yyelyka mąką, yaka była 
pana naszego mylego Iesucrista? ib. 823; 
Wszakoscz ya nye yydzą nyedney yyny (non 
invenio in eo causam Jo 19,6), o którą by mogl 
s prayem ossądzon bycz ku ssmyerczy ib. 836; ~  
Gospodzin z neba wesrzal iest na sini luczske, 
bi widzal, iestly (ut yideat, si) rozumny albo 
szukaioczi boga FI 13,3, sim. Pul, sim. FI i Pul 
52,3; Vkuscze y widzcze, isz (yidete, ąuoniam) 
slotky iest gospodzin FI 33,8, sim. Pul; Bodzcze 
y widzcze, isz (yidete, ąuoniam) ia iesm bog 
FI 45,10, sim. Pul; Yvsz w<y)dzo, ysz (video, 
quod) mye bog nye zapomnyaal Błaż 319; 
Nazwał bog suchoszcz szemyo, a zgromadzenye 
wod nazwał morze, y wydzal bog, ysze gest do
brze (vidit deus, quod esset bonum) BZ Gen 1,10, 
sim. ib. 1,12.18.21; Tedi ona (sc. Agar) wy- 
dzocz, ze gest poczola (concepisse se videns), 
wzgardzy swu panyo ib. 16,4, sim. ib. 28,8.29,31; 
Wydzo (video) nynye, ysze gesm oskarszon do 
waszego oczcza ib. 31,5; Genze wydzal, yze 
(cum yideret, quod) gego przemocz nye może 
ib. 32,25; Puszcz lud, acz offyeruge panu bogu 
swemu a wszako wydzisz, yszebi zaginol Egipt 
(nonne vides, quod perierit Aegyptus)? BZ 
Ex 10,7; Wiszczye samy wydzely, czso (vos 
ipsi yidistis, quae) gest uczynyl Egipskym ib. 
19,4, sim. ib. 20,22; Zgromaczcye sam lyvd 
ze wszech kotow a wydzcye, przes kogo (scitote 
et yidete per quem) syo sstal ten grzech BZ 
I Reg 14,38; Mow sze mnv, bocz mam dzalo,... 
yydzysz, yszemczy robothnycza De morte w. 77; 
Bo yydze, yzesch czarnoxyąsnyk (tu yideris 
esse... magus) Rozm 129, sim. ib. 246; Bocz 
ony (sc. licemiernicy) vkazvyą svoye oblycze, 
aby yydzany od lyvdy, yze szye posczv (ut 
appareant hominibus ieiunantes Mat 6,16) 
ib. 279; Iesus yydzyal dobrze, yze na drodze 
myslyly myedzy sobą (yidens cogitationes cordis 
illorum Luc 9,47), gadały, kto s nych myal yyet- 
schy <być> ib. 370; Azalysczye yydzyely (Jo 7, 
48), aby który s kxyaząth yen yyerzyl? ib. 460; 
Vydzymy, yzecz yego yschytky yczynky y i ego 
yszytky dzyala nye ssą złe ib. 584; Pylat... 
leki szye tych slov..., bo yydzyal, yz yvz muszyl 
y ji 'go’) dacz vbycz ib. 812; ~  oczyma 
widzieć: Nye wyerzilam tim, gysz my powya- 
daly, alyzem sama prziszla a oczima mima 
yydzala (yidissent oculi mei) y skusyla, isze ledwi 
polowyczo twey modroscy so my powyedzely 
BZ  II Par 9,6.

5. 'widać, apparere’: Wydzecz exstare XV
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ex. PF V 24; ~  cc?i (było) widzieć 'coś jest 
(było) widoczne, do zobaczenia, coś można (było) 
zobaczyć, alicjuid apparet, conspicuum est9: 
Odzenye czelnee a smyanye vstnee vkazvio, 
czso w sierczv iest, yako we sklenyczy wszistko 
widzeecz Gloger; Quam statim ligantes funibus 
traxerunt usque ad foramen ita, quod omnes 
nervi wszythky zyly b}4o vydzyecz et quasi 
rumpebantur ca 1500 GIKazB I 82; A tesch 
nye było vydzyecz (nec apparebat) zyl na yey 
svyątey schy {leg. szyji) Rozm 22; Byada vam, 
yzesczye yako groby, v ktorychze nye vydzyecz 
(quae non apparent Luc 11,44) a lyvdzye nye 
yyedzącz chodzą po nych ib. 306; Gdyż myły 
Cristus byl tako trudno vbyczovan, yze yschytky 
yego kosczy było yydzyecz, y stal tako trudnye 
vkry[y]avyon ib. 824.

6. widzieć się 'wydawać się, zdawać się, 
apparere, viden : Przeczywko themy wydzy 
szye nyektorym ludzom (quidam homines 
asserunt, quibus apparet): Kakoly przeszedł... 
dluszy dzen ykazanyą Opawczom, wszdy ony 
gescze mogą myecz... drugy dzen OrtOssol49,2, 
sim. OrtMac 60; ~  Allecz on na gego obliczu 
gestcy szo on barszo młody yydzal byl Gn 184b; 
Abychom m ogli... na thi członki yirzecz..., 
iakokole naam szą bandze wydzecz yzitheczney 
(prout nobis melius yidebitur expedire) Sul 3; 
Bo troyakye so rzeczy, przes yezz sye kto wydzy 
od lyvda swyot (propter quae quis yideretur 
a populo sanctus) XV med. MPKJ V 428; 
Flos pretendit decorem apparencie, yydzy scha 
czudny na wsrok, modice tamen est existencie 
XV med. R XXV 153; Aby szye nye wydzal 
ludzem posczanczy ne yidearis hominibus ieiu- 
nans (Mat 6,18) ca 1450 PF IV 571; Tedi Tacob 
sluzyl z Rachel syedm lyat a wydzala syo gemu 
mała wyelmy chwyla (yidebantur illi pauci dies) 
BZ  Gen 29,20; Geden iako drugy, czso syo 
gemu prawego wydzalo (quod sibi rectum 
yidebatur), to czinyl BZ  Jud 21,24; Wydzily 
syo tobye, krolyy, za podobne (si regi yidetur 
bonum), day my lysti BZ  Neh 2,7; Ale syą tho 
nam nye wydzalo za prawo, bo nykt dwiema 
ranoma ma bycz vdrączon Dział 32; Arbitrati 
sumus wydzalo szą nam albo sdalo (recte 
haberi arbitrati sumus non despicere hoc ipsum 
III Esdr 2,20) ca 1470 MamLub 104; Wydzalo 
szya gym za krzyyda o szynovycza u szaczya 
u szvego 1478 RKJŁ VII 59; Tako ma byczi 
zrzadzo<no, jako s>ye prelathom zpodoba... 
albo yako sye gym bądzie vydzialo (sicut mini- 
stris yidebitur) 1484 Reg 716; Pulcrior apparet, 
wydzy sze, qui sua iura[t] tenet XVp. post. PFRp 
III 289; Gdy radzysz przyaczyelowy, nye mow

gyemv: Thako massz Yczynycz, ale rzekny: 
Thako my szye wydzy (sic mihi yidetur) XV 
p. post. P i s .  XLIII; Kyedysch dzyeyycza 
Marya w thym syyątem zborze [...], yydzyala 
szye wschech *naszmyernyezscha (humilior... 
cunctis apparebat) Rozm 18; Czokolyye... 
movylo mylę dzyeczyą lesus, to szye kazdemy 
yydzyalo yzyteczne (illud nec inutile fore 
yidebatur) ib. 100; Y czo kłądzyesch nadzyeyą 
y starem, yen szade vloszy kraszy, aby szye 
yydzyal mlod (ut yideretur adolescens)? ib. 104; 
Tymasz (sc. dwiema mistrzoma) szye nalye- 
pyey yydzyalo (his opportunum visum est) 
y rzekły:... Szrzuczmy sloty orzeł ib. 107—8; 
Vydzya.lo szye {sc. ziele) yyelmy przykre, to yest 
gorskye ib. 122; Czo szye vam yydzy (quid 
yobis yidetur Mat 22,42)? Czyy by byl syn 
Krystus? ib. 415, sim. ib. 372. 454; Czo szye yam 
yydzy (quid putatis Jo 11,56)? Snadz nye przy- 
dzye kv szyyątemv dnyy? ib. 441, sim. ib. 486; 
Stała szye svada myedzy ymy, kto by s nych 
yydzyal szye yyąthschy (quis eorum yideretur 
esse maior Luc 22,24), aby po Yesucrisczye 
byl nad yne ib. 557; Chrobaczek drzeyny, 
kyedy szye yego thykayą, barzo szye myekky 
yydzy ib. 625, sim. ib. 333; Czo szye yam yydzy 
(putasne)? Yesczely by yego nye ybyly? ib. 695; 
Ten przekląty byskup nye chcze ossądzycz 
Iesucrista przez vyny, ale pyta: Czo szye yam 
yydzy (quid vobis yidetur Mat 26,66)?, aby 
tho yczynyl z ych rady ib. 726, sim. ib. 725; ~  
Gdysz sz roslączenya poddanych gymyenye 
panów cząstokrocz opvsczew[y]a... ,  wydzalo 
szą naszim ryczerzom they skodze nyelenywo 
szą przecziwycz (yisum fuit nostris baronibus 
huic periculo... obyiare, Dział 34: nam... tho 
syą wydzalo podobno, aby takye schcody... 
nye bili) Sul 44; Vti sibi... ytilius yidebitur 
ordinari yako yemv... yszythnyey badze scha 
wydzalo roszyednacz 1460 PF V 38; lesus myły, 
dzyeczyątko, yydzyal szye k nyem rąką podno- 
sycz (yidebatur manus elevare) a przymoyacz 
ych dary Rozm 77; ~  Tedi wogewoda rzeki: 
Ya ne skaszuya, ale mne sza tako uidzi, bi kto 
mogl goscza sbicz lati, kto ne ma dzedziczstwa 
v szemi 1395 Pozn nr 187, sim. Rozm 586; 
Yszecz szo gest ono ludzem na szemy tako bilo 
yydzalo, gakobi szo ono {sc. niebo) na ne oba- 
licz bilo chało Gn la ; Dobre y radne szą wydzy, 
aby sądzą y pothsądek na malich rokoch... 
szedzely (consultum yideretur, quod... praesi- 
deant) Sul 78; Bo szye yey {sc. Maryi) yydzyalo, 
by wschytka myslyą y serczem v nyebye była 
Rozm 64; Gdysz lyekarzom yydzyalo szye 
dobrze (cum... medicis placuisset), yschby
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czyalo yego olyeyem drzewnym lyeczyly ib. 108; 
Bo szye tako to yey yydzyalo, by była oblycza 
Iesucristvszovego nye vydzyala, vydzyaloby szye 
yey tako, yschby szye pycz y yescz nye chczyalo 
y tak[v]o szye yey yydzyalo, yschby głodem 
mvszyla vmrzecz ib. 302; Bo vydzy my szye, 
yze moya duscha przez tvego oblycza zyva nye 
może bycz ib. 303, sim. ib. 320; Dostoynye my 
szye vydzy, by ten czlovyek nam przeczyvny 
od naschego odpyssan kraya ib. 583; Przetocz 
my szye vydzy podobno,... yzbychmy ludv... 
zakazały..., aby za nym nye chodzyly ib. 586; 
Yz dom Annaszoy był błysko yrot, y yydzyalo 
szye ym, czusch tlusczam, nyedobrze, by y 
(leg. ji "go5) mynąly ib. 661; Movy Teophylus... 
rzekącz: Vydzy my szye tako, yze tego od 
Iesucrista nye pytał (sc. Piłat), aby yemv o to 
chczyal dacz yyną..., ałye nasmyevayacz szye 
ib. 793; Bo my szye yydzyalo, yzby ostry myecz 
sercze moye przeschedl ib. 821; ~  coś widzi 
się do kogoś 'coś się w kimś wydaje jakimś, 
coś znajduje się w kimś, aliąuid in aliąuo videtur 
tale esse : Quid in me ergo displicuit paternitati 
tue experiri, id est y czocz sze do mnye wydzy 
nyepodobliuego XV med. R XXIV 362; ~  coś 
się komuś widzi 'coś się komuś podoba, aliąuid 
alicui place f :  Począly (sc. dzieci) ygracz każdy 
svoye ygra, która szye komv yydzala Rozm 125.

7. 'znać, poznać, rozumieć, wiedzieć, scire, 
cognoscere: kogoś, coś: Darmo podnossy swe 
oko na wydzenye boga, gen gescze sam syebye 
poznacz a wydzecz nye umyege XV med. R XXII 
244; Bo ya widzo swar twoy (scio contentionem 
tuam) y głowo two przetwardo BZ  Deut 31,27; 
Genze gest rzekł otczv swemv y maczerzi swey: 
Nye znam wasz (nescio vos), a braczy swey: 
Nye yidzo wasz (ignoro vos) ib. 33,9; Ale zloscy, 
która w twem syerczy gest, nye wydzo (sed 
malum, nescio quod, in corde tuo est) BZ 
Neh 2,2; Fides enim operans per dileccionem 
mundat affectum a yiciis et generans cognicio- 
nem mundat intellectum a fantasiis, ut intueri 
possit eum, qui est sine corpore subsistens [...] 
przes miloscz oczyscza schandza oth grzechów 
a rodzacz ysznanye oczyscza rosum... ,  yschbi 
mógł czloyyek yidzecz onego, gensche gest 
f  swoge bithnosczy cromya czala 1461—7 
Serm 349v; Ktoresch yydzyala (sc. dziewica 
dzieciątko) dychem svyąthym począte Rozm 75; 
Vydzącz myły <Jesus>, ktoremvz nycz nye 
skryto, y<u>ze przyyyelykonoczny <dzieó> 
(sciens Iesus, quia yenit hora eius Jo 13,1)..., 
myloyal swoye, którzy ssą na syyeczye ib. 530; 
Ovassmy yvz posnaly y yydzymy twa szałonoscz 
ib. 733; ~  ze zdaniem: Gospodzynye, ktoro

(.sr. ziemię) bich wydzal myeczy (Stary Testa
ment Cardy: kterak mohu wiedieti), yszebich 
yo gymyal w swey moczi (unde scire possum, 
quod possessurus sim eam)? BZ Gen 15,8; 
Yacz yesm wydzal, yzesz to w prostoszczy 
twego syercza yczynyl (ego scio, quod... feceris) 
ib. 20,6; Puszcz lud m oy... albocz w too to 
chwylyo posżlyo wszitky swe rany... na lud twoy, 
abi wydzyal, sze my nye rownya (ut scias, 
quod non sit similis mei) we wszey szemy BZ 
Ex 9,14; Wzczyogno rocze swoge ku panv... 
a nye bodzye gradu wyoczey, abi wydzaal, 
ysze szemya gest bosza (ut scias, quia domini 
est terra) ib. 9,29; la to wydzo, ysze ocyecz 
m oy... dny lyczi (ego novi, quia... computant) 
BZ Tob 10,9; Y thesz *wydczye (OrtOssol 33,2: 
wyedzcze), ysz nyemązathe zony... nycz wya- 
czey pokupu nye *myaya Ort Mac 34; Sługo zly 
a lyenyyy, vydzyalesz, yze sną ya (sciebas, 
quia meto Mat 25,26), gdzyem nye szyal Rozm 
490; Vyczczye, yschczy mnye pyrvey... v nye- 
navysczy myal (scitote, quia m e... odio habuit 
Jo 15,18) ib. 569, sim. ib. 484; Ya vydzą, yze 
ych vyelye sgynye prze moyą smyercz ib. 594; 
O dzyevycze blogoslavyona, by była yyedzyala 
y yydzyala, yze czalovanye yego (sc. Judasza) 
było znamyą smyerczy syna tvego, dobrze by 
vyla (pro była) mogła rzecz: Nye czyn, nyemy- 
losczyyy! ib. 621; Droga grzesnych czma a nye 
yydzą, gdzye ydą (nesciunt, ubi corruant 
Prov 4,19) ib. 632; Pylat... rzeki ym (sc. Ży
dom) : Przyyyedlysczye my tego czloyyeka 
pravego... a yydzczye dobrze, yze ya przed 
vamy pytayącz nye mogą naydz nan nyyedney 
yyny ib. 805; ~  jenże zakon widzi 'biegły 
w prawie, znawca prawa, legis peritus : Y vam 
górze, yze (leg. jiże) zakon yydzycze (et vobis 
legis peritis yae Luc 11,46), yze ydrączaczye 
lyvd brzemyenny (pro brzemyenmy) Rozm 306.

8. corruptum pro wierzyć: Tedy rzekły yemv 
Zydoyye: Które czvdo *czynycz, *abych vzrely 
a yydzyelybychmy czyebye (quod... tu facis 
signum, ut yideamus et credamus tibi Jo 6,30)? 
Rozm 353.

Cf. N aw idzieć, N ienaw idzieć, Z aw idzieć, Z w i
dzieć, W idzie, Z aw idzić, W idać

W iecać (?) 'ogłaszać, nazywać, nominare : 
Thim poszdrowi io angiol, gdi *naszwansza 
wecza (ArchLit XVI 13: wyeczy) szrkanczo (pro 
rszkancz): Szdrowasz Maria XV in. R XXV 218.

W iece fo rm y: n. sg. wiece 1314 KodMazL 39, 
1361 KodWP III 179, 1394 StPPP II nr 14, etc. 
etc.', ~  g. sg. wieca 1399 Pyzdr nr 117, 1426 
KsNWarsz I nr 77, Sul 73, etc.; ~  ac. sg. wiece 
1400 StPPP VIII nr 11050, 1402 Kościan nr 189,
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1414 Pozn nr 703, etc. etc.; ~  i. sg. wiecem 1430 ! 
Pozn nr 1351. 1352, 1463 A G Z X III 398, etc.; ~
l. sg. (w) wiecu 1399 Pyzdr nr 115, Bogur BD, 
1424 KsMaz II nr 228, etc. etc.; ~  g. pl. wiec 
1435 AGZ XII 2, Sul 78; ~  i.p l. wiecmi 1463 
AGZ XVI 6; ~  l .p l.  (na) wiecoch Dział 25.

Z n aczen ia:  1. 'zjazd feudalów danej dziel
nicy (ziemi), zwoływany przez panującego celem 
rozpatrzenia aktualnych spraw państwowych i lo
kalnych, zajmujący się także sądownictwem 
i partykularnym ustawodawstwem (z czasem 
wykształciły się z wieców sejmiki ziemskie oraz 
sądy wiecowe), comentus, quo domini feodales 
a principe convocati ad res publicas peragendas 
iudiciaąue exercenda congregabantur, collo- 
ąuium generale quod vocabatur3: Chceemi, abi 
nasza wstawyenya wszystka nynye w wyeczv 
wyelkeem (in colloąuio generali) w Wyslycy 
yczynyona, nye patrzyli przemynąlich... rzeczi 
Sul 20; ~  Adame, thi bozi kmeczw, thi syedzysz 
w boga weczw (leg. w wiecu, Bogur F: v boga 
* wyeczy, E: wyecznye) Bogur BD.

2. etermin posiedzeń sądu wiecowego, też sad 
wiecowy, odbywający się na zjeździe panów 
(dygnitarzy) danej ziemi, sądzący w sprawach 
ważniejszych, a także jako instancja wyższa od 
sądów ziemskich, dies, ąuibus iudicia wiecowe 
appellata habebantur, etiam summum nobilium 
iudicium in comentu provinciae generali agi 
solitum, quod maioris momenti causas iudicabat, 
atque iudiciis terrestribus maius erat3: Dominus 
Albertus... cum domino Penikone habent 
terminum pro scultecia ad magnum termi- 
num vlg. vecze 1394 StPPP II nr 14; Terminum 
habent ad primos terminos post wece 1398 
TPaw IV nr 5669; Terminum habent na wecze 
Cracouie 1400 StPPP VIII nr 11050; Nos vero 
ad terminum magnum, videlicet wyecze proro- 
gavimus ad dominos, utrum terminus domini 
Fridrici procedere debeat 1434 AGZ  XI 90; 
Terminus Ade... et domini Cola... prorogatur... 
ad convencionem magnam dominorum al. wyecz 
1435 AGZ XII 2; Dominus iudex cum ... ceteris 
dominis causam... prorogaverunt usque ad 
colloąuium generale al. wyecze ib. 4, sim. 1491 
AGZ  XIX 392; Nullo iure debet evadere... 
nec se ad collocucionem generałem proclamare 
al. wyecze 1438 AGZ XI 136; Hoc non debet 
evadere terminis colloąuii al. vyeczem 1463 
AGZ  XIII 398; Magno iudicio al. yyeczem 
1473 AGZ XII 351, sim. 1474 ib. 361; Ego pono 
memoriale, quia nobilis Iohannes... excipit 
se ad colloquium generale al. do wyecza 1481 
AGZ  XVI 168, sim. 1499 AGZ XVIH 408; 
Ad conyencionem colloquium al. na yyecze

1491 AGZ  XIX 392; ~  wiece pospolite: Wsta- 
wylysmi, ysz... kaszdi gego (sc. zastawce) 
przyrodzoni... przed naszym sząndzą... vczi- 
nycz ma yawnye... swyadeczstwo, alybo 
w wyeczy pospolythem (in colloquio generali, 
Dział 25: na wieczoch) Sul 36; Przewrothny 
obiczay w othkladanyy rokow yyecza pospoli
tego (colloquii generalis) Sul 73, sim. ib.; Powod 
w wyeczy pospolithem lybo wyelgem (terminum 
colloquii generalis) gynako othlozycz nye może 
Sul 74; W sządzech wyecz pospolithich lvbo 
wyelgych (in iudicio colloquiorum generalium) 
Sul 78; ~  wiece wielgie, wielkie: In judicio 
Radomiriensi ylg. dieto velke wecze idem 
Pacossius pincerna... intromissionem predicte 
hereditatis Domaszow ratilicare debet 1416 
Czrs 90; Szastawyoną dzedzyną zastawcza... 
bąndze mocz wykupycz, acz... na wyeczy 
wyelkeem (in colloquio generali) oswyathezy... ,  
ysz przerzeczoną dzedzyną... gest *zastawoyna 
Sul 12; Przed oblycznosczą krolya alybo wyeczy 
(leg. w wiecu) wyelgheem (in colloquio gene
rali)... skazaw, sząndza złego skazanya naga- 
nyoon bicz ne mozze Sul 18; Na czwarthem 
wyeczy wyelgem lvbo pospolithem (in quarto 
colloquio generali) albo stacz ma, albo procu- 
ratora pewnego poszlacz nye ma opysczycz 
Sul 74; Chczemy, aby... kszągy wyelkego wye
cza (liber colloquii generalis) y dzeye poth 
zamkem trzech klyczow... chowany Sul 78; 
Iudicium magnum generale al. wielkie wyecze
XV RocznHist VIa 100.

3. 'sąd, roki sądowe, iudicium, iuris actio3: 
a. prawa polskiego, iuris Polonici: Jaco Jan ne 
ssmowil swego possla, kyedi by mai wyecze 
w szwey wsszy 1414 Pozn nr 703; Unum (sc. te
stem )... <preco> retractayit, aliter wsperl..., 
dicens ipsum furem e iure iuratum al. wirugo- 
wanego in iure al. wyeczu (leg. w wiecu) 1447 
Tym Sąd 61; Camyenyczsky obligatur domino 
Pełka dare intromissionem in decem marcis 
solucionis... nulla expedicione neque terminis 
terrestribus al. yyeczmy ewadendo 1463 AGZ
XVI 6; ~  rozbić wiece 'przeszkodzić w działal
ności sądu, uniemożliwić działanie sądu, iudicium 
disturbare3: laco Vasil ne yczinil gwałtu
Luthognevowi ani gemv vecza rozbił 1399 
Pyzdr nr 117; Jaco *Poytrzek *wszeld wf nasze 
wecze y rosbil nasze wecze 1402 Kościan nr 189; 
laco Thomislaw prziszedł na Hancziną dzedziną 
gwałtem samotrzecz... y rosbil yey yyecze 
i pywo pobrał 1415 Pyzdr nr 412; Yaco Yan 
kmothowicz s Loskuna roszbil yecze w Studzen- 
czu, tedy *go pąn Potr ne ranił, any oth nego 
rąl (pro ran) mąl, ale gy kmecze raniły 1420

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



126 WIECE WIECNE

Pozn nr 1069; ~  siedzieć na, w wiecu euczestni
czyć w rozprawie sądowej w charakterze członka 
zespołu orzekającego, iuri dicendo interesse : 
Jszeszmy w ten czasch y dzen szedzeli na zagayo- 
nem veczu (jb. nr 1309: w zagayonem veczu) 
1428 Pozn nr 1308; Jacom ya wtenczasz na 
weczv collocatus oth xandza opatha schedzal, 
na zagayonem 1429 Kościan nr 1388; ~  stać 
w wiecu estawić się na rozprawie sądowej, coram 
iudice apparere : Iaco se Manek oboszal szodzi 
stacz weczu (leg. w wiecu) w gego prave w Do- 
brove 1399 Pyzdr nr 115; ~  zagaić wiece 
eotworzyć roki sądowe, iudicium incohare : Jacom 
ya wtenczasch na weczv w masto zoltyssa sche
dzal y weczem zagayl, kyedy prawo skazało 
panv Maczeyewi... Janyka 1429 Kościan 
nr 1387.

b. prawa niemieckiego, iuris Theutonici: Col- 
loąuium wyecze uel poradzenye XV in. JA 
XXVII 267, sim. 1444 AKPr II s. XIV, OrtCel 3, 
OrtZab 527; Proclamato et celebrato bannito 
udicio al. vyecze 1476 MMAe XIII nr 2143; ~  
gajne, gajone, zagajone wiece *roki sądowe 
prawidłowo otwarte, iudicium iure celebratum : 
Ego Bartholdus... resignauL.. dimidiam scol- 
teciam prefatam in colloąuio dieto vlg. gayone 
*weze coram Hermanno, Plocensi scolteto 1314 
KodMazL 39; Iacom ya o thi *grzywdi wsstal 
ot Micolaya, ese my sapovedzal *mogi rolo 
w gaionem veczu oracz 1424 KsMaz II nr 228; 
Jaco czosmy skazały zitho Stankowo s lawnyky 
w zagayon[y]em weczu Przechowy 1428 Pozn 
nr 1304; Jszesmy schedzeli w szagayon[y]em 
veczu tedy, *kedzisz mała Jagneska... soltissem 
(leg. z sołtysem) prauem czynycz, tedis tam 
przed gayonim veczem nye szalowa<ła> o pol- 
osmy grziwny 1430 ib. nr 1352, sim. ib. nr 1351; 
Jsze Yan Coth przisedl przed gayne wecze 
y podał yesd resch, alias ąuadraginta capecia 
siliginis 1432 ib. nr 1387; Zągąyone yyecze 
banitum iudicium ca 1500 Er z 119; ~  (wielikie, 
wielkie) wiece *sąd prawa niemieckiego, odbywa
jący się trzy razy do roku przy udziale pana 
feudalnego łub jego zastępcy, iudicium iuris 
Theutonici, quod ter in anno celebrabatur domino 
feodali vel eius vicario praesente9: In iudicio 
magno banito vlg. welike(feg. w wielikie) vyecze 
venientes Petrus... et Thomek 1426 KsNWarsz 
I nr 76; Sub pena magni iudicii baniti vlg. 
yyelkego yyecza ib. nr 77; Jakub Iudeus pro- 
posuit coram nobis in iudicio magno, yyelke 
yyecze, super Gregorium 1427 ib. nr 81, sim. ib. 
nr 82; In magno al. wyeczy coram... adyocato... 
Stanislaus Orzeszek inscribit... Mrzyglodowy 
sexagenam Johanni ab hoc termino magno

wyecza... usque ad aliud terminum 1459 ib. 
nr 474; Hoc banitum iudicium al. yyelkye 
yyecze sthoy za troye 1485 ib. nr 1020; ~  
wojtowo wiece 'sąd prawa niemieckiego, odby
wający się trzy razy do roku przy udziale pana 
feudalnego lub jego zastępcy,' iudicium iuris 
Theutonici, quod ter in anno celebrabatur domino 
feodali vel eius vicario praesente9: Pro prandio 
magni iudicii, quod dicitur woytowo yyecze, 
quolibet anno tres scotos grossorum nobis dabit 
(sc. scoltetus preposito) 1361 KodWP III 179.

4. w zepsutym tekście: Zzalilo szo gego gemu 
(sc. bogu), isze czlowyeka yczynyl na szemy... 
a wistrzegayocz ge, isze bodo w wyeczu (tactus 
dolore cordis intrinsecus, war. et praecayens 
in futurum, Biblia ołomuniecka: wystrziehage sie 
buducie vieci vecie) BZ  Gen 6,6.

Wiecha *wierzchołek, czubek drzewa, tu w opi
sie herbu, arboris cacumen, hic in insigni gentilicio 
describendo9: D e . .. proprio clenodio *Godzieby, 
pinum cum tribus pinnaculis al. wiechy defe- 
rentes 1424 M il 97.

Wiecheć *zwitek, mała wiązka słomy, siana itp., 
fasciculus stramenticius : Ex dire et diuturne 
famis... aliqui quisquilias feni yeteris, yechcze, 
et purgamenta frumenti dentibus ruminanda 
tradebant X V p. pr. RRp XXII 334, sim. ib. 344; 
Alii parvo lapide leyiter muniunt Christum, 
immo stramine wyechczem XV med. R XXV 
273; *Vyechacz podiscus XV p. post. PF V 9; 
Wyechecz sz botha blathra ca 1500 R XLVII 
354, sim. ca 1500 Erz 119.

Wiecie 'ogłaszać, nazywać, nominare9: Thym 
posdrowy *nan angyol, gdysz naswyantschan 
wyeczy (R XXV 218: wecza) rzkancz: Sdrowa 
yesz Maria XV med. ArchLit XVI 13.

Wiecne 'obowiązek utrzymywania pana feu
dalnego przyjeżdżającego na wieś dla odprawiania 
sądów wielkich, zamieniony z czasem na opłatę 
pieniężną, onus ałendi dominum feodałem, qui ad 
iudicium magnum exercendum in vicum venit, 
postea tributum, quod ob eam causam pecunia 
solvebatur’: Item de tribus iudiciis magnis: 
tria generalia prandia, yeczne dicta, nobis 
cedant quolibet anno, duo prandia kmethones, 
tercium vero scoltetus, vel per sex scotos pro 
quovis prandio sint nobis astricti (1343) 1396 
AKH  XVI 97; Praefatus seultetus... omnimo- 
dam libertatem prandionabus, quod dicitur 
weczne, habebit (1352) XVI KodWP VI 176, 
sim. (1380) XVI ib. 312; Item prandia tria, 
wyeczne dicta, tam Brzezno, quam nove yille 
quolibet anno duo prandia, vel per tres scotos 
pro quoyis prandio, scoltetus vero tertium, 
tenebuntur nobis dare (1353) 1532 DokMp IV
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93; Quod prephatus Ianussius (sc. scoltetus) 
nobis... unum fertonem ąuolibet anno de iudi- 
cio bannito ylg. weczne dare tenebitur 1395 
KodWP III 685; Omnis cmetho de ąuolibet 
manso soluturus est pro censu, pro porco et 
pro wiecne octo scotos singulis annis (1404) 
KodWP VII 232; Cmetones duo iuchcialia, que 
vyeczne dicuntur, et prefatus scultetus tercium 
nobis... solvere sint astricti (1406) XVI ib. 348; 
Solvant kmethones eciam... singulis annis 
pro *wyecznye (war. ib .: wyeczne) mediam 
marcam et scultetus unum fertonem (1409) 
ib. 422; Iudicaria vlg. * wiecznie secundum 
antiąuam consuetudinem solvere cportebunt 
(sc. cmethones) (1424) 1577 DokMp II 37; 
Domini [...] decreyerunt, quod dominus N<ico- 
laus) Górka recipiat a kmethonibus... pro 
vacca al. crowne XVI scotos..., item pro 
yyeczne similiter in moneta debet recipere 
1424 MMAe XIII nr 1595; De ista villa domi
nus... solvet... omnes census pro dominis, 
demptis ortulanis, weczne, ovis et pullis 1432 
ib. nr 1621.

W iecny 'dotyczący wiecu, z wiecem związany, 
qui ad summum nobilium comentum spectaP: 
(roki) wiecne 'sąd odprawiany na wiecu, iudicium 
in summo nobilium comentu celebratum : Eciam 
eadem domina ipsum Marcissium de omnibus 
citacionibus, terminis terrestribus et collo- 
ąuialibus al. wyecznych liberum emisit 1472 
AGZ  XVIII 50; ~  panosza wiecny 'pan, dygni
tarz biorący udział w wiecu, dominus, qui summo 
nobilium comentu assideP: *Megy lystha thecho 
dopusczamy a pothwirczamy... a przy thym 
szu były naszy *vyczny slavethny panoszye 1498 
SKJ III 335.

W iecy *rzeczy podróżne, tłumoki, impedi- 
menta, sarcinae : Cum ipso erant et pugnaye- 
runt, acceptis spoliis yolebant aliąuid dare 
illis, qui remanserant ad sarcinas y nassych 
wyeczy XV p. pr. R XXII 335. ~  Bohemizm.

W ieczernik  'pomieszczenie przeznaczone do 
spożywania posiłków, zwłaszcza wieczornych, 
cenaculum, concłave, quo cibus vespertinus sume- 
batur: Cenaculum yyeczernyk vel yyeczerznya 
oz 1500 Erz 119.

W ieczerny cf. W ieczorny
W ieczerza fo r m y : n. sg. wieczerza ca 1455 

JA XIV 491, ca 1500 Erz 119, Rozm 493, 
etc.; ~  g. sg. wieczerze Rozm 532. 541; wie- 
czerzej 1471 MamKal 269, Rozm 382. 531; 
wieczerzy Rozm 383. 529. 531; ~  d. sg. wiecze
rzy Rozm 519; ~  ac. sg. wieczerzą XV p. pr. JA 
XV 536, BZ  Judith 6,19, XV R XXV 142, 
etc.; ~  i. sg. wieczerzą ca 1500 PieśniWład 177,

Rozm 517; ~  ł. sg. (po) wieczerzy ca 1420 
R XXV 229, 1484 Reg 711, Rozm 368, etc. etc.; 
wieczerzej 1453 R XXV 208, ca 1470 MamLub 
269; ~  n.pl. wieczerze XV in. GIKazB II 90.

Z n a c ze n ia : 1. 'posiłek wieczorny, cena,
cibus \espertinvS: Diyerse... erant paschę, ve- 
czerze, de ąuibus hic non loąuitur XV in. 
GIKazB II 90; Tedi Ozias... vcziny wyelyko 
yyeczerzo (cenam magnam) BZ Judith 6,19; 
O wyeczerzey refeccio (war. kał. : z wyeczerzey 
refeccione; ubi est refectio mea, ubi pascha cum 
discipulis meis manducem? Marc 14,14) ca 1470 
MamLub 269; Mayą (sc. bracia) myeczi na 
yyeczerzy y w obyedzye dosyczy (sint prandii 
cenaeąue refectione contenti) 1484 Reg 711; 
Nye mayą (sc. bracia) obyadyaczy any tez vye- 
czerzaczi, alyz pyrzye przedthym paczyerz... 
zmo<wią, po) obyedzie y tez po yyeczerzy (post 
sumptione) <takież> ib.; Unusquisque enim 
suam cenam presumit ad manducandum, vulga- 
riter expone sic: wszelky z wasz pyrwey 
szwa wyeczerzą pyrwey gye (I Cor 11,21) XV 
ex. R XXV 142; Vyeczerza cena ca 1500 Erz 119; 
Rymyąne lycze y byale za wyeczerzą było blade, 
gdy w Bethanyy wyeczerzal Iesus ca 1500 
PieśniWład 177; lozeph... yezyal gosczye sobą 
(leg. z sobą) na yyeczerza (ad cenam) Rozm 102, 
sim. ib. 493; Kyedy czynys obyad albo yyeczerza 
(cum facis prandium aut cenam Luc 14,12), 
nye zoyy przyaczyol ib. 381, sim. ib. 442; 
Przykład o yyeczerzy yyeczney (pro yyelykey?). 
A myły Iesus cdpoyyedzyal...: Czlovyek ye- 
den yczynyl yyeczerza yyelyka (fecit cenam 
magnam Luc 14,16)... y posiał sługą svego, 
aby poyyedzyal thym, którzy ssa yezyany, yze 
czass yyeczerzey (hora cenae Luc 14,17), yzeby 
przysly ib. 382; Yze nyyeden onych mazoy, 
którzy ssą były yezyany, nye ykuszy mey yye
czerzy (nenio... gustabit cenam meam Luc 
14,24) ib. 383; Mylyyą (,sr. mistrzowie) yysche 
szyedzenya na yyeczer<z)ach (in cenis Mat 
23,6) ib. 417; Yako yyz było yyeczor po yyecze
rzy y po kazanyy, ystawschy dostoyna dzyeyy- 
cza y schla na svą modlythya ib 494, sim. ib. 493. 
518; Yako myły Iesus po tern przedanyy... po- 
sadzyl y (leg. ji, sc. Judasza) za yyeczerzą 
myedzy ssobą a syoyą mathką ib. 517; ~  ~  
'wieczerza, którą spożył Chrystus z apostołami 
przed swą męką, cena domini : Chlep s krwo 
taki nine postał, yedno nam na pamocz został, 
czszo y (leg. ji 'go5) szam bog wyeczerzo (leg. 
w wieczerzą) zegnał XV p.pr. JA XV 536; 
Mynya, yszby szye takysz zyolyenykom dal 
(sc. Jesus) na yyeczerzy (in cena) Rozm 368, 
sim. ib. 541. 566; O tern, yako myły Iesus
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Vyelyky(/cg. wWieliki) Czvartek posiał svyątego 
Pyotra y Yana gotovacz yyeczerza ib. 519, 
sim. ib. 520. 521; Tegosz dnya myano zabycz 
baranka kv yyeczerzy ib. 519; Gd[z]ysch vczy- 
nyona yyeczerza, czvsch przygotovana, alye 
yescze nye skonana (cena facta Jo 13,2) ib. 531; 
Vstal (sc. Krystus) od yyeczerzy (a cena 
Jo 13,4, ib. 532: od yyeczerze, ib. 531: od yyecze- 
rzey) ib.; Gdyś yyeczerzaly szą, czvsch yyeczerze 
dokonayaly (cenantibus Mat 26.26), yzyayschy 
myły Iesus chleb, y pożegnał ib. 541; Ten myecz 
myal (sc. św. Piotr) po yyeczerzy (post cenam), 
*ktorem yyeczerzal s myłem lesucristem ib. 
640; ~  Ihus Xpus... po czwarthkowey yeczeri 
(R XXV 208: p o ... *czvyarkovey yyeczerzey, 
Rozm 680: p o ... yyeczerzy poslyednyey). . . ,  
gdi są modlił w ogrodzę..., stradzon ca 1420 
R XXV 229; Czczyenye o poslyedney yyeczerzy 
mylego Iesucrista Rozm 528; ~  ~  wieczerza 
boża 'sakrament komunii św., eucharistia : 
Moyy thu svyąty Byernat w kxyagach o yyecze
rzy bozey rzekącz Rozm 601.

2. pusta wieczerza 'nocne czuwanie przy 
zmarłym, yigiliae no c tu ma e ad mor tui lectum 
actae5: Pusta yyeczerza excubie ca 1455 JA 
XIV 491.

Wieczerzać f o r m y : inf. wieczerzać 1484 
Reg 711; — praet. 2. sg. m. -ś wieczerzał Rozm 
620; 3. sg. m. wieczerzał jest 1424 Msza III 
s. 57, sim. VI. VII. XIV; wieczerzał XV med. 
Msza V s. 261, 1451 MacDod 104, ca 1470 
MamLub 237, etc.; 3. pi. m. wieczerzali są 
Rozm 541; wieczerzali Rozm 5 2 \; ~  condit. 
1. sg. m. bych wieczerzał Rozm 398; 2. sg. m. 
-by -ś wieczerzał XV ex. PF  III 178; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. wieczerzano 1413—4 
Msza 1 s. 261, sim. XII; ~  praes. pass. 3. sg. 
neutr. wieczerzano jest 1426 Msza IV s. 314, 
sim. VIII.

Z n aczen ie: 'spożywać posiłek wieczorny,
cenare, cibum vespertinum sumere5: Nye wyecze- 
rzal incenatus (abiit rex in domum suam et 
dormiyit incenatus Dan 6,18) ca 1470 MamLub 
237; Nye mayą (sc. bracia) obyadvaczy any tez 
yyeczerzaczi (cena non... sumatur), alyz pyrzye 
przed thym paczyerz... zmo<wią> 1484 Reg 711; 
Veniam hac lege, ut tu postridie hujus diei apud 
me coenes thim obyczayem przyda, yzby thysz 
thy trzecziego dnya v mnye wyeczerzal XV 
ex. PF III 178; Rymyąne lycze y byale za wye- 
czerzą było blade, gdy w Bethanyy wyeczerzal 
lesus ca 1500 PieśniWład 177; Przygotow, czo 
bych yyeczerzal (para, quod cenem Luc 17,8) 
Rozm 398; On yem ykaze yyelyka yslana na 
yyschey cząsczy, czysch na trzemye, podług

obyczaya zydovskyego, *ktorys czynyly trzemy 
na yyrzchv, gdzyez yyeczerzaly (in superiori 
parte domus faciebant Palaestini cenacula) 
ib. 521; ~  o spożywaniu ostatniej wieczerzy 
przez Chrystusa i apostołów, de cena ultima 
a Christo eiusąue apostolis sumpta: Takesz, 
gdysz wećz<e)rzaal yest (sc. Jesus, Msza V: 
wyeczerzal, IV. VIII: wyeczerzano yest, I. XII: 
wyeczerzano, postąuam cenatum est), wsząw 
y ten przeswyatli kelych w szwąte... rancze 
swoye 1424 Msza III s. 57, sim. VI. VII. XIV; 
Szukayocz Yesu Crista..., nadczewayocz sze, 
aby geszcze byl w *domo, gdzesz tho weczerząl 
1451 MacDod 104, sim. Rozm 579. 592, etc.; 
Ieszus kyedy yyeczerzal, szwe czyalo rosdawal 
XV ex. SKJ 1 144, sim. Rozm 542; Tegodlya 
gdyś yyeczerzaly szą, czvsch yyeczerze dokona
yaly (cenantibus Mat 26,26), vzyavschy myły 
Iesus chleb y pożegnał Rozm 541; O luda- 
schu,... yschakosch tey noczy s nym (sc. z Jesu
sem) yyeczerzal? ib. 620. ~  Cf. Odwieczerzać.

Wieczerzadlnia 'pomieszczenie przeznaczone 
do spożywania posiłków, zwłaszcza wieczornych, 
cenaculum, conc!ave, quo cibus yespertinus sumę- 
batur : Wyeczerzadlney (war. kal.: wyeczie- 
rzadlnya, BZ: przes okno palaczowe) cenaculum 
(cecidit Ochozias per cancellos cenaculi sui 
IV Reg 1,2) ca 1470 MamLub 85; Wyeczerzadl- 
nye cenacula (aedificabo mihi domum latam 
et cenacula spatiosa Jer 22,14) ib. 211.

Wieczerzadlo 'pomieszczenie przeznaczone do 
spożywania posiłków, zwłaszcza wieczornych, 
cenaculum, conclave, quo cibus yespertinus sume- 
batur : Tulitąue Helias puerum et deposuit 
eum de cenaculo, z *waczerzad!a, ad inferiorem 
domum (III Reg 17,23) XV p.pr. SKJ I 313; 
Po nyem dzalal Melchias... ez do wyeczerzadla 
wogelnego a myedzi wyeczerzadlem kotovim 
(usque ad cenaculum anguli et inter cenaculum 
anguli) a myedzi brono stadno dzalaly rzemyosl- 
nyci BZ  Neh 3,30. 31. ~  Bohemizm.

Wieczerznia 'pomieszczenie przeznaczone do 
spożywania posiłków, zwłaszcza wieczornych, 
cenaculum, conclare, quo cibus yespertinus sumę- 
batur : Cenaculum yyeczernyk yel yyeczerznya 
ca 1500 Er z 119. ~  Bohemizm.

Wieczerzny cf. Wieczorny
Wiecznie 1. 'bez końca w czasie, przez całą 

wieczność, na wieki, sine fine et principio, 
perpetuo, in aeternum : Wszysczy szwyaczy 
pr[z]osczye..., byśmy s yamy bydlily,vyecznye 
boga chwaliły Bogur C; Racz daczy dobre 
skonanye..., abichom *czy wszdi chwalyly 
a zs tobą veczne królowały 1421 GIJag 91, 
sim. Rozm 783; Credimus, quia eciam simul
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viuemus cum illo pewnye wyerzymy, pospolycze, 
thez wyecznye bądzem sz nym żywy (Rom 6, 8) 
XV med. SKJ I 100; Odloczon Aaron,... 
abi zazegal kadzidło panv... a blogoslauil 
gego gymyo wyecznye (in perpetuum) BZ  I Par 
23, 13; Day, aby tha offyara... bacz tobye 
przyemną.. . ,  aby sza szmyloval, aby sza thy 
szluthowal [...] wyecznye (ut sacrificium... 
sit te miserante propitiabile in saecula saeculo- 
rum, Msza III: na wyeky weczne, XII: n[y]a 
wyeky wyecznye) 1456 Msza VI s. 264, sim. XIV; 
Swyathle oblycze wydzyely na górze trzey 
apostoly, dla szlothkosczy Pyotr zawołał, na 
*gorrze wyecznye myeszkacz chczyal ca 1500 
PieśniWład 177.

2. 4 trwale, na stałe, na zawsze, semper, in 
perpetuum : O cthoro drogo Gunolth na mo 
szalował, tha nye gest yemv wiloszona do 
cirekwe wecznye 1427 ZapWarsz nr 2709, 
sim. ib.; Ctora bi bila trawa w vgorze, th<ę> 
ya mam pascz wyeczne 1430 ib. nr 354, sim. ib. 
nr 355; Tegdi gdi trzi lyatha mynąn przerze- 
czona, otpadnąn vyecznye sbozaa przepy- 
saan<e)go Sul 94; ~  (o kupnie itp. ziemi, 
dóbr, de tenis, bonis emendis, etc.) 'z prawem 
własności, dziedzicznie, iure hereditario, in aeter
num : Jaco szósta czanszcz Tupadl stoy w za
stawę,... a ne przedana weczne od Yacussza 
1403RtGn nr 121, sim. 1411 K a im  364, 1412 ib. 
nr 376, etc.; Jacoszmi przi tern biły, gdi Scze- 
pan kupił weczne Strzedzewo 1411 Kał nr 513, 
sim. 1415 Pyzdr nr 392, 1428 ZapWarsz nr 2836, 
etc.; Iaco Potr przedal Ianoui *wf czwarthe 
czansczi dzedzini schodnią(pro schodnią)czanscz 
y mai mv yą *wfszdacz weczne 1414 Kai nr 467, 
sim. 1424 Kościan nr 1107, 1424 ZapWarsz 
nr 105, etc.; Ysze M icolay... dzerszy spokoyne 
trzydzeszczy y trzy latha poluyrzebe y poi 
ogroda y k yego czaszczy *wethczne przysłucha, 
czszo o ne nany Yan[a] szalował 1425 Kał 
nr 911; Gęstły w rok zaplaczycz zamyeschkayą 
(sc. bracia stryjeczna), tedy dzewky wyecznye 
(Sul 72: wyekvyscze) dzyedzyczstwo osyagną 
(hereditates perpetuo possidebunt) Dział 66.

Wieczno (o kupnie itp. ziemi, dóbr, de terris, 
bonis emendis, etc.) 'z prawem własności, dzie
dzicznie, na zawsze, na stałe, iure hereditario, 
in aeternum : Iaco vedzo y swatczo, eze to 
kupił weczno Potr 1405 HubeZb 112; Yako 
*Hanko swim (leg. z swym) occzem vytrzimala 
po<lo)uiczo Gorzicz trzidzesczi lat y trzi lata 
s p<o)coyem y cupona veczno 1405 Kał nr 149; 
Esze Jacusz Mikolaiowi dal czthirzi grziwni... 
na thą dzelnicą, csso yą mu bil vieczno przedal 
1412 JA VI 214; Jako tich nyw, czso Barthosch

moui, bichom gich myeli trzeczo czanscz, tich 
mamy polouiczo, a Barthoschew oczecz any 
gego *braczey ne cupil bil tego wyeczno 1420 
TPaw VII nr 1697; Tho *thszo dzerszy, to 
weczno dzerzy 1424 Kał nr 895.

Wiecznoć *prawo posiadania majątku tytułem 
własności, dziedzicznie, . na zawsze, na stałe, 
ius aliąuid in aeternum, iure hereditario, possi- 
dendi : JszeZyemaksz Gadowaczascz szwoya... 
Pyotrovy, brathowy szwoyenw,... przedal..., 
kthora czascz na pyrwe roky Zyemak przeth 
prawem myal wsszdacz y w kxagy *wyecznocz 
zapysszacz 1472 ZapWarsz nr 2963.

Wieczność fo rm y: n. sg. wieczność XV med. 
RRp XXIII 279, ca 1450 PF IV 577, ca 1470 
MamLub 221; ~  g. sg. wieczności ca 1430 
GlKazB II 16, XV p. pr. R XXV 271, 1467 
AGZ XV 447, etc.; ~  d. sg. wieczności FI 
Hab 10, 1460 PF V 38, M W  120a; -  ac. sg. 
wieczność Sul 86; ~  i. sg. wiecznością 1447 
AGZ XIII 224, XV med. RRp XXIII 279; -  
/. sg. (w) wieczności Rozm 555.

Z n aczen ia:  1. 4ciągłe trwanie bez początku 
i bez końca, niezmienność bycia, trwałość, 
aeternitas, tempus fine et pńncipio carens : 
Quomodo igitur predita est tibi, gl. sc. soli,... 
tante virtualitatis causalitas ac perpetuositas, 
gl. perhennitas, eternitas wyecznoscz, soliditatis 
tante XV med. RRp XXIII 279; Finis autem 
naturę, gl. creature, racionalis est sine omni 
mało gaudere, omni vero bono cum perpetui- 
tate, gl. eternitate, perhennitate z wecznoscza, 
securitatis et securitate veritatis letari ib.; 
Quoniam humana memoria eternitati non com- 
mensuratur ysz gdysz pamyacz czbowyecza 
(pro czlowyecza) albo lu<d>ska yeczncszcy 
nye mosze bycz przemerzoną 1460 PF V 38; ~
4szczęście wieczne, felicitas aeterna : Angelske 
y człowiecze stworzenye ku poznanyu siebie 
bog sztworzil, ktoresz przirodzenye vstawicz 
ku wiecznosczi chczial, to przirodzenye przes 
watpienya ku swemu podobyenstvu stworzil 
M W  120a; ~  jako cecha boga oraz poszcze
gólnych osób trójcy św., proprietas dei atąue 
singularum personarum s. trinitatis: Naklonony 
so pagorky sweczky ot dróg kv wecznosczy 
gego (ab itineribus aeternitatis eius Hab 3, 6, 
Pul: od dróg wyecznoszczy yego) FI Hab 10; 
Hec dies, quam vidit (sc. Abraham) per fidem,... 
fuit sue (sc. Christi) eternitatis, Yecznosczy, 
que nescit occasum (Jo 8, 56) ca 1430 GlKazB 
II 16; Qui es in coelis: speculum eternitatis, 
swyerzczadlo wyecznoscy,... thezaurus eterne 
felicitatis scarb wyecznego sczascza XV p. pr. 
R XXV 271; Pospolnaa wyecznoscz ca 1450
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PF IV 577; Zrzadz ve mnye grzeschne czyalo 
albo vczynek twoyey vyecznosczy Naw 137; 
A yestly bog v nym osvyeczon, bog y (leg. ji 'go5) 
tez osvyczy, czysch Iesucrista sam y szobye, 
nathychmyast y (leg. ji 'go5) osyyeczy, to yest 
yyecznosczy (leg. w wieczności) bosthva (Jo 13, 
32) Rozm 555; ~  z wieczności *od pradawna, 
od zawsze, ab aeterno, a tempońbus aeternis9: 
Thocz umyszlyl (sc. bog) sz wyecznosczy szba- 
wycz szwoy lyud sz zalosczy XV p. post. R XIX 
52; Nye yest poczynayączy szye any ktorego 
początka ma, alye prze szvego ('wszego5) po- 
czątka v yednym bostyye z yyecznosczy przeby
wamy v rowney moczy boskyey (ab aeterno 
mansimus in patri maiestate) Rozm 164.

2. długa wieczność 'długotrwałość, długie trwa
nie, diuturnitas, longum tempus5: Długa yyecz- 
noscz longiturnitas (disce,... ubi sit intellectus, 
ut scias simul, ubi sit longiturnitas yitae et 
yictus Bar 3, 14) ca 1470 MamLub 221.

3. *prawo posiadania majątku tytułem włas
ności, dziedzicznie, na zawsze, na stałe, ius 
aliąuid in aeternum, iure hereditario, possidendi' : 
Nobilis Włodek... obligayit yillam regalem 
dictam M odridz..., in centum marcis... no- 
bili Hylko... cum... perpetualitate al. s wyecz- 
nosczą 1447 AGZ XIII 224; Zastawa ve trzy- 
dzyesczy lath nye yikupyona wpada w wyecz- 
noscz Suł 86; Super quam ecclesiam ipse Philip 
habet iura perpetuitatis et hereditatis al. wyecz
nosczy y dzedzyczstwa a primitiyis possessori- 
bus eiusdem yille Osschany (1465) \A61 AGZXN  
447; Cormanyczsky fecit ministeriali ex addi- 
cione iudicis interdicere al. zapowyedzyecz lysth 
zapissu yyecznoszczy 1493 AGZ XVI 244.

Wieczny, Wieczni fo r m y : n. sg. m. wieczny 
1437 Wisi nr 228 s. 87, XV med. SKJ I 102, 
1481 PF IV 747, etc.; f . wieczna 1425 AKPr 
VIIIa 164, XV med. SKJ I 102, BZ  Lev 23, 21, 
etc.; neutr. wieczne 1424 Msza III s. 67, 1427 
ZapWarsz nr 2687, XV med. SKJ I 121, etc.; 
wiecznie ca 1431 Msza XII s. 223, sim. VI. 
XIV, ca 1500 R XIX 74; -  g. sg. wiecznego 
1449 AGZ XIV 283. 284, XV med. SKJ 
V 253; m. wiecznego 1424 Msza III s. 58, 
sim. VI, XV med. SKJ I 93, etc.; wiecz- 
niego XV p. post. R XXV 236; / .  wieczne 
Kśw cr 1. 22, 1408 Kał nr 261, BZ  Num 29, 38, 
Puł 22 arg.; wiecznie BZ Num 29, 31; wiecznej 
BZ Num 28, 3. 29, 16. 34, M W  21 b, Naw 80, 
XV p. post. Kałużn 288; neutr. wiecznego Kśw 
av 15, Bogur B—F, 1423 AKPr VIIIa 162, 
etc.; ~  d. sg. m. wiecznemu 1424 Msza III 
s. 53, sim. IV. XIV, 1444 R XXIII 302, etc.; 
wieczniemu ca 1431 Msza XII s. 214, sim. VI;

/ .  wiecznej BZ  Num 28, 10. Dział 2, 1461—7 
Serm 415r; neutr. wiecznemu FI i Puł Ath 27, 
M W  112a. 1484 Reg 704, Naw 113; ~  ac. sg. m. 
wieczny Wierzę 1. 6—10. 13. 13a. 17, Dek I 2. 3. 
III 12. 16, 1401 HubeZb 80, etc. etc.; wiecznego 
Puł 134 arg.;/. wieczną XV med. SKJ I 63. 97. 
98. 113, BZ Num 28, 15, etc.; neutr. wieczne XV 
in. Małk 118, Błaż 322, BZ  Gen 17,8, etc. etc.; 
wiecznie BZ I Par 16, 17; ~  v. sg. m. wieczny 
Naw 77; / .  wieczna De ncitiv w. 53; ^  i. sg. m. 
wiecznym 1415 Czrs 49, 1418 TPaw VII nr 169, 
1428 Kościan nr 1366, etc.; f. wieczną 1442 
Pozn nr 1606, BZ Ex 12, 14, 1474 AGZ XIX  16, 
Rozm 546; neutr. wiecznym Dek II 4. III 12, 
BZ Lev 24, 8. Num 18, 19, etc.; ~  1. sg. m. 
(w) wiecznem 1428 ZapWarsz nr 2898, XV med. 
R XXII 244, Rozm 249. 313; wiecznym Rozm 
365; / .  wiecznej XV med. SKJ I 113, XV med. 
SKJ V 253, M W  21 a, Rozm 382; wieczniej 
1449 R XXV 166; neutr. wieczniem 1456 ZabU- 
Pozn 100; ~  n. p l.f .  wieczne ca 1500PieśniWład 
174; wiecznie M W  11 lb ; neutr. wieczna BZ 
Num 35, 29; ~  g.p ł. m. wiecznych 1430 AKPr 
VIIIa 173, 1440 AGZ XIV 11. 13, XV med. SKJ 
1115, etc.; f. wiecznych XV p. post. SKJ I 147; 
~  ac.pl. wiecznie 1475 A G Z X II363; m. wieczne 
1401 Kał nr 23, 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII, 
XII, etc. etc.; wiecznie 1413—A Msza I s. 263, 
sim. IV. VI. XIV, etc.;f. wieczne 1417 Czrs 114; 
wiecznie XV ex. SKJ I 146; ~  i. pl. m. wiecz
nymi BZ Deut 33, 27; / .  wiecznymi 1477 Zap
Warsz nr 3092. ~  Grafika nie we wszystkich 

przypadkach pozwała na rozróżnienie lekcji -n- 
i -ń-.

Z naczen ia: 1. 'nieprzemijający w czasie, 
trwający bez końca, wiekuisty, nieskończony, 
też nieustanny, ciągły, fine ccirens, aeternus, 
sempiternus, perpetuus \ Przidal (sc. bog) nam 
sdrowa yecznego, starosto scowal pkelnego 
Bogur B—F; To gest zayste kelich krwe moyey 
nowego y wecznego zakona (novi et aeterni 
testamenti, Msza XII: wyecznego oszwathczye- 
nya, I. VIII: wyekuyszthego ystawyenya) 1424 
Msza III s. 58, sim. VI; Yeesz czyalo vsty 
przyyolysmi, pane, czysto mysio y duschzo 
przymymi a z daru czassznego bąndz naam 
lekarstwo wyeczne (remedium sempiternum, 
Msza VI. XII. XIV: vyecznye) 1424 Msza III 
s. 67; Wzpomyono na wyeczni szlyub (recorda- 
bor foederis sempiterni), genze syo stal myedzi 
bogem a myedzy wszelko żywo duszo BZ 
Gen 9, 16, sim. ib. 17, 7. 19, ca 1470 MamLub 
190; Dam tobye y twemu syemyenyu zemyo... 
wyeczne (leg. w wieczne) ymyenye (in possessio- 
nem aeternam) BZ Gen 17, 8, sim. ib. 48, 4;
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Abi bilo na wyeczne znamy0 szlub<u> (ut sit 
in signum foederis) myedzy mn0 a myedzy wamy 
ib. 17, 11; Poszegnanya <otcza> twego poszy- 
lona so s poszegnanya otczow gego pirzwey, 
nysz przyszła gest szoodza pagórków wyecz- 
nych (desiderium collium aeternorum) ib. 49, 26; 
Bodzeczye gy (sc. dzień przyszcia pana) slawycz 
gody panu w waszich rodzech chwało wyeczno 
(cultu sempiterno) BZ  Ex 12, 14; Przikazanye 
iest wyeczne (praeceptum est sempiternum) 
waszem (leg. w waszem) pokolenyy BZ  Lev 23,
14, sim. ib. Num 19, 21; Wlosnoscz wyeczna 
bodze (legitimum sempiternum erit) we wszech 
przebytczech w *pokolenyo waszem BZ Lev 23, 
21, sim. ib. 23, 31. 41. Num 18, 23; Na kalszde 
soboti przemyenyoni bodo (sc. chleby) przed 
bogem, *przyotti od synów israelskich prawim 
prawem wyecznim (foedere sempiterno) BZ  
Lev 24, 8, sim. ib. Num 18, 19; Bodze takes 
gemv iako semyenyy gego vmowo (pro vmowa) 
kapłaństwa wyecznego (pactum sacerdotii sem
piternum) BZ Num 25, 13; Ty to (sc. przyka
zania) wyeczna bodo (haec sempiterna erunt) 
ib. 35, 29; Z virzchv starich gor, z iablek vyecz- 
nich pagórków (de pomis collium aeternorum) 
BZ  Deut 33, 15; Vstauil to Iacoboui za przika
zanye a Israhelowy w swyadeczstwye wyecznye 
(in pactum sempiternum) BZ I Par 16, 17; 
Wyelmoszcze boga se mno y powyszaymy 
ymyę yego wyecznym dobrem (exaltemus nomen 
eius in idipsum, Fl: w nem samem) Pul 33, 3; 
Gdy czye przyyma, day my zdrowye yyeczne! 
Naw 93; Naszwyathszemv bosthwv... b<ądź) 
yyeczna chwała ca 1500 PamLit XXVIII 305; ~  
imienie wieczne (u Żydów, apud Iudaeos) 
*ziemia, posiadłość, której nie można było sprze
dać, terra, quae vendi non potuiP: Ale przed- 
myescza swego nye *pprzedadzyo (sc. sługi 
kościelne), bo gymyenye gich wyeczne gest 
(quia possessio sempiterna est) BZ Lev 25, 34; ~  
obiata wieczna fcodzienna ofiara składana przez 
Żydów rano i wieczorem, sacrificium omni manę 
et vespere a Iudaeis deo immołari solitum : 
Tocz so offyeri, gesz to macze offyerowacz: 
barani roczne nyepokalane, dwa na wszelki 
dzen obyati zapalney wyeczney (in holocaustum 
sempiternum) BZ  Num 28,3; Na kasdo soboto 
kv obyecze zapalney wyeczney (in holocaustum 
sempiternum) ib. 28, 10; Kozel offyerowan 
bodze bogv za grzech na obyato zapalno 
wyeczno (in holocaustum sempiternum) ib. 28,
15, sim. ib. 28, 30. 29, 6. 11; Szóstego dnya 
offyeryycze... koszla za grzech kromye obyati 
wyecznye (absąue holocausto sempiterno, ib. 29,
16, 34: wyeczney, 29, 38: wyeczne) ib. 29, 31; ~

drzewo żywota wiecznego frajskie drzewo, 
którego owoce miały zapewniać nieśmiertelność, 
arbor paradisi, cuius fructus immortalitatem dare 
dicebantur : Owa tocz Adam iako geden z nas 
yczynyon gest wyedzocz dobre y zle, przeto abi 
nye doszogl swo roko na drzewo żywota 
wyecznego (ne forte... sumat etiam de ligno 
yitae) BZ  Gen 3, 22; ^  wieczne błogosławień
stwo, chwała wieczn(i)a, wieczne krolewanie, 
krolewstwo wieczne, wieczna oćczyzna, od
płata, wieczne otpoczynienie, odpoczywanie, 
pocieszenie, wieczny przebytek, wieczne przy
bytki, radość wieczna, wieczn(i)e radości, wiecz
na szczęsność, świat wieczny, wieczna światłość, 
świątość, wieczne ucieszenie, wiesiele, zbawienie, 
wieczna ziemia, żywot wieczny, wieczny żywot 
(w religii chrześcijańskiej, in religione Christiana) 
'nie mająca końca szczęśliwość po śmierci, też 
niebo, raj jako miejsce wiecznej szczęśliwości po 
śmierci, vita beata, qua iustipost mortem fruuntur, 
vita aeterna, pax aeterna in caelis : Dany <są 
święci anjeli w towa)ristuo uecnego croleuana 
Kśw av 15; *Postrzebyzno gest kv wecznemv 
zbawenv (ad aeternam salutem), aby *opleczene 
albo czala przygocze tesz pana naszego Gezv 
Krysta werne werzil Fl Ath 27, sim. Pul, sim. 
1484 Reg 704, Naw 113; Werzo w ...  czala 
zmartwichwszthane y ziwoth weczni (Wierzę 
3—5. 14: wekugi ziwot, 8—10. 13. 17: wetzny 
szywoth, 18: zywoth wyekvysthy, 20: zyyotha 
wyecz<ne)go otrzimanye) Wierzę 1. 6. 7. 13a; 
Za krotko moko wyeszmyecye wyeczne 
wyesyele Błaż 322; Blogoslawyeny są tu na 
drodze, bo wydzą czistą wyarą boga, a potem 
gi vzrzą okyem w oko w wyecznem przebitku 
XV med. R XXII 244; Sic currite, ut comprehen- 
datis, gl. sc. brauium vite eterne byscze pochwa- 
czyly yyeczną odpłatą (I Cor 9, 24) XV med. 
SKJ I 63; Scitis, ąuoniam omnis homicida 
non habet vitam, gl. sc. eternam wyecznego 
żywota (I Jo 3, 15) ib. 93; Scimus enim, quod 
omnis creatura ingemiscit, gl. propter expecta- 
cionem futurę glorie robotuge w dobrych 
wczynkoch o chwała wyeczna (Rom 8, 22, 
R XXV 166: o chwale wyecznyey) ib. 97; Non  
reddentes malum pro m ało,... sed e contrario 
benedicentes, quia in hoc vocati estis, vt bene- 
diccionem hereditate possideatis, gl. qui vocati 
estis ad eternam hereditatem wyeczna oczczyznę 
osszęglybyscze (I Pet 3, 9) ib. 98; Que enim 
seminauerit homo, hec metet, gl. id est horum 
mercedem recipiat in futura vita tho bądze zącz 
veczney (leg. w wiecznej) otpłacze (Gal 6, 8) 
ib. 113; Qui (sc. Christus) electos suos ascriberet 
in eternitate popyssacz myal w radoszczy
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wyeczney XV med. SKJ V 253; Wyeczna 
szczasnoscz ca 1455 JA XIV 490; Vtunturque 
boni, iure quiete boni, gl. pace eterna wyecznego 
othpoczynienia 1466 R XXII 19; Boże... slutuy 
se miloscziwie nad duszami rodziczow naszich ... 
a nas sz nimi w wieczney swiątosczi... zrzandzi 
zicz M W  21 a; D ay... duszam naszem wyecz- 
<n)e odpoczywanye M W  86b; *Kktorzi dobree 
czinili, poydą w ziwot wieczny (in vitam aeter- 
nam, FI i Pul: wekvgy), ale ktorzi zlee, w ogen 
wieczny (in ignem aeternum Ath 39, FI i Pul: 
wekvgy) M W  114a; Chcze, aby ony tho yego 
synovye... po zyvoczye nynyeysche nądze dostą
piliby yyecznego blogoslayyenystwa (aeterne 
beatitudinis) 1484 Reg 705; Day nam wyeczne 
yczyeszenye (Naw 157: wyeczne poczyeschenye)! 
XV p.post. R XIX 98, sim. XV p. post. SKJ 
I 146; Szyodmasz radoszcz była thwoyą, gdy 
thobye rzeki: Mathko myła, pocz yybrana 
yyeczna (leg. w wieczną) szwyathloszcz! XV 
p. post. SKJ I 147; Obyecząną gym (sc. Żydom) 
zyemyą <dał>, ale nąm wyeczną obyeczal XV 
ex. MacDod 140; Maria, przesz bolesczy, 
kthore yesz czyerpala, oddal od nasz sloszczy, 
day wyecznye radosczy! XV ex. SKJ I 146; 
Vkaszy go (sc. Chrystusa) nam po szmyerczy, 
tam gdzye szą yyeczne radosczy ca 1500 Pieśni- 
Wład 174; Yen yyerzy w szyna bożego,... 
bądzye myal syyat veczny (habet vitam aeter- 
nam Jo 3, 36) Rozm 241; Kto straczy dvscha 
svoyą prze myą, naydzye yą y zyyoczye yyecz- 
nym (Mat 16, 25) ib. 365; Czynczye przyaczyelye 
z ganyebnego dobytka, bo kyedy nyedostateczny 
bądzyeczye, vezmą vasz yyeczne (leg. w wieczne, 
R XXIV 74: wekviste, leg. w wiekuiste) przy- 
bytky (ut, cum defeceritis, recipiant vos in 
aeterna tabernacula Luc 16, 9) ib. 390; Ya 
sprayyam yam stałym krolevstvo yyeczne, yako 
sprayyl mnye oczyecz moy (Luc 22, 29) ib. 559; 
~  wieczne cirpienie, wieczna męka, wieczny 
ogień, wieczne potępienie, wieczna śmierć, 
śmierć wieczna, wieczne zapadnienie, zatra
cenie, żałość wieczna (w religii chrześcijań
skiej, in religione Christiana) 'nie mające końca 
cierpienia duszy w piekle po śmierci, utrata 
zbawienia, damnatio aeterna, inferni poena sempi- 
ternd: Yde tobe crol zbauicel, izbi nas ot uecne 
smircy zbauil Kśw cr 1, sim. ib. 22; Tocz yest 
boże przykazanye. . . ,  kthore pan bog kazał 
ymyecz y wmegacz (leg. umiejąc) pelnycz poth 
wyecznym *zatraczeynm Dek II 4. III 12; 
Proszymi, pane, aby... raczył... od wecznego 
(Msza V: wyekuistego, XII: *wyekugygo) po- 
tampenya (ab aeterna damnatione) nas wytar- 
gacz 1424 Msza III s. 54, sim. IV. VI—VIII.

XIV; Wyecznem<u> ognyy (aeterno igni) przi- 
sodzeny bod0 Błaż 320; Nam finis illorum 
mors, gl. sc. eterna szkonanye grzesznych 
smyercz wyeczna (AKH  VI 445: yyeczna 
szmyerc) w pyekle (Rom 6, 21) XV med. SKJ 
I 102, sim. ib.; Qui seminat in carne sua, de 
carne et met et corrupcionem, gl. sc. culpe et 
gehenne eterne podług czala bądze zącz wyeczną 
mąką (Gal 6, 8) ib. 113; Multi enim ambu- 
lant..., quorum finis interitus których szkona
nye wyeczne potępyenye albo zapadnyenye 
(Phil 3, 19) ib. 121; Redde, quod furata es, aut 
ignem infinalem eternaliter paciaris wyeczne 
czyrpyenye XV med. SKJ V 263; Szbaw nasz 
szmythky y zaloszczy nynye^ szych y thesz 
yyecznych XV p. post. SKJ 1 147; Dyszą yego 
per meam mortem wyrwą od wyecznego 
szatraczenya XV ex. MPKJ II 317; — — (jako 
cecha boga oraz poszczególnych osób trójcy św. 
i ich atrybutów, proprietas dei atąue singularum 
personarum s. trinitatis rerumąue ad eas perti- 
nentium) 'nie mający początku ani końca, aeter- 
nus, infinitus5: Wspamyątay..., pane, sług... 
tw ych..., ktorzysz... tobye *dawayo sluszbo 
swogo, wecznemu (Msza VI. XII: vyecznyemv) 
bogu, szywemu y prawemu (aeterno deo, 
vivo et vero) 1424 Msza III s. 53, sim. IV. 
XIV; Trinitati eterne wiecznemu bogu w troyczi 
iedzinemu (laus trinitati aeternae) 1444 R XXIII 
302; Verbi eterni in eius utero... mira incarnacio 
słowa yyecznego w gyey zyyocze... dzywnye 
wczelenye XV med. R XXV 154; Abraham 
rosbyal puszczo Bersabee a tu wzywał gymyo 
boże boga wyecznego (dei aeterni) BZ Gen 21, 
33; Przebytek gego (sc. boga) na yiszokosci 
a pod lotczmi (pro lokczmi) wyecznimi (subter 
bracchia sempiterna) BZ Deut 33, 27; In sempi- 
terno, wyecznyem (leg. w wieczniem), dei verbo 
facti sumus omnes 1456 ZabUPozn 100; leżu 
Criste, królu wieczney chwali! M W  21 b; 
Blogoslawienym wiecznym błogosław nas ocz- 
czecz wieczny! M W  120a; Glos apostolsky 
ku wyerzoczym, abychom odrzuczywszy bał
wany, boga wyecznego chwalyly Pul 134 arg.; 
O, yythay yyeczny panye! Naw 77; Prószymy 
yczyeszyczyela *thwyego, gyen od czyebye 
pochodzy, od odczą wyecznyego XV p. post. 
R XXV 236; O Jesu, wyeczna szwyathlosczy! 
De nativ w. 53; ^  wieczni sobie 'wiecznie współ
istniejący, współwieczni, coaeterni5: W tey troyczi 
nicz pirzwego albo poslednyego, nycz wianczsze- 
go albo mnieyszego, ale wszitki trzy persony 
pospołu wiecznie (FI i Pul: wekyyszcze, pro 
wekyyszte) sobie są (coaeternae sibi sunt 
Ath 24) y pospołu równe M W  111 b ; ~  ~
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na (wszytki) wieki wieczn(i)e5 przez wszytki 
wieczne wieki, przez (szwytki, wszytki) wieki 
wieczn(i)e *przez całą wieczność, bez końca, 
in aeternum, sine fine, in perpetuum : Yen 
szyuesz y tesz krolwyesz z bogem oczczem 
w gednosczy tegosz ducha szwy0tego, bosze, 
na weky weczne (in saecula saeculorum, Msza 
VI. XII: na wyeky yyecznye, XIV: na wyeky 
yyekom) 1424 Msza III s. 66, sim. XV ex. 
Kałużn 292; ~  Kthory s tobą zywye y kroluye 
w yethnoszczy ducha szwyąthego bog przesz 
wszythky wyeczne wyeky (per omnia saecula 
saeculorum, Msza XII: przesz... wyeky wyecz
ne) 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII; Przesz 
Jesu Christa... yest tobye, bogu oczczu,... 
wszythka czescz y chwała przesz wyeky albo 
na wyeky[e] wyecznye (per omnia saecula sae
culorum, Msza I. VIII: przesz swythky 'wszyt
ki* wyeky wyecznye, III: na weky wekom, IV: 
na wschythky vyeky yyecznye, VII: na vyek 
yyekom, XII: przesz wschythky wyeky wyeczne) 
1456 Msza VI s. 263, sim. XIV; ~  wieki 
wieczne: Ipsi gloria... in Cristo Iesv in omnes 
generaciones seculi seculorum we wsszythkych, 
od wszythkych rodzayew wyekoy wyecznych 
(Eph 3, 21) XV med. SKJ I 115.

2. 'stały, trwały, niezmienny, aeternus, diutur- 
nus, stabiłis’ : Jaco ya mam u Sbrosca tody 
stegni yeczne 1417 Czrs 114; Ten gisti Jassek 
ma mu dacz yeczni pocoy hy weczne milczenie 
XV in. Maik 118; Vtrum ista procuracio habet 
potestatem na wyeczni yyasth? 1421 TPaw VII 
nr 2408; Wyeczni piat feodalia 1437 Wisi nr 228 
s. 87, sim. 1481 PF IV 747, ca 1500 GIWp 20; 
Gdi nyekterzi zyemyenye o swoye sboze... 
targ yyeczny... yczinyą Sul 94; Tedy m y... 
przysądzylysmy Franczkowy wieczne mylczenye 
dla dawnosczy (perpetuam habere firmitatem, 
Suł 37: wykładamy... przerzeczone nyestanye, 
pro przedanye, wyekvystą thwardoscz ymyecz) 
Dział 26, sim. ib. 27. 29; <G>dysz geden 
kroi gest..., gedna moneta we wszystkyem 
krolewstwye ma bycz, która ma bycz wyeczna 
(quae sit perpetua, Suł 56: wyekvysta) y dobra 
w wadze, aby tym wyaczey była wdzaczna 
i przygemna ib. 63; Quod (sc. memoriale) 
nos iudices recepimus et sibi Annę eyiternam 
eyasionem al. wyeczne od bycze decrevimus 
1479 AGZ XIX 451; ~  ku wiecznej pamięci 
edla trwałego upamiętnienia czegoś, in memo- 
riam aeternam : Przetho z osobney rady wyeleb- 
nego oczcza ksyądza Yaroslawa... kv wieczney 
pamyączi (ad perpetuam rei memoriam, Sul 6: 
na wyekvgystąn rzeczi pamyąncz) vklad albo 
statuta ystawylismy Dział 2; ~  na wieczne

czasy, na wieki wieczne 'na stałe, na zawsze, 
in aeternum, sempeF: Yacoszmi Yana s Voycze- 
chem yyednali o yego babi pusczino na veky 
veczne 1401 A7//nr23; Przerzeczoni pan i xan- 
ząn... taky członek mylosczywye vstawyl, gysz 
ma na yyeczne czassi trwaacz Sul 92; Przeto... 
yloszylysmy tho myeszanye sadów bycz zlomyo- 
no, chczącz aby odtychmyasth asz na wieczne 
czasy (perpetuis temporibus, Sul 6: aby... 
wyekugystich czassow) podług tych statvt wszyst- 
czy pospolicze sadze ziemy[e] królestwa na
szego rzadzyli syą Dział 6; ~  (służący) z wiecz
nego fodziedziczony, hereditate acceptus’: Prout 
eum Ostasch citavit pro eo, quia sibi Stepan 
patruum germanum servitorem regalem perpe- 
tualem al. z wyecznego de Borschowicze super 
yia libera regali... interfecit 1449 AGZ XIV 283, 
sim. ib., sim. ib. 284; ~  ~  (o ziemi, dobrach, 
de terra, bonis) 'związany z prawem dziedzicze
nia, nie ograniczony terminem, na zawsze obo
wiązujący, in perpetuum, iure hereditario possi- 
dendus5: Jaco *keddi widawana Swanchna za 
Chphilippa, tegdi ye mano taco vele dacz, 
iaco yene sosztrze s dzedzini s oczysni dane 
a weczne dzedzini ny<c)s 1408 Kał nr 261; 
Yze ksandz byl w dzirsenu roley..., nigdi 
z dzersena ne wystampayącz wecznego 1423 
AKPr VIIIa 162; Yze thandi, kandiszmi ge- 
chali, tandi gest veczna dzedzina Czarnkow- 
skego 1425 ib. 164; Jaco moy mąz nye ma nyczs 
wyecznego w Yegnyne, ale yest moya oczczisna 
1425 Kościan nr 1144; O cthore blotho Jacub 
na Wiszca szalował, tho gest Wiszcowo weczne 
1427 ZapWarsz nr 2687, sim. ib.; Tho gest 
w gego wecznem dzele 1428 ib. nr 2898, sim. ib.; 
Yze tho gymyenye Zalywye... nye yesth na- 
danye s k<się)stwa, ale gych prawa oczczyzna, 
s wyeka wyeczna 1473 Czrs s. XL; Nobiles 
Iohannes et Stanislaus... fratres germani inter 
se fecerunt divisionem in bonis..., quia Iohan- 
nes recepit omnes yillas ewiternas al. yyecznye, 
yidelicet Podhorki, Tuszykow 1475 AGZ XII 
363; ~  Debent per medium diuidere in perpe
tuum vlg. yecznym dzalem rosdzelicz totam 
hereditatem Czanstonewo 1415 Czrs 49, sim. 
1418 TPaw VII nr 169, 1428 Kościan nr 1366, 
etc.; Jakossmy dały Slyepochowo, dzedzina 
naschą, ny pod yedną (/. e. pod nijedną) smową 
za Kobylye Polye, za Sczepankovo a za Schyma- 
nowo prawą wyeczną zamyeną, dzedziczstwo 
za dzedziczstwo 1442 Pozn nr 1606; Tho dzirza 
w pokoyy wyschey trzech laath zą myedzamy 
y za rosdzalem wyecznym 1472 ZapWarsz 
nr 3086, sim. 1485 ib. nr 1579; Jako my łasz 
Lypye weswani trzimamy wyschey trzech ląth
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w pokoyv za granicząmy wyecznymy 1477 
ib. nr 3092; ~  czasów wiecznych, z wieków 
wiecznych, na wieki wieczne ' (posiadany itp.) 
z prawem własności, dziedzicznie, iure hereditario, 
hereditarie (possidendusf: N os... decrevimus 
parti adverse eiusdem Gologorsky Hleboni 
yidelicet Stanimysky, quod testes produceret 
sufficientes, quod hanc villam videlicet Sukma- 
now haberet... ab ewo al. z wyekow wyecznych 
ac ad ipsum pertineret ex avis et prothavis 
1440 AGZ XIV 11, sim. ib. 13; Maczey... 
vzdal (sc. łąkę) dobrovolnye przeth gayonym 
sądem na vyeky yyeczne 1463 R XXII 382; 
Cuiusquidem porcionis Joannes cum suis posteris 
medietatem habebunt et possidebunt temporibus 
eviternis al. czaschow wecznych XV p. post. 
StPPP X nr 200; ~  list wieczny *dokument 
stwierdzający prawo własności', łitterae, ąuibus 
alicuius rei possessio perpetua confirmatur : Eze 
Potrasz na Ziroslawicze (m a) list weczni 1401 
HubeZb 80, sim. 1444 Czrs s. LXXXIII; Yze 
mas moy ne trzyma dzedzini, gedno tho, czso 
kupyl podle swych lysthow wecznich 1430 AKPr 
VIIIa 173.

Wieczorny, Wleczemy, Wieczerzny fo r m y : 
n. sg .f. wieczerna FI i Puł 140, 2; ~  g. sg.f. 
wieczerznej BZ  I Esdr 9,4. 5. II Esdr 8,73; ~  
d. sg. wieczornemu BZ Lev 23,5; / .  wieczerznej 
BZ  Neh 10, 33; ~  ac. sg. m. wieczerny 1470 
MamKal 187; wieczerzny ca 1470 MamLub 187; 
/ .  wieczerną 1444 R XXIII 308.

Z n aczen ie:  'związany z wieczorem, dziejący 
się wieczór, yespertinus, qui yespere f i f :  Lar girę 
clarum yespere, gl. lucidam horam nonam 
światła wieczerna godzina dziewatha 1444 
R XXIII 308; W czasch wyeczerzny (war. kał.: 
yyeczerny) in tempore vesperi (Is 17,14) ca 1470 
MamLub 187; — modła wieczerna, obiata wie- 
czerzna, wieczerzna obiata eofiara składana wie
czorem, sacrificium yespertinum : Podzwyszene 
roky moyv modlą weczerna (sacrificium yesper- 
tinum) FI 140,2, sim. Puł; la syedzo smocyen 
az do obyati wyeczerzney (usque ad sacrificium 
yespertinum, ib. II Esdr 8,73: do wyeczerzney 
obyati), a v wyeczerzney obyati (in sacrificio 
yespertino) wstałem z mey zaloscy BZ I Esdr 9,4. 
5; Vstanowmi nad sobo przikazanye, abi z nas 
kaszdi dal trzecyzno szelyogow... ku dzalu 
pana boga... a ku obyecye yyeczerzney (ad 
sacrificium sempiternum, war. yespertinum) 
BZ  Neh 10,33; ~  corruptumpro wieczór: Czwar- 
tegonaczcze dnya *myeszocza tego kv wyeczor- 
nemv (ad yesperum) prziscze boże iest BZ 
Lev 23,5.

Wieczór fo rm y: n. sg. wieczór BZ  Gen 1,8,

ca 1500 GlKazB I 74, Rozm 350, etc.; ~  g. sg. 
wieczora FI i Puł 29,6. 103,24. Ez 4, etc.; ~  
d. sg. wieczoru FI i Puł 58,7, XV med. R XXV 
154, BZ  Ex 12,6, etc.; wieczorowi FI 58,16; ~  
ac. sg. wieczór FI i Puł 54,19. 89,6, Sul 45, etc. 
etc.

Z naczen ie: 'część doby zaraz po zachodzie 
słońca, yesper, tempus yespertinum, extremum 
diei: Do weczora (ad yesperum) przebodze 
plącz a do iutrzne wesele FI 29,6, sim. Puł, 
sim. Fi i Puł 103,24; Obroczeni bodzcze ku we- 
czoru (ad yesperam, FI 58,16: ku weczorowi) 
Fl 58,7, sim. Puł, sim. Puł 58,16; Od szarana 
asz do weczora (de manę usque ad yesperam 
Is 38,12) dokonasz mo Fl Ez 6, sim. Puł, sim. 
Fl i Puł Ez 4, BZ  Ex 18,14; Vczynyl (sc. bog) 
wyeczyor a s yutra (factum est yespere et manę) 
BZ Gen 1,5; Stal sze wyeczor a z yutra (factum 
est yespere et manę) ib. 1,8; Stało sze z wyeczora 
a s yutra (factum est yespere et manę) ib. 1,13, 
sim. ib. 1,19. 23. 31; Dalekoly gest geszce do 
wyeczyora (adhuc multum diei superest) ib. 
29, 7, sim. ca 1470 MamLub 13; *Bodzeczye gy 
(sc. koziełka) offyerowacz... k wyeczyoru (ad 
yesperam) BZ  Ex 12,6, sim. XV med. R XXV 
154, etc.; Inclinata chili szye kv wyeczory 
(inclinata est iam dies Luc 24, 29) XV p. post. 
GIDom 53; S yyeczorą de sero ca 1500 Er z  119; 
A gdysz było k yyeczory (circa sero), to ystne 
mylę dzyeczye vroczy szyą do domv Rozm 139, 
sim. ib. 528, 748; lako yvz byl yyeczor (ut autem 
sero factum est Jo 6, 16), tako yego zvo- 
lyenyczy posly kv morzy ib. 350, sim. ib. 451; 
Byezal (sc. św. Piotr) do iedney yaskyny y lyezal 
aze k yyeczory ib. 699, sim. ib. 700; ~  w uży
ciach o znaczeniu przysłówkowym wieczór, 
w wieczór 'w porze wieczornej, wieczorem, 
yespere, tempore yespertino, prima nocte?: Weczor 
(yespere) y rano, y w poludne powadacz y swa- 
stowacz bodo Fl 54, 19, sim. Puł, sim. Fl i Pul 
89,6; Skargą położył Ydzyk przecywko Falkoyy, 
ysz gdi wyeczor (in yespere, Dział 35: w wyeczor) 
w domv gego szstala szą była swada, Falek... 
swyeczą sgasil Sul 45; Przyszli so dwa anyoli 
wyeczor (yespere) do Sodomi BZ  Gen 19,1; 
Wyeczoor (yespere) wzwyeczye, ysze gest was 
pan wywyodl z szemye egipskyey BZ  Ex 16,6, 
sim. ib. 16,8. 12; Gdisz bilo wyeczyoor (factum 
est ergo yespere), wydzely soo wiszedszy przy- 
lyeczyale czyeczyerze ib. 16,13, sim. Rozm 288. 
393, etc. ; Thedy thaki onegoz tho dnya w yyeczor 
(die ipso in sero) ma rozmyslyczi, czo vdzyelal 
1484 Reg 717; Yako bądzye yyeczor (facto 
yespere Mat 16,2), tako movyczye: Iutro 
badzye svyat<ł)y dzyen, czyryone nyebo Rozm
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354; Trudno dolyczycz, ktorego dnya... szye 
to stało. . . ,  przed Vyelyką Noczą czyly v pyatek 
vyeczor ib. 161, sim. ib.; ~  ~  pusty wieczór 
enocne czuwanie przy zmarłym, vigiliae nocturnae 
ad mortni lectum actae': Quando aliąuis nobilis 
homo moritur, tunc omnes amici in domum 
mortui conveniunt et consanguinei..., eciam 
pauperes conveniunt ad deplorandum mortem 
illius defuncti... et ille dies dicitur pvsty vyeczor 
in wlgari Polonico ca 1500 GlKazB I 74; ~  
w tłumaczeniu dwuznacznego łacińskiego vesper 
'wieczór' i 'gwiazda wieczorna': Vesperum z wye- 
czora al. zwyerzączia gwyasda (numąuid pro- 
ducis Luciferum in tempore suo et Vesperum 
super filios terrae consurgere facis? Job 38, 32) 
1471 MamKal 125; ~  w błędnym tłumaczeniu 
czeskiego vćera 'heri': ypomyonol gest czyebye 
(sc. bog Labana) wyeczyor (arguit te heri, 
Stary Testament Cardy: wczera) BZ  Gen 31,42.

Cf. Wieczorny.
Wieczystość 'prawo posiadania majątku tytu

łem własności, dziedzicznie, na zawsze, na stałe, 
ius aliąuid in aeternum, iure hereditario, possi- 
d e n d i Yako vyem y *swącza, yze Micolai... 
na pyancz rzeby (leg. r-ziebi a. źrzebi) w Kro- 
vyczy mye dal list, kthoriz omava na zastava, 
ale nye na vyeczistoscz 1428 Kał nr 1044.

Wieczysty fo r m y : n. sg. m. wieczysty 1406 
Pozn nr 595; ~  ac. sg .f. wieczystą 1428 Kościan 
nr 1364; ~  i. sg. m. wieczystym 1412 Pozn 
nr 800, 1415 ib. nr 902; ~  i. pl. m. wieczystymi 
Sul 23.

Z n a czen ie : (o ziemi, dobrach, de terra, 
bonis) 'stały, trwały, związany z prawem dzie
dziczenia, nie ograniczony terminem, na zawsze 
obowiązujący, in perpetuum, iure hereditario 
possidendus': Yakosmi bili przi tern, kedi 
Woyczech Machnę szaplacil yeg czoscz *weczi- 
ssto 1407 Kał nr 206; Jaco Potrek s Maczegem, 
svim bratem, wyeczistim dzalem sso rosdzeloni 
1412 Pozn nr 800; Iaco tha karczma,... tha 
so bila dostała Paskowi dzedzicznim dzalem 
weczistim 1415 ib. nr 902; Jaco wemy weczistą 
graniczą s stara dawna myedzi Ranczskem 
y Parzenczewem 1428 Kościan nr 1364; ~  wie
czysty dziedzic 'właściciel mający wieczyste prawo 
do majątku, posiadający majątek tytułem włas
ności, dziedzicznie, qui aliąuid iure hereditario, 
in aeternum, possidet': Yaco to swatczo, jaco 
Pechno byl weczisti dzedzicz dzedzini 1406 
Pozn nr 595; ~  wieczystymi czasy 'wiecznie, 
na wieki, na zawsze, in aeternum, semper': Thedi 
przerzeczonee gymyenye... skazalyszmi naszemv 
krolyewsty (leg. krolewstwu) wyeczystymy czassi 
przylączicz (praedicta bona... decernimus regno

nostro perpetuis temporibus applicanda) Sul 
23.

Wieczyście (o kupnie itp. ziemi, dóbr, de terris, 
bonis emendis, etc.) 'z prawem własności, dzie
dzicznie, na zawsze, na stale, iure hereditario, 
in aeternum : Iaco wemi y szwaczczimi, iaco 
praue cupil podsandek wecziscze Popransniky 
i listi na ne mai 1393 HubeZb 67; Yako kzandz 
Yan, moy syn, nye ma nycz v Noscowye 
oczczysny wyeczysscze 1419 Pyzdr nr 581; Ten 
gisti Doliwa... tedo (leg. tedy) S0 podawa pod 
wsitko swe hymene, *gczecoli czo m a..., 
a poddawa *ssi, *eszbe *tho tho meli vecziiscze 
trzimacz hy przedacz XV in. Małk 117.

Wiećw 'gałązka winnego krzewu, vitis, palmęs': 
Palmes est rames (pro ramus) vitis wyeczv 
(war. kał.: maczicza, Biblia ołomuniecka: vietew; 
sicut palmes non potest ferre fructum a semet- 
ipso, nisi manserit in vite Jo 15,4) ca 1470 
MamLub 277. ~  Bohem izm.

Wiederce cf. Wiaderce
Wiederkow cf. Wyderkaf
Wiedro c f  Wiadro
Wiedrzan bot. 1. 'biedrzeniec mniejszy, Pimpi- 

nelła saxifraga L Wyedrzan iperipita 1460 
Rost nr 3596; Wiedrzan pipinella maior ca 1465 
ib. nr 4524; Wyedr<z)an pipinella 1485 ib. 
nr 6254.

2. 'krwiściąg mniejszy, Poterium sanguisor- 
ba L Wyedrzan yperipica 1472 Rost nr 823.

1. Wiedzenie, Wiedzienie fo rm y: n. sg. wie
dzenie FI i Pul 72,11, XV in. GlKazB II 113, 
XV med. R XXV 158; -  g. sg. wiedzenia 1420 
MMAe VIII 459, Sul 3, BZ Gen 31,27, etc. eter, 
wiedzienia Sul 100, OrtOssol 28,4, Rozm 28; ~  
ac. sg. wiedzenie Sul 62, OrtMac 110; ~  i. sg. 
wiedzenim 1386 HubeZb 60, 1405 RtKon nr 192, 
1406 HubeZb 113, etc. eter, wiedzienim OrtOssol 
38,4.

Z n aczen ia: 1. 'znajomość czegoś, uświada
mianie sobie czegoś, wiedza o czymś, scientia': 
Kaco bog we y iestli wedzene (scientia) na 
wysocosci? FI 72,11, sim. Puł; Beatus Iohannes 
dicitur esse magnus... propter prophetacionis, 
yedzene, de Christo caritatem XV in. GlKazB 
II 113; Thi tho stroni chczancz ky kończy 
zgodi... przycz, w nas dobrowolnye a s pewnego 
wyedzenya (ex certa scientia) o członki nyzey 
położone... spusczyli y poszlubyly Sul 3; 
Sbythna capytula alybo ystawyenya praw... 
thv prze gych wyedzenye... gest polski popy- 
sana Sul 62; Wedzenye sciencia XV med. 
R XXV 158; Wszythky pyszma szą ludzyom 
zostawyony na wyedzenye y na nayką (pro 
notitia et doctrina) OrtMac 110; Quidam
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pecierunt scienciam, yyedzenya, futurorum 1456 
ZabUPozn 105; Si yesceris ligno scitus, gl. sc. tu 
Adam comederis de fructu ligni ścieńcie boni 
et mali wyedzenya, morieris 1466 R XXII 24; 
O *podezrenich twogich nyewyastach nyewye- 
dzena richley pitay nyzly wyedzenya (ignoran- 
tiam, non sententiam ąuaeras), *czczo czynyą 
XV p. post. R I s. XLIII; ~  bez, kromia, prócz, 
przez wiedz(i)enia czyjegoś *nie podając do 
czyjejś wiadomości, nie zawiadamiając kogoś, 
bez czyjejś zgody, w tajemnicy przed kimś, 
sine scitu alicuius, aliąuo ignorante’ : Aczbi kroi 
wangersky ktorego zapissu zodal ot naschego 
krolya, abiscze go nigedno strono nye czinili 
przes wedzenya panów woyewod 1420 MMAe 
VIII 459, 57/72. Ort Os sol 19,1, 1471 ZapWarsz 
nr 2951, 1472 ib. nr 2966; Yakokoli prócz 
oczwystosczy i prócz yyedzyenya (sine scitu) 
swego rankoymyey ten isti dlusznyk swemu 
poziczczi... dosycz bi yczinyl Sul 100; Przecz 
yesz przes mego wyedzenya (ignorante me) 
yczyekl? BZ  Gen 31,27; Przeto gesm kromya 
twego wyedzenya (inscio te) szedł, ze gesm szo 
bal ib. 31,31; Mogiły... gey opyekaldnyk gey 
mąszą (leg. mężu) dacz oczczyszną besz gey 
voley y wyedzyenyą (absąue eius scitu et con- 
sensu, OrtMac 25: wyedzenya)? OrtOssol 28,4, 
5/7/2. Rozm 28; Mozely myasto... wczynycz 
wyelkyerz besz wyedzenya y besz voley (sine 
scitu et assensu) szwego wyszszego paną? 
OrtOssol 74,3, sim. ib. 28,4. 36,4. 74,4. 97,3, 
OrtMac 39. 100. 134; ~  (z) czyimś wiedz(i)enim 
'mając czyjąś zgodę, alicuius scitu, aliąuo assen- 
tiente’ : Jaco ne s pana Maczkowim wedzenim 
ani s gego kasno ne pobrano Wancowy scotha 
1386 HubeZb 60, sim. ib.; Eze pani lagewniczska 
y gey ludze rozorali szescz granicz y ssz <j)ey 
yedzenim 1406 ib. 113, sim. 1405 RtKon nr 192; 
Czso Pyotrek... zastauil poi Sanczcouicz, to 
ye zastauil z Margreczinem yedzenim i s yey 
volo 1409 Kościan nr 401, sim. 1407 Pozn nr 616, 
1418 Kościan nr 720, 1420 ib. nr 815; Czo ska- j 
szal Marcusz iaco szandza, to szkaszal naszą 
kaszną, naszą wolą, naszim wedzenim 1414 
Kai nr 463, sim. 1410 Pyzdr nr 307, 1421 Kościan 
nr 909, etc.; To yczinil s mogim yedzenim, 
kasznu y sz radu 1414 Kai nr 518; Jacom ya 
grobye przecopacz nye cazal... any mogim 
wyedzenym było, any volą 1425 Kościan nr 1133; 
Jako ne yego kasznyą any yedzenim desky Ra- 
phalowi pobrani 1426 MPKJ II 304; Kthorysz 
(5c. dom) nayal w opyekadlnykow dzyeczyn- 
nych sz przyszwolyenym y wyedzenym (de scitu 
yoluntateąue) gych mathky OrtMac 48; Wszdy 
ony (5c. radźce)... chczą, by... przyszaszny-

czy... s gych wyedzyenym (de scitu ipsorum, 
OrtMac 43: wyedzenym) prawo wydawały 
OrtOssol 38,4; Woyth s wyedzenym y sz wyszna- 
nym przyszasznykow (scitu et recognitione 
scabinorum) mą ortel popyszany do wyszego 
prawa poszlacz ib. 54,3, sim. ib. 36,4. 53,3, etc.

2. *nawiedzenie Matki Boskiej (tu o kościele 
pod takim wezwaniem), visitatio B. Mariae 
Yirginis (hic de ecclesia eiusdem titu lif (?): 
Iudicium decrevit iurare nobili Andree... in 
hac forma yerborum..., yidelicet morę Ruthe- 
nico recepit manu sinistra rotham circa eccle- 
siam swanthe *wyedinye circa hostium eiusdem. 
Et quod debet manu dextera faciem suam cruce 
consignare et dicere hec verba: Ego baptiso 
signo sancte crucis faciem meam... Et si per 
yeritatem faciem <meam> consigno sancte 
crucis signo, remitte m<e święte) *wyede- 
nye ad meam domum et ad me<os> pueros. 
Item et si non per yeritatem, extunc swanthe 
*wyedene non remitte me a te 1462 AGZ XIII 
393—4.

2. Wiedzenie, Wiedzienie 1. 'prowadzenie 
kogoś do jakiegoś miejsca, kierowanie dokądś, 
actus in aliąuem locum ducendi, deducendi : 
To szye yschytko stało, aby szye napelnylo 
pyssmo proroczskye, które było przepoyyedane 
o yego yączyy, o yego yyedzyenyy, o yego 
mącze (Mat 26, 56) Rozm 650; O yego yyedzye
nyy przepoyyedal Izayasch prorok rzekącz: 
Yako ovcza yyedzyon kv ybyczyy (Is 53, 7) ib.

2. wiedzenie wody *akwedukt, wodociąg nad
ziemny, aąuaeductus, canalis, quo aąua ducitur : 
Szedłem ku bronye studnyczney a ku wyedzenyy 
vodi krolyovi (transiyi... adaąuaeductum regis) 
BZ  Neh 2, 14.

Wiedzieć fo rm y: praes. ind. 1. sg. wiem 1388 
Pozn nr 45, 1390 ib. nr 240, 1394 HubeZb 69, 
etc. etc.; wim 1414Pyzdr nr 385, 1498 ZapWarsz 
nr 1836, Rozm 163, etc.; 2. sg. wiesz FI i Pul 
39,12. 68,7. 23, etc. etc.; 3. sg. wie 1393 Pozn 
nr 178, 1399 ib. nr 378, FI i Pul 34,9, etc. etc.; 

i wi Rozm 273; 1. du. wiewa 1469 ZapWarsz 
nr 1302; 1. pl. wiemy 1395 PKKr I 240. 241. 
242, etc. etc.; wimy Rozm 16. 141. 236, etc. etc.;
2. pl. wiecie 1 a. 11 a. 173b, 1415 Kościan 
nr 544, etc. etc.; wicie XV med. SKJ I 74, 
Rozm 88. 141, etc. etc.; 3. pl. wiedzą 1394 
HubeZb 70, 1397 StPPP VIII nr 5855, 1403 
Pozn nr 724, etc. etc.; ~  imper. 2. sg. wiedz 
1395 Pozn nr 187, FI i Pul 138,22, XV med. 
R XXII 248, etc. etc.; 3. sg. wiedz Sul 36, 
BZ I Reg 20,3. 21,2, Rozm 272; 2. pl. wiedzcie 
FI i Pul 4,4. 99,3, XV med. SKJ I 76, etc. etc.;
3. pl. wiedzcie ca 1428 P F I 481; ~  part. praes.
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act. adv. wiadąc XV med. SKJ I 100; wi<dząc 
Sul 14, XV med. R XXII 234, XV med. SKJ I 95, 
etc. etc.; wiadęcy XV in. R XXIV 75; wiedzęcy 
Rozm 208; cdi. wiedząc BZ Gen 3,5. 22; n. sg.f. 
wiedząca BZ Num 15,27; v. sg. f . wiedząca 
Naw 38; n. pl. m. wiedzący BZ  Deut 1,39; 
d. pl. m. wiadącym FI 86,3; wiedzącym FI i Pul 
35,11, Pul 86,3; ~  inf. wiedzieć(i) 1447—62 
Zab 544; wiedzieć Gn 5 b. 179 a. gl. 155 b, etc. 
etc.; ~  jut. 1. sg. m. będę wiedział EwZam 287;
2. pl. m. będziecie wiedzieć BZ Ex 6,7. 16,12;
3. pl. m. będą wiedzieć BZ Ex 7,5. 14,4. 18; 
wiedzieć będą FI i Pul 108,26; ~  praet. 1. sg. m. 
wiedział jeśm FI i Pul 34,18. 72,21; wiedziałeśm 
BZ Gen 21,26; wiedziałem BZ  Num 22, 34, 
EwZam 301; jeśm wiedział BZ  Gen 28, 16, 
Pul 34, 13; -m wiedział 1398 RtGn nr 42, 1404 
Kościan nr 239, 1407 RtKon nr 270, etc.:, j .  wie- 
działaśm 1404 Pozn nr 575; wiedziała-em BZ  
Jos 2,4; -m wiedziała 1397 Kościan nr 92, 
1425 Kai nr 912, Rozm 696; 2. sg. m. wie
działeś Rozm 409; (-)eś wiedział Rozm 604; 
/ . -(e)ś wiedziała BZ Ruth 2,11; 3. sg. m. jest 
wiedział 1396 Pozn nr 318; wiedział 1391 
Kościan nr 1, 1401 Pozn nr 708, 1409 Kai 
nr 302, etc. etc.;f. wiedziała 1404 Pyzdr nr 243, 
XV med. SKJ V 274, Aleksy w. 88, etc.; 2. pl. m. 
wiedzieliście EwZam 297, Rozm 144. 695;
3. pl. m. wiedzieli są FI 81,5; są wiedzieli FI 
34,13, Rozm 113. 778; wiedzieli Błaż 322, BZ  
Ex 16,15. Neh 2,16, etc. etc.; ~  condit. 1. sg. m. 
(-)bych wiedział FI i Pul 38,6, BZ Ex 33,13, 
De morte w. 115; / .  bycłi wiedziała 1447—62 
Zab 545; 2. sg. m. (-)by wiedział BZ E|x 8,10. 22. 
Judith 6,6, Rozm 512; f. (-)by wiedz iała Rozm 
245. 516. 518. 537—8; neutr. by wiedziało 1454 
BiblWarsz 1860 II 559; 3. sg. m. wiedziałby 
Rozm 319; (-)by wiedział 1444 R XXIII 305, 
BZ Ex 21,36. Judith 5,29, etc. etc.; \1. pl. m. 
-bychmy wiedzieli Rozm 778; byśmy wiedzieli 
Rozm 789; 2.pl. -byście wiedzieli Gn 17:5 b. 177 a. 
178b; m. (-)byście wiedzieli 1403 GiJag 101, 
BZ Ex 10,2. 11,7, etc.; bychcie zwiedzieli 
Rozm 326; 3. pl. -by wiedziały OrtOssol 76,1; 
m. -bychą wiedzieli FI 9, 20; (-)by wiedzieli BZ  
Jos 3,7, OrtMac 30. 101, etc.; neutr. -by wie
działa BZYV Reg 19,19; ~  condit. praeti 2. sg.f. 
by była wiedziała Rozm 621; ~  inf. pass. sg. 
neutr. być wiedziano XV med. R XXII 234; ~  
fut. pass. 3. sg. neutr. będzie wiedziano BZ 
Deut 21,1; ~  condit. pass. 3. sg.f. -by wiedziana 
Sul 70; neutr. by było wiedziano Sul 62; (-)by 
wiedziano Dział 18, Rozm 778.

Z naczen ia: 1. *posiadać wiedzę, informację 
o kimś a. czymś, posiadać znajomość kogoś a. cze

goś, znać, być czegoś świadomym, zdawać sobie 
z czegoś sprawę, scire, nosse, non ignorare* : 
a. bez wskazania przedmiotu i źródła wiedzy 
i bez kontekstu polskiego: Iaco praue wemi 
i szwaczczimi, to, czo ranczil Msczugneus..., 
tego ne popełnili 1396 Zc.b 537, sim. ib.\ Zgro- 
madzoni so na mo biczowe a ne wedzal iesm 
(ignoravi) FI 34,18, sim. Pul, sim. FI i Pul 72,21; 
Gospodne, ti wesz (tu scisti) FI 39, 12, sim. Pul; 
Kaco bog we (ąuomodo scit) y iestli wedzene 
na wysocosci? FI 72, 11, sim. Puł, sim. Rozm 484. 
485. 631; Ne wedzeli so (nescierunt, Puł: nye 
wyedzely) ani rozumeli FI 81,5; Nolo enim vos 
ignorare, biseye nye yyedzyely, fratres (I Cor 
10, 1) 1403 GiJag 101; Eze pirwa oszada mówiła: 
Wemi, a druga: Ne wemy 1403 JA VI 209, 
sim. 1394 PKKr I 240; Scientes, wyadący, 
quia hora est iam nos de sompno surgere 
(Rom 13,11) XV in. R XXIV 75; Tedy nye sial 
do domv pana Gila, aby byezal za nyeprzya- 
czelmy, any yyedzal, any ssą... wysnal 1424 
Kościan nr 1064; Bi wiedział ne nesciret 1444 
R XXIII 305; Błogo tobye *tota mayącz albo 
wyedzącz XV med. R XXII 234; Fratres, 
existimo, gl. id est yeraciter scio pewno wyem 
(Rom 8, 18) XV med. SKJ I 95, sim. XV p. post. 
GlDom 72; Scientes, *wyedz *tho wyadącz, 
quod Cristus resurgens ex mortuis iam non 
moritur (Rom 6,9) XV med. SKJ I 100; Quid 
de deo non sapiebat, nye wyedzala, in qua 
sapiencia dei latitabat? XV med. SKJ V 274; 
Bandze oth Maryyey nam yyerny Messias, 
yyecz, czloyyecze wszelky 1453 R XXV 209; 
Zaprawdo bog to gest na tern to myeszczczu 
a ya gesm nye wedzal (ego nesciebam) BZ 
Gen 28, 16; Szluchay thego, ktho chcze yyedzecz 
De morte w. 18, sim. Rozm 777. 846; Chczeszly 
yyedzecz statecznye, povyem tobie przespyecz- 
nye De morte w. 157; Wszako wszytczi wyedzo 
(nonne scient, FI: wzwedzo), czo stroyo lychotę? 
Puł 52,5; Disce, wyecz, miser! ca 1500 GIGn 134; 
Czeszarz... dal ym nayyelyebnyeysche Rzy- 
myany, czos szą tamo dobrze yyedzyely (ascitis 
optimatibus Romanorum) Rozm 113; On ym 
odpoyyedzyal: Nye vym (nescio Jo 9, 12) ib. 421; 
Rzekły: Nye vyemy (nescimus Mat 21, 27) 
ib. 453; Nye przeto pytha, by nye yyedzyal 
(non de ignorantia interrogat) ib. 457, sim. 
ib. 777; Myły Kristus pytał ych nye yako nye 
yyedzącz ib. 623; ~  wiedząc cświadomie, con- 
scius, sciens’: Mogaly nan dokonacz tho
gymyenye, o kth<o>re przyszagl wyedzącz (pro 
quibus scienter iurayit) OrtMac 89, sim. Ort- 
Ossol 66,4; Nye gęstły ten wyedzącz (scienter) 
przeczy w szwey przyszadze yawno yczynyl ?
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OrtOssol 80, 1, sim. Ort Mac 107; ~  nie wie
dząca) 'nieświadomie, bezwiednie, nesciens, igno- 
rans5: Bodze prosycz zayn, bo gest nye wye- 
dzocz sgrzeszyl (quia nesciens fecerit) BZ 
Lev 5, 18, sim. Rozm 306. 670. 813. 847; Aczbi 
dvsza gedna nye wyedzocza sgrzeszila (quod 
s i... nesciens peccaverit) BZ  Num 15, 27; 
Bodze syo modlicz za nyo kapłan, ze gest nye 
wyedzocz sgrzeszila (quod inscia peccaverit) 
ib. 15, 28; ~  wtrąconymi zwrotami a wiesz, 
a wicie, jako wiecie, to wiedz zwraca baczniejszą 
uwagę na jakiś fragment wypowiedzi: Dokod 
bodzes plakacz Saula, a wyesz (Biblia taborska: 
a wieda), yszem ia gy zarzucyl BZ I Reg 16,1; 
Mismi, iako vyecye (ut scitis), vikupyly vaszo 
bracyo Zidi BZ  Neh 5, 8; Dlugy gest, to wyedz, 
(Biblia taborska: to wieź), czas BZ Jer 29,28; 
Szyedzyecz na pravyczy moyey albo na lyevyczy 
nye yest me dacz vam ..., yzesczye my przy- 
rodzeny, a yyczye, yze bog nye yest przyyemcza 
person (non enim personarum acceptor est deus 
Act 10,34) Rozm 402.

b. z określeniami wskazującymi przedmiot wie
dzy: aa. przedmiot wiedzy wyrażony rzeczowni
kiem albo zaimkiem odsyłającym do rzeczownika 
eznać kogoś, coś, wiedzieć o kimś, czymś, scire, 
nosse, cognoscere aliąuem, aliąuid': kogoś, coś: 
Jacom tego kmecza Potrą ne *weczal v ginego 
pana, alysz v Michała 1398 RtGn nr 42; Przidzi 
iemu sidło, iegosz ne we (quem ignorat) Fl 34, 9, 
sim. Ful; Roszirzi, gospodne, miloserdze twoie 
wedzoczim cze (scientibus te) Fl 35, 11, sim. 
Puł; On (sc. bog) wem we scricza sercza (novit 
abscondita cordis) Fl 43, 23, sim. Puł, sim. Błaż 
321, Rozm 391; Bosze, ti wesz *gluboscz moio 
(scis insipientiam meam) Fl 68,7, sim. Puł, 
sim. Fl i Puł 68, 23, i?Z Num 20, 14; Pamoczien 
bodo Raab y Babilonigi wyadoczim (Puł: 
wyedzoczym) mye (scientium me) Fl 86,3; Iaco 
Voyczecha vedzala kon y ginę rzeczi, czso 
v lana *poprano 1404 Pyzdr nr 243; Jacom 
ne uedzal do tego kona nyendey (pro nyedney) 
wady, czsom ... przedal 1407 RtKon nr 270; 
Kedi Przibislaw... ypomonol rokome... w za
łogo, tedy yescze ne wedzal zakasny crolewske 
1415 Kościan nr 531; Yz Marczyn... byl tam 
sescz nedzel a pan Jan go wedzal 1418 ib. nr 708, 
sim. 1421 ib. nr 773, 1435 Pyzdr nr 1056; Yaco 
gich wancze nye wem, czsso by byli w tey 
drodze 1423 Kościan nr 995; Jakom thego 
kmyecza nye wedzal... asz dothychmast, 
jakoszm y (leg. ji 'go5) yąl na dzedzyne 1432 
ib. nr 1446; Jako prawe graniczę wyemy 
myedzy *Cocalewem a myedzy Granowem albo 
nye wyemy ib. nr 1461, sim. ib. nr 1463;

Alye by nycz dawnosczy nye było zapamyąthano 
alybo nye wyedzano, y thy take vstawyenya 
thv podpyszą Sul 62; To tesz prawo... stogy 
tuta.,, yeno przetho, aby wszdy staroscz 
wyedzana Sul 70; Yaco dzyeczi schami syebye 
ny swich yczinkow a obiczayow nye wyedzą 
any znayą XV med. R XXII 244; Sed neque 
me ipsum iudico, gl. ego, qui melius me noui 
quam vos ya szam szebye nye sządze, yensze 
wyem lepyey szam sze (I Cor 4, 3) XV med. 
S K Jl 53; Scientes eandem passionem, gl. id est 
consiniilem temptacionem wyedzącz taz pokvszę, 
maka, e i... vestre fraternitati fieri (I Pet 5, 9) 
ib. 95; Plod twoy nycz smathku nye wye partus 
iste nil scit triste XV med. SKJW 259; O Jeruza
lem, ... by tho yyedzalo, they by dobrey drużyny 
płakało! 1454 BiblWarsz 1860 II 559; Bodzeczye 
iako bogowye wyedzocz dobre (eritis... scientes 
bonum) i zle BZ Gen 3, 5; Owa tocz Adam iako 
geden z nas vczynyon gest wyedzocz dobre 
(factus est sciens bonum) y zle ib. 3,22; Synowye, 
ktorzis dzysz *dobrzi y *zli nye wyedzoci 
dalekosci (boni ac mali ignorant distantiam) 
BZ  Dcut 1,39; Prziszlasz k lyvdu, gegoszesz 
nye wyedzala (quem antea nesciebas) BZ 
Ruth 2,11; Barzom wyelya nye wyedzal (igno- 
raverim multa nimis) BZ  I Reg 26, 21; Duch 
boszi odnyesye cyo na myasto, gegosz ia nye 
wyem (quem ego ignoro) BZ III Reg 18, 12, 
sim. 1449 R XXV 163, XV med. SKJ I 53; 
Vi wyecye naszo nodzo (vos nostis affłictionem) 
BZ  Neh 2,17, sim. Rozm 561; Any drogy vyem 
(neque viam ... cognovi), kodi tam gydz BZ  
Tob 5,2:; Ale mi nye wyemi gynego boga 
(alterum deum nescimus) krcmye pana boga 
naszego BZ Judith 8, 19; Mystrowye, kthorzy 
wyedza prawo y pozywaya cznosczy (qui 
plus sapiunt et sciunt rectitudinaliter) OrtMac 
64; Nye wyedza-ly przyszyasznyczy ortela (igno
rant... sententiam). . . ,  thedy może woyth 
poszlacz po ten ortel ib. 77; Czom wyedzal 
(quod mihi innotuit), thom prawdzywye wysznal 
OrtOssol 41, 3, sim. OrtMac 47; Nasz myescza- 
nyn mowy, ysz wye gescze gednego (dicit scire 
propinquiorem) w gynych stronach dalszych 
OrtOssol 77,4, sim. OrtMac 104; Ocz ban- 
dze<cie> w szandze pytany[e], thosczye powynny 
naydcz, czokole wyecze (quod scitis) Ort
Ossol 90,2, sim. OrtMac 123; Moy namyleyschy, 
w czemkoly bych thwą mysi wyedzala, wszye [...] 
<p>opyelnycz mylye chczyala 1447—62 Zab 545; 
Nevasta ne ve niczs Park 404; Yegosz yesm nye 
wyedzyul (quae ignorabam, war. ignorabant, 
Fl: s00 ne wedzeli, sim. Rozm 778), pytały so 
mye Puł 34, 13; Wye (Fl: znaie) gospodzyn
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drogy nyewynnych (novit... dies immaculato- 
rum) Pul 36, 19; Swyatha Maria, thayemnycze 
boże yyedzacza, szluthvy szye nade mna! Naw 
38; Adam chczacz bicz iaco bog, wyedzecz 
dobre y sle XV p. post. GlDom 52, sim. Rozm 
484. 561; A skąd tho badą yyedzyal (unde hoc 
sciam Luc 1, 18)? EwZam 287; Po mnye przy
szedł m ąsz..., a ya nye yyedzyalem go (ego 
nesciebam eum Jo 1, 31) ib. 301; Czo yyemy. 
(quod scimus Jo 3, 11, Rozm 237: vymy, sim. 
ib. 561), moyyemy ib. 305; Nye wyem ynsech, 
mnye wyem nescio alios, me scio XV ex. 
PF Jll 180; Sly uczynek od szyebye (uczyniony) 
zawsdy mą yyedzyecz (malum vero semper 
a se factum sciat) XV ex. S K J I 143; Bo on sam 
yyedzyal mysi czloyyecza (sciebat, quid esset 
in homine Jo 2, 25) Rozm 212; Aby ty yyedzyala 
dar boży (si scires donum dei Jo 4, 10) albo 
kto yest, który tobye moyy... ,  snadz by v nyego 
prószyła ib. 245; Ya mam karmyą vzyvacz, 
ktoreyze yy nye yyeczye (quem yos nescitis 
Jo 4,32) ib. 248, sim. ib. 185. 247; Myły Iesus 
yma przygrozyl rzekącz: Patrzta, aby tego nykt 
nye yyedzyal (ne quis sciat Mat 9, 30) ib. 298; 
Blądzyczye nye yyedzącz pyssma (nescientes 
scripturas Mat 22, 29) any moczy bozey ib. 414; 
Czyyczye, bo nye yyczye dnya (nescitis diem 
Mat 25, 13) <a>ny godzyny ib. 488, sim. ib. 457. 
458. 471; Czo yym kv yego yączyy potrzebnego, 
yschythko yam povyem ib. 514; By byl Pyotr 
y yny apostoloyye yyedzyely s[r]drada, znacz 
by y (leg. ji ego5) były zamby zedraly ib. 549; 
Poydzymy przeczyw... Żydom... ,  by yyedzyely 
mąką ovscheya dobrovolną ib. 612; Potem myły 
Krystus yyedzącz yschytky rzeczy (sciens omnia 
Jo 18,4), które nan myaly przycz ib. 622, sim. 
ib. 623; Myenyl, yzby nye yyedzyal ych fal- 
schyyey y chytrey rady ib. 689, sim . ib. 714; 
Yyz my szye to przygodzylo, czegom szye... 
bała, bom yyedzyala zapravdą zazroscz Zydow 
ib. 696; Podług tego yako prawo yyeczye, tako 
yczynczye ib. 772; Bo chczyal (sc. Krystus), 
by yyedzyano, bo chczyal, abychmy yyedzyely 
vmysl, który myely Zydoyye ib. 778; ~  pytanie 
retoryczne w sensie negacji: Rzeki gest bog 
ku Kaynu: Gdze gest Abel...? Ktori tak otpo- 
wyedzal: Y czso ya wyem (nescio) ? BZ  Gen 4, 9; 
~  'poznać, posiąść o czymś wiedzę, cognoscere, 
agnoscere, intelligere5: Skvszy mo, bosze, y wyedz 
me sercze (scito cor meum) FI 138, 22, sim. Puł; 
Ukasz my liczę twe, abich... wyedzyal czyebye 
(ut sciam te) BZ  Ex 33, 13; ~  ~  o kimś, 
o czymś: Yako o tern vemi, czo vcinil Grzegorz 
Marcoui, tho vcinil sza gego poczantkem 1407 
Kał nr 219; Jaco Potrassz... ne obssilal ran-

koym ... mimo szemski yklad ani o nem 
wedzal 1412 Pozn nr 685, sim. 1391 Kościan nr 1, 
etc.; Kędy Pyotrek zayol trzodo..., tedy mleka 
ne wydoyil ot krów... any tego yzitka ma any 
o them we 1416 Kościan nr 623, sim. 1399 
Pozn nr 378, etc.; O them ya rankoyemstwe 
niczsz ne wem ... Stracyllisz, o tern ya ne chcza 
niczsz wedzecz 1418 TPaw VII nr 293; Yako 
thich listów... nye mam any nyczs o nich 
wyem 1419 Pyzdr nr 593, sim. 1402 Kai nr 40, 
etc.; On o mnye nye wye (ille me nescit) a ia gego 
nye znam BZ  Tob 5, 2; Pochwały boga on 
a ... zona gego y wszitci, gisz o gego slepocye 
wyedzely (sciebant eum) ib. 11, 16, sim. Ort Mac 
109, OrtOssol 81,1, Rozm 143; Gdy czlowyek 
ma szwadczycz... z łudźmy, czo by wyedzyely 
o they yego rzeczy (quibus causa ipsius patulenta 
est) OrtMac 101, sim. ib. 30, OrtOssol 31, 2; 
Wyem o they *zenye wyenye (mihi bene constat 
de dotalicio mulieris) OrtOssol 26,2, sim. OrtMac 
20; On by o them zapowyedanyy nye wyedzal 
(arrestatio sibi patulenta foret) OrtOssol 88,2, 
sim. OrtMac 120; ~  o sobie wiedzieć 'mieć 
o sobie dobre mniemanie, magnom opinionem 
de se h a b e r e Nycz o sszobye nye vyedz nihil 
de se presumas ca 1500 Er z 119; — sam o sobie 
nie wiedząc enie czując, nie wiedząc, ignorans, 
nesciens : Szama o szobye nye yyedzącz, yvsz 
mathka boża bandacz przesz ducha szyyathego 
1453 R XXV 211.bb. przedmiot wiedzy wyrażony zdaniem: Tocz 
bog przikaszal wyedzecz: chczeszly swe sbawye- 
nye myecz, milui... boga Dek IV, sim. Rozm 81; 
Ya wem, zacz dal plascz then welyky Marczin, 
Brzikczy we thosz XV in. CyzPloc; Bo czego 
ne we doma chowany, tho mu powe geszdzaly 
Slota w. 54; Jaco ia tho wem, Passek... kmeczi 
ne casal sbicz 1421 ZapWarsz nr 11, sim. ib. 
nr 1. 2, etc.; Jaco wem o tern, Jandrzychowe 
nye myano dacz wyprawy 1424 Kościan 
nr 1047 b; Jako ya tho wem, Micolay Thomp- 
cowa listha... nye zachował y dzisza go nye 
we 1430 ZapWarsz nr 312; Fratres, nescitis, 
zaly tego nye wyecze, quod h ii... omnes quidem 
currunt (I Cor 9,24) XV med. SKJ I 63; Hoc 
autem scitote intelligentes wyeczcze tho rozv- 
myeyącz a pyszmv wyerzącz, quod omnis 
fornicator... non habet hereditatem (Eph 5,5) 
ib. 16, sim. XV p. post. RozmPam 416; To 
gyscye wyedz (hoc... scias), gdisz stanyesz 
przed gego oblyczim, dobrze tobye vcziny BZ 
Judith 10,16; ~  Jaco to wem, isz Andrey 
bil <u> mne yigilio (leg. w wijiliją) 1388 Pozn 
nr 45, sim. 1402 Kai nr 70, etc. ; To we bog, 
jako to ne gest, ten kant, lcosczelne, ale me 1393
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Pozn nr 178; lako to wedzo y swatczo, eze 
Climek ne mai w Tomczine czosczi połowice 
1394 HubeZb 70, sini. 1403 Pozn nr 724; lako 
to *wem y swatczimi, esze Tomas kupił ten 
srzeb 1394 HubeZb 70; Iaco praue wemy 
i szwatczimi, esz Mathia yechal... super domum 
Jasconis 1395 PKKr I 241, sim. ib. 240. 242, etc.; 
Wecz to, mili pane, isz twe gednacze do Kosz- 
mina ne cho ('chcą) iachacz 1395 Pozn nr 187, 
sim. BZ Gen 15,13. 20,7. I Reg 28, 1. Tob 11,8; 
Jaco iest Bliszbor ne wedzal, kedi wposziwano 
s te dzedzini o mlin 1396 Pozn nr 318; lako 
prawe wedzan i swaczan, esze... porambono 
yest na poltora sta drzewa 1397 StPPP VIII 
nr 5855, sim. 1402 PKKr II 238; lako wem 
y szwatczo, eze Orlik... ne mai Marczina... 
sbiwacz posagem 1398 HubeZb 74, sim. 1394 
ib. 69; lako to wemi y swathczimi, iaco Hanczin 
m osz... ne bil w dzirszenu tey dzedzini 1399 
Pozn nr 376; Chesly thy tho uedzecz, kakocz 
Xc gestcy on bil vbodzy? Gn 5b, sim. ib. gl. 
155b, Słota w. 75, Rozm 265; Dzathky mile, ysze 
gako vy tho szamy dobrze vecze, ysczy fszythczy 
ludze... chocz ony tego Gn 11 a, sim. ib. la . 
173b; Dzathky mile, yszebiscze vy tho dobrze 
vedzely, yscy ten tho dzen dysegszy gestcy gy 
byl sam mili Xpc vczinil Gn l i la ,  sim. ib. 175b.
178b; Tho vy macze vedzecz, ysze ktoracz 
szo tha to była snamona bosego miloserdza 
Gn 179 a, sim. XV ex. SI Ar eh I pnl. 20; Wedzce, 
isz dziwna yczinil (scitote, ąuoniam mirificavit) 
gospodzin swotego swego FI 4,4, sim. Pul. 
sim. FI i Pul 99,3, Rozm 484. 580; Postaw, 
gospodne, zaconanoszczo nad nimi, iszbicho 
wedzeli {Puł: eszby wyedzyely, sim. BZ Jos 3,7) 
pogan i, esz ludze so (ut sciant..., ąuoniam 
homines sunt) F I 9,20; Bich wedzal (ut sciam), 
czso nedostaie mne FI 38,6, sim. Puł, sim. 
De morte w. 115; Zkarbi a ne we (ignorat), 
komu zgromadzi ie FI 38,10, sim. Puł, sim. Słota 
w. 91, etc.; Wedzecz bodo, ysz roka twoya ta 
(sciant, quia manus tua haec) FI 108,26, sim. Puł; 
Iaco Jaszek ne wedzal, bi ti woli ne bili v gego 
kmecza 1401 Pozn nr 708, sim. 1409 Kai nr 302, 
etc.; Kedi mlinarz moy wyszedł ot mene... ,  ne 
wedzalasm, gdze bi yndze bil, yedno v *comen- 
dara 1404 Pozn nr 575; Yako vemi o tern, 
yako Mirosław ne brał sesczinascze scot 1405 
Kał nr 151, sim. 1403 ib. nr 120, etc.; Jacosz 
ya nye slys[l]al any wim, bi Swach poranczal 
racogemstwo 1414 Pyzdr nr 385; Jakoscze przi 
tern były hy o ttem wecze, yz pany Benussa 
wysla de terra 1415 Kościan nr 544, sim. Aleksy 
w. 203; Jako o them dobrze wędzą, yz Chwal... 
zaorał sedmdzeszanth brosd 1418 Kościan j

nr 652, sim. ib. nr 682. 700; Jaco o tern nye 
vem, aby memv manzv poszag obranczon 1424 
ib. nr 1220; Anym o thim wedzala, by sza- 
pustha... zapowedzana 1425 Kał nr 912; 
Jacom ya nye wedzal, aby ta nyewasta ląnką 
przedala 1426 Kościan nr 1267, sim. Rozm 439; 
Nouerint om nes..., quod nos... obligauimus 
wcczcze wsiczy..., ysze m y... zastawylismy 
ca 1428 PF I 481; Jakom nye wedzal, czyg byl 
ten gelen 1432 Kościan nr 1433; Gdysz to twogy 
bogowye były, czemusz tego, czso sye gym 
stało, nye wyedzely ? Bież 322, sim. i?ZNeh 2,16; 
Ma bicz to wyedzyano, eze bili mystrzewye.. 
gisch blogoscz... na dzywnich rzeczach kładli 
XV med. R XXII 234; Scitis enim, que precepta, 
wycze (R XXV 165: yyecze) dobrze, która 
przykazanya, dederim vobis (I Thes 4,2) XV 
med. SKJ I 74; Bo wye bog, ze ... otworzo szo 
(scit..., quod... aperientur) oczy wasze BZ 
Gen 3, 5, sim. 1471 CyzKlob 443, Rozm 281; Nye 
wyedzalesm, kto to bil vczynyl (nescivi, quis 
fecerit hanc rem) BZ Gen 21, 26; Bodzeczye wye- 
dzyecz, ysze gesm pan bog (scietis, quod ego 
sum..* deus) wasz BZ Ex 6, 7, sim. ib. 16, 12; 
Bodoo wyedzecz Egipczyanye, ysze gesm ya 
pan (scient..., quia ego sum dominus) ib. 7, 5, 
sim. ib. 14,4. 18; Uczynyo dzywnye..., aby wye- 
dzal, ysze ya pan (ut... scias, ąuoniam ego domi
nus) w poszrzotku szemye ib. 8,22, sim. ib. 8,10. 
Judith 6,6, Rozm 512; Abiszczye wyedzely, ysze 
ya gesm pan bog (sciatis, quia ego dominus) BZ 
Ex 10,2, sim. ib. 11,7. Deut 29,6, Rozm 293; Nye 
wyedzalem, by ty stal (nesciens, quod tu stares) 
przecziw mnye BZ  Num 22,34; Gdisz... bodze 
nye vyedzano, kto iest vynyen w zabitem (quan- 
d o ... ignorabitur caedis reus) BZ Deut 21,1; 
Nye wyedzalaczem, odkoodsta (nesciebam, unde 
essent) BZ  Jos 2,4; To ivsz ninye wyeczcze, ze 
pan beg was nye zagładzi gich (scitote, quod... 
non eas deleat) ib. 23,13, sim. ib. Judith 4,12, 
Rozm 486. 718. 723; Nykt nye wyedz tego 
(nemo sciat rem), przecz cyo posilam BZ I Reg 
21,2, sim. ib. 20,3; Abi wyedzala wszitka kro- 
lewstwa zemska, iszesz ti pan bog nasz sam 
(ut sciant..., quia tu es dominus deus solus) 
BZ  IV Reg 19, 19; Dzelyly syo (sc. wszelcy 
narodowie) samy w sobye w^yedzocz, ysze panem 
bogem take dzalo yczinyono (scirent, quod a deo 
factum esset) BZ Neh 6, 16, sim. ib. Jos 8, 14, 
etc.; I tesz wyedzcze {OrtMac 34: *wydczye) 
ysznyemąsząthne zony... nyczwyączey pokupu 
gymayą OrtOssol 33,2, sim. ib. 52,3, OrtMac 40. 
43; Gyma (sc. bliszy przyrodzony)... na kaszdy 
rok lyczbą dacz..., poko dzyeczy lath nye mayą, 
aby wyedzaly (ut... sciant, OrtMac 102: aby
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wyedzyely), gdzye szye gych gymyenye po- 
dzyewą OrtOssol 76,1; Dorothą dobrze wye- 
dzala o them, ysz gey zamylczano ib. 99,2; 
Przeto chczem, aby wiedzano, gdze abo ocz ma 
bycz skazana (sc. wina siedmnadziesiąt) Dział 18; 
Racz wyedzeczy, ysch myloscz tho w szobye mą 
1447—62 Zab 544; Yako wa wyewa, esch 
Maczey nye vdzelai crzywdj Janowj 1469 
ZapWarsz nr 1302; Kthory by czloyyek thego 
sye pokussyl..., ma tho pewnye yyedzieczi 
y myeczi (noyerit), yze wpadnye thaky... 
w gnyew boga wszechmogączego 1484 Reg 724; 
Yako ya tho wym, ysze Sczepan... nye sluszyl 
brathu memv 1498 ZapWarsz nr 1836; Nye 
yyedzyelyszczye, isze w thych, chtore oycza 
mego są, slvsza mnye bycz (nesciebatis, quia... 
oportet me esse Luc 2, 49)? EwZam 297, 
sim. Rozm 144. 695; Yy yyczye, kakosmy 
yyelye złego czyrpyely (ąuanta mała passi 
sumus, yos scitis) Rozm 88, sim. ib. 312. 440. 470, 
etc.; Aza my nye yymy, czo yesz ty (numquid 
te nescimus, quis tu sis) ? ib. 141, sim. ib. 16. 236, 
etc.; Czo szye ma na yasz przygodzycz, tego yy 
nye yyczye (yos nescitis) ib. 141; Kako szye 
przygodzylo... ,  tego owszeya nye vym (hcc 
penitus ignoro) ib. 163; Kyedy yym, ysch 
tobye taką mąka ma bycz (passionem cum 
sciam imminere) ib. 170, sim. ib. 163. 422. 474, 
etc.; Dzyeyycza Marya yyedzączy, yze yey syn 
może yczynycz (sciens filium habere potestatem) 
bostvem, czokolyye yego svyąta yolya, y rzekła 
ib. 208; Nye yyedz lyeyycza thyoya, czo czyny 
(nesciat..., quid faciat Mat 6, 3) prayycza 
thvoya ib. 272; Oczyecz yasz yy, czo yam yest 
potrzebyzna (sc it..., quid opus sit yobis 
Mat 6, 8) ib. 273; By to byl propheta, yyedzyalby 
zapraydą, która to yest nyeyyasta (sciret utique, 
quae... est mulier Luc 7, 39) ib. 319; Bychczye 
yyedzyely, yzecz myloszyerdzya chczą (si... sci- 
retis, quid est misericordiam yolo Mat 12,7)..., 
nygdy bysczye nye potąpyaly nyeyynnych ib. 
326; Vyedzyalesz, yzem ya czloyyek ossyągly 
(sciebas, quod ego homo austerus sum Luc 
19, 22) ib. 409; Albo yemv kto oczy otyorzyl, 
tego nye yymy (nos nescimus Jo 9, 21) ib. 422; 
By yyedzyala, krolevno mylosczyya, yzecz zly 
posrodek ib. 518, sim. ib. 516; O dzyeyycze 
blogoslayyona, by była yyedzyala y yydzyala, 
yze czalovanye yego było znamyą smyerczy 
syna tvego ib. 621; Thom yyedzyala przed 
yyelem lyat, yze myal okupycz... svyath ib. 696; 
By pevno yyedzyal, yze yemv ten grzech odpus- 
con ib. 700; Ku ybaczenyy tego, byszmy yye
dzyely, kako szye yedno po drugyem stało..., 
mamy tako yyedzyecz ib. 789; ~  nie wiedzieć

'nie wiadomo, nikt nie wie, nescitur, nemo scit': 
Gdze wąnthpyenye gest o mązzoboystwye, iako 
gdi nye wyedzecz, ki ho zabyl, państw o nye ma 
kogo gabacz Sul 13; Jan... ne wedzecz, ktho- 
rim duchem zavedzon..., gy sprośnymi... 
slow;mi omoyil 1474 Zab 540; ~  cc. przedmiot 
wiedzy wyrażony konstrukcją predykatywną: 
z przymiotnikiem w acc.: Marya yyedzącz syna 
svego nyeyynnego (suum filium sciens inno- 
centem)... ydzye do nyego Rozm 125; Przeto 
yze yyedzyely y (leg. ji 'go5) tako smątnego..., 
a takoż nyeczo rozymyely, yze myal ymrzecz 
ib. 588; ~  z part. praes. act. adi.: O zalosczyya 
matko, pełna bolyesczy by yvz yyedzyala 
szyna tyego klakayącz! Rozm 537—8; ~  Scio 
hominem in Cristo, gl. sc. manentem per 
graciam in caritate wyem czlowyeka w lascze 
*Cristuszowyey bądączego,... raptum... ad 
tercium celum (II Cor 12, 2) XV mcd. S K J I 68; 
Na wschelkyem myeszczy boga wszechmoga- 
czego na czya pątrzacego zaprawdą masch 
*vyedzyesz (in omni loco deum se respicere 
pro certo scire) XV ex. ib. 143; ~  z pert. praet. 
act.: Jaccm tego czloweka nigdze y żadnego 
pana ne wyedzal szesczy nedzel wyszedzawssy, 
yaco my zbyezal 1424 Koście n nr 1028; ~  z inf.: 
Wyedząncz kogo myecz przywyley (sciens 
priyilegium alterius) na którą rzecz Sul 14; 
Paknąly przysząnze, ysz nye wyedzal sampyerza 
myecz przywyley (se nesciyisse reum fore priyile- 
giatum), bąndze praw ib.; Nyewyasta wyecz 
szą alybo czyy oth wszego prawa bicz odpadłą 
(mulier sentiat se... cecidisse) Sul 36; ~  dopeł
nienie — przedmiot wiedzy domyślnym podmiotem 
zdania zależnego: Jacom ne wedczala lana, 
gdcze sedczal 1397 Kościan nr 92; Gospodzin 
we mislena ludzska, bo (Pul: ysz) proszna so 
(scit cogitationes hcminum, quoniam yanae 
sunt) FI 93, 11, sim. Pul; Yakom ia nye wyedzal 
przed szesczo nyedzel swego czlowyeka, bi bil 
y pana Przedpelka 1427 Pyzdr nr 843; Nye 
yyemczy yasz, skądeszczye (nescio yos, unde 
sitis Luc 13, 27) Rozm 379; Tego nye vymy, skąd 
yest (hunc... nescimus, unde sit Jo 9, 29) ib. 423, 
sim. ib. 432. 457; Bo gy yyedzyal (sc. Piłat Je
susa), yze nye byl przeyrothnyk luda ib. 792, 
sim. ib. 195; Tego yymy, yzecz yest pravy 
czarnokxyasnyk ib. 798; ~  O tey czanszy soltisz 
nye wyedzal, aby była w dzyedzynye any gey 
w domu myal 1424 Pyzdr nr 980.

c. z określeniami wskazującymi źródło wiedzy: 
od kogoś: O thym nykth nye wyedzal, gyedno 
zona gyego, tha wyedzala od nyego Aleksy 
w. 86. 88; Ya ssam od syebye tego nye yyem 
any ya czyebye yynyyą, alye Zydoyye daya
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o tho thobye vyna Rozm 777; ~  przez coś: 
Hoc scientes, gl. sc. per fidem *wyedzą tho 
przesz wyarę, quia vetus homo noster simul 
crucifixus est (Rom 6, 6) XV ex. SKJ I 100; ~  
czymś: O myły Iesucriste, vyelyko czye vdrącza 
tva mąka przychód <z>ączą, ktorązesz tliy yvz... 
yyedzyal tvym bostvem Rozm 604; ~  po czemś: 
Bo po czyem wyedzyecz bodzem m ocz..., 
yszesmi nalyeszly myloszcz (in quo... scire 
poterimus... invenisse nos gratiam) przed 
twyma oczyma? BZ  Ex 33, 16.

d. w utartych połączeniach frazeologicznych: 
dać, dawać wiedzieć (komuś) 'zawiadomić, 
zawiadamiać kogoś, notum facere, nuntiare’ : 
Anioł Mariey wedczecz dal sina *poczocz 
ca 1400 CyzWroc; Franciszka Marek wipchal, 
by tho wedzecz dal Jad<widze> XV in. CyzPłoc, 
•s7m. w. 1, 2?Z Gen 24,49. Neh 2,16,
Rozm 131; <J)aroslaw... wszem... tym to 
pysmem dawamy wiedzecz (volumus fore no
tum, Sul 3: chczem bycz yawno), ysz... porvszy- 
lo syą nyektore wątpyenye Dział 3, sim. 1422 
Kościan nr 967; Dałyśmy wyedzecz suggessimus 
(suggessimus domino meo Gen 44, 22) ca 1470 
MamLub 17; Patefaciens osnamyonavayacz albo 
wyedzecz *davacz (patefacientes submiserunt 
grabatum Marc 2, 4) ib. 267.

2. *potrafić, umieć, moc fcoś zrobić), posse, 
cali er e*: Nye wyedza-ly albo nye moga-ly przy- 
szasznyczy ktorego ortelv naydz (ignorant... 
sententiam seu eiusdem adunati non fuerint) 
OrtOssol 70,4, sim. OrtMac 94; Vydzysch, myły 
synkv, yzesz yescze mlod, a ya yako *zemczysna 
nye vyem szye opyekacz Rozm 145; Dokąd 
ya ydą, vy nye yyczye, nye mozeczye przydz 
(vos non potestis yenire Jo 13, 33) ib. 556, 
sim. ib. Al 2.

Cf. Dowiedzieć się, Powiedzieć, Przewiedzieć, 
Wywiedzieć, Wzwiedzieć, Zwiedzieć, Do- 
wiedzać się, Nawiedzać, Zwiedzać, Nawiedzić 

Wiedzienie cf. Wiedzenie 
Wiedziony 'powtarzający się, powracający co 

pewien czas, rediens, revolvens5: Dziesiatna 
*lidzba okragem wiedzionym przesnanym deno 
dierum circulo ducto notissimo (ex morę docti 
mystico seryemus hoc ieiunium, deno dierum 
circulo ducto quater notissimo) 1444 R XXIII 
302.

Wicjadlny esłużący do wiania, tj. czyszczenia 
ziarna przez rzucanie go pod wiatr na pewną 
odległość, ad frumentum ventilandum aptus : 
In promptuario:... przethaki 3, lopatha *vye- 
adlna 1, lopatha colaczoya 1 1498 LustrPłoc 147.

Wiejadło 'łopatka używana do wiania, ij. czy
szczenia ziarna przez rzucanie go pod wiatr na

pewną odległość, yannus, yentilabrum9 : Chthorego 
yyeyadlo (yentilabrum Luc 3, 17) w rącze yego 
EwZam 299.

Wiejeczka 'łopatka używana do wiania, tj. czy
szczenia ziarna przez rzucanie go pod wiatr na 
pewną odległość, yannus, yentilabrum : Ventila- 
brum syeyeczką yel yyeyeczką ca 1500 Er z  119.

Wiek fo rm y: n. sg. wiek OrtCel 4, XV p.post. 
RRp XXV 172. 174, ca 1500 Erz 119, etc.; ~  
g. sg. wieka El i Pul 24, 6. 40, 14. 89, 2, etc., 1403 
RtGn nr 87, etc.; wieku 1444 R XXIII 302, 
Sul 38, XV med. AKPr I 233, etc. etc.; ~  ac. sg. 
wiek 1399 Pozn nr 414, FI 118, 44. 144, 1. 2. 22, 
etc. etc.; ~  i. sg. wiekiem ca 1470 MamLub 159, 
M W  112b, Pul 54 arg.; ~  /. sg. (w) wieku BZ 
Gen 15, 16. 18, 11. Num 30, 4, ca 1470 MamLub 
45; ~  n.pl. wiekowie XV p. pr. SKJ I 313; ~  
g. pł. wieków FI 144, 2, FI i Pul 144, 13, 1440 
AGZ  XIV 11. 13, etc.; ~  d.pl. wiekom Kśw 
cv 14, 1399 Pozn nr 414, FI 1,9. 18, 10, etc. etc.; 
~  ac. pł. wieki Kśw cy 12. 14, 1390 HubeZb 62, 
1393 Pozn nr 183, etc. etc.; ~  i.p l. wieki FI 
i Pul 54, 21. 73, 13. Ath 29, M W  112b.

Z n aczen ia:  1. 'czas, zwłaszcza okres czasu 
jakoś wyróżniany, tempus, aevum, tcmporis spa- 
tium ałiąuod, aetas9: Presentis eyi, nynyeszyego 
wyeku, lubrica condicio XV med. AKPr I 233; 
Na koynczu wyeka zbawyenye lyudzke Puł 
54 arg.; Dominus noster Ihus Cristus diu 
adyentum suum distulit, recte ad quinque etates: 
prima etas ylg. wyek ab Adam usque ad Noe 
XV p. post. RRp XXV 174; Prosszyl oczczą za 
grzeszny wyek, by ludzom nyebo othworzyl 
XV ex. R XIX 89; Tegosz ystego lyata... 
począł szye schosty vyek (sextam chiliadem 
incoepisse) Rozm 176, sim. ib., sim. ib. 177; 
Nyektorzy od bożego narcdzenya początek tego 
yyeku klądą tym dolyczenym, yako pyątego 
yyekv (sub quinta aetate) była pospolna lyczba 
od pyryego lyata nyektorego yyelykyego zna- 
myenya ib. 176; Mymo to wschytko aze do 
tego czaszy albo vyeky (ad hanc aetatem), 
yenze wschytky grzechy może przyyącz, v za- 
konye bydlyl ib. 187; ~  wieki 'czas, w którym 
istnieje świat, tempus, quo mundus exsistif: 
Novissime diebus istis locutus est (sc. deus) in 
filio,... per quem fecit et secula [na] weky 
(Hebr 1, 2) XV med. GIWroc 84v; ^  ot wieka, 
od wieków 'od bardzo dawna, a temporibus 
antiąuissimis9: Habitabo yobiscum in loco isto 
in terra, quam dedi patribus yestris a seculo, 
ot wyeką, et usque in seculum (Jer 7, 7) XV 
p. pr. SKJ I 313; lako movyl yest przes vstha 
szyyathych, chtor<z)y od yyekow są (qui 
a saeculo sunt Luc 1, 70) EwZam 290; ~  przed
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wiekiem 'przed wielu laty, bardzo dawno temu, 
antę multos annos’ : Ten ps<alm> powyada, 
yze Xpus, bog, przed wyekyem od czlowyeczego 
vczedlnyka przeradnego przedan yest Pul 54 arg.; 
~  wiekowie: alegorycznie 'świat wewnętrzny, 
duchowy, mundus intrinsecus, spiritualis9: Et 
edificabuntur in te deserta seculorum, g/. id 
est columpne, muri et tecta spiritualis edificii 
bądą vstawyony swyathowye albo wyekowve 
(Is 58, 12) XV /?./?#•. SK / I 313.

2. *wieczność, czas feez początku i bez końca, 
w którym trwa bóg, aeternitas, tempus principio 
et fine carens, quo deus manef: od wieka, wieku, 
z wieka, wieku, przed wiekiem, przed wieki 
'odwiecznie, zawsze, przed początkiem wszyst
kiego, ab aeterno, semper, antę principium oni- 
nium rerum : Wzpomen miloserdza twoia,
gospodne, y slutowana tw7ego, iasz od weka ro 
(quae a saeculo sunt) FI 24, 6, s/w. Pw/, sim. FI 
i Pul 92, 3. 118, 52; Od wyeku ab eterno (ab 
aeterno ordinata sum ,... anteąuam terra beret 
Prov 8, 23) XV med. R XXV 158, sim. 14:53 
ib. 210, sim. MJE 77a; ~  Z uielcu ab eterno 
1444 R XXIII 302; Nam ipse ab eterno, z wyeŁ a, 
natus est ex patre sine matre XV med. SKJ V 
255; ~  Wislusza bog y vsmerzi ie, iensze icst 
przed weki (qui est antę saecula FI 54, 21, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 73, 13; Bog gest z osoby 
albo sz postawy oczczowy przed weky (antę 
saecula) vrodzon FI Ath 29, sim. Pul, M W  112 b; 
Przed wyekyem ab ewo (prior omnium creata 
est sapientia et intellectus prudentiae ab aevo 
Ecclus 1, 4) ca 1470 MamLub 159; ~  od wieka 
(i) aż do wieka, od wieka, wieku (aż) i na wieki 
'wiecznie, bez początku i bez końca, semper, 
sine principio et f i n e Od weka y asz do weka 
(a saeculo et usque in saeculum, Pul: od wyeka) 
ti ies bog FI 89, 2, sim. FI i Pul 105, 47; Ale 
myloserdzye boszye od wyeka az do wyeka 
(ab aeterno et usque in aeternum) FI 102, 16, 
sim. Puk, ~  Blogoslawoni gospodzin, bog Isra- 
hel, od weka y na weky (a saeculo et usque in 
saeculum) FI 40, 14, sim. Puk, Poszegnani pan 
bog israhelski ot wyekv az y na wyeki (ab aeterno 
usque in aeternum) BZ  I Par 16, 36; ~  cż do 
wieka, (aż, eż) na wieki, na wiek wieka, na 
(wszytki) wieki wieczn(i)e, na wieki wieków, 
na wiek(i) wiekom, na wieki i na wiek(i) wieka, 
wieków, wiekom, od wieku aż do wieku, po 
wszytki wieki, przez wieka, przez (wszytki 
wieczne) wieki, przez szwytki wieki wieczn(i)e, 
przez nieskończone wieki wieków 'po wszystkie 
czasy, bez końca, wiecznie, in saecula, in aeter
num, sine fine5: Gdy sthworzyl bog czlowyeka, 
yszby byl szyph esz do vyeka, szthworzyl bog

| Yewa sz kosczy Dc morte w. 118; ~  Yde tobe 
crol <wieczny, i)zbi ty s nim na ueky croleual 
Kśw cv 12, sim. Gn 173b. 178b. 182a; Gisz 
ymaio nadzeio w tobe, na weky (in aeternum) 
weselicz se bodoo FI 5, 13, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 9, 1. 11, 8. 14, 7, etc.; Raczysz nasz rza- 
dzycz na vyeky..., panye Jhu Crisczye! XV 
p. pr. MacDod 102; Bodz twe swyote gymyo, 
boże israhelski, pożegnano na wyeki (in saecula) 
BZ Tob 3, 23, sim. ib. 8, 9; Mocz yego krolew- 
stva stanye na vyeky (in aeternum) Rozm 4, 
sim. ib. 1. 8, etc. etc.; Nygdy szye s czyebye 
ovocz nye narodzy na vyeky (in sempiternum 
Mat 21, 19) ib. 452; ~  Czino miloserdze poma- 
zanczu swemu Dawidowi y płodu iego asz na 
weki (usque in saeculum) FI 17, 54, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 105, 31; Ostrzegay[o] słowa tego to 
przepylnego tobye y synom twym asz na wyeky 
(usque in aeternum) BZ Ex 12, 24, sim. ib. 
Jos 4, 7 .1 Par 15, 2, etc.; Od tego czasszv ess na 
wyeky amodo vsque in sempiternum (Is 9, 7) 
ca 1470 MamLub 184; ~  Prawda yego prze
bywa na wek weka (in saeculum saeculi) FI 110, 
3, sim. Pul, sim. Pul 110, 10; ~  Panye,... yen 
szyuesz y tesz krolwyesz z bogem oczczem 
w gednosczy tegosz ducha szwyotego, bosze na 
weky weczne (in saecula saeculorum. Msza VI. 
X II: na wyeky vyecznye, XIV: na wyeky vyekom) 
1424 Msza III s. 66, sim. ib. s. 67; Na wieky 
wieczne in sempiterna secula 1444 R XXIII 3C0, 
sim. XV ex. Kalużn 292, Rozm 241; S darv 
czesnego bacz nam lekarstwo yyecznye na vyeky 
yyecznye (in saecula saeculcrum) 1456 Msza VI 
s. 264, sim. XIV; ~  Jako bila na początku 
y ninie, y zawsze, y na wieki wieków M W  15 b ; ~  
Crol tuoy ide tobe, izbi ty s nim na ueky uekom 
croleual Kśw cy 14, sim. XV med. M PKJN  428, 
BZ  Tob 9, 11, Naw 171; Sława oczczu... iaco 
bila s poczotka y nine, y wszda, y na weki 
wekom (in saecula saeculorum) FI 1, 9, sim. FI 
i Pul 20, 6. 21. 28, etc.; Taco psalm mowicz bodo 
ymenu twemu na weki wekom (in saeculum 
saeculi, Pul: na wyek wyekom, sim. FI 103, 6, 
Pul 131. 15) FI 60, 8, sim. ib. 131,15, Pul 103, 6; 
Amen, na wyeky wyekom stan szye tho 1450 
Wisi nr 1928; Kthory z bogyem oyczem y z dy- 
chem szvyethym krolyyyesz na wyek wyekom 
XV Kalużn 293, sim. XV c*. R XXV 226; 
Mąką od svego zgrzeschenya bądzye czyrpyecz 
na yyek yyekom y pyeklye Rozm 547, sim. ib. 
550; ~  Błogosław wszelke czalo ymeny swo- 
tenw gego na weky y na wek weka (in saeculum 
et in saeculum saeculi, Pul: na wyeky y na 
wyeky wyeka) FI 144, 22; ~  Przeze swytky dny 
blogoslawycz czo bodo y chwalycz ymo twoge
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na weky y na wek weków (in saeculum et in 
saeculum saeculi, Pul: na wyeky y na wyeky 
wyeka) FI 144, 2; ~  Ymo gich (sc. niemiłości- 
wych) sgladzil ies na weky y na weky wekom 
(in aeternum et in saeculum saeculi) FI 9, 5, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 9, 39. 51, 8; Strzedz bodo 
zakona twego weszghy, na weky y na wek 
wekom (in saeculum et in saeculum saeculi, 
Pul: na wyeky y na wyeky wyekom, sim. ib. 
144, 1) FI 118, 44, sim. M W  24b, sim. FI 144, 1, 
FI i Pul 148, 6; ~  Blogoslawcye panv bogu 
naszemv od wyeku asz do wyeku (ab aeterno 
usque in aeternum) BZ Neh 9, 5; ~  Wyelyky 
gesz, panye, na wyeki, a po wszitky wyeki 
krolewstwo twe (et in omnia saecula regnum 
tuum) BZ  Tob 13, 1; ~  W nyem <yest tobye 
bogu oczczu) wszelka <czescz y chwała) przesz 
swythky ('wszytki’) wyeky wyecznye (per omnia 
saecula saeculorum, Msza III: na weky wekom 
albo przes wyeka, IV: na wschythky vyeky 
vyecznye, VI. XIV: przesz wyeky albo na 
wyekyfe] wyecznye, VII: na yyek vyekom) 
1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII; Kthory s tobą 
zywye y kroluye w yethnoszczy ducha szwyąthego 
bog przesz wszythky wyeczne wyeky (per omnia 
saecula saeculorum, Msza XII: przesz swythky 
'wszytki5 wyeky wyeczne) 1413—4 Msza I s. 263, 
sim. VIII; ~  Naszwyathszemv bosthwv... 
b<ądź> vyeczna chwała od wszythk(iego) 
sthworzenya przesz nyesko<ńczone) vyeky vye- 
kow ca 1500 PamLit XXVIII 305; -  (być) 
wszech wieków 'trwać wiecznie, semper numere : 
Krolewstwo twoge krolewstwo wszech weków 
(omnium saeculorum) a państwo twoge we 
wsze pokolene FI 144, 13, sim. Pul; ~  na wiek(i), 
na wiek wiekom (przy przeczeniu) 'nigdy, 
nusąuam, nudo tempore’ : Ysz o thwych swya- 
thych *czesz slyne, kthora nygdy nye szagynye 
y na wyeky nye przemynye 1455—60 R XIX 110; 
Czom myal w szkrzyny y w komorze, tho my 
wszythko opvsczyczy, na vyeky (SkargaWroc 
w. 13: ne 'na5 vek) sza nye *froczyczy Skarga- 
Płoc w. 12; Ony (sc. owce moje) myą naslya- 
dvyą, a ya ym daye zyvoth vyeczny, yze nye 
zgyną na vyeky (non peribunt in aeternum 
Jo 10, 28) Rozm 428, sim. ib. 437. 476. 552; 
Gospodnye, nye mozesch my nog vmyvacz na 
vyeky (non lavabis mihi pedes in aeternum 
Jo 13, 8), czvsch nygdy ib. 537; ~  Zmartyych- 
vstaną bog osvyczony, na vyek vyekom nye 
vm<i)rayaczy (glorificatus deus immortalis) 
Rozm 170.

3. 'lata życia, czas od czyichś urodzin do chwili 
obecnej lub do śmierci, okres życia, w jakim się 
ktoś znajduje, aetas, anni \itae humanae5:

Similiter, cum non in magis protenditur, mox 
inclinatur in senium cursus etatis, gl. evi vieky 
(pro vieku, RRp XXIII 279: vetustatis
z weku) 1436 RRp XXIII 276; S yszylym po- 
karrna zemskyego bodzesz poszy wacz po wszitky 
dny wyeku twego (cunctis diebus vitae tuae) 
BZ Gen 3, 17; Bosta bila oba stara a yussz 
*wszitkyem (Stary Testament Cardy: w ssie- 
tem) wyeku (provectae aetatis) ib. 18, 11; 
Gdisz bil Abraham we szcze leczyech, tego 
wyeku (hac ąuippe aetate) syo vrodzyl Isaak 
ib. 21, 5; Czczy otcza swego y matko swo, abi 
bil dlugego wyeku (longaevus) na szemy BZ  
Ex 20, 12; Nyewyasta, gdiszbi czso slvbila... 
s00cz... gescze wyekv (leg. w wieku) dzewczem 
(im aetate adhuc puellari)..., dlvszna bodze 
slvbem BZ  Num 30, 4; In puellari <ae>tate 
w dzewczem wyekv (BZ: stawu) aut lyathach 
(istae sunt leges... inter patrem et filiam, 
quae in puellari adhuc aetate est Num 30, 17) 
ca 1470 MamLub 45; Dlugyego wyekv provecte 
<a£t>atis (Jos 13, 1) ib. 56; Pubertatys, id est 
etatis duodecim in femina... dzewczego vyekw 
(Ei:ech 23, 3) ib. 227; Etas, id est eternitas wyek 
uel wzdrost lyath OrtCel4; Trzeczy czasz wyeku 
szwego Anna szwyatha w malzyensthwye z *Jao- 
chymem panu bogu offyerowala M W  11 b; ~  
sprawny wiek 'pelnoletność wiążąca się ze zdol
nością do czynności prawnych, aetas pubes, 
qm| iure agere licet’: Paknyąli... bracza... 
nye bilibi w gymyenyy oczczisnem myedzy sobą 
ros;zdzyeleny... ,  bąndąly... dostatecznich lath 
alybo sprawnego wyekv (si sint... legitimae 
aetatis) Sul 38; ~  całego wieku 'dorosły, adul- 
tus’ : Przikasz synom israelskim, acz prziwyodo 
przed czo krowo czirwono czalego wyeky 
(yaccam rufam aetatis integrae) BZ Num 19, 2; 
~  jenego wieka czy wieku 'rówieśnik, coaeta- 
neus': Coeuis, id est coetaneis genego wyeką 
(Dan 1, 10) ca 1470 MamLub 235; ~  'kres 
życia człowieka czy też koniec świata, finis \itae 
humanae \el mundi’: Hora cene, ut dicit Grego- 
rius, est finis seculi, id est yltima etas ylg. 
vyek XV p. post. RRp XXV 172; ~  (aż) na 
wieki 'do śmierci, do końca życia, usąue in mor- 
tem, in finem \itae : Gdiby ktho o slodzeysthwo... 
w sządze byl przekonań trzykrocz..., then 
przesoczczywy ostań na wyeky (is infamis 
permaneat perpetuo) Sul 58, sim. Dział 56; 
Paklybi sługa rzeki: Myluyo pana m ego..., 
nye winydo wolen... ,  bodzye mu sługa asz na 
wyeky (erit ei seryus in saeculum, Kałużn 282: 
na wyeiy) BZ Ex 21, 6; Odrzekł szye (sc. mąż 
dziewki) tego zaprzanego gymyenyą na wyeky 
OrtOssol 66, 3, sim. ib. 104, 4, Ort Mac 88. 143;
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Sługa nye sostanye v domv na vyeky (in aeter- 
num), a syn na vyeky (in aeternum Jo 8, 35) 
ostanye Rozm 473, sim. ib. 227.

4. 'pokolenie, generatio, progenię s' : W czwar- 
tem potem wyeku (generatione autem ąuarta) 
sam szo wroczysz BZ  Gen 15, 16.

5. *czas stanu prawnego nie ograniczony termi
nem, tempus termino iudiciali carem': na wieki 
'na stałe, trwale, na zawsze, m perpetuum, in 
aeternum : Tedy chczemy, aby kromye yraszenya 
rzeczy, to gest causi, sadza swiadeczstwo 
przyiącz przysądzyl, a to swiadeczstwo mocz 
myecz na wyeky (habeant ipsorum testimonia 
firmitatem, Sul 35: mocz pełną) Dział 24; 
<U)stawiamy to na wieky trzymacz (edicto 
perpetuo servari mandamus, Sul 65: vyvolanym 
wyekvgistim chowacz każemy) ib. 50; Ta sta- 
tuta chczem, aby myali mocz na yieky (perpetuo 
remaneant ipso facto) ib.; ~  (o dobrach posia
danych lub nabywanych z prawem własności 
dziedzicznej, de terris vel possessis vel iure 
hereditario emendis) na wieki (wieczne), na 
wiek wiekom: lakom przi tern bili, kegdi 
0ndrzey wdał Choczemirowi swo czoscz na 
ueki 1390 HubeZb 62; Jako to dzedzino ne 
trzimami v szastaue, aleszmi yo kupili na weky 
1393 Pozn nr 183; Ysze ne przedala Posswantayy 
Krzinki Wyszocze na weki, ale szastawila 1409 
ib. nr 672; Kandy ya yala, tandy so moy oczecz 
rosdzelil [so] s Sasynem na wyeky 1427 Zap- 
Warsz nr 240; Tedy th o ... gymyenye przes po- 
zyczczą pyenyądzy obyklo było na wyeky bycz 
otrzymano (solebat perpetue obtineri) Sul 77; 
Hereditarie dzedzynnye, na wyeky OrtCel 5; ~  
Yacoszmi Yana s Voyczechem yyednali o yego 
babi pusczino na yeky veczne, ysz tho ne mano 
spominacz 1401 Kai nr 23; M aczey... vzdal 
dobrovolnye (sc. łąkę) przeth gayonym sądem 
na vyeky yyeczne 1463 R XXII 382; ~  Iaco 
Jan cupil v Pawia Gor[a]o na weq uecom 1399 
Pozn nr 414; ~  ~  z wieka, z wieków wiecznych 
*od bardzo dawna, od niepamiętnych czasów, 
ab aeterno, a temporibus antiąuissimis’: Jaco czo 
Wirbantha drogo ykasowal do swego mlina, 
ta yest s weka yiloszona 1403 RtGn nr 87; Yze 
tho gymyenye Zalywye y Dambrawka nye 
yest nadanye s k<się>stwa, ale gych prawa 
oczczyzna s wyeka wyeczna 1473 Czrs s. XL; ~  
Decrevimus parti adverse... videlicet Stani- 
mysky, quod testes produceret sufficientes, 
quod hanc villam ... possideret ab ewo al. 
z wyekow wyecznych 1440 AGZ  XIV 11, sim. 
ib. 13.

Wieko 1. 'górna, ruchoma część naczynia lub 
skrzynki służąca do przykrywania, zamykania,

przykrywka, operculum, tegimentum vasis vel 
c i s t a e Ministerialis... recognovit, quod vidit 
quinque currus..., unum currum przewroczony 
et penes eosdem currus fenum... et farina... 
disparsa fuerunt et cisticula una parwa vyeko 
rosbitho et circa aliam cisticulam zawyassha 
z gosdzyow *vyczagnyana 1455 AGZ  XIV 
439; ~  Obda *spąnth, pokrow, vyeko 1472 
Rost nr 1556.

2. 'wypłatane naczynie, kosz, koszyk, fiscella, 
corbis yimineus’: Weko canistrum ca 1420 
WokTryd nr 306; Nabyerzes ze wszech swych 
yzitkow y pirvich vrod y polozisz ge na wyeko 
(in cartallo, MamLub 52: in cartallo, id est in 
sporta ną wyelv, pro wyekv) BZ Deut 26,2; 
Przymye kapłan wyeko (cartallum) z roki gego 
y postavi przed ołtarzem pana boga twego 
ib. 26, 4; ~  dubium: Vyeko massam (dixitque 
Isaias: Afferte massam licorum IV Reg 20, 7, 
BZ: swyozek) 1471 MamKal 89. ~  Bohemizm 
semantyczny.

Wiekui fo rm y: n. sg. m. wiekui FI i Pul 
Ath 10.11, Pul 42 arg., XV p. post. SIO cc XXXIV 
163; / .  wiekują 1399 Pyzdr nr 95, Pul 35 arg.; 
neutr. wiekuje FI i Pul Ath 6, XIV ex. Pocz 232, 
Pul 36 arg.; ~  g. sg. m. wiekujego Pul 40 arg.; 
f .  wiekuje XIV ex. Pocz 232; neutr. wiekujego 
Kśw br 35; ~  d. sg.f. wiekujej XV med. R XXII 
234; wiekuje Gn l b ; ~  ac. sg. m. wiekui FI 
i Pul 104, 10. Ath 39, Wierzę 3—5. 14, XV 
med. R XXII 235, Pul 5 arg.; / .  wiekują FI i Pul 
11, 12, 1403 GIJag 100, Pul 22 arg.; neutr. 
wiekuje Gn 182b, Pul 29 arg. 94 arg.; ~  i. sg. m. 
wiekuim 1420 Pyzdr nr 626. 627. 638, 1421 ib. 
nr 695; ~  /. sg. (w) wiekujem Kśw cr 14, FI 121, 
3; m. wiekujem Gn gl. 164a;/ .  wiekujej FI i Pul 
138, 23, Pul 12 arg. 111, 6; wiekuje FI 111, 6; 
~  n. pl. m. wiekui FI i Pul Ath 11; ~  g. p l.f .  
wiekuich FI i Pul 75, 4; ~  ac. pl. neutr. wiekują 
FI i Pul 16, 5, PulS3 arg.; ~  v. pl. neutr. wiekują 
FI i Pul 23, 7. 9; ~  l. pl. (w) wiekuich XIV 
ex. Pocz 232.

Z n aczen ia:  1. 'nieprzemijający w czasie, 
trwający bez końca, wiekuisty, nieskończony, 
też nieustanny, ciągły, fine carens, aeternus, 
sempiternus, perpetuus': Sweczocz ty dziwne 
od gor wekugich (illuminans... a montibus 
aeternis) FI 75, 4, sim. Pul; Vderzil neprzyaczele 
swoie w posladky, przecoro wekuio (opprobrium 
sempiternum) dal gim FI 11, 72, sim. Pul; 
Vstawil yest ono (sc. słowo) Iakobowy w kazen 
a Israhel w obrzod wyekvy (in testamentum 
aeternum) FI 104, 10, sim. Pul; W pamoczy 
wekuye (in memoria aeterna, Pul: wyekugey, 
M W  20a: wiekuistey) prawy bodze FI 111, 6;
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Ieruszalem, gesz staw0 yako masto, gegosz 
wczostwo (leg. uczęstwo) albo dzyal gego 
w nyem albo w wekvgem (in idipsum, Pul: 
yegosz yczęstek yego w Yeruzalem) FI 121, 3; 
Dzysa, to gesc wekugiscze, isze w wekugich [...] 
XIV ex. Pocz 232; liii ąuidem, ut corruptibilem, 
mynąlą, coronam accipiant, nos autem incorrup- 
tam vyekuya (I Cor 9, 25) 1403 GIJag 100; 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus plącz zborny 
wstaw z martwych w wyeszelye wyekuge obro- 
czil Pul 29 arg.; ~  dobro wiekuje, krolewstwa 
wiekują, wiekuje odpoczywanie, pastwa wiekują, 
pokoj wiekui, wiekui przebytek, wiekują świat
łość, wiekuje wiesiele, wiekui żywot (w religii 
chrześcijańskiej, in religione Christiana) 'nie 
mająca końca szczęśliwość po śmierci, też niebo, 
raj jako miejsce wiecznej szczęśliwości po śmierci, 
vita beata, qua iusti post mortem fruuntur, 
vita aeterna, pax aeterna in caelis*: Jenze, ne 
pamotaio dobra uekuiego, obozal so tomu, 
csoz iesc uremennego Kśw br 35; Ysze ktoricz 
clouek ven verzy, tenczy bodze veszuan ku 
uekuge svathlosczy krolefstva nebeskego Gn lb; 
O vy,... nocznicy noczny..., isescze vy szobe 
stracyly f  *krolefstwo nebeskem vekuge veszele 
Gn 182b; Magnificauit eum... in celo, in eterna 
coronacione gest gy blogo<sławił) vekugem 
(leg. w wiekujem) przebitku Gn gl. 164a; 
Ve<r>z0 w ... czala mego smartwichwstane, 
a potem w on wekugi ziwot (Wierzę 1. 6.1. 13a: 
ziwoth weczni, 8. 10. 13. 17: wetzny szy- 
woth, 18: zywoth wyekvysthy, 20: zyvotha 
wyecz<ne)go otrzimanye) Wierzę 3—5. 14; 
Caszdi, gen opusczy dom ... prze me gymyą, 
sstokrocz tele wezmye a wyekugi ziwoth (vitam 
aeternam Mat 19,29, Rozm 392: żywot vyeczny) 
posyądzye XV med. R XXII 235; Ten psalm 
powyada, yze Xps zborowy swemu pastwę 
gotuye wyekuyo Pul 22 arg.; Ten ps<alm> 
powyada, yze X ps... rozumyeyocze vbogemu 
vbogaczil bogacztwem pokoya wyekuygego Pul 
40 arg.; Yze Xpus nyebyeskego domu nam 
krolewstwa wzyawya wyekuya Pul 83 arg.; 
Yze Xpus, pastyrz dobry, owcze swoye w wye
kuge odpoczywanye wwodzy Pul 94 arg.; 
Przewyedz nasze dusze blądne ku brzegu wyecz- 
ney radosczy,... gdzesz to ... wyekvy zywoth 
przesz smyerczy XV p. post. SlOcc XXXIV 163; 
~  wiekują nędza, ogień wiekui, piekło wiekuje, 
wiekuje potępienie, wiekują śmierć (\v religii 
chrześcijańskiej, in religione Christiana) 'nie 
mające końca cierpienia duszy w piekle po 
śmierci, utrata zbawienia, damnatio aeterna, 
inferni poena sempiterna : U tern to mesce 
Corrozaim, v peckle uekuiem, ... utonolo (sc.

sirce) Kśw cr 14; Alle vy svim duszam f  pekle 
nalesliscze vy vekuge pothopene Gn 182b; 
Gysz S0 dobrze czynyly, podo w szywot wekvgy 
(in vitam aeternam, M W  114a: wieczny), 
a którzy zle, w oghen wekvgy (in ignem aeter- 
num, M W  114a: wieczny) FI Ath 39, sim. Pul; 
Oth *wyekugygo (Msza III. IV. VI—VIII. XIV: 
wecznego, V : wyekuistego) pothopyenya n[y]asz 
*odyemy ab eterna dampnacione nos eripi 
ca 1431 Msza XII s. 214; Eze tho wschitko bilo 
błogo obłudne..., bo wyodlo y wyedzye ku 
wyekugey nądzi XV med. R XXII 234; Yze 
Kristus nas oszwyecza wyerno szwyatloszczo, 
abychom w wyekugey szmyerczy nye zaspały 
na wyeky Pul 12 arg.; ~  (jako cecha boga oraz 
poszczególnych osób trójcy św. i ich atrybutów, 
proprietas de i atąue sin gula rum persona rum 
s. trinitatis rerumąue ad eas pertinentium) 'nie 
mający początku ani końca, aeternus, infinitus*: 
*Oczczowa y *synowa y dvcha swotego gedno 
gest bostwo, równa sława, wekvge welmoszstwo 
(coaeterna maiestas, M W  109a: pospołu wie
kuista wielmoznoscz) FI Ath 6, sim. Pul; 
Wekwgy (aeternus, M W  109 b: wiekuisti) oczecz, 
wekugy (aeternus, M W  109b: wiekuisti) syn, 
wekugy (aeternus, M W  109 b: wiekuisti) swoty 
duch, a wszakosz ne trze wekvgy (aeterni, 
M W  109b: wiekuisczi), ale geden wekvgy 
(aeternus, M W  109b: wiekuisti) FI Ath 10— 11, 
sim. Pul; <Pirzw>sze wekuge (sc. narodzenie 
syna bożego), drugh<ie> duchowne a trzecye 
<cielesne> XIV ex. Pocz 232; Cherubyn i se
rafin [...] <w)gloduy0 se <w> ten blask wekuge 
swatlos<ci) ib.; Ysz Xps yest studnya żywota 
y szwyatloszcz wyekuya Pul 35 arg.; Yze Xpus 
wszech sprawyedlywych w szyę pw^ayoczych 
zbawyenye yest wyekuye Pul 36 arg.; Yze Xpus 
on yest szwyatloszcz szwyeczka, droga, prawda 
y żywot wekuy Pul 42 arg.; ~  od wiekuich 
czasów 'od zawsze, bez terminu początkowego, 
odwiecznie, ab infinito tempore, ab aeterno5: 
Gymsze (sc. bogiem oćcem) syn boszy od 
wekuy<ch czasów p)rzes przestane ('przesta
nia’) zawszdy se poradza XIV ex. Pocz 232.

2. 'istniejący od niepamiętnych czasów, od
wieczny, bardzo stary, ab aeterno tempore exsi- 
stens, antiąuissimus’ : Podzwignicze se, wrota 
wekuia (elevamini, portae aeternales), a wmidze 
crol sławy FI 23, 7, sim. Pul, sim. FI i Pul 23, 9; 
Wwedz mo w drodze wekvgey (in via aeterna) 
FI 138, 23, sim. Pul; ~  Iaco to swadczimi, 
iaco droga s Raczslawcouicz do Gorki to 
droga vekuya y nassi starsi gesdzili 1399 Pyzdr 
nr 95.

3. lata wiekują 'dawno minione czasy, lata,
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anni longe praeteriti*: Mislil iesm dni stare 
a lyata wekuia (annos aeternos) w misli iesm 
yinal FI 16, 5, sim. Pul.

4. 'stały, trwały, nie ograniczony terminem, 
na zawsze obowiązujący, diuturnus, stabilis, 
scmper servandus*: Yakosmy rosdzelili Paco- 
slawa synowczy (leg. z synowcy) y z Woycze- 
chem wyecugim dzalem 1420 Pyzdr nr 626, 
sim. ib. nr 627. 638; Yakosmy bili dzelczamy 
myedzy Jacusszem a Ba<r)tlomyeyem y rosdze- 
lilismy ge wy<e>cugim dzalem 1421 ib. nr 695.

Z wiekuista 'z powodu wiecznego istnienia, 
cb aeternitatem, ob vitam aeternam : Ex perpe- 
tuitate, s wecuysta, creaturarum intelligitur 
creator eternus, wecuisti, ex magnitudine omni- 
potens XV med. GIWroc 105v.

Wiekuistność 'czas bez początku i bez końca, 
wieczność, aeternitas, tempus fine et principio 
carens9: z wieku i sin ości *od wieków, wiecznie, 
ab aeterno, a temporibus perpetuis9: Anna... 
pyala pyenye veszole rzekacz:... Chvalyą czye- 
bye, yzesz z vyekvystnosczy <dobry> y sczcdry 
(te laudo, quia bonus es et pius ab aeterno) 
Rozm 11.

Wiekuisto (o kupnie ziemi, dóbr, de terris, 
bonis emendis) 'zprawem własności, dziedzicznie, 
na zawsze, na stałe, iure hereditario, in aeternum : 
Iaco Przibek dal Gawłowi oszmnacze grzywen 
za czanscz, o yansz nan zalowal, y kupił wecuy- 
sto 1402 RtGn nr 72.

Wiekuistość 'prawo posiadania majątku ty
tułem własności, dziedzicznie, na zawsze, na 
stałe, ius ałiąuid in aeternum, iure hereditario, 
possidendi : Yako... tha dzedzina w Rogowe 
ne gest przes gey manza gych oczczu wekugi- 
stoscz (leg. w wiekuistość) [ne gest] podana, ale 
w sastawa 1420 AKPr VIIIa 151; ~  położyć 
pieniądze na wiekuistość *zabezpieczyć na czymś 
wieczyście, pecuniam in re immobili in aeternum 
collocare9: Yz pany Margorzatha swich (leg. 
z swych) penądzy maczerziszny polozila na 
Chw[i]alin na wekugisto[cz]scz XXXX marcas 
1418 Kościan nr 662.

Wiekuisty fo r m y : n. sg. m. wiekuisty XV med. 
GIWroc 24v. 105v, M W  109b, Rozm 25; 

/ .  wiekuista 1410 JA VI 210, Sul 56, M W  109a; 
neutr. wiekuiste Rozm 10; ~ g. sg .f . wiekuistej 
Naw 60, ca 1500 GlKazB I 34; neutr. wiekuista 
cf. Z wiekuista; wiekuistego 1413—4 Msza I 
s. 261, sim. VIII, 1426 Msza V s. 261; -  d. sg.f. 
wiekuistej Naw 94, Rozm 594; ~  ac. sg. m. 
wiekuisty Dek III 24, 1413 Kościan nr 498, 
1415 RtGn nr 216, etc.; f . wiekuistą 1441 
KodPol II 491, Sul 6. 37, etc.; neutr. wiekuiste 
Sul 12, Rozm 495. 525; ~  v. sg. m. wiekuisty

M W  12b; / .  wiekuista M W  14a, Naw 37; ~
i. sg. m. wiekuistym 1418 Pozn nr 939, 1418 
Pyzdr nr 514, 1420 Kościan nr 791, etc.; fi wie
kuistą Rozm 26. 41; neutr. wiekuistym 1415 
Kościan nr 555, Sul 65. 76, ca 1500 GlKazB I 63; 
~  /. sg. f .  (w) wiekuistej M W 20a, Rozm 164; ~  
n. pi. m. wiekuiści M W  109b; ~  ac. pł. m. wie
kuiste XV in. R XXIV 74, 1453 R XLVII 350; -  
/. pł. f . (w) wiekuistych XV ex. MPKJ II 324, 
Rozm 181.

Z n a czen ia : 1. 'nieprzemijający w czasie, 
trwający bez końca, wieczny, nieskończony, też 
nieustanny, ciaLgły, fine carens, a eternus, sernpi- 
ternus, perpetuus9: Then <yest> zaprawda <kye- 
lych krwe mogey nouego y> wyekuyszthego 
(Msza III. IV. VI. VII. XII: wecznego) vsta- 
wyenya (novi et aeterni testamenti) 1413—4 
Msza I s. 261, sim. VIII; W pamyaczi wiekuistey 
(in memoria aeterna Psal 111,7, FI: wekuye, 
Pul: wyekugey) bąda sprawiedliwi M W  20a; 
Vtinam domine Ihu X pe... facias, ut me in 
eternitate ascrifcas wyekuystych czgach (leg. 
w wiekuistych ckach) napyszal XV cx. MPKJ 
II 324; Tamo (se*. w cieniu boga)... przespyecz- 
noscz, zdrovye y myr vyekvysty (pax aeterna) 
Rozm 25; Yemvsz (sc. bogu) oddana... y vye- 
kvysta myloscz<ą> slyvbyona yemv (amoreąue 
perpetuo sum sibi ccpulata) ib. 26; Vesel szyą, 
yze bądzyesch podwalona vyekvystą chvalą 
(laude sempiterna) ib. 41; Tesch myenyly 
(sc. faryzei), yschby złych dusche vyekvystych 
(leg. w wiekuistych) czyemnyczach zamknyony 
myaly bycz (aeternis retrudi carceribus) ib. 181; 
~  wiekuiste błogosławienie, wiekuista chwała, 
wiekuiste krolewstwo, wiekuisty mir, ojczyzna 
wiekuista, wiekuiste przebytki, wiekuiste zba
wienie, zbawienie wiekuiste, wiekuisty żywot, 
żywot wiekuisty (w religii chrześcijańskiej, in 
religione Christiana) 'nic mająca końca szczęśli
wość po śmierci, też niebo, raj jako miejsce 
wiecznej szczęśliwości po śmierci, vita becita, 
ąua iusti post mortem fruuntur, vita aeterna, pax 
aeterna in caelis9: Thccz gyest przykaszanye 
m oye... Kthorikoli tho popelny, vyekugyszthy 
(Dek I 2. 3. III 12.16: yyeczny) zywoth edzyerzy 
Dek III 24; Facite vobis amicos de mamona 
iniąuitatis, ut cum defeceritis, recipiant vos 
in eterna thabernacula aby wasz priiąli wekviste 
(leg. w wiekuiste, Rozm 390: vyeczne, leg. 
w wieczne) prebitky (Luc 16, 9) XV in. R XXIV 
74, sim. 1453 R XLVII 350; Day my vpa- 
myathanye grzechów mogych, abychczy przyślą 
kv oyczyznye wyekuystey Naw 94; Omnes 
tristes leuent oculos ad deum, ut nos consoletur 
y nassyczyl vyekvystey chvaly in regno celorum
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ca 1500 GlKazB I 34; Induit me dominus 
vestimento salutis vyekuystym sbavyenim (Is 61, 
10) ib. 63; To dzye[vy]cza wesely lyvd zydow- 
sky, bo przez nye ma przydz vyekvyste krolyew- 
stwo (haec proles consolabitur gentem Hebraeo- 
rum, per illamąue salvabitur regnum aeterno- 
rum) Rozrn 10; Dusze zbozne, które szą tamo 
(sc. w piekle) zamknyony, vyvyodą y przymą 
vyekvysty (leg. w wiekuisty) myr (suscipiam in 
reąuie locatas) ib. 169; Tako povyszon ma bycz 
szyn czloyyeczy, aby wschelky, który vyerzy, 
nye zagynalby, alye by myal zyvot vyekvysty 
(ut omnis... habeat vitam aeternam Jo 3, 15, 
EwZam 305: vyeczny) ib. 238; Bo ktokolyye 
tobye da blogoslavyenye, *temv bądzye zba- 
vyenye vyekvyste myal ib. 495; Przydą po czyą 
y vezma czye chvalebnye vyekvyste (leg. w wie
kuiste) blogoslavyenye v nyebyossa ib. 525; ~  
wiekuista męka (piekielna), wiekuiste potępie
nie, śmierć wiekuista (w religii chrześcijańskiej, 
in religione Christiana) 'nie mające końca cier
pienia duszy w piekle po śmierci, utrata zbawienia, 
damnatio aeterna, inferni poena sempiterna : 
Od wyekuistego (Msza III. IV. VI—VIII. XIV: 
wecznego, XII: *wyekugygo) potapyeną (ab 
aeterna damnatione) nasz wyrwesz 1426 Msza V 
s. 261; Ni conuertatur reus, auctor, gl. iste 
deus, dira minatur perpes supplicium, gl. per- 
petua pena seu eternam damnationem yyecuystą 
mąką 1466 R XXII 19; Zbaw mye... szmyerczy 
yyekyysthey! Naw 60; Przeto ma straczon bycz 
(sc. Judasz) kv yyekuystey mącze pyekelney 
Rozm 594; ~  (jako cecha boga oraz poszcze
gólnych osób trójcy św. i ich atrybutów, proprietas 
dei atąue singularum personarum s. trinitatis 
rerumąue ad eas pertinentium) 'nie mający 
początku ani końca, aeternus, infinitus5: Dominus 
noster unigenitus et coeternus wekwysti XV 
med. GIWroc 24v; Nulla perhenne bonum, 
gl. eternam yoluntatem dei yyecuystą dobrocz, 
confudit vis racionum 1466 RRp XXII 19; 
Panie, swiąti oczcze, wsechmoczni, wiekuisti 
boże! M W  12b; Ale oczczowo y sinowo, 
y ducha swiatego gedno iest bostwo... ,  pospołu 
wiekuista wielmoznoscz (coaeterna maiestas 
Ath 6, FI i Pul: wekvge welmoszstwo) M W  109a; 
Wiekuisti (aeternus, FI i Pul: wekwgy) oczecz, 
wiekuisti (aeternus, Fl i Pul: wekygy) sin, 
wiekuisti (aeternus Ath 10, Fl i Pul: wekugy) 
duch swiati, a wszakosz nye trzey wielcuisczi 
(aeterni, Fl i Pul: wekvgy), ale ieden wiekuisti 
(aeternus Ath 11, Fl i Pul: wekygy) M W  109b; 
Odpoyyedzyal (sc. Jesus):... Byłem rovyen 
oyczv memv v tey ysnossczy vyekvystey (semper 
coaeąualis eadem in substantia seu coaeternalis)

! Rozm 164; ~  wyjątkowo o Matce Boskiej: 
Naaszwiathsza y nachwalebnyeysza, y wiekuista 
panno Maria! M W  14a, sim. Naw 37; ~ ~  
Essencialis, bytny, vec[z]uysthy XV p. post. R 
XXV 200.

2. 'istniejący od wieków, odwieczny, ab aeterno
tempore exsistens, perpetuus5: Nam quem
pluuialibus vndis intumuit torrens, fluit acrior 
amne perhenni, gl. fłuuio perpetuo nad wyecuy- 
stą rzeką 1466 R XXII 12.

3. 'stały, trwały, niezmienny, aeternus, diutur- 
nus, stabilis5: Pozyczaw komv pszenycze a cztiri 
lyatha mylcząncz, mylczenye za nyą odzirzi 
wyekyyste (perpetuum silentium obtinebit pro 
eodem) Sul 12; Thegodla my wykładamy... 
przerzeczone nyestanye (pro przedanye) wyekyy- 
stą thwardoscz ymyecz (perpetuam habere 
firmitatem) Sul 37, sim. ib. 39. 62; Tesz gdi 
geden kszącz... y gena monetha we wszem 
krolewstwye ma bycz ymyana, yasz by była 
wyekyysta (quae debet esse perpetua, Dział 63: 
wyeczna) Sul 56; Vstawyamy a yyyolanym 
wyekygistim chowacz każemy (edicto perpetuo 
servari mandamus, Dział 50: <u)stawiamy to 
na wieky trzymacz), ysz... dzedzyny thako 
przedane... przy tych, kthorim szą przedany.. . ,  
na wyeky ostaną Sul 65; ~  na wiekuistą rzeczy 
pamięć 'dla trwałego upamiętnienia czegoś, in 
memoriam aeternam : Z radi *vczonego w bodze 
oczcza xandza Iaroslawa... na wyekygystąn 
rzeczi pamyąncz (ad perpetuam rei memoriam, 
Dział 2: kv wieczney pamyączi) ystawyenya 
a prawaszmi yczynili... nyzey popyssana Sul 6; 
~  ~  (o ziemi, dobrach, de terra, bonis) 'zwią
zany z prawem dziedziczenia, nie ograniczony 
terminem, na zawsze obowiązujący, in perpetuum, 
iure hereditario, possidendus5: Yako... swathcza, 
isz ta dzelnicza... yest yego wyekugystha othe 
dwudzesthu lath 1410 JA VI .210; Yako ten 
copecz, czszo Yanusz on zalowal, tego mu 
wsitka pyancz bracze ne widala y ne prziszwo- 
lyla za wekugisty copecz medzy Vsczancziczarny 
y Szuchim Docowem 1413 Kościan nr 498; 
Jako Budziuoy y Wawrzinecz tich siadów..., 
o yez Marczisz zalowal na ne, ne dzerszo gich 
ot nego in obligacione any ot yego oczcza, 
any ot striya, ale ykupenim wekugistim, jako 
gich listh wsdawny mowy 1415 ib. nr 555; 
Yaco Micolay ranczyl Marczinov/y yiprawicz 
yipisz sz k<s>ank yecuisti na d<z>edzisthwo 
1415 RtGn nr 216; Ysz Thomislaw... s Mikola- 
gem, s Wancencem, s Potrassem y s Katharzyna 
bil dzelen wecugistim dzalem 1418 Pozn nr 939,

I sim. 1418 Pyzdr nr 514, 1420 Kościan nr 791,
( 1432 Kai nr 1062, 1440 Pozn nr 1604; Isti duo
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fratres... facerunt inter se bonivole perpetuam 
divisionemin predicta scultecia in Nyewscurzow 
al. vyekvysta dzelnycza 1441 KcdPoI II 491; 
Ale kędy dzeczy pyrwey zony cząscz swoyą 
równą oth oczcza gym dobrowolnye rosdzele- 
nym wyekyysthim daną (ex diyisione perpetua) 
ymayą, tedy cząscz wthorey zony szynom albo 
dzewkam ma szą dostacz Sul 76; ~  wiekuisty 
pan *właściciel mający wieczyste prawo do 
majątku, posiadający majątek tytułem własności, 
dziedzicznie, ąui ałiąuid iare hereditario, in aeter- 
num, possidef: Yako opatii y s conventem iest 
wyecugistim panem dzedzyni Thurze ote *drzi- 
dzesczi lath 1428 Kał nr 737.

Wiekuiścić cf. Uwiekuiścić
Wiekuiście 1. 'bez początku i bez końca, 

wiecznie, sine fine et principio, ab aeterno, 
perpetuo, semper : Bog rzeki ku mne: Syn moy 
ges ti, <ja jeśm porodził ciebie) dzysa (Psal 2, 7), 
to gesc wekugiscze XIV ex. Pocz 232; Wiekugis- 
cze eternaliter (tibi, Christe, sit cum patre hagio- 
que spiritu... yictoria, regnum aeternaliter 
saeculorum saeculis) 1444 R XXIII 301; Tedy 
syn boży yyekuysczye yrodzony (tunc deus, 
dei filius, natus ab aeterno) szgarna szye v zyvo- 
czye blogoslayyone dzyeyycze Rozm 51.

2. *trwale, na stałe, na zawsze, semper, in 
perpetuum: Jan y Jęndrzey... yczynily...
szwego... procuratora... gich wsytkych po
trzeb gestorem,... postawayocz ratum... atque 
firmum, y moczne, wekuyscze ymyecz, czokoly 
przesz gich procuratora... obrzondzono by 
bilo ca 1428 PF I 480; Czsosz y my vstawyamy 
wyekvyscze azyrzecz (perpetuo observandum) 
Sul 43; Wyekvyscze zapowyedamy (perpetuo 
prohibemus edicto), aby naszy celednyczy... 
nye myely othpowyedacz, alye bądącz pozwany 
rządnye Sul 64; ~  (o kupnie itp. ziemi, dóbr, 
de terris, bonis emendis, etc.) 'zprawem własności, 
dziedzicznie, iure hereditario, in aeternum : Jaco 
Janów oczecz v Ramszevey maczerze dzedzino 
Cocoszczino vecugiczse (pro yecugiscze) vcupil 
1407 Kościan nr 350; Jako brath moy ne przedal 
dzedziny Przestanouicz Thome Lopniczskemu 
wekugiscze, ale mu yo zastawił 1414 Pozn nr 855; 
Y aco... Pacosz dzedziną Domaradzycze dal 
swo (leg. z swą) dzewką w poszadze, a nigdy 
ge ne wsdal wekugiscze 1420 Kościan nr 786; 
*Jyandrzil othstapyl stryyewisny yecugiscze 
o poltrzeczenacze grziwny wi<e)cugisce 1430 
Pozn nr 1379; Szamyeszkayąly (sc. bracia 
stryjeczna) przes czasz geno rokv zaplaczycz, 
tedy dzewlcy dzedzyny wyekyyscze (Dział 66: 
wyecznye) odzirzą (hereditates perpetuo possi- 
debunt) Sul 72.

Wielagroch bot. 'bób, Vicia faba L / :  De faba 
yyelagroch XV ex. GłWp 78.

Wielbić, Wielbić się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
wielbię Naw 38, Rozm 11. 66; 3. sg. wielbi FI 
I Prol 1, 1436 RRp XXIII 277, XV p. pr. R 
XLVII 357, etc.; 3. pi. wielbią XV mcd. R XXII 
236, ca 1500 PieśniWład 176; ~  imper. 2. sg. 
wielbi M W  95b; 2. pi. wielbicie 1435 GIKazB 
I I 48, XV med. SK JY  51; ~  part. praes. act. adv. 
wielbiąc M W  117b. 118a, XV p. post. Msza VII 
s. 53, etc.; ~  inf. wielbić 1448 R XXIV 352, 
XV med. SKJ I 67, 1471 MamKal 179, etc.; 
~  fut. 1. sg. m. będę wielbić XV ex. SKJ I 67; 
wielbić będę Pul 68, 35; l .p l .m .  będziem wielbić 
FI 11, 4; wielbić będziem Pul 19, 5; 2. pi. m. 
będziecie wielbić Rozm 508; 3. pl. m. będą 
wielbić Pul 71, 18; wielbić będą 1471 MamKal 
138, Pul 5, 14. 93, 3; ~  praet. 3. sg. m. wielbił 
Rozm 250; 3. pl. m. wielbili ca 1500 PieśniWład 
176; ~  condit. 3. pl. m. -by wielbili Gn 12a; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. wielbi on 1471 
MamKal 289; ~  praes. pass. 3. pl. neutr. wiel
biona są Pul 103, 25; wielbiony są FI 303, 25.

Z n a czen ia : 1. 'chwalić ze czcią, głosić 
chwałę, sławę czyjąś, wyrażać uznanie, szacunek, 
podziw, magnificare, celebrare, laudare, glorifi- 
care5: Laudate, welbicze, dominum omnes gentes 
(Rom 15, 11)! 1435 GIKazB II 48, sim. XV med. 
SKJ I 51; Wyelby magnificat (magnificat anima 
mea dominum Luc 1,46, GIWroc 57v: wwelby, 
MacDod 31: welmozy) XV p. pr. R XLVII 357, 
sim. M W  96a. 138b, EwZam 289; Ludzye dny 
wyessyole y ludzi Wyelbyą a blogoslawyą, a on 
Csc. pan nasz) zalostne a placzącze XV med. 
R XXII 236, sim. ca 1500 PieśniWład 176; 
Glorificetur oslayyon, yyelbyon (fratres, orate 
pro nobis, ut sermo dei ... clarificetur, war. glo
rificetur II Thes 3, 1) 1471 MamKal 289; 
Wyelby dzysz, duszo moya, pana (Luc 1, 46)! 
M W  95 b; Bogu poymy poszpolu Mychala 
wielbiancz napirzwszego dostoynye M W  117b, 
sim. ib. 118 a, Rozm 221; Tymy słowy yego 
(sc. Chrystusa) wyelbycz mamy, bo nas tako 
zbawyl Pul 27 arg., sim. Rozm 349; Chwalycz 
będę ymyę boże z pyenym y wyelbycz gy będę 
(magnificabo eum, FI: welicz<yć> gi b.odo) 
w chwalye Pul 68, 35; Wszystczy lyudze będo 
wyelbycz gy (sc. boga, magnificabunt eum. Fl: 
weliczicz *bodze) Pul 71, 18; Swyatha Maria,... 
czyebye chwała, thobye szye modlą y yyelbya 
Naw 38; Pamyąncz [y] czczyącz, wyelbyącz 
(memoriam venerantes, Msza I. I li—V. VIII: 
chwalącz, V I: *chorzącz, X II: *wye czczy 
mayocz) XV p. post. Msza VII s. 53; Wroczyly 
szya są pastyrzovye yyelbyąncz a chvalyancz
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boga (glorificantes et laudantes deum Luc 2, 20) 
JEwZam 293; Wyelbycz magnifacere XV ex. PF 
V 23; Byszkup sz ludem vsdrowyeny mathuchną 
bożą wyelbyly ca 1500 PieśniWład 176; Chwalyą 
czyebye y vyelbye (te laudo, te glorifico), 
gospodnye rnoy! Rozm 11, sim. ib. 66; Vyelbyl 
y 0 e8- jb sc. Jesusa) wschytek lyvd (magnifica- 
batur ab omnibus Luc 4, 15) ib. 250; Bądzyeczye 
myą vyelbycz rzelcącz: Bogoslavyony, yen
przyschedl v ymyą boże ib. 508; ~  Raczi prosicz 
za nami grzesznimi do pana boga naszego..., 
ktori w troyczi doszkonaley ziwie y wielbi se 
przez wszitki wieki M W  14b.

2. * chwalić, laudare, laudibus celebrare : Crede 
michi, quia maxime se uilificat, ganby, qui se 
magius dignificat, gł. extollit velby 1436 RRp 
X X III277; Musca... se titulis ornat, gl. decorat, 
dignificat vyelby 1466 RRp XXII 15; Nil deco
rat, gl. id est ornat vyelby, factum nisi facti sola 
voluntas ib.; ~  wielbić się *widzieć w czymś 
powód do dumy, szczycić się, też negatywnie: 
chełpić się, gloricui, gloria se ęfferre, item in 
malam partem: se iactare, ostentare : Yscy 
miły Xc dostognim ludzem... neuele dzeczy... 
dagę presto, isby szo ony gymy ne... velbyly 
przed luczmy Gn 12a; My crzessczyany ymamy 
szą welbycz, gł. welbycz magnificari, wesszelycz, 
radowacz 1448 R XXIV 352; Homo habens 
caritatem... non inflatur czlowyek mayaczy 
myloszerdze... nye wyelby sze, nye podnoszy 
sze nad blysznyego (I Cor 13,4, GIKazB II 51: 
nye nadyma sza) XV med. SKJ I 70, sim. XV 
p. post. GIDom 46; Wyelbicz schią bandą 
(war. lub.: chelpycz szą bądze) gloriabitur 
(Prov 20, 14) 1471 MamKal 138; Vyelbicz schią 
(war. lub.: wyel<i)czacz sya) gioriari (dare 
gloriam deo... et in nomine ipsius gioriari 
Ecclus 50, 22) ib. 179; Wyelbycz szye będo 
(FI: sławicz se bodo) w tobye wszystczy (gloria- 
buntur in te omnes) Pul 5, 14; W ymyenyu boga 
naszego wyelbycz szye będzem (magnificabimur, 
FI: v/eliczicz se bodzem) Pul 19, 5; Dokond 
grzeszny wyelbycz sze będo (gloriabuntur, FI: 
chwalicz se bodo) ? Pul 93, 3; Si gioriari opportet, 
que infirmitates mee sunt, gloriabor ysz wyel
bycz sze mnye prze wąsz gest potrzebno, z mych 
klopotow... będę sze wyelbycz (II Cor 11, 30, 
R XXV 164: *badze sze vyelbyl) XV ex. SKJ 167.

3. 'czynić silnym, pokrzepiać, wywyższać, for- 
tificare, magnificare*: Duszo welbi (sc. żałtarz) 
FI I Prol 1; Iozik nasz bodzem welbicz (linguam 
nostram magnificabimus, Pul: vwyelmozymy) 
FI 11, 4; Kako *welbyony so (magnificata sunt, 
Pul: wyelbyona so) dzyala twoya, gospodne! 
FI 103, 25.

Cf. O bw ielbić, P ow ielb ić, U w ielb ić, W zw ielbić, 
W ieiić

W ielbienie 1. 'oznaki, wyrazy czci, szacunku, 
praeconium, laudatio5: Symeon et Anna, ut 
prophete, preconiis, velbenym, propheticis Chri- 
stum laudauerunt 1477 MPKJ II 323.

2. 'wielkie dzieła, niezwykłe czyny, magnolia, 
facta magna : Audiuimus eos loquentes nostris 
lingwis magnalia dei welbyenye boże (Act 2, 11, 
R XXII 356: welkosczy boze[y], R XXIV 367: 
dobrothi, ib.: dobroczy, vyelebnosczy, GUag 
100: dzyvi) XV med. R XXIV 372.

W ielbłąd, W ielbrąd, W ierblud fo rm y: n. sg. 
wielbłąd 1472 Rost nr 1476, XV ex. R XXV 145; 
wielbrąd ca 1455 JA XIV 490, XV ex. MPKJ 
II 312,ca 1500 Erz 119; (rutenizm) wierblud XV 
p. post. PF  V 30; ~  g. sg. wielbłąda BZ I Reg 
15, 3, 1461—7 Serm 29 r; ~  ac. sg. wielbłąda 
Rozm 763; ~  n. pi. wielbłądowie BZ Gen 24, 22; 
wielbrądowie XV in. GIKazB II 94; ~  g. pl. 
wielbłądów ca 1450 PF IV 579, BZ  Gen 24,10. 
30. 35, etc.; wielbrądow EwZam 298; ~  d. pl. 
wielbłądom BZ Gen 24, 14.19.20, etc.; ~  ac.pl. 
wielbłądy BZ  Gen 12,16. 24,11. 46, etc.; wielbrą- 
dy XV med. R XXIII 279; -  i.p l. wielbłądy 
BZ Ex 9,3. II Par 9,1. Tob 11,18; -  l.p l. (na) 
wielbłądziech BZ  I Par 12,40.

Z n aczen ie: zool. 'wielbłąd, też o innych 
wielkich a egzotycznych zwierzętach, Camelus 
dromedarius L. vel aliud ąuoddam animal magnum 
extraneum : Vyelbranth ca 1455 JA XIV 490; 
Velbląd camelus 1472 Rost nr 1476; Vyerblud 
camelus XV p. post. P F Y  30; Camelus vyelbrad 
vel horz ca 1500 Erz 119; ~  Caldei superbie 
camelos, gl. talia animalia wyelbrady, magna- 
nimitatis tollentes XV med. R XXIII 279; 
Welblanduow ca 1450 PF IV 579; A gymyal gest 
Abram owce, woli, ozli,... oszlice, *wyelblody 
(cameli) BZ  Gen 12,16, sim. ib. 24,11. 46. 32,7. 
I Reg 27,9; Poyol (sc. sługa) dzessyocz wyelblo- 
dow (decem camelos) s stada pana swego BZ 
Gen 24,10, sim. ib. 24, 35. 32,15. I Par 5,21. 
Neh 7,69; Twymczy wyelblodom (camelis) 
dam pyczPZGen 24,14, sim. ib. 24,19. 20. 31.44; 
Gdisz syo napyly wyelblodowye (cameli) ib. 
24,22; On stogi v *wyelblodow (iuxta camelos) 
bliszko studnycey ib. 24,30; Tedi Iacob wsadzyl 
dzeczi y szoni na wyelblodi (super camelos) 
y brał szo precz ib. 31,17; Tocz ma *roko0 
bodzye nad twymy poimy... y nad osły, 
y *wyelblody (super... camelos) BZ  Ex 9,3; 
Zbyg od mosza asz do szoni,... wolu, wyelbloda 
(camelum) y osia BZ  I Reg 15,3; Przinyesly 
chlebi na oslech a na wyelblodzech (in ... 
camelis) BZ I Par 12,40; Krolyoua Saba...
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prziszla do Ierusalema... z wyelykim zboszim 
y z *wyelblodi (cum... camelis) BZ  II Par 9,1, 
sim. ib. Tob 11,18; Erit ruina muli et cameli 
vyelblada (Zach 14,15) 1461—7 Serm 29r; 
łan myal odzyenye z wloszya vyelbrądow 
(vestimentum de pilis camelorum Mat 3,4, 
Rozm 177: z vloss vyelblądovych) EwZam 298; 
Camelus, gl. tale animal vyelbrad XV ex. MPKJ 
II 312; Camelus wyelbląd, wrz (pro orz) XV 
ex. R XXV 145; Cedzącz komora, vyelbląda 
(camelum Mat 23,24) poglytayącz Rozm 763; ~  
Sed nos sumus ita fortes, sicud elephantes 
vyelbradovye XV in. GlKazB II 94.

Wielbłądowy, Wielbrądowy f o r m y : n. sg. f . 
wielbłądowa XV p. post. R LIII 69; ~  i. sg. m. 
wielbłądowym BZ Gen 31,34; — n. pl. neutr. 
wielbłądowa BZ Judith 3,3; ~  g. pl. m. wielbłą- 
dowych Rozm 177; f .  wielbrądowych ca 1500 
GIGn 60.

Z n a czen ia : 1. *pochodzący od wielbłąda lub 
od innych, wielkich a egzotycznych zwierząt, 
camelinus, qui cameli vel alterius animalis magni, 
extranei est': Skrila modli pod wyelblodowim 
gnogem (subter stramenta cameli) BZ  Gen 31, 
34; Post hoc aduenit ąuidam vestitus pellibus 
camelorum v odzenyv ostrem szkor (leg. z skór) 
*velbrodowyh ca 1500 GIGn 60; Tedy ten 
ystny svyąty Yan vzyval czylyczyvm z vloss 
vyelblądovych (de pilis camelorum Mat 3, 4, Ew
Zam 298: z wloszya vyelbrądow) Rozm 177; ~  
wielbłądowa kość 'kieł słonia (używany w lecz
nictwie), dens elephantis (in usu medicorumf: 
Spodium, wyelblądovą koscz,... est os ex 
elephantis, combustum confortat stomachumXV 
p.post. R LIII 69.

2. cskładający się z wielbłądów, ąui camelorum 
est, e camelis constaf: Stada owcza y koza, 
y końska, y *wyelblodowa (armenta... camelo
rum)... w tvem opatrzenyy so BZ Judith 
3, 3.

Wielbrąd cf. Wielbłąd
Wielbrądowy cf. Wielbłądowy
(Wielce) Wielice 1. 'bardzo, nadzwyczaj, mag- 

nopere, valde5: In tribus beneplacitum est, 
we throyakyey rzeczy wyelycze lubo yest, 
spiritui meo XV med. S K JY  263; Hoc summo- 
pere, yyelycze, desiderabant, ad hoc anhelabant 
tązyli 1456 ZabUPozn 105; Potestis multum 
placere deo yelycze luby XVp.post. R XXV 265; 
Thako yelicze obdaroval a powyssyl (ut aliąuam 
yirtutem multum remunerasset, sc. deus, et 
exaltasset sicut humilitatem) ib. 266; Magnopere 
yyelycze albo yyelyko ca 1500 Er z 120; Dzyevy- 
cza Marya... sla sza nym na pogrzeb yyelycze 
placzączy Rozm 146; Odpysczony ssą yey

yyelykye grzechy, bo yest yyelycze vmylovala 
(dilexit multum Luc 7,47) ib. 321.

2. *wspaniale, wzniosie, magnifice, spień dide*: 
Poyce gospodny, bo welycze (Pul: wyelmosznye) 
yczynyl gest (magnifice fecit Is 12,5) FI Is 6.

Wiele fo rm y: n. wiele Gn 171 b, FI 21,12. 
24,12, FI i Pul 3, 1, etc. etc.; wiela Sul 53; wielu 
Rozm 211; ~  g. wiela FI 17,19, FI i Pul 30,16. 
31,8, etc., EwZam 295; wielu Rozm 79; wiele 
EwZam 295; ~  d. wielu FI i Pul 70, 8, BZ 
Deut 28,12, XV p. post. RRp XXIV 374; -  
ac. wiele Gn 11 a. 12a. 171 b, etc. etc.; wiela FI 
i Pul 36, 17; ~  i. wielim Sul 54. 102. 106, XV 
med. R XXXIII 122, etc., Rozm 679; wielem 
Rozm 489. 490. 696; wielmi FI 54,20; wiele BZ  
Gen 27, 37, Ort Mac 114; -  /. (w) wielu FI 16, 19, 
Sul 43. 87; wiele Sul 102, Pul 76,19.

Comparat. i superlat. cf. Więcej,
Z n a czen ia : 1. o nieokreślonej znacznej liczbie, 

ilości, wartości, rozmiarze czegoś, co jest nazwane 
towarzyszącym rzeczownikiem 'wielka liczba, 
wielka ilość, wielość, mnogość, mnóstwo, multum, 
multi, plures, plurimi : z rzeczownikiem:
a. w składni zgody: Wyelye gest naszych slach- 
czyczow (plures sunt nostri mi lit es) prawo 
nyemyeczske mayącz w wyelv gych wszach 
(in multis ipsorum villis) Sul 43; Przi bronnich 
slyachatnich mąnzoch, panyech Pyetrze Py- 
liku ..., Slawczu castellanye... i przy gynich 
yyele czestnykoch (praesentibus... aliis quam 
plurimis honoratis) Sul 102; Mi łan ... s ...  
xąndzem Iacubem, biskupem ploczskym,... 
i s gynschimi yyelim naschimy yyernimy (cum... 
aliis quam plurimis nostris dilectis)... vsta- 
wyami czlonky nyzey popyssane Sul 106; 
Bodzesz poziczacz wyelv narodom (gentibus 
multis) BZ  Deut 28, 12; Ale lepyey my gest, 
abich syo dostał w roce bosze, bo so wyelye 
mylosyerdza gego (multae sunt miserationes 
eius) BZ  I Par 21, 13; Tho mogą s swym gospo
darzem ykazacz y s ta<ko> wyelym łudźmy (tam 
multis hominibus), jako wyele (OrtMac 114: 
s tako wyelye łudźmy, gyle) my gych trzebą 
kv prawu memv OrtOssol 84,2; Ogardnęly mye 
czyelyęta wyelye (yituli multi, FI: czelot wele) 
Pul 21,12.

b. w składni rządu: w funkcji podmiotu: orze
czenie w sg .: Gospodne, przecz so se rozpłodzili, 
is to me *m00czo, wele gich wstaie (multi insur- 
gunt) przeciwo mne FI 3,1, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 3,2. 4,6, BZ  Neh 6,18, M W  118a; Staye 
na nym (sc. na stole) pywo y yoda. . . ,  y chlep, 
y wele gynich potrzeb Słota w. 11; A wszdy 
yusz lath przeszło yyelye, gdy pozyvam swego 
panszthwa De morte w. 324; Thv było przy
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thym vyelye rodzyny (qui praesentes aderant) 
Rozm 13; Przeto vyelye mlodzyenczow (multi 
iuvenes) yyelyebnych przyschło ib. 23, sim. ib. 
30. 221, etc. etc.; Vyelu (EwZam 304: yyelye) 
ych (multi Jo 2, 23) yyerzylo ven ib. 211; 
Yze yyele ych (multi Mat 8,11) przydzye ode 
wschodą y od zachoda sloncza ib. 287, sim. ib. 
284. 378, etc. etc.; Vyelye lyvda (multi Jo 10,41) 
kv iemv przychodzylo ib. 434, sim. ib. 206. 441. 
509, etc.; ~  orzeczenie w p l.: Wyele ludzy 
zumyely ssze, zdzywyli ssze (convenit multi- 
tudo et mente confusa est Act 2,6) 1449 R XXV 
165; Tesz acz wyele gych, abo [cz]trzey, abo 
cztirzey (si plures, puta tres yel ąuatuor, Dział 
30: <g>dy trze abo wiączey) s mązoboystwa 
cziyego bilibi obwinyeny Sul 41; Obykly szą 
przetho wyela lvdzy (ut plurimum, Dział 45: 
wiele ludzy) szycz a stacz w wlosthnych domyech 
Sul 53; Kamyenim gy obrzyczo wyele lvda 
(omnis multitudo) BZ Lev 24, 16; Sebraly syo 
do Ierusalema wyele lyyda (populi multi) BZ II 
Par 30,13; Wyele nyeprzyiaczely przywodzą 
dusza moyą w roszpaczenye M W  99b; Vyelye 
lyvdv eypskyego onych obrazow <w> swych 
bosnyczach myely Rozm 119, sim. ib. 118; 
Yze yyelye prorokow, yyelye królów (multi 
prophetae et iusti Mat 13,17) chczyely yydzyecz, 
czo yydzyczye ib. 337, sim. ib. 107. 445. 679. 
797; ~  bez orzeczenia w tekście polskim: Bo 
wele boiuioczich (multi bellantes) przecyw mne 
FI 55,2, sim. Pul; Myloserdza twego wele 
(misericordiae tuae multae), gospodne! FI 118, 
156, sim. Pul; Quia multi extranei homines, bo 
wyele czudzych ludzy,... ad hoc tempore illac 
convenerant XV med. SKJ V 261; rsu 
w funkcji orzecznika: Bocz panami (leg. pa
niami) stogy weszele, yego yest na swecze wele^ 
Słota w. 86; Smyluyesz szye grzechowy memu, 
bo go wyelye yest (multum est enim, FI: wele 
wem iest) Pul 24,12; Drugye żarna padły na 
kamyenye, gdzye <nie> było yyelye zyemye (ubi 
non habebant terram multam Mat 13,5) Rozm 
335; Tamo było syla, yyelye szyana (erat autem 
faenum multum Jo 6,10) ib. 349; ~  barzo wiele: 
A fftorecz gego (sc. Krysta) dary mamy chouacz, 
alle isczy gest gich barszo uele, a prestocz 
trudno gest ge nam oszobno yyslouicz Gn 171 b; 
Nye mogły szo na zemy napaszcz,... bo gich 
bilo barzo wyelye (erat... substantia eorum 
multa) BZ  Gen 13,6 w funkcji dopełnienia,
przy dawki lub okolicznika: Yszecz czy tho ludze, 
chosczy ony vele dzecy mago Gn 12a, sim. ib. 
14b, etc. etc.; Vele poganstya gestcy on (sc. 
św. Jan)... bil nafrocil Gn 180a; O yy,... 
nocznicy..., ysze choscze yy tho szobe vele

slego spachaly Gn 182b, sim. Aleksy w. 180, 
Rozm 88, etc.; Wyol me z wod wela (de aquis 
multis, Pul: z wyelykych wod) FI 17,19, sim. 
Pul 143,8; Vczinil iesm se iaco ssod zgubeni, bo 
iesm sliszal laiane wela przebiwaiocich (multo- 
rum commorantium) w okrodze FI 30,16, sim. 
Pul; Ale zaprawdo w powodz wod wela (in 
diluvio aquarum multarum) ku bogu se snadz 
ne przibliszoo FI 31,8, sim. Pul, sim. FI i Pul 92,5, 
M W  124b, Pul Hab 23; Lepey iest malutko 
prawemu nad grzesznich bogaczstw wela (super 
divitias peccatorum multas, Pul: nad bogatcztwa 
grzesznych wyelya) FI 36,17; Od rad wela 
(a concilio multo, Pul: od zboru wyelykyego) 
FI 39,14; Sczeszky twoie w welu wod (in aquis 
multis, Pul: w wyelye wod) FI 76,19; Pamoczen 
bodz przecori sług twogich, *iosz trzimal iesm 
w lone moiem, wela poganow (multarum 
gentium) FI 88,49, sim. Pul; Gensze pobył 
poganow wele (gentes multas) FI 134,10, sim. 
Pul, sim. BZ  Nah 3,8, EwZam 298, XV ex. Mac- 
Dod 139, etc.; Davam szya yynyen bogv *wszech- 
mogoćemy. . . ,  czom szgrzessyl... yyele dobrego 
opvsczayvcz Spow 3; Hec (sc. Anna) processerat 
in diebus multis yyele lat mała (Luc 2,36) 
XV in. R XXIV 71; Bo obykly nyekthorzy... 
pothwarzą mąze nyevynne s grzechy mązo- 
boysthwa, przeth wyelim lath (antę multos 
annos) dopysczonego, . . .  obvynyacz Sul 54; 
Paklibi... thaky gwaltownyk yyelym policzków 
(pluribus maxillis) slyachczicz slyachczicza... 
policzkował Sul 102; Nad velim luda pomsto 
ca 1450 PF IV 570, sim. Rozm 679; Nad wyele 
wyna y oleyu (frumento et vino) *gestm gi panem 
ystawyl BZ  Gen 27,37; Potem... wnydze 
Sara... ze wszo czelyadzo... a s wyelym 
pyenyodzi (pecunia multa) BZ  Tob 11,18; 
Pogubyeny biły walkamy ot wyelya narodow 
(a multis nationibus) BZ  Judith 5,22; Jan... 
gy... przed welim... cznych ludzy... omovil 
1474 Zab 540; Glos boży nad wodamy,... 
gospodzyn nad wyelym wod (super aquas mul
tas, FI: na wodach welikich) Pul 28,3; Thvoyą 
yego dvszą przeydzye myecz, aby były obyayyo- 
ny z yyelye szyercz (ex multis cordibus Luc 2.35) 
myszly EwZam 295; Potrayylem gymyenya 
yyele XV ex. Zab 444: Yenze obyczay yyelye 
zubozyl lyvda (multos depauperayit) Rozm 111, 
sim. ib. 450. 481, etc.; Alyecz yyelye yesela 
(plurima solacia) s tobą ostayya ib. 171; Alye 
yescze yyelye pysma (plura scripta) naydzye 
o Iesucrisczye v kxyągach ib. 173, sim. ib. 790; 
Alye ymrzely (sc. ziarno), yyelye oyocza (multum 
fructum Jo 12,25) przynyeszye ib. 466, sim. ib. 
567; Thom yyedzyala przed yyelem lyat ib.
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696; ~  barzo wiele: Kaszalczy gesth on (sc. 
Achab) barszo uele prorokof posczynacz bil 
Gn 11 a, sim. 1451 MacDod 104, Rozm 239; 
O, ąuantas yirtutes et ytilitates habet, o, chocz 
barso vele mocy ma, sancta crux! Gn g 1. 102b; 
Aze Iudasch poydzye z yyelyką tlusczą Zydov 
y ryczerzoy y ynego ludu barzo yyelye (Mat 
26,47) Rozm 612; ~  utarte połączenia: tako 
wiele 'tyle, tak dużo, tantum, tanti : Ysze pan 
Pyotr ma tako wyele scodu (pro scodi), sto 
grzywen, o nyezaplaczene tich penandzy 1418 
Pyzdr nr 533; Vzrącz to lyydzye z Nazareta, 
tako yyelye ydącz lyov (tot leones) przeczyy ym 
Rozm 139; Skądże vezmym tako yyelye chleba 
(panes tantos Mat 15,33) na pusczy? ib. 359, 
sim. ib. 642; ~  tako wiele... jako (wiele) 
'tyle... ile, tantum... ąuantum : Iaco... tych 
(jc. owiec) my sgynolo tako vele iako trzy- 
dzeszczi acz[o]woro 1398 Kościan nr 106; Ysz 
tako vele scodi iaco osmdzeszant krziwen 1399 
Pozn nr 410, sim. 1402 ib. nr 537, 1412 ib. 
nr 867, etc. etc.; Tedi w tako yyele vin potanpyon 
bandzye, w yako yyelu żałoba naan bila Sul 
87; ~  tako wiele co 'tyle co, tyle ile, idem 
ąuod, id ąuantum: Tegom ja tam skodzen, 
jako trszidzeszcy grziwen, tako wele tich 
trszydzeszczy grziwen, czszo na gich czanscz 
przydze 1416 Kościan nr 603, sim. ib. nr 604; ~  
tako wiele jako mało 'czy to dużo czy mało, 
ilekolwiek, ąuantumcumąue5: Czokolwyek on ego 
tho ymarlego rzeczy, thako yyelye yako mało, 
zosthało..., thedy mysthrzowye mayą ono 
wsythko mocznye wzyącz 1491 RKJŁ VII 57; ~  
mało i wiele 'mniej więcej, około, fere : Yaco 
Dorothia wnosla do Schemky... bydła y gin- 
szego mało y uele yaco dze[n]szacz grzywen 1416 
Pozn nr 913.

c. w połączeniu przyimkowym: wiele z luda 
'wiele ludzi, multi homines*: A wyele z lyyda 
(multi de populo) israhels<kiego> yloszily so 
myedzi sobo, abi <nie j)edly nyeczistich rzeczi 
BZ I Mach 1,65, sim. ib. 2,16.

2. użycia samodzielne w funkcji rzeczownika 
oznaczające nieokreśloną dużą ilość czegoś: 
a. 'wiele ludzi, multi (hom inesf: Odkupi
w pocoiu duszo moio od tich, *gich se bliszo 
ku mne, bo medzy welmi (inter multos, Pul: 
wyelym) bywal<i> se mno FI 54,20; Iaco dzyw 
yczinon iesm welu (factus sum multis) FI 70,8, 
sim. Pul; *Posrozod w7ela (in medio multorum) 
chwalycz gy (sc. gospodna) bodo FI 108,29, 
sim. Puł; Wele (multi), gysz nastoyo na mo 
FI 118, 157, sim. Puł; Wyele gy (sc. Tobijasza) 
mylowaly (multi diligebant eum) BZ  Tob 1,23; 
Asze so <odesz>ly po nych wyele (abissent post

illos multi) BZ I Mach 2,31; Vyele (multi 
Luc 1,14) v narodzenyu yego bądze szyą veszye- 
lycz EwZam 287; Otho poloszon yest then na 
ypad y na powsthanye yyelyą (multorum 
Luc 2,34, Rozm 79: ky ypadv yyelv) w Ysraelyy 
ib. 295; Bo yyelye (multi Mat 20,16) yest yezya- 
nych, alye mało yybranych Rozm 394; ~  w4elim 
wrięcej 'o wiele więcej, multo plures’ : Nye boycye 
syo ... krolya asyrskego any wszego sebranya, 
gesz s nym gest, bo s namy gest wyelym wyocey 
nyszly s nym (multo enim plures, sc. bellatores, 
nobiscum sunt quam cum illo) BZ II Par 32,7.

b. 'wiele spraw, wiele słów, wiele działań itp., 
multa, plurima (multae res, multa verba, multae 
actiones e tc ./:  O gichsze mocze vele bich mai 
yam pouedacz Gn 171 b, sim. XV in. R XXIV 73, 
XV med. SKJ V 258, etc.; Turbaris erga plurima 
trosczes sze podług wyela (Luc 10,41, RRp 
XXIV 374: naprzeczyyko yyelu, Rozm 334: 
przeczyw yyelykyey rzeczy) XV p. pr. R XLVII 
359; Tocz gest tako rzeczono, abichom nygdi 
syą doschlimy a sprawyedliwimy nye czinili 
ny myenyli, cakocole wyele y cząsto dobrze 
bichom czinili XV med. R  XXII 239; <Nad> 
yyelym (Rozm 489. 490: nad yyelyem) cye po
stawy <ę> (super multa te constituam Mat 25,23) 
XV med. R XXXIII 122; Szą szwyąthego gy 
trzimano y wyele mv prze bog dawano Aleksy 
w. 124; Saacz bodzesz yyele w zemi (sementem 
multam iacies in terram) a mało usznes BZ 
Deut 28, 38; Bo iawno gest, yszem nyemodrze 
czinyl a barzom wyelya nye wyedzal (quod... 
ignorayerim multa nimis) BZ  I Reg 26,21; 
Chitrze bydlą s pany kmyeczye, wyelye sye 
w gich sierczv plyeczye Satyra w. 2; Vyelye... 
ob[v]yavyal lyvdy (multa... evangelizabat po
pulo Luc 3, 18) EwZam 300; Yze Alexander 
yyelye yemv obyeczoval (multa sibi... promissa) 
Rozm 104; Nye yest potrzebyzna o tern yyelye 
moyycz ib. 368, sim. ib. 472; ~  wiele o kimś 
dzierżeć 'być o kimś wysokiego mniemania, 
aliąuem multi aestimarey: Magnanimus...
vyelkovmyslny, yyele o szobye dzyerzaczy 
ca 1500 Er z  120.

3. w połączeniach tako wiele (bez rzeczow
nika), zapowiadających porównanie z jakąś 
ilością: takie, tako w iele... jako (wiele) 'tyle... 
ile, taka ilość, wartość jak wymieniono, tantum... 
ąuantum, tantum, ąuantum dictum e s f : Jaco na 
*te rolo, czoszm mai oth *czandza opatha, 
przebudovalem taco vele iaco trzy grzywny 
1398 Kościan nr 104, sim. ib. nr 105; Bo w gedney 
były yadze, albo szlowye ysz takye wyele waszyly 
thy iysszky y kubek yako korczak OrtOssol
64,3, sim. OrtMac 86; Tedy ona szama swą
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raką przyszacz może, jsz gey tako wyele wyano- 
wano, yako ona myeny OrtOssol 85,3; On tho 
nyemoczny ma thako wyelye do pvski dacz, 
iako vyelye yemv s pvski vydano 1491 RKJŁ 
VII 57; Dal ym ... kazdemv mna, ktorez yest 
greczkye slovo a czyny tako vyelye yako dvye- 
ssczye pyenyedzy ffuntov srebra Rozm 407; ~  
tako wiele co *tyle co, tyle ile, idem quod, id 
ąuantum: Jako Jan y Bartlomey ne dały dze- 
dziczstwa... Bechne,... ale yey zastawiły w gey 
wene thako wele, czso drugem szostram dawały 
1417 Kościan nr 631; ~  tako wiele rzeczono 
(jako), tako sie wiele rozumie jakoby *znaczy 
tyle co, idem valet quod': Ideo quia Nazareth 
interpretatur, tako wyele rzeczono, flos XV 
med. SKJ V 254; Bo tho slovo abba po żydow
sku tako vyelye rzeczono yako oczyecz Rozm 
596; Przez które szye slovo (sc. osanna) tako 
vyelye rozvmye, yakoby rzeki: O gospodnye 
(osanna... ąuomodo interpretatur? Dicunt ei:
0  domine deus), zbav myą! ib. 754.

4. o natężeniu, intensywności dziania się 
*bardzo, silnie, multum, valde, yehementer : Bo 
wele zapelnona gest (multum repleta est) dusza 
nasza przekoro FI 122,5, sim. Pul; Wyele syo 
podnosicze (multum erigimini), synowye Levi! 
BZ  Num 16,7; Gdy szya moglyl (sc. Polikarpus) 
bogv vyelye, osztal wszech lvdzy w kosczyelye 
De morte w. 23; Czemv szya tak vyelye prze- 
czyvyasz? ib. w. 372; Genze (sc. syn twój) 
czyebye tako vyelye mylvye Naw 37; Then 
thwoy gnyew wschiczko sthworzenye... po- 
znąlo ..., ale wyąnczey krzesczyany, kthorzy 
czyebye wyele rosznyevaly XV ex. MacDod 
138; A thak mya vyelle szkodvye, gdzye myą 
yyedze kv ... wyelkyey szkodzye XV ex. SlArch
1 prll. 23; Quid verborum circuitu moramur 
y czos tho vyele mova myąskamy ca 1500 Erz 
120; Ruta etc. dobre zyele, czysczy oczy barzo 
yyelye ib.; A tesch szye nye modlyczye yyelye 
(nolite multum loqui Mat 6, 7) yako poganstyo 
Rozm 272.

5. w pytaniach o liczbę i ilość Ule ? jak dużo ? 
quantum? quot ?*: Chalcy gest on (sc. cesarz 
Augustus) tho bil przeuedzecz, velecz gest o n ... 
ludzy pod szobo mai byl Gn 3a; Welesz thy 
wynowath panw memw quantum debes domino 
meo (Luc 16,5)? ca 1420 R XXIV 84, sim. 
XV in. ib. 74, Rozm 389; Canna mellis, quantum 
temporis, velecz lat, habes? 1436 R XXIII 278; 
Vyelye chleba maczye (quot habetis panes 
Mat 15,34)? Rozm 359; ~  co wiele: Ach, czo 
szye yyelye złego stało przeczyy styorzyczyeloyy 
prze laską szvyeczką! Rozm 685; ~  jako wiele: 
Yako wyele szą thich wyąsząnych dny do rokv

(quantum et quot yicibus in anno dies feriatis 
fiunt)? OrtOssol 69,1, sim. ib. 17,4. 67,2, OrtMac 
90. 92; Carnem yestram domate ieiuniis et 
abstinencia esce et potus, quantum yalitudo 
permittit yako yyele szdroyye przepuscza ca 1500 
JA IV 92; Czczyenye o tern, yako yyelye lyat 
myal myły Yesus, kyedy przyschedl do Zydow- 
stya Rozm 119; Kazał vezvacz slugy syoye, 
ktoremze byl dal pyenyądze, aby poyyedzyely, 
yako który yyelye (quantum Luc 19,15) zyskał 
ib. 408; ~  kako wiele: Wipowem..., kaco wele 
yczinil iest (quanta fecit) duszi moiey FI 65,15, 
sim. Pul; Poddan bodze (sc. mąż) szkodzę, 
kako wyelye szodalbi (quantum... expetierit) 
nioosz nyewyasti BZ Ex 21,22; Kako wyele 
(quantum, OrtMac 102: yako wyelye) za tho 
mamy wsząncz? OrtOssol 76,1; Kako wyele 
mą myecz lath (quot annorum esse debet)? 
ib. 83,3, sim. ib. 89,2. 93,2, OrtMac 113. 122. 
128; Czy myenyą, ysz pamyatayą, ysz gey 
wyanowano, ale nye pamyatayą, kako wyele 
OrtOssol 85,2, sim. ib. 85,3, OrtMac 115; 
Kako... maya sand gaycz... a kako wyele 
maya bycz przyszasznykow (quot scabinorum) 
nanyem (pro namnyey),... acz gych nye wya- 
czey trzebą kv wszelkyey rzeczy, czyly gych 
k gedney wyaczey trzeba nyszly ku drugey 
a kako wyele wyaczey (quot... plures) ? OrtOssol 
86,3—4, sim. OrtMac 117; Ninye gy maio... 
za czsnego ... cloveca, caco vele czlowecze 
przyrodzene poszoda 1474 Zcib 540; ~  kakoby 
wiele: Kakoby (OrtMac 69: yako) gych (sc. pie
niędzy) wyele było (quantum de pecunia fuit), 
tho <on> wye OrtOssol 55,4; ~  kakoż wiele: 
Kakoss tes velye quantum eciam (quantum 
etiam habuerit gaudii et consolationis haec 
virgo..., hoc nullus homo mortalis explicare 
potest) XV p. post. R XXV 265.

Cf. Więcej
Wielebić 'chwalić ze czcią, głosić chwałę, 

sławę czyjąś, wyrażać szacunek, uznanie, podziw, 
magnificare, celebrare, laudare’: Dixit illi Ihus: 
Respice... Et confestim vidit et sequebatur 
illum magnificans, velebyą, deum (Luc 18,43) 
XV in. R XXIV 71; Est pater meus, qui glori- 
ficat, velebi (Rozm 476: vyelby), me (Jo 8,54) 
ib. 12; Magnificabant, velebili, deum dicentes, 
quia propheta magnus surrexit in nobis (Luc 7, 
16) ib. 75.

Wielebnie 1. 1 ze szczególną czcią, szacunkiem, 
uwielbieniem, magnifice, honorijice : Ad cuius 
evidenciam in effectum ostendendam, na vka- 
zanye gey szvathosczy vyelebnye, dostatecznye, 
omnipotens deus matrem suam voluit vocari 
Mariam 1477 MPKJ II 324; Poymy gospodnu,
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bo wyelyebnye {FI, BZ: slawnye) vczczyon iest 
(gloriose enim magnificatus est Ex 15,1) Pul 
Moys 1.

2. 'bardzo, nadzwyczajnie, valde, egregie’ : 
Oteszly wszitci... godowacz a dacz dari tim, 
ktorzi nye myely, abi takesz godowaly, bo biły 
wyelebnye powiszeny slovi (magnifice enim 
sunt exaltati verbis), gimysz biły nauczeny 
BZ II Esdr 9,55; My vyemy, ys yest czysta 
nyepokalana dzyeyycza, posromnoscz dzyevycza 
yyelebnye chovała (pudore virgineo bene con- 
servata) Rozm 55.

Widębno 'ze szczególną czcią, szacunkiem, 
uwielbieniem, magnifice, honorifice : Velebno 
magnifice Gn gl. 20 b.

Wielebność fo rm y: n. sg. wielebność Gn gl. 
104b, FI i Pul 49,2, ca 1428 PF I 489, eter, ~
g. sg. wielebności 1424 Msza III s. 67, sini. VI. 
XII. XIV, 1429 Msza XV s. 94, sim. X. XII, 
XV mcd. SKJ V 269, etc. etc.; ~  d. sg. wieleb
ności 1424 Msza III s. 59, sim. VI. IX. XII. 
XIV, ca 1428 PF I 490, Rozm 673; -  ac. sg. 
wielebność Gn gl. 105a. 148b, 1450 MacDod 
120, eter, ~  i. sg. wielebnoścą BZ  Deut 33,26; 
~  /. sg. (w) wielebności FI i Puł 28,4, 1453 
R XXV 210, Aleksy w. 17; ~  ac.pl. wieleb
ności XV mcd. R XXIV 367.

Z n a czen ia : 1. (w odniesieniu do boga, 
de deo) 'potęga, moc, zbiór cech godnych czci 
i podziwu, maiestas, magnificentia, potentia' : 
Glos boszy we czcy, glos boszy w welebnoscy 
(in magnificentia) FI 28,4, sim. Puł; Wyelebnos- 
czo (magnificentia) gego (sc. boga) byezo obloczi 
BZ Deut 33,26; Chwała a wyelebnoscz (confessio 
et magnificentia) przed nym (sc. bogiem) BZ 
I Par 16,27; Wyelmoznoscz bosza (maiestas 
domini) napelnyla dom, ysze nye mogły wnydz 
kaplany do domv bożego, przeto ysze wyeleb
noscz bosza (maiestas domini) napelnyla dom 
bozi BZ  II Par 7, 2; Wyelebnosczy maiestate 
(maiestate domini coruscante Ex 40,33) ca 1470 
MamLub 31; Chvalyą czyebye, gospodnye,... 
bądź tobye yyelmoznoscz czeszarstv/a yyely[e]- 
kye yyelyebnosczy (decus et imperium aeterne 
maiestatis sit tibi) Rozm 66; Ktorego to boga 
mocz yest, yze naschych bogow yyelebnoscz 
a slava (maiestas et gloria) yest struczona 
(leg. strącona)? ib. 93; Która to yest troycza 
boskye yyelebnosczy (trinitas diyinae maiesta
tis)? ib. 165; Kyedy przydzye syn czlovyeczy 
v moczy syoyey..., tedy szyedzye na stolczy 
yyelebnosczy svoyey (super sedem maiestatis 
suae Mat 25,31) ib. 491; Thamo mye yzryczye 
y slavye yyelebnosczy moye ib. 508, sim. ib. 725; 
Kto by... boża czescz sobye przemyenyal sro-

moczącz yyelebnoscz boską, tego myano, (wy
wiódłszy) y {leg. ji ‘go’) z myasta, kamyeno- 
yacz ib. 724; ~  'blask, świetność, splendor': 
Od Syon welebnoscz crasi iego (sc. gospodna, 
species decoris eius) FI 49,2, sim. Puł; ~  'uoso
bienie potęgi, mocy, wspaniałości, bóstwo, maies
tas, potentia, divinitas’: Obyatuyemi prze-
szwyatley dostoynosczy, wyelebnosczy {Msza VI: 
wy<e)lebnosczy, wyelykosczy, IV: chwale... 
albo... wyelmoschthw, VII. VIII: szwotoszczi) 
twoyey (praeclarae maiestati tuae) s *swych 
darów... obyato czysto 1424 Msza III s. 59, 
sim. IX. XII. XIV; Supplices te rogamus, 
omnipotens deus, iube haec perferri... in con- 
spectu diyinae maiestatis wyelebnosczy {Msza I. 
VII: fali, chwały, III. VI. VIII. XIV: moczy, 
IV : chwali albo wyelmoschthwa) 1429 Msza XV 
s. 94, sim. X. XII, sim. 1424 Msza III s. 67, 
sim. VI. XII. XIV; Ta (sc. wdowa), kyedy yest 
yzryala mylego Iesvcrista,... prószyła, aby szya 
yego yyelyebnosczy mogła dotknącz Rozm 79.

2. (w odniesieniu do ludzi, de hominibus)
'cechy wzbudzające szacunek, dostojeństwo, 
maiestas, auctoritas, dignitaf: Primo eius {sc. 
s. Stanislai) dignitas yelebnoscy Gn gl. 104b; 
Przes cin byskupy... *nix gynsego ne mamy 
rosumecz, gedno gego velebnoscz ib. 105a; 
In ąuibus verbis commendatur sanctus Micha- 
el... Primo a fortitudine... ,  secundo a nobilitate, 
pre gego uelebnoscz, quia princeps magnus 
ib. 148b; Welebnosczy nobilitati ca 1428 PF 
I 490; Prawa dobra zensczynaa... iest wieleb- 
noscz przyrodzenya a stolecz czsnoty Gloger; 
Moczne boszkye tagemnosczy o Maryey yye
lebnosczy... racz thego poszluchaczy 1453 
R XXV 210; Sz gyey {sc. Maryjej) yyelkyey 
yyelebnosczy szvkaymy y nyey mylosczy ib. 212; 
To ny ma bycz przypysano yyączey yego znayo- 
mosczy, alye yyelebnosczy y cznoczye yego 
{sc. Jana) Rozm 673; Gr<z>ech narazenya 
czeszarskyey yyelebnosczy ib. 192; ~  jako tytuł 
grzecznościowy: Proszyemy vasey yyelebnosczy 
(rogamus magnitudinem yestram), aby yemv 
kazał stacz przed tvoy stolecz Rozm 750.

3. 'wielka wartość, pretium magnum: Bych 
wam *mogi <z> pysma swathego powyedacz 
czo dobrego, abyszmy mogły wsznacz y *wba- 
czysz wyelebnoscz y dostoynoscz swątha tego 
1450 MacDod 120; Per aurum, quod propter 
sui nobilitatem, wyelebnoszczy, est munus 
regale, significatur in Christo regia potestas XV 
med. SKJ V 269; Przez yyelebnoscz takyey 
syyątosczy pyrvey vzyyamy syyątosczy mąky 
bozey, czusch bożego czyala, nysly karmye 
czyelestne Rozm 541.
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4. 'oznaki, wyrazy czci, szacunku, celebratio, 
laudatio : Myąl barszo wyelky dwór, prócz 
panosz trzisztha riczerzow... ,  *cchowal gye 
na wyelebnosczy y na kraszę, ymyąl koszdy 
szwe szlothe paszy Aleksy w. 17; Daycze 
wyelebnoscz (magnificentiam) bogv naszemv! 
BZ Deut 32,3, sim. ib. II Esdr 9. 8, 1471 Mam- 
Kai 53; Archelaus... pochoval svego (sc. oj
ca)... nycz ny opvsczayącz svyeczkye kraszy 
y yyelyebnosczy (nihil regii ornatus in funeris 
pompa praetermittens), ktora<s)ch by była przy 
pogrzebyech krolyewskych Rozm 111.

5. *wielkie dzieła, niezwykłe czyny, magnalia, 
facta magna*: Magnalia dobroczy, vyelebnosczy 
(audivimus eos loquentes nostris linguis magna
lia dei Act 2,11, jR XXII 356: welkosczy boze[y], 
R XXIV 372: welbyenye boże, ib. 367: dobrothi, 
GIJag 100: dzyvi) XV med. R XXIV 367; 
Panye bosze moy, czso wyocey przidano mosze 
bicz Dauidoui, gdiszesz tak oslauil sługo twego, 
podle syercza twego vczinylesz wszitko wyeleb
noscz to (omnem magnificentiam hanc) BZ  I Par 
17, 19.

6. *wysokie mniemanie, dobra opinia, uznanie, 
fama bona, honor5: Vslyschącz yego vyelebnoscz 
a yego slave (abiit opinio eius Mat 4,24)... 
y przynyesly wschytky przeden mlde albo 
nyemoczne Rozm 262.

Wielebny fo rm y: n. sg. m. wielebny Gn l lb .  
gl. 70b, ca 1428 P F I 495, etc. etc.; / .  wielebna 
Gn gl. 70b, De nativ w. 77, Rozm 15, etc.; 
neutr. wielebno BZ  I Par 17,24; wielebne Gn 3 a, 
XV ex. PF V 105, Rozm 155; ~  g. sg. m. wie
lebnego Gn gl. 164b, Sul 108, Dział 2, etc.;
f .  wielebne Rozm 151; wielebnej 1413—4 Msza I 
s. 263, sim. VIII, XV med. MPKJ V 431, etc.; 
neutr. wielebnego 1413—4 Msza I s. 262, 
sim. VII, 1444 R XXIII 304, etc.; ~  d. sg. m. 
wielebnemu Aleksy w. 147; / .  wielebnej XV in. 
ModlJag 36, Naw 83, XV p. post. SlOcc XXIV 
163, etc.; wielebne Rozm 134; ~  ac. sg. m. wie
lebny XV med. SKJ V 261. 282, XV p. post. 
R XXV 265, etc.; wielebnego Rozm 588; 
/  wielebną ca 1500 PieśniWład 175, Rozm 4. 249. 
605; neutr. wielebne Gn gl. 70a, XV med. Lent, 
XV med. SKJ V 276, etc.; ~  v. sg. m. wielebny 
1444 R XXIII 300. 306, XV p. pr. R XVI 334, 
M W  55 b, Rozm 405;/. wielebna 1444 R XXIII 
307, ca 1500 PieśniWład 174; ~  i. sg. m. wie
lebnym 1474 Zab 540;/. wielebną Rozm 28. 155; 
neutr. wielebnym Rozm 14. 19; ~  /. sg. f. 
(o) wielebnej Naw 108, Rozm 730; neutr. wie
lebnym Rozm 157; ~  n. pl. m. wielebne FI i Pul 
149, 8; wielebny ca 1428 PF 1 490; / .  wielebne 
Pul 86, 2, Rozm 149. 652; neutr. wielebna 1444

R XXIII 306; ~  g. pl. m. wielebnych Rozm 23. 
120;/. wielebnych Rozm 322; neutr. wielebnych 
Rozm 152. 377; ~  ac. pl. wielebne BZ Tob 8,22; 
m. wielebne ca 1470 MamLub 254, Rozm 153; 
/ .  wielebne 1424 Msza III s. 56, sim. I. V—VII. 
XIV, 1424 Msza III s. 57, etc.; wielebny ca 1431 
Msza XII s. 216; neutr. wielebna Rozm 532; ~  
i. pl. m. wielebnymi Rozm 120; ~  /. pl. m. 
(o) wielebnych Rozm 109.

Comparat. n. sg. m. wielebniejszy Rozm 37; 
neutr. wielebniejsze Rozm 156. 823; ~  g. sg. 
neutr. wielebniejszego Rozm 180; ~  g. pl. m. 
wielebniejszych Rozm 104.

Superlat. n. sg. neutr. nawielebniejsze Rozm. 
278; ~  g. sg. f .  nawielebniejszej M W  49b; ~  
/. sg .f. nawielebniejszej XV med. SK JY  276; ~  
ac.pl. m. nawielebniejsze Rozm 109. 113.

Z n aczen ia :  1. (o bogu i ludziach, de deo et 
hominibus) 'godny czci. szacunku, zasługujący 
na podziw, pochwały, magnificus, illustris, nobilis, 
gloriosus*: Wielebni sprauiczielu conditor alme 
(conditor alme siderum)! 1444 R XXIII 300, 
sim. ib. 306; Thy yesz sam nasvyątschy,... 
thysz yyelyebnyeyschy (tu solus venerabilis), 
nade wschystky yne kraschy Rozm 37; ~  Iszecz 
szaprafdo gestcy ono (sc. dzieciątko) dzyfne 
bilo, tesczy gest ono velebne, slachethne y tesze 
milosczyue bilo Gn 3a; Nobilis, velebny, est, 
hoc patet, quia omnes, qui ad eius nupcias 
intrauerunt, omnes faciet reges et principes 
Gn gl. 70b, sim. Rozm 407; Quia filius potentissi- 
mi nobilis viri yscy gest mocznego, bogatego 
a velebnego mosa *xoso Gn gl. 164b, sim. XV 
ex. SKJ I 151, etc.; Szastąpuyącz sza nasz 
bogoslawyoney y wyelebney (Msza III: szdro- 
wey, VII. XII: chwalebney, VI. XIV: dostoy- 
ney) rodzyczy (intercedente beata et gloriosa ... 
genitrice) 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII; 
Bozse, Yezu Kriste, offeruyo tobe, welebney 
matce, Mariey, to modlitwo XV in. ModlJag 36; 
O odpowyedzyenyy sstalem sye oblyvbyenyczy 
od Yezvkrysta y od azyewycze wyelyebney 
(de responsionibus Christi et virginis... sponsae 
factis) XV med. MPKJ V 431; Dum de hac 
gloriosissima, nawyelebnyeyschey, virgine, dei 
genitrice... loqui volumus,... nulla verba inve- 
nire possumus XV med. SK JY  276; Szwąthemv 
Alleksemv, themv kszadzv wyelebnemv, nyelvba 
mv phala była Aleksy w. 147; Memoriam 
yenerantes imprimis gloriose, yyelebney (Msza 
III: falebney albo slawotney, IV. VIII. XII: 
chwalebney, VII. XIV: chwalebhney, slawąth- 
ney), semperque yirginis Marie 1476 Msza XIII 
s. 65; Wesselczie s ie ..., Jozefye... y Janye 
ewangelista, obadwa strozi y sludzi nawielebney-
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sey matki bozi M W  49 b; Ya nye yestem tak 
dosthoyna przyrownacz szye k nyey (,sc. k Ma- 
ryjej Magdalenie), kv tak yyelebney panyey 
Naw 83, sim. XV p. post. SlOcc XXXIV 163; 
Przydzye vyelebny (PF IV 592: nyebye<s>ky) 
goscz XVp. post. R XIX 50; Wyelebna mathuch- 
na boża słowa w szyerczv szwem chowała 
De nativ w. 77, sim. Rozm 15; Vyelebna mathka 
vczyeszyl anyol boży ca 1500 PieśniWład 175, 
sim. Rozm 4; Kyedysch przyschedl czass 
Annye... a nyzly ta godzyna porodzenya 
yyelyebnego *dzyączyątka (sanctissimi germinis) 
przyślą Rozm 10; Takye to *vyelebną dzyeczyą 
bądzye [z] w zyvcczye (quod foret eximia proles), 
yze ma bycz vyelkey czczy ib. 13; Tocz vas 
bog... navyedzyl, yze vass takyem yyelebnym 
y blogoslayyonym dzyeczyąthkyem (beatissima 
prole) yczyeschyl ib. 14; Przynyesly (sc. anjeli) 
przed nyą... yedno dzyeczyą..., *abych ya 
tern [yyelyepnem] dzyeczyatkyem yyelyebnym 
*vczyaschyl ib. 19; Przeto yyelye mlodzyenczow 
yyelyebnych przyschło (multi iuvenes et nobiles 
yenerunt) ib. 23; Czosz bychmy s tą yyelyebną 
dzyeyką myely yczynycz (quid de facto yirginis 
possimus ordinare) ib. 28; Wschakosch nye 
yest podobno, aby tako roskoschne, tako 
yyelebne, tako syyate dzyeyyczy byl oblyybyon 
(ut yirgini tam tenerae, tam sanctae copularer) 
ib. 34; Czczyenye o smyerczy Antypatroyey 
a o yyelyebnych s tych synów zydowskych 
(de nobilibus Iudaeis) ib. 109; Herod... zlapacz 
kazał nayyelyebnyeysche Zydow syny (nobiliores 
collectos iuyenes) ib., sim. ib. 113; Myły Yesus 
v obyczayoch byl yyełyebny (adornatus) ib. 148; 
Naszlyadovala tesch yego (sc. Jesusa) Ioanna... 
y ynych pany yyelye barzo yyelebnych ib. 322; 
Spytał yego (sc. ślepego) myły Iesus ... On 
mv rzeki: Mystrzy yyelebny (domine Luc
18, 41)1 ib. 405; Nye vyem, y<a>ko bychmy y 
(leg. ji, sc. Jesukrysta) mogły zataycz, tako 
yyelebnego czlovyeka ib. 588; Yze nasch 
zbayyczyel yąth yako łotr, gdyż on yest yako 
nayyelyebnoscz (pro nayyelyebnyeyszy) pastyrz 
ib. 728; ~  Welebne (nobiles) gych w rokawech 
szelasznych FI 149, 8, sim. Pul; Augustus... 
posiał dw (leg. dwu) poslv... z lysty, aby przed 
tema dwyema zesyal (sc. Herod) rąda yyelyeb- 
nyeyszych (coacto eon sili o procerum) Rozm 
104; ~  (jako tytuł dostojnika kościelnego): 
O them ten tho yelebny doctor, gemusczy Bedza 
dzego, mouiy Gn 11 b ; Przed swyanthem 
swyantego Marczyna, spowyednyka i byscupa 
yyelebnego (antę festum sancti Martini) Sul 108; 
Przetho z osobney rady wyelebnego oczcza 
(yenerabilis in Christo patris, Sul 6: *vczonego

w bodze oczcza), ksyądza Yaroslawa,... statuta 
ystawylismy Dział 2; Przed wamy, yelebnim 
w bodze oczczem y kxadzem, kxadzem Jacu- 
bem ,... rzecznik... dicit 1474 Zab 540.

2. (o przedmiotach, działaniach, przeżyciach, 
właściwościach itp., de rebus abstractis et con- 
cretis) 'godny czci, budzący szacunek ze względu 
na związek z bogiem lub człowiekiem, którego 
się czci, podziwia, chwali, gloriosus, nobilis, 
laudabilis\* <My> słudzy thwoy... <tego Xpa> 
... w nyebyeszech wyelebnego (Msza X II: chwa- 
lyebnego) wsztąpy<e)nya damy... <obyatho> 
(in caelos gloriosae ascensionis offerimus... 
hostiam) 1413—4 Msza I s. 262, sim. VII; 
Yensze *przettyn, nyszly czyrpyal, wsząl chleeb 
w swąthe y teesz welebnee (Msza IV: *wyelbnye, 
VIII: *wyeleyne, IX: *wyelibne, XII: welebny) 
rancze swoy (in sanctas ac yenerabiles manus 
suas) 1424 Msza III s. 56, sim. I. V—VII. XIV, 
etc.; Wislauiay ludsky ianzig wielebnego boioua- 
nia pange lingua gloriosi prelium certaminis 
1444 R XXIII 304; Przes wielebne blisny per 
alma yulnera ib. 305; O wielebna swianta 
obyatho o salutaris hostia! ib. 307; Vyelebny 
memorande XV p. pr. R XVI 334; Vczin, iakosz 
mowyl, acz ostanye wyelyke gymyo twe a [a] 
wyelebno bodze (magnificetur nomen tuum) az 
na wyeki BZ  I Par 17,24; Ktorey (sc. Maryjej) 
naszwiatsza dusza w godziną wielebney mańki 
twoiey myecz bolesczi przeszedł M W  43a; 
Day my twa myloscz thako, aby moya duscha 
mogła... pomyslycz o they wyelyebney szwya- 
thosczy Naw 108; Bo w dzyeczyączem stadle 
tako szye vodzyl (sc. Jesus), yschby wschytkye 
przeschedl... syoymy yyelyebnymy obyczaymy 
(moribus), bo byl mądry, rostropny... a yyelmy 
pokorny Rozm 120; Iązyk yego (sc. Jesukrysta) 
vmoyny a yyelebne moyy (eloquens), nye 
rychły... any momotlyyy ib. 151; Roskoschne 
było wzdychanye yego yyelebnych yst ib. 152; 
To czyaio... snamyenyto yest, ysch yest było 
czyalo yyelyebne... atakyyelebnaplczyądobrze 
oprayyono ib. 155; Krystus, syn boży,... 
przed swemy slugamy sya kolana yyelebna 
sz<ch>ylya (reverenda genua flectit) ib. 532; 
Syyąthy Yan... yydzyal..., yako y (leg. ji, 
sc. Jesukrysta) mączyly... wvlaczayącz yego 
yyelebney czczy boskey ib. 676; A ch,... gdzye 
szye podzyala ona tvoya mlodoscz yyelebna! 
ib. 711; Bo myły Iesus byl tako yyelebnego 
y tako laskayego yezrzyenya ib. 833; Była 
posmyana yego (sc. Jesukrysta) mądroscz yye
lebna ib.; ~  Tercio commendatur ipsa (sc. beata 
Agatha) a decenti ornatu pre ge yelebne ocrasene 
Gn gl. 70a; Commendabilis fuit eius (sc. beatae
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Agathae) virginitas tescy velebna cystota te 
to defky była gest ib. 70b; (Ad honorem et lau- 
dem reginae caelorum, virginis Mariae, et ipsius 
gloriosissimae in caelum assumptionis) a ye 
welebnenw wnebowzączw XV p. post. R XXV 
265; O A nno,... wyelyebne twe narodzenye 
yest koschczyelne oschwyeczenye XV ex. PF 
V 105; Począly szyą... barzo dzyvovacz yey 
(sc. Maryjej) vyelyebney movye... y yey 
yyelebney vstavycznosczy (stupentes eius in elo- 
quio ac provido sermone..., nimia constantia) 
Rozm 26; Archanyol vslyschawschy to yye- 
lyebne przysvolenye, nathychmyast... poklonyl 
szye dzyevyczy Marye ib. 50.

3. 'wspaniały, piękny, niezwykły, wyróżniający 
się dodatnio, magnificus, insignis, egregius’: 
Welebny skuthky magnifica gęsta ca 1428 
P F l  490; Insignis, welebny, okraszony, inclitus 
idem ib. 495; Wielebni almus 1444 R XXIII 301; 
Propter gloriosam disposicionem, wyelebny 
kstalth, angeli XV med. SKJ V 261; Kazał 
(sc. Raguel) prziprauicz godi wyelebne (epulas) 
wszem swim sosyadom BZ  Tob 8,22; Wyelebne 
rzeczy (FI: slawona) powyedany so o tobe 
(gloriosa dicta sunt de te), myasto boże! 
Pul 86,2; CzokoWye *nalyezyoną ze czvorga 
przyrodzenya v czyelye nasvyeczschym myle- 
<go) Yesvkrysta,... to yest było czystsche 
a yyelebneysche nyz w pospolnym czyelye 
y<n>sche<go> czlovyeka Rozm 156; Czyalo 
svego stvorzyczyela yyelebnym (leg. w wieleb
nym) stadlye (in bono statu) yykladam (pro yy- 
kladaly, sc. elementa) ib. 157; Zogolla, które 
szye myny nayyelebnyeysche (quod sonat egre- 
gium) ib. 278; ~  Wsczedl yest czloyyek w zemy 
zydowskey..., oblycze mayanci yyelebne XV 
med. Lent; Poyyeky yego (sc. Jesusa) były 
povlyeczony a sylno yyelyebne (palpebrae 
flexibiles) Rozm 149, sim. ib. 652; Palcze myal 
(sc. Jesus) yyelebne, dlugye (longi, generosi) 
ib. 153; Byyącz po yego syyątey y yyelebney 
schyy ib. 730; Ym czyalo naszego mylego 
lesucrista było roskoschnyeysze y yyelebnyey- 
sche, tern bolescz yego była gorzczeyscha 
y przykrscha ib. 823; ~  *cenny, carus, pretiosus9: 
Preciosa margaritha, id est yelebni kamen cristal 
XV med. R XXIV 363; ~  wielebniejsze uro
dzenie e wyższy stan, wyższa pozycja społeczna, 
origo nobilior : Vyelebnyeyschego yrodzenya 
lyydzyem nygdy przykro nye odpoyyedaly 
(.90. faryzeji) Rozm 180.

4. 'uroczysty, odświętny, uroczyście obcho
dzony, świętowany, sołlemnis, celcbratus9: Wie
lebna świata celebre 1444 R XXIII 306; Cuius 
(sc. Mariae) hodie concepcionis dies celebratur

gloriosa welebny XV med. GIWroc 105v; 
Hortor yos, yt in hac sollempnitate, w then 
wyelebny czass, non cessetis a laudibus Marie 
XV med. SKJ V 282, sim. XV p. post. R XXV 
265; Hoc festum celeberrimum *vyelebnye 1456 
ZabUPozn 85; Materia presentis sacratissime 
solempnitatis tego yelebnego swatha ib. 86.

5. *wychwalający, sławiący nad miarę, supra 
modum laudans9: wielebny, wielebny mówca 
'chwalca, pochlebca, aduiator : Wyelebne (war. 
kał.: yyelebne mówcze) magniloques (quia 
tunc auferam de medio tui magnilcquos super- 
biae tuae Soph 3,11) ca 1470 MamLub 254.

W ielek  bot. egorysz miar z, Peuccdanum ostru- 
thium Kocli : Vyelek entafilon 1472 Rost nr 1228.

Wielekroć 1. filekroć, ile razy, jak często, 
ąuotiens, quam saepe : Mogaly przyszasznyczy 
albo woyth ortel odwloczycz .. a kako wyelye- 
krocz (quamdiu et quotiens) może bycz albo 
nye może podług prawa prayego ? OrtOsscl 70, 4, 
sim. Ort Mac 94; Vt quandocumque, yyelekrocz, 
intueris cruciimim, gratus sis domino nostro 
Ihu Xo ca 1500 GIKazB 1 54.

2. 'często, częstokroć, wiele razy, wielokrotnie, 
saepe, crebro, freąuenter: Bo cząstokrocz... 
dawa mu scruschenye mili pan bog... y biwa 
scruschoni ss nyescruschonego wyelekrocz XV 
med. R XXII 241; Acz cię yielekrocz gnyewam 
ca 1500 SłOcc XII 163; Myły Yesus . .. pospolne 
nyedostatky czyrpyal..., bo yyelyekrccz czyr- 
pyal glod, chczyenye pyczya (nam famem, 
sitim plurimam... tolerabat) Rozm 158; Alye 
dzyeyycza Marya... yyelyekrocz padayącz om
dlała ib. 698, sim. ib. 721; Czarovnyky,... 
tysz nass yyelyekrocz oczaroval! ib. 832.

3. *wielorako, rozmaicie, różnorodnie, multis 
modis : Multifarie, id est m<u>ltipłiciter yyele
krocz 1471 MamKal 280.

W ielem ow na * nauka o formach i zasadach po
prawnego myślenia, logika, logi ca, philosophiae 
pars, ąuae ad recie ratiocinandiprincipia pertincf: 
Vyelemowna llogica cg 1492 Zab 148.

W ielerózny cf. W ieleróżny
(W ieleróżny, W ieloróżny) Wielerózny, W ieio- 

rózny *występujący w wielu odmianach, różno
rodny, rozmaity, multiformis, multimodus9: Vnus- 
quisque, sicut accepit gi*aciam, in alterytrum 
illam administrantes sicut boni dispensatores, 
gl. id est largi distributores, multiformis gracie 
dei dobrzy a sczodrzy schafarze wyel owy obrażo
nych .roszmagyt hycli, wyelorzonych (pro wyelo- 
roznych, R XXV 165: wyeleroznych) lask[y] 
albo darów boszych (1 Pet 4, 10) XV cx. SKJ 
I 88.

W ieleryb cf. W ieloryb
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Wielgi, Wieligi (?) f o r m y : n. sg. m. wielgi 
1428 Monlur V 106, Sul 71, etc.; f. wielga 
1466 R XXV 138; neutr. wielgie XV merf. i? 
XXIV 359; ~  g. sg. m. wielgiego 1418 Kościan 
nr 666, 1441 AGZ I 28, etc. ; / .  wielgiej 
1405 Pyzdr nr 249. 250; wew/r. wielgiego 1468 
ZapWarsz nr 2928, XV p. post. GIDom 57; 
~  d. sg. m. wielgiemu Sul 72; neutr. wielgiemu 
Sul 45; ~  ac. sg. m. wielgi Sul 61; f .  wielgą XV 
p. post. R XXV 266, Rozm 732; ~  l. sg. m. 
(w) wielgiem Sul 72; neutr. wielgiem Sul 18. 74, 
1471 ZapWarsz nr 2959, etc.; wielgim ca 1484 
GIKórn II 214; ~  g. pl. m. wielgich ca 1500 
GIKazB 1 53; ~  d. pl. f . wielgim Dział 64; ~  
ac.pl. m. wielgie 1425 ArchTerCrac CXCV 
327,22, Sul 55;/. wielgie Sul 66. 71, EwZom 289; 
wieligie (?) FI 105,22; neutr. wielga Sul 28; 
wielgie Sul 28; ~  /. pl. f .  (w) wielgich Sul 38.

Z n aczen ia: 1. 'duży, znaczny pod względcm 
rozmiarów, zasięgu, magnus, gran dis': Nico- 
laus... partem hereditatis... arendavit... tan
tum rubeta scindendo pro necessitate sua, 
ąuercus et broszy welge et osini velge non 
scindendo, nisi rubeta et sepem ad sepiendum 
habebit scindere 1425 ArchTerCrac CXCV 
327,22; Viam in ripa fluvii..., qua vadit ad 
magnam sareptam al. naszep wy<e)lgego langu 
1441 AGZ I 28; Jakom ya ny orał czasczi 
Katharzinyney gwalthem na wyelgyem polv 1471 
ZapWarsz nr 2959, sim. 1472 ib. nr 2964; ~  
wielgi palec 'kciuk, pollex': Alye vcząw wyelgy 
palecz (in pollice vero mutilans, Dział 55: za 
wielky, sc. palec), oszmy grzywyen... zapla- 
czycz ma Sul 67; ~  może już nomen proprium: 
Dominus dux dedit Bogumił... decem man- 
sos... inter granicies hereditatum Obidzino 
et Thisky vlg. na wirsch wełgi ostrow 1426 
Monlur V 48; Vbi riwulus vlg. wełgi wzdroy 
intrat fluuium Lodwigowka 1428 ib. 106; 
Ad silwam dictam wyelgy oblassz 1452 Lub- 
Podk 62.

2. 'duży, znaczny co do ilości, wartości ma
jątkowej, cenny, magnus, pretiosus’: Ysze sz lacz- 
nosczy zapysanya alybo zastawy na wyelge 
skody (ad magna damna, Dział 64: kv wyelgym 
schkodam) lvdze przychodzą Sul 71; Paknyąly 
wyelgy (magnum) gest dług, thedy gymyenye 
dlvsznykowo sthoyącze za dlvg... ma bycz... 
dano themv, komv dług dacz yynowath ib., 
sim. Dział 64; O zyskanyy rokv wyelgenw 
dlygowy (Dział 66: o rokv wyelkyego dlvgv 
zapłaty) Sul 72; Gdy w wyelgem dlugv (in 
gravi debito, Dział 66: o wyeliky *dlud pyenya- 
dzy) yako gest szesczdzesząth, stho, dwyeszscze 
abo wyączszych pyenyądzy swary szą... wsrv-

szayą ib.; Postayyly strozą barzo yyelga około 
yego (sc. około Jesukrysta) Rozm 732; ~  
bydło wielgie 'większe, cenniejsze zwierzęta 
domowe, animalia domestica m aiord: Jakom 
ya... nye zaiąl bydła wyelgiego y małego do 
ob<o)ry ludzem kxadzą biskupowym... gwal
them 1468 ZapWarsz nr 2928; Jako[m] m y... 
w bydle mąlem y wyelgyem... schkody nye 
yczinyly 1471 ib. nr 3038.

3. 'znaczny pod względem siły, natężenia, 
nasilenia, jakości działania, intensywny, gwał
towny, przekraczający przeciętną, zwykłą miarę, 
magnus, \ehemens, insolitus' : Ysz gdi nyektho- 
rzy... o wyelghee dowynyenya (pro ąuibusli- 
bet... dełictis) k naszemv sąndv pozwaany 
biwayą, myanvyą pani... zachoczczyamy, obrze- 
kayącz, yszbi kazną a moczą swych panoow... 
wyelga dowynyenya (delicta) wczynyly Sul 28; 
Oczczovye vyną szynow... bywayą... przy- 
wyedzeny... kv wyelgemv vboszstwv (ad ni- 
miam paupertatem) Sul 45; Subito facta est 
cum angelo multitudo milicie celestis a tako 
nagłe stało sze wyelge poruszene rzyschey 
nyebyeszkey (Luc 2, 13) XV med. R XXIV 359; 
Luthoszcz wyelga compassio magna 1466 R 
XXV 138; Ńimiam, wyelgyego, paupertatem 
et divicias ne dederis mihi (Prov 30, 8) XV 
p. post. GIDom 57; ~  wielgi (grzech) 'grzech 
ciężki, śmiertelny, peccatum mortale9: Licet 
esset condemnandus (sc. Longinus) secundum 
suorum peccatorum vyelgich ca 1500 GIKazB 
I 53; ~  wielgie pobicie 'klęska, clades' : Seąuitur 
historia metrica de magna strągę al. o vyelgem 
(ib. : o wyelgym) pobiczv cci 1484 GIKórn II 214; 
~  wielgi wrzód 'padaczka, epilepsid: Yz Mar- 
czin ... Jacuba... ne bil any w ogen motał, ale 
sze szam ot welgego wrzoda w ogen wrzuczil 
1418 Kościan nr 666.

4. 'mający duże znaczenie, odgrywający ważną
rolę, niecodzienny, uroczysty, podniosły, gravis, 
magni momenti': Zapomnyely so boga...,
gensze vczynyl *weligee (Pitł: wyelyke) rzeczy 
(magnalia) w Egypcze FI 105, 22; Isze vdzyalal 
mnye rzeczy vyelge (quia fecit mihi magna 
Luc 1, 49, M W  139a: vczinil mnye wyelike, 
MacDod 32: wdzalal mnye wyelyka, R XXV 266 : 
velykye rzyeczy, Rozm 53: yyelyka rzecz) 
EwZam 289; ~  wielga droga 'droga publiczna, 
gościniec, via publica : Iacosm ne ssgesdzil 
s welgey drogy anim r[a]wal Tomina syna, ani 
gynendi kazał 1405 Pyzdr nr 249, sim. ib. nr 250; 
~  wielgi rod 'ród sławny, arystokratyczny, gens 
nobilis’ : Secunda fuit filia pharaonum, quam 
propter generositatem, welgego rodu, duxit 
rex Salomon in uxorem 1477 MPKJ II 324; ~
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160 WIELGI WIELI

roki wielgie, wiece wielgie 'termin posiedzeń 
sądu wiecowego, też sąd wiecowy, odbywający się 
na zjeździć panów (dygnitarzy) danej ziemi, 
sądzący w sprawach ważniejszych, a także jako 
instancja wyższa od sądów ziemskich, dies, ąuibus 
iudicia wiecowe appellata habebantur, etiam 
summum nobilium iudicium in comentu provinciae 
generali agi solitum, quod maioris momenti 
causas iudicabat, atąue iudiciis terrestribus maius 
eraf: Przed oblycznosczą krolya alybo wyeczv 
{leg. w wiecu) wyelgheem (in colloąuio gene
rali)... skazaw, sząndza złego skazanya naga- 
nyoon bicz ne mozze Sul 18; Vstawyamy, 
aby... kędy roky wyelge dzirzą (ąuando gene- 
rales termini tenentur)..., aby nye mogl 
(sc. sędzia) bycz sze slego sządv naganyon 
Sul 55; Na czwarthem wyeczv wyelgem (in 
ąuarto colloąuio generali)... albo stacz ma, albo 
procuratora pewnego poszlacz nye ma opysczycz 
Sul 74; Bo powod w wyeczy pospolithem lvbo 
wyelgem (terminum colloąui generalis) gynako 
othlozycz nye może, geno... przes prawą 
nyemocz ib.; ~  wielgie rzeczy, przytcze wielgie 
'sprawy sądowe większej wagi, ccinsae iudiciales 
maioris momentf :  Przetho... Ystawylismi. abi 
w rzeczach dzedzynnych alybo w przithczach 
w thako wyelgych (in causis... attamen magnis, 
Dział 27: o . . .  rzeczy wielkye) sząndza...
przysząth daley czthirzech groszy nye szmyal... 
wszącz Sul 38; Vstawyamy, aby kylkokrocz 
w sządze o rzeczy slosczywe, grzechowe alybo 
kthorekole ginę welge alybo małe (in causis... 
magnis vel parvis, Dział 52: o mała abo o wieliką 
rzecz) kto bądącz poswan Sul 66; ~  o dniach 
w ostatnim tygodniu przed Wielkanocą, w Wiel
kim Tygodniu, de diebus, qui festum Paschae 
praecedunt: Rex forum annuale duorum septi- 
manarum antę festum sancti Martini, al. pro 
tempore apud ipsos in vulgari Wyelgi Czwartek 
nuncupato, in civitate Choynycza... instituit 1472 
Mutr I nr 932; Welgą {leg. w Wielgą) Szobothą 
(ipsa, sc. Maria, sola in sabbato magno tempore 
mortis filii dei in fide... permansit) X V p. post. 
R XXV 266; Hoc propter sex differencias 
leticie hodierne et contra sex tristicias diei 
ferie sexte magne Vyelgyego ca 1500 GlKazBI3%.

Wielgość 1. 'duża ilość, mnogość, wielość, 
multitudo, copia magna*: Quia caritas opperit 
multitudinem, łaszka przykrywa wyelgoscz, 
przezlysnoscz {R XXV 165: wy<e)loscz abo 
wyelycoscz, abo przeszlysnoscz) pecatorum 
(1 Pet 4, 8) XV med. SKJ I 87.

2. 'liczny lud, naród, gens multa: Faciam 
rosplodzą wlosczie, wyelgosczy {leg. w włości, 
wielgości a. w włoszcze wielgości, war. lub.:

faciam in gentem rosplodzą wloszczy, leg. 
w włości, BZ: w wyeliko wloszcz; faciamąue 
te in gentem magnam Gen 12,2) 1471 Mam- 
Kai 8.

3. 'wymierna właściwość rzeczy, rozmiar, 
magnitudo mensurabilis, amplitudo* : (o pienią
dzach, de nummis) 'ilość, kwota, ąuantitas, 
summa5: Gdy ktho obrączy za przyaczela swego 
pevną pyenyedzy svmmą lvbo wyelgoscz (certam 
pecuniae ąuantitatem, Dział 64: pewne pyenya- 
dze) Sul 1 \; ~  (o przestępstwie, de scelere) 
'ciężkość, stopień natężenia, magnitudo, graritas5: 
Gdysz slodzeystwa y lothrowsthwa prze wyel
goscz grzecha (propter saevitatem criminis)... 
cząstokrocz skrytha bywayą Sul 53; Popel- 
nyayaczy grzech podług wyelgosczy (secundum 
magnitudinem) gego... ma bycz skaran Sul 69.

Wieli fo rm y: n. sg. m. wieli 1309 CodSil I 21; 
/ .  wiela ca 1270 KsHenr 15v, XV med. R XXII 
321; -  g. sg .f. wielej X V p.post. S K J l 147; -  
ac. sg.f. wielą 1426Pozn nr 1222; ~  l. sg. neutr. 
(na) wielem 1398 StPPP VIII nr 7967, 1484 
SKJ III 334; ~  n. pl. f .  wiele FI 35, 6; neutr. 
wiela 1291 KodWP III 756; ~  i. pl. m. wielimi 
Sul 23; ~  /. pl. f . (w) wielich Sul 32.

Z n aczen ia:  1. 'duży, znaczny pod względem 
rozmiarów, magnus, amplus : Prawda twoia iaco 
góry, bosze, sodowe twogi globokosczi wele 
(abyssus multa, Pul: glębokoszcz wyelyka) 
FI 35, 6; ~  może już nomen proprium : Hic idem 
rusticus Glambo primo extirpabat illum locum, 
qui nunc dicitur magnum pratum, in Polonico 
vero vela lanca ca 1270 KsHenr 15v; De termi- 
nis Wisechechowe, inter Worch et paludem 
magnum, qui vela blotha vocatur, reditur ad 
viam circa lacum Sambirscho 1291 KodWP 
III 756; Ad angulum superiorem silve, que 
yocatur veli las 1309 CodSil I 21; Nicolaus... 
ąuatuor campus agrorum zagumye {pro za - 
gumne) na welem poły... yendidit 1398 StPPP 
VIII nr 7967.

2. 'znaczny co do liczby, liczny, multus*: 
Aczkole w wyelich rzeczach (in pluribus casi- 
bus, Dział 20: w nyektorych sztykach) rączoscz 
chwalona bywa Sul 32; Ysze brzemyą... myedzi 
wyelymy roszdzelyonee (inter plures diyisum) 
lekczey bywa nieszono Sul 23; ~  wiela mowa 
'użycie wielu słów ponad potrzebę, wielomówstwo, 
loąuacitas: Vela mova multiloąuium XV med. 
R XXII 321.

3. 'znaczny pod względem siły, natężenia, 
magnus, \ehemens5: Dostalasz tham yyelyey 
chwały myedzy yego apostoly XV p. post SKJ 
I 147

4. 'mający duże znaczenie, ważny, uroczysty,
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g r a v i s Wiela Niedziela e Wielkanoc, Pascha : 
Yacosm byl nemoczen Welą (/cg. w Wielą) 
Nedzela prawą nemoczą hy spowadalem za 
(leg. się) 1426 Pozn nr 1222.

5. może corruptum pro wielki: Archiepisco- 
pus ergo puerum... suscipiensacconfirmacionem 
sacri crismatis ei tribuens Adalbertum vlg. 
wyelly Voyczech (ib.: Albertum vlg. welky Voy- 
czech)... apellauit XV med. PF V 59.

Cf. Koło
Wielice cf. Wielce
Wieliczać, Wieliczać się *głosić chwałę, sławę, 

magnificare, laudare" : Weliczaycze (magnificate, 
Pul: wyelmoszcze) gospodna se mno FI 33,3; ~  
wieliczać się 'szczycić się, gloriari, gloria se 
ejferre: Wyel<i>czacz sya (war. kał.: vyelbicz 
schią, mamotrekt mikułowski: aby sie sweliczili) 
gloriari (dare gloriam deo... et in nomine 
ipsius gloriari Ecclus 50, 22) ca 1470 Mam- 
Lub 179. Bohemizm.

Wieliczyć, Wieliczyć się fo rm y: m.
wieliczyć będzie FI 71, 18; 1. m. wieliczyć 
będziem FI 19, 5; ~  praet. 2. sg. m. wieliczył jeś 
FI 138, 13, FI i Pul 137, 3; 3. sg. m. wieliczył 
FI 125,3.4.

Z n aczen ia :  1. ' g ło s ić  sławę, wielbić, 
magnificare, laudare': Wszistek lud weliczicz 
*bodze (magnificabunt, Pul: będę wyelbycz) gi 
FI 71, 18; ~  wieliczyć się się godnym czci, 
uwielbienia, honore dignum fieri': Chwalycz cz0 
*bod0, bo groźne wy<e>liczyl (leg. uwieliczył ?) 
ges so (magnificatus es, Pul: bo groźno wyel- 
moszny yes) FI 138, 13.

2. 'uczynić wielkim, potężniejszym, magnum, 
potentem efficere': Welyczyl ges (leg. uwieliczył 
jeś?, magnificasti) nade mna wszytko ymo 
swote twoge FI 137, 3, sim. Pul.

3. wieliczyć się 'widzieć w czymś powód do 
dumy, szczycić się, gloriari, gloria se ejferre': 
W imenu boga naszego weliczicz se bodzem 
(magnificabimur, Pul: wyelbycz szye będzem)
FI 19,5.

4. wieliczyć uczynić z 'uczynić dla kogcś 
coś wielkiego, łaskawie z kimś postąpić, magnifice 
tractare’: Tegdy rzekan medzy pogany: Wely
czyl (Pul: wyelmozyl) gospodzyn vczynycz 
s nymy (magnificavit dominus facere cum eis) 
FI 125, 3, sim. ib. 125, 4.

Bohemizm
Cf. Obwieliczyć, Uwieliczyć, Powieliczać
Wielić 1. 'rozkazywać, nakazywać, imperare, 

mandare': Pamatay, thocz tobe wela, by 
cz[y]czyl swatha nedzela Dek III. VI; Bog 
fschechmogoczi fstal s m artwi..., chw<a>lmi 
gego s weselim, tocz nam fschze pismo vely XV

Słownik staropolski X

WIELI

p .p r .R  XXII 334; Ostań thego wszech (pro 
wszego), thobye vyela De mor te w. 73.

2. corruptum pro wieliczyć a. wielbić 'głosić 
chwałę, sławę, wielbić, wysławiać, magnificare, 
l a u d a r e Welicz gi bodo (magnificabo, Pul: 
wyelbycz gy będę) w chwale FI 68, 35.

Cf. Powielić
Wieligi cf. Wielgi
Wielik- cf. Wielk-
Wielk of. Wilk
Wielki, Wieliki fo rm y: n. sg. m. wieliki 

Gn 4b. 174b, FI 118, 165, etc. etc., Rozm 38, 
etc. etc.; wielki (1286) 1547 KodWP I 525, 
Gn 3a, Sul 72. 102, etc. etc.; f .  wielika 1391 
DokMp IV 259, Gn 181 b. gl. 105a, etc., Rozm 
12, etc. etc.; wielka (1346) XVI KodWP VI 158, 
(1363) MMAe X 168, XV in. R XXIV 72, 
etc. etc.; neutr. wieliko 1452 LubPodk 62; 
wielikie Kśw dr 8, Gn 2a. b, etc., Rozm 83, 
etc. etc.; wielkie 1416 Czrs 90, 1427 KsNWarsz
I nr 81. 82, Sul 57, XV med. GIWroc 48v, etc.; 
~  n. a. ac. sg. neutr. wielkie ca 1450 GIJag 96; ~
g. sg. m. wielikiego Kśw dr 13, FI i Puł Al, 2, 
Pul 39, 14, etc., Rozm 459, etc.; wielkiego 1444 
R XXIII 304, Sul 102, XV med. GIWroc 108, 
etc.; m. a. neutr. wielkiego ca 1500 GIKazB I 39; 
/ .  wielikie X V p. post. Sob III 348, XV ex. MPKJ
II 320, Rozm 8, etc.; wielkie Puł 74 arg.; wieli- 
kiej XV med. R  XXV 157, ca 1450 PF IV 578, 
ca 1470 MamLub 58, etc. etc., Rozm 287, etc.; 
wielkiej 1418 Pozn nr 947, XV med. SKJ V 262, 
1453 R  XXV 212, etc.; wielki 1466 R XXII 19; 
neutr. wielikiego Gn 2b. gl. 164b, FI i Puł 50, 1, 
etc., Rozm 16, etc.; wielkiego 1426 KsNWarsz 
I nr 77, Sul 78, 1459 ZapWarsz nr 1115, etc.; ~
d. sg. m. wielikiemu BZ  Gen 9, 10. IV Reg 22, 4, 
Rozm 124. 226; wielik:mu Rozm 448; wielkiemu 
Aleksy w. 24, 1466 RRp XXII 16, XV cx. SlArch 
I pril. 23; / .  wielikiej Rozm 140. 334. 523; wiel
kiej XV ex. SlArch I pril. 23; neutr. wielikiemu 
FI 98,3; wielikimu Rozm 53; wielkiemu 
M W  89a; ~  ac. sg. m. wieliki Gn gl. 170a, 
Sul 37, Błaż 322, etc., Rozm 493, etc.; wielki 
FI 118, 162, 1451 MacDod 105, Aleksy w. 13, 
etc.; wielkiego Tęcz w. 2, 1500 ListTat 174; 
/ .  wielikę Puł 32, 16. 40, 10; wieliką Gn 4a. 171 b, 
etc. etc., Rozm 53, etc.; wielką 1414 Kościan 
nr 515, Słota w. 103, (1429) 1676 SądZKr 182, 
etc. etc.; neutr. wielikie Kśw cr 34, Gn 2a. 5b, 
etc., Rozm 82, etc.; wielkie Sul 16, XV med. 
SKJ V 263, Naw 99, etc.; ~  v. sg. m. wieliki 
Aleksy w. 1, BZ  Gen 24, 27; wielki 1454 Wisł 
nr 385, BZ Gen 23, 15, 1471 MamKal 20; 
/ .  wielika Rozm 683. 697; wielka M W  53 b; 
~  i. sg. m. wielikim Gn 4a, FI i Puł 103, 27,
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BZ  I Reg 20, 34, etc., Rozm 217, etc.; wielkim 
XV med. SKJ V 252, 1464 Wisi nr 783, Naw 161, 
etc.; wielikiem M W  83 b, Rozm 66. 92, etc. etc.; 
f .  wieliką Gn 176b, FI i Pul 67, 12, BZ  IV 
Reg 18, 17, etc., Rozm 20, etc.; wielką OrtOssol 
69, 2, M W  gl. 67, XV p. post. R  XXV 178; 
neutr. wieiikim Gn la . 2b, 1444 R  XXIII 307, 
etc., Rozm 7, etc.; wielkim Sul 39, BZ  Neh 2, 10, 
ca 1470 MamLub 66, Rozm 573; wielikiem 
Rozm 14. 16. 29, etc. etc.; wielkiem Rozm 30; ~  
/. sg. m. (w) wielikiem FI 21, 27, i 7/ i Ful 39, 12, 
RZDeut 26, 8, etc., Rozm 697; wielkiem 1414 
Pozn nr 854; wieiikim Ful 21, 27, Rozm 657; 
/ .  wielikiej FI 34, 21. 77, 18, Go/A:o w. 50, c/c., 
Rozm 273, c/c.; wielkiej XV mcrf. S R / I 72, 
XV p. post. R  XXV 176, Rozm 440; wielikie XV 
c*. MFKJ II 317, Rozm 200; wielkie 1424 
Kościan nr 1042, 1453 R XLVII 351; wielice 
Sul 85; wielce 1424 Kościan nr 1042; neutr. 
wielikiem M W  93 b, XV ex. MFKJ II 317, 
Rozm 199, etc.; wielkiem 1435 GIKazB II 51, 
Sul 12. 20; wieiikim Rozm 502. 591; wielkim 
XV o*. GIWp 69; -  n. p l. m. wielicy FI II 
Prol 4, BZ  Tob 3, 5. Judith 5, 26, ca 1470 Mam- 
Lub 181, Rozm 655; wielcy ca 1470 MamLub 158; 
wielikie Gn 174b, Rozm 42. 68.321; wielkie 1424 
Pyzdr nr 765, 1471 AGZ XII 342; / .  wielikie 
Rozm 239. 263. 280, etc.; wielkie XV in. GL 
KazB II 97, OrtOssol 32, 4, 1495 AGZ XIX 432; 
neutr. wielika FI i Pul 110, 2, BZ  Deut 1, 28, 
Ful 91, 5, Rozm 72; wielka Sul 57; wielikie 
Rozm 149. 310; wielkie XV p. post. RRp XXV 
180; ~  g. pl. m. wielikich Kśw cr 3, 1399 Fozn 
nr 403, ca 1470 MamLub 158, Rozm 16; 
wielkich 1406 Kościan nr 315, ca 1500 GIKazB 
I 54; / .  wielikich ca 1470 MamLub 241, Ful 
17, 19; wielkich FI 143, 8, XV med. R  XXV 153, 
BZ Nah 2, 8, etc.; neutr. wielikich Kśw cv 25; 
wielkich Rozm 345; ~  d. pl. m. wielkim Rozm 
456; ~  ac. pl. wielikie BZ  Gen 21, 8, Rozm 
346; m. wielikie Gn 178b. 179a, FI 70,22, etc., 
Rozm 23, etc.; wielkie 1452 UrzMaz 38, BZ  
Judith 8, 22, XV ex. MacDod 139; wieliki 
Rozm 23; / .  wielikie Kśw cr 11, FI 11, 3, FI 
i Ful 37, 17, etc., Rozm 64, etc.; wielkie Sul 31, 
Ort Mac 49, Z)z/o/ 27, 1500 ZsigBud 53; wieliki 
Rozm 5; /zcw/r. wielika Gn 2a. 179a. 181 b, c/c., 
Rozm 23, o/o.; wielikie Rozm 234. 284. 317, 
etc.; wielkie Rozm 161; ~  i. pl. m. wielikimi 
Gn 2b, BZ l  Mach 2, 18, Rw/ 113, 22, Rozm 
218, o/o.; wielkimi FI 113, 22; wielikiemi 
Rozm 216;/. wielikimi XV in. RXXV 218, XV 
moZ. ArchLit XVI 13, Rozm 133; wielkimi 
1444 R XXIII 304, 1453 R XLVII 350; wieli
kiemi Rozm 37; neutr. wielikimi Rozm 216.

744; ~  /. pl. (w) wielikich R7 i Pul 130, 2; m. wie
likich Sul 94; wielkich 1428 Fozn nr 1503, 
OrtMac 33, OrtOssol 32, 4 ; / .  wielikich FI 28, 3. 
106, 23, XV p. post. RozmPam 473, Rozm 772; 
wielkich OrtMac 49, OrtOssol 43, 1.

Comparat. i superlat. o/. Większy
Z n aczen ia :  1. Vwży, znaczny pod względem 

rozmiarów, zasięgu, magnus, grandis, amplus, 
ingensy: Scultetus et eius... successores habeant 
ibidem ąuatuor mansos liberos... cum ąuatuor 
hortis, unum qui yocatur vyelki ogroth (1286) 
1547 KodWP I 525; S te to gisthe góry gestcy 
barszo veliky diim setl byl Gn 174b; Gospodzin 
na wodach welikich (super aąuas multas, 
Pul: nad wyelym wod) FI 28, 3, sim. ib. 106, 23; 
*Jozdarl opoko na puszczi y napogil ie iaco 
w *globocosczy welikey (in abysso multa, 
Pul: w wyelyu wod) FI 11, 18; To morze welike 
(magnum) y szyrokee rokama FI 103, 26, 
sim. Ful; Swyerz maluczky s welykym (cum 
magnis) FI 103, 27, sim. Ful; Chwalcze pana 
*panw..., gen vczynyl swecze welyke (magna) 
FI 135, 7, sim. Pul; Wywol mo z wod wy<e>lkych 
(de aquis multis, Ful: z  wod wyelya, sim. 
FI 17, 19, Ful: z wyelykych wod) FI 143, 8; 
Jako przi tern biły, kędy w Poznanu w grodze 
na welkem domu, kedisz Jura Sztaszkem 
(leg. z Staszkiem) roszprawali 1414 Pozn nr 854; 
Welka ingens ca 1428 FF I 495; Potem sodza 
kazał ge w wyeliky oghen (in caminum) wmyo- 
tacz Błaż 322; In hiis omnibus inter nos et vos 
chaos firmatum est, gl. magnum chaos welke 
rossdzele<nie> (FF IV 578: przepascz, veliky 
szchod, R XXV 172: vyelke przeczaszenye, 
Rozm 396: doi yyelyky) wtwerdzone gest 
(Luc 16, 26) XV med. GIWroc 48v; Velche 
(leg. wielkie) magnum ca 1450 GIJag 96; Cuius 
(sc. Christi) liuore, ranamy wyelkimy, sanati 
sumus (I Pet 2, 24) 1453 R XLVII 350; Ale 
b[l]idliczele przesilne ma a myasta wyelika 
(urbes grandes) BZ  Num 13, 29; Nynywen 
iako staw <w>od wyelkich wodi gego BZ  
Nah 2, 8; K on... płowy copynyczy wyelky, 
ladrowany 1471 GórsJaz 270, sim. ib. 271; 
Trzy zamby wyelikye tridentes vncines (po- 
nentque cum eo ... tridentes, uncinos et batilla 
Num 4, 14) 1471 MamKal 39; Atrium est 
magna edes ampla, schiroky, et spaciosa vyeliky 
(Mat 26, 58) ib. 265; Kthory (sc. Jezus)... na 
szmyercz wywyedzyon, zranony, krzyzem wely- 
kyem obczązony M W  83b; Sprawyedlnoszcz 
twoya yako góry, boże, sody twogy glębokoszcz 
wyelyka (abyssus multa, FI: globokosczi wele) 
Pul 35,6; Przyszła mucha wyelyka (coenomyia) 
Pul 104, 30; Oculi eius grandes wyelkye XV p.
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post. RRp XXV 180; Czocz udzal zly kroi 
Hanybal w Rzymie, thaką wyelką krew yest 
przeląl XV ex. MacDod 141; Pylą wyelka serra 
ca 1500 R XLVII 355; Vczynylesz dvye vyelyky 
svycze (duo lumina magna) Rozm 5; Vyrzvczylo 
szye zrzyvdlo vyelykye y napyly szye ib. 83; 
Nye były (sc. oczy Jesukrystusowe) barzo małe 
any teze yyelykye (nec magni nimis), alye były 
wmyar (leg. w umiar) ib. 149; Krzczyl (sc. Jan) 
vteypvsczy... podług rzeky Salym, bo szą tamo 
były vody yyelykye (aąuae multae Jo 3, 23) 
ib. 239; Nyektorzy ... ytrączyly nan yrzączyadz 
yyelyky ib. 653, sim. ib. 750; Kyedysch przybly- 
zal szye ku potoku, yen zyal Cedron, gdzyez 
była skala yyelyka ib. 661; Których (sc. mioteł) 
*lezela kupa yyelyka ib 819; — wielki (palec)
* kciuk, pollex : Kto rany w rąką abo w nogą, 
abo w nos pyąthnascze, a za gynszy palecz trzy 
grzywny, ale za wielky (in pollice vero mutilans, 
Sul 67: vcząw wyelgy palecz) osm grzywyen 
Dział 55; ~  może już nomen proprium: Qui agri 
extendunt se ad pratum, *qui yocatur *smugz 
*velgky in wulgari 1313 KcdPol II 193; Agrum 
wyelka lanka (1363) MMAe X 168; De duobus 
iugeribus <super mag>nam spinam dictam 
*welika czirzne 1391 DokMp IV 257; De IV-or 
iugeribus, alio nomine magnis compis eodem 
modo nunc nuncupatis welika nywa ib. 259; 
Ab istis... lapidibus debent ire ad schady 
kyerz, a schady kyerz usąue ad vallem, qui 
yocatur yyelky val (1419) 1504 ib. I 427; Circa 
sillwam dictam wyeliko drzewo . . . ,  silwam 
wyelikye drzewo 1452 LubPodk 62; Usque ad 
magnum montulum al. wyelka mogyla 1475 
AGZ  XIX 549.

2. 'duży, znaczny co do wagi, liczby, ilości, 
wartości majątkowej, liczny, cenny, magnus, 
multus, copiosus, pretiosus*: Pres tocz thy to 
trzy kroleue... szocz ony s yelikimy dary biły 
przygachaly Gn 2b; Barszo velike gromy szo 
oni były thamo yderzyly (Ex 19, 16) Gn 174b; 
Iscy Gabriel angol cłwalicz on syothego Gana 
prze gego velike skuthky dobre Gn 178b; 
Bowem sługa twoy strzesze gich, w strzeszeni 
gich odpłata welika (multa) FI 18, 12, sim. Pul; 
Spowadacz czi se bodo w czirekwi welikey 
(in ecclesia magna, Pul: w koszczyelye wyeli- 
kyem, sim. FI 21, 27, sim. FI i Pul 39, 12, Pul 21, 
27: wyelykym) FI 34, 21; Weszelycz se ya bodo 
nad molwamy twogymy, yako gensze nalazl 
lvp welky (spolia multa, Pul: wyelyky) FI 118, 
162; Tempestates et multa contingencia, velke 
przitcze, per quod interpretatur iste mundus... 
et omnia contingencia, que in mari esse possunt 
XV in. GIKazB II 97; Sequebatur eum multitudo |

WIELKI

magna rosmagitoscy ludzi velka (Jo 6, 2) XV 
in. R XXIV 72; Ibat Ihus in ciuitate, que yocatur 
Naym, et ibant cum eo discipuli eius et turba 
copiosa velmi velka (Luc 7, 11, Rozm 220: 
yyelyka tlvscza) ib. 75; Per meandros lud 
wielkimi sdradami (o tortuose serpens, qui mille 
per maeandros fraudesque flexuosas agitas 
quieta corda) 1444 R XXIII 304; Mymo tho, 
ysze... ybodzi wyelkee (plurima) skodi a vczą- 
szenye rosmagyte (Dział 19: naczysk y szkody 
nyemale) czyrzpyą Sul 31; Byla-ly-bi dzewka 
woyewodza a gymyenye welkge (si... possessio- 
nes plures fuerint, Dział 53: wielikye), szsto 
grzywyen dacz ma po nyey Sul 57; Tedy bra- 
cza... *keszdey szestrze cztirdzesczy grzywyen 
zaplaczycz m ayą..., acz wyelka bądą gymyena 
(si multae fuerint possessiones, Dział 53: acz 
bądze wielkye gymyenye) ib.; Teda to czalo 
drogo kazanya nye przestayal a czvda wyelika 
(miracula multa) czynyl Bież 319; Gaudete et 
exultate, quoniam merces vestra copiosa, gl. 
multa welka (R XXIV 86: oplwitha, R  XXII 
233, Rozm 264: opyytha) est in celo (Mat 5, 12) 
XV med. GIWroc 89v; Subito facta est cum 
angelo multitudo celestis milicie wyelka rzyscha 
(Rozm 68: yyelykye zastąpy) nyebyeskyego 
ryczerstwa (Luc 2, 13) XV med. SKJ V 252; 
Myąl barszo wyelky dwór, prócz panosz trzisz- 
tha riczerzow Aleksy w. 13; Strawyli wyeliki 
pyenyącz szwego kządza *szukącz ib. w. 129; 
Gest rzeki pan bog ku Abramowy...: Ya 
czyo rosplodzo w wyeliko wloszcz (in gentem 
magnam) BZ  Gen 12,2; Dwanaszczye *wiwod 
z nyego winydze a rosplodzy wyelky (leg. 
w wielki) lud (in gentem magnam) ib. 17, 20; 
Zezwaw wyelykye przyyaczyelye (multis ami- 
corum turbis) na godi, yczynyl swaczbo ib. 
29, 22; Zaprzyszyosz lud, aby znacz nye chczyely 
przestopycz granycz,... a sgynolobi s nych 
wyelkye mnostwo (plurima multitudo) BZ 
Ex 19, 21; Opatrzicze zem ye... y lv d ..., 
gestii silni czili mdli, iestli mali czili wyeliki 
(si pauci numero an plures) BZ  Num 13, 19; 
Bodzesz t i . ..  wzbogaczon... dari wyelykymy 
(muneribus multis) BZ  I Mach 2, 18; Pyta- 
lysczye nasz tesz o wyny, czo s prawa przychodzą 
woythowy, yako wyelkye szą wyny OrtOssol 
32, 4; Acz sobie wymowy którą przyczyną przy 
zastawie małego abo wielikyego gymyenya 
(circa res obligatas maioris vel minoris quanti- 
tatis, Sul 32: przy rzeczach zastawyonich komv 
wyąthszey albo mnyeyszey plathnosczy) Dział 
20; O wielikyey vinye syedmnadzesyath ib. 60; 
O rokv wyelkyego dlvgv zapłaty (de... termino 
gravis debiti solvendi, Sul 72: o zyskanyv rokv
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wyelgemv dlvgowy) ib. 66; <G)dysz wyeliky 
swar... o czasky, wyeliky *dlvd (in gravi debito, 
Sul 72: w wyelgem dlugv) pyenyadzy bywa yako 
o szesczdzyessyath, o trzyssta albo wyączey, 
tako wyelyky dług (tantum debitum, Sul 72: 
wyelky dług) na czas krothky trudno mosze bycz 
zaplaczon,... vstawyamy ib. 67; Yakom y a ... 
mim pyerczthfem thobye gymyenya nye straczyl 
thako wyelky ego gyako dwadzescza kop 1466 
ZapWarsz nr 1248; Cardynaly y byszkvpy, 
zadam gym yyelykye lupy De morte w. 405; 
Nye skrył yesm myloszyerdzya twego *y prawdy 
twey od zboru wyelykyego (a concilio multo, 
FI: od rad wela) Pul 39, 14; Per illam viam 
ambulauit Lluciper cum exercitu infinito z sza- 
stąpem vyelykym XV p. post. R  XXV 180; 
Bonifatius, papyesz myły,... wyelkye odpusthy 
tham gym yesth dal XV ex. MacDcd 139; 
Nyektorzy slyvbovaly... dary vyelyky a drudzy 
bogacztwa vyelyka y yyelykye skarby (munera 
ąuidam obtulerunt, alii possessiones multas... 
opes et pecuniam) Rozm 23; Marya... z yyely- 
kyemy lzamy (cum multis lacrimis) boga... 
wzyyayączy ib. 37; Tesch szą rozmaite skvtky, 
yyelykye dzyvy (plurima magnalia), ktoresz nye 
scha popysany v kxyągach cztyrz evangelyst 
ib. 42; Bo yyelykye (leg. w wielikie) trzodzye 
(in magno grege) yednem blekanym pozna 
(sc. baranek) maczyerz ib. 200; Naslyadovaly 
yego yyelykye tluscze (turbae multae Mat 4, 25) 
lyvda ib. 263, sim. ib. 358. 747; Iesus odpoyye- 
dzyal rzekącz yey: Marta, Martha, pyeczalyyą- 
cza yesz a smączysz sye przeczyw yyelykyey 
rzeczy (turbaris erga plurima Luc 10, 41, R 
XLVII 358: trosczes sze podług wyela) ib. 334; 
Prorok... nye vczyny thamo yyelkych czud 
(yirtutes multas Mat 13, 58) prze ych nyedo- 
yyarsthwo ib. 345; Yako yschedl v myasto 
Ierusalem, tedy szye poruschylo yschytko mya
sto, dzywyącz szye tako vyelykymv lyvdv 
(mirans freąuentiam) ib. 448; Tedy Iudasz 
zdraycza poydzye s tą yyelyka voyską s latarnya- 
my, s pochodnyamy ib. 615; Takoż y (leg. ji 'go’) 
yąly y *posnaly s nym z yyelykymy yoyskamy 
luda ib. 744; ~  Gdisczy Maria gest ona 
bila do Bethlehem prisla a tho noszocz 
tako veliko syotoscz, tocz gest svego szinka 
miłego Gn 4a; ~  (bydło) wiel(i)kie ewiększe, 
cenniejsze zwierzęta domowe, animalia domestica 
maiora\ : Gdiby ktho nasyenya swyerzepyczamy, 
konymy alybo ktorimkole bidlem wyelkym 
(pecoribus maioribus) popasł, ab i... ąuartą 
pyenyądzi cirzpyączemv skodą...  zaplaczicz 
myal Sul 39; A wszelkyey duszy zywey, gesz to 
gest s wamy, tako ptastwo yako dobitek,

wyelikyemy y małemu y wszemu (in iumentis 
et pecudibus terrae cunctis), gez to gest s korabya 
w iszlo ..., ystawyo szlyub... s wamy BZ 
Gen 9, 10; Jakom ja nye *recyl billa (pro bidla) 
wyelkyego y małego j kobyk (pro kobył) pana 
Dobrogosztha z obory 1459 ZapWarsz nr 1115; 
~  wielika miara jednostka miary bliżej nieokre
ślona, mensura ąuaedcm maior : Artabe, id est 
mensure trium modiorum wyelikych myar 
(Dan 14, 2) ca 1470 MamLub 241; ~  mowa 
wielika *użycie wielu słów ponad potrzebę, 
wielomówstwo, multilcąuium, loąuacitas5: A tesch 
szye nye modlyczye yyelye yako poganstvo, 
bo ony mnymaya, aby v ych moyye yyelykey 
(in multiloąuio suo Mat 6, 7) były yysluchany 
Rozm 273; ~  wielka niwa jednostka miary pola 
bliżej nieokreślona, agri mensura ąuaedam maior*: 
Quod... yendidimus sculteciam in bonis no- 
stris... viris Budkoni et Staszkony... dantes 
eisdem ąuartum dimidium mansum liberum 
et unam sortem, que in Polonico dicitur vyelka 
nyva (1346) XVI KodWP VI 158; -  wieliki 
płat 'czynsz, renta pieniężna wypłacona na rzecz 
pana feudalnego od roli, zagrody, tributum, 
domino feodali a praedio solutum : Vyeliky plath 
feodalia ca 1455 JA XIV 490; ~  wielika waga 
*dochód z wagi miejskiej przeznaczonej do ważenia 
cięższych towarów, reditus ex trutina urbana 
maioribus ponderibus examinandis destinata: 
Nos consules... ciuitatis Cracoviensis inscribi- 
m u s...  prefatum censum ąuatuordecim mar- 
carum altari secundi ministerii in et super 
pensa nostra maiori al. wyelika waga 1466 
MMAe VII 693.

3. (o uczuciach, przymiotach, działaniach 
ludzkich, o zjawiskach przyrody itp., de ąffecti- 
bus, yirtutibus, actionibus humanis, etc.) 'znaczny 
pod względem siły, natężenia, nasilenia, jakości 
działania, intensywny, gwałtowny, przekraczający 
przeciętną, zwykłą miarę, magnus, fortis, vehe- 
mens, insolitus*: Vidce uelike sina bożego 
priiazn<i> Kśw cr 11; Toc uem uelike <ubostwo 
króla) taco csnego ib. 34; Troiaka rech crola 
<mocnego po)cazuie: vstauichne uicozstuo, 
moc<ne włodyc>stuo, yelike bogathstuo Kśw 
dr 8; Krolefstwo nebeszke takocz gest ono bilo 
barszo welikiim nebeszkiim veszeliim napelnono 
Gn lei,sim. ib. 2b; Aprestocz... narodzene tego 
tho dzeczothka. . .  bilocz gest on o . . .  velikego 
yeszela Gn 2b; Tako yocz svothy angol... 
ueliko syatlosczo gestcy ge on byl osvecil 
Gn 176b; Tedy yocz... svoty Gan stogocz pod 
*kryszen gestcy on byl barszo yeliko moko 
cirpal Gn 178b; Svatloscz barszo velika gestcy 
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Gn 181 b; Magna enim dignitas, yscy yelika 
czescz, est esse episcopum Gn gl. 105a; A magna 
bonitate pre gego velik0 dobrocz ib. 148 b; 
Certe magna, velika, vtilitas est in hoc mundo 
ib. 156a; Welika (magna) iest sława iego we 
zbawenu twoiem FI 20,5, sim. Pul; Kaco welike 
mnoszstwo (magna multitudo) slotcosci twoiey, 
gospodne! FI 30, 23, sim. Pul; Ne zbawa se crol 
przes welik0 czescz (per multam yirtutem, 
Pul: przez wyelikę mocz) FI 32, 16; Kaco welike 
pokazał ies mi zamotky mnoge (tribulationes 
multas, Pul: kelkosz pokazał my zamętkow 
wyele) FI 70, 22; Pokoy welyky (pax multa, 
Pul: wyelky) mylvyanczym *zokon twoy FI 118, 
165; Pater Abraham, miserere m ei..., quia 
crucior, velka (Rozm 396: bocz yyelyką mąką 
czyrpye), in hac flamma (Luc 16, 24) XV in. 
R  XXIV 73; Mila panno..., vidz, yszczesmi 
opanthani yelikimi nemoczami XV in. R XXV 
218, sim. XV med. ArchLit XVI 13; In multa 
paciencia, welkem (leg. w wielkiem) czyrzpeny 
(SKJ I 72: w wyelkyey czyrpyedlywosczy, 
R XLVII 351: wyelkye, leg. w wielkie, czirpli- 
wosczy), in tribulacionibus (II Cor 6, 4) 1435 
GIKazB II 51; In magna profunditate z wielikym 
zaczimienym (cum profunda clauserit diem 
caligo noctium) 1444 R XXIII 307; Tetrum 
cahos, gl. magna confusio peccatorum wielike 
a stare, cziemne osromoczenye grzechów ib. 308; 
Po niem laici obludzeny fschiczci... są w welikey 
tszczi<c>i Galka w. 50; Bo [...] <ta>ko wyelyke 
rzeczy (non enim sine causa tanta passi sunt) 
XV med. MPKJ V 426; Vyelyka doszthathecz- 
noscz multiplicem efficaciam XV med. R XXV 
153; Propter excellentes yirtutes dlą *wyelchych 
cznoth ib.; Ad cuius evidenciam na ukazanye 
gey (jc. Maryi) szvathosczy wyelikey ib. 157; 
Bały sze wyelkym strachem timuerunt (sc. pasto- 
res) timore magno (Luc 2, 9, Gn 176b: szocz 
szo były barso bogely, EwZam 292: bały szyą 
boyasznyą yyelyką, Rozm 68: lyekly szye 
nasylnye) XV med. SKJ V 252; Ex tali reuela- 
cione posses yerisimiliter grandę malum, wyelkye 
zlo, euitare i’M Myloszyerdze syna boszego, 
drogoscz \7> gy^czala yego a vszytek sbawyenya 
naszego ca 1450 PF IV 577; Yszesz ty yelikey 
roszcosy poszyyal (quia recepisti bona in vita 
tua Luc 16, 25) ib. 578; Spadały krwawe kropye 
asz na zemo, a w them ukazowal swoy welky 
szmothek 1451 MacDod 105; Roszlal po wszim 
zemyąm lud y zadał gym wyelky trud Aleksy 
w. 128; Vderzy na Abrama drzemota a groza 
wyelika (horror magnus) w czyemnoszczy oby- 
dze gi BZ  Gen 15, 12; Iacob sluzyl z<a> Rachel 
syedm lyat a wydzala syo gemu mała wyelmy

chwyla prze wyelyko myloszcz (prae amoris 
magnitudine) ib. 29, 20; Bo stal (sc. Manasses) 
nad zenci... a prziszedszi *wyodro wyelyke na 
gego głowo a yrazilo gy y vmarl gest BZ  Judith 
8, 3; <St>al syo gest gnyev/ wyelmy wyelyki 
nad lyudem (ira magna super populum valde) 
BZ  I Mach 1, 67; Cor cuius, gl. sc. pincerne, 
adurit auri dura fames, gl. ingens diligencia 
yyelka lacomoscz 1466 R XXII 17; Sed diuina 
tamen natura... complet iusticie tam bonę, 
tako wyelky sprawethlyyosczy, tam proprie 
ib. 19; Gdy poszyuyesz yyelykyey maky, ban- 
dzesz myecz doszycz tesznycze De morte w. 70; 
Povyedayv (sc. lekarze), esze yyelyką mocz 
szola mayv ib. w. 300; Rzecznik... s płaczem 
poclada y s weliką szcargą dicit 1474 Zab 540; 
Przetoz wielka iest wassa slachetnoscz podług 
cziala, ale wiantsza podług dusse M W  51 b; 
O czczi wielka rodu, o laszko wibranya! M W  
53 b; Yz szwyathą Anna od wyekow obrał za 
sthara mathką szynowy szwemy, naszem du- 
szam ku wyelkyemy poczeszenyu M W  89a; 
O drzewo barzo roszkoszne, owocz szwyathy 
sz szyebye wypusczayącze, kthory angyolow 
ypadlych myeszcze wyelykyem (leg. w wielikiem) 
weszelu napelnyl w nyebye M W  93 b; Z wyelką 
lubosczą albo mylosczą M W  gl. 67; Bowem 
czlowyek pokoya mego... wyelikę yest yczynyl 
na myę obłudę (magnificavit super me supplan- 
tationem, FI: yweliczil na mo zdrado)Pi// 40,10; 
Yze Xpus prze odkupyenye czlowyecze kyelych 
pyl męky wyelke Pul 74 arg.; W tobye, myły 
panye, yestem yyelykiey nadzyeye Naw 84; 
S wyelkyego yraczenya servo, hoc est liomini 
cuilibet, magnum principem coelestem, quia 
angelum, delegavit XV p. post. PF  I 199; 
Lepyey czyrpyecz glod wyelky (gravem pat i 
famem), nyzly oczczyzną przedacz XV p. post. 
R I s. XLV; Bo s pyczya wyelkyego nogi drżą, 
gyanzyk zwyązan ib.; Quilibet homo deberet 
accedere cum magna preparacione, sz yyelką 
pylnosczą, ad hoc venerabile sacramentum XV 
p. post. R XXV 178; Thamosz myala roszvm 
yyelky, posznavacz tho czloyyek wszelky XV 
p. post. SKJ I 147; Tu signaculum similitudinis 
dei, plenus sapiencia vlg. thy nasnamonales 
podobne oblice boże sve a *nepelnone yelike 
mądroscy swe (Ezech 28, 12) XV p. post. Sob III 
348; Czy trze... mądrczi... począly szobye 
gadacz o onem tho krolv wyelykee (leg. w wieli- 
kie) nądzi *bądączemv XV ex. MPKJ II 317; 
Dlya wyelykee szaloszczy a boleszczy verba Xr 
non intellexit ib. 320; Pądem wyelkym byeszely 
do myastha szwyethego XV ex. SKJ I 144; 
Ony ym slvbyly yą choyacz mylosczyyye z gy-
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nymy,...  slvzącz bogv z vyelykyem nabo- 
zenystvem Rozm 14, sim. ib. 16. 56; Takyesch 
ya przyrodzona nadobnosczyą okraszyl, yze yey 
czyalo vyelyka craszą vczczyl (specie magna 
venustavit) ib. 20; Kxyązą żydowska... po- 
cząly szyą... barzo dzyvovacz... yey mądrym 
slovam ..., ysch pevnym rozvmem y vyelyką 
mądrosczyą vyslovyla ib. 26; Kyedy za vyelkyem 
nabozenystvem czekały czvda bożego ib. 30; 
Tako Iozeff... vroczyl szyą do Betleem z vyely- 
kyem veselym dzyąkvyącz bogv ib. 39, sim. 
ib. 61.77; Yze yvsch schescz myeszyączy, yakosh 
poczala syna w thwem zyvoczye, y porodzysch 
y (leg. ji 'go5) temv svyatv kv wyelykymv veselyv 
ib. 53; Po drodze czyrpyely sa yyelykye nyedo- 
statky: glod,... zymno, yyelykye przewaly 
(pluvias magnas), grady, yyatry..., strachy yye
lykye od zboyecz,... yyelykye zymno (frigus 
magnum) ib. 81—2; Antypater vpadl yyelyka 
(leg. w wieliką) nenavyscz lyvdv (intolerabile 
odium populi excepit) ib. 105; Alye tamo ydącz 
myely yyelykye a sylne roboty (plurimos labores 
habuerunt) ib. 117; Tako nathychmyasth spadł 
(sc. dom), yz yest ypadnyenye yego sylno yye
lykye (fuit ruina illius magna Mat 7, 27) ib. 285; 
Nye nalaslem tako yyelykey vyary (tantam 
fidem Mat 8, 10) v Ysrael ib. 287; Ta tvoya 
navka . ..  przyyyedzye czye kv yyelykey skodze 
(tibiąue periculum maximum inducet) ib. 140; 
Vschysczy, którzy szye przeczyyyaly yemv, 
yyelykymy sromy zaplonąwschy szye, mylczely 
(Luc 13, 17) ib. 377; Obyeczalesz przy *mmye 
bycz a dzysz myą chczesch schamą zostayycz 
yyelykym (leg. w wielikim) vdrączenyv ib. 502, 
sim. ib. 591 O Iudaschv,... obezry yyelyką 
smyarą boga tvego y mystrza tvego! ib. 535; 
Kyedy iuz od nyego odbyegly (sc. apostołowie 
od swego m istrza)..., v yyelykym smatce 
rospamyątavschy szye począly gadacz ib. 657; 
O yyelyką nyevdzyacznoscz, yze ten smyal vde- 
rzycz zbavyczyelya naschego yschego szyyatha! 
ib. 683; Gdzyez szye były zesly mystrzovye... 
y duchowny..., y nastarschy, v których myala 
bycz roztropnoscz y yyelyka mądroscz ib. 712; 
~  wieliki boj, wielika walka *zacięty, straszny 
bój, pugna magna : Bil wyelyki boy (bellum 
potens) przecyw Filysteom po wszitki dny 
Saulowi BZ  I Reg 14, 52; Była myedzy lyvdem 
yyelyka valka Rozm 455; ~  wieliki boj, boj 
wielki 'trudna wewnętrzna rozterka, animae 
certamen : Pro eius nomire laboriosum subisti 
certamen, pres gego ymo welyky (leg. w wieliki) 
boyg gesz fstopila, constans esto, quia ego 
tecum sum Gn gl. 170a; Krwawy pot przezeń 
plynul dla boyą wyelkyego XV ex. SKJ I 144;

~  wiel(i)ki (grzech), wielkie zgrzeszenie, zgrzy- 
szenie *grzech ciężki, śmiertelny, peccatum 
mortale*: Tet to, praui, gdaz priyde, sbaui l<ud 
swój od> uelikih grehow Kśw cr 3; To gest 
wyelyki a ganyebni grzech (hoc nefas est) 
BZ  I Reg 14, 45; Ecte quam horrendum, sprosz- 
ny a wyelky, est peccatum XVp.post. GlDom 76; 
A tho, czo cyrpymy, zebys tho przywl (leg. 
przyjął) za wgelkge nase sgrzysenge XV ex. 
GIWp 69; Panye,... thy vesrzy cys na mngetak, 
gakos wesral na Manasesa y na Daw ida..., 
ktorzys były... wgelkym (leg. w wielkim) 
zgrzesenyw ib.; ~  wielika klątwa 'kara polega
jąca na wyłączeniu ze społeczności kościelnej, 
odsunięciu od uczestnictwa w obrzędach, eksko
munika, excommunicatio, anathema, interdictum : 
O wieliką klątwą, która rzeczona interdicth, 
tako ykladamy Dział 5, sim. ib.; ~  wiel(i)ka 
niemoc 'padaczka, epilepsid: Ysze Marczin... 
ne pchnął Yacuba... w ogen,... alem bil przy 
tern, ysze od welkey nemoczy wpadł szam 
w ogen 1418 Pozn nr 947; A takyesch, którzy 
myely yyelyką nyemocz (caduceum morbum qui 
patiebantur), wschytkem dal (sc. Jesus) zdroyye 
Rozm 217; Ten ystny kroi myal nyemocz 
yyelyką (infirmitate maxima ... detinebatur) 
ib. 225, sim. ib.; ~  wiel(i)ki policzek, wieliki 
poszyjek, wielkie ubicie 'mocne, silne, niezwykle 
ciężkie uderzenie, zbicie, percussio fortis, alapa 
gravis5: Za rani kmyeczee alybo wyelke skarade 
vbycze (pro... enormi percussione) czirzpyą- 
cemv dwye cząnsczy a trzeczya szandowy... 
ma bicz daana Sul 16; Jesusz yest polyczyek 
wsząl v Anaszą wyelky XV ex. SKJ I 145; 
Dal (sc. Malkusz) yyelyky polyczek Iesucri- 
stovy Rozm 646, sim. ib. 682; Svyąthy Y an... 
yydzyal..., yako y (leg. ji, sc. Jesukrysta) 
mączyly pluyącz v yego... oblycze a byyącz 
po schyy, dayącz yemy yyelykye (ib. 730: 
okropne) polyczky (Mat 26, 67) ib. 676, sim. ib. 
710. 802; Yako yeden sługa zydovsky yderzyl 
yyelyky poschyek... Iesucristovy ib. 682; ~  
wielka powaba 'obowiązek świadczenia robo
cizny przez chłopów na rzeC7(\QQS{{ w okresie 
cięższych i pilniejszych robót, i i i *  ̂ Scdalis onus, 
quo coloni a domino vocati ad gra\iores ąuosdam 
atąue urgentiores labores adesse cogebantur : 
Cmethones, hortulani... tenentur unum diem 
in frumentis hyemalibus praedialibus et alium 
diem in frumentis aestivalibus, ultra dies in 
septimana debitos, quilibet propria falce metere 
et laborare, qui labor yocatur wyelka powaba 
DILB I 534, sim. ib. 537. 538; ~  ręka wielika 
'moc, potęga, vis, potentia*: Wydzely martwe 
Egipskye na brzedze morskyem a roko wyelykoo
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(manum magnam), ktor0 ukazał przeczyw gym 
pan BZ  Ex 14, 31; ~  wielika siła luda *liczne 
wojsko, multitudo, copiae : Tedi posiał kroi 
asyrski Tartana a Rapsacena s Lachis ku kro- 
lyowy Ezechiaszowy Iudzskemu z wyelyko sylo 
lyvda (cum manu valida) do Ierusalema BZ 
IV Reg 18, 17; ~  wieliki słuch *rozgłos, sława, 
fama nobilis5: Bo o nym (sc. o Krystusie) vyelyky 
słuch yyschedl po wschytkey zyemy szyrskey 
Rozm 234; ~  wielkiego (umysłu) *y^spaniało- 
myślny, wielkoduszny, czy też pewny siebie, 
mający o sobie wielkie mniemanie, magnanimus, 
magno animo praeditus vel superbus5: Magnani- 
mus, yyelkyego (sr. umysłu) vel vyelkovmyslny, 
yyele o szobye dzyerzaczy ca 1500 Er z 120; ~  
(o głosie, krzyku, łkaniu, de voce) 'donośny, 
głośny, przenikliwy, magnus, clarus, sonorus 
Tako yocz ona yelikiim gloszem gest bila bogu 
chualo dala Gn 4a; Otpowye wszitko sebranye, 
rzekocz wyelykim głosem (voce magna): Podle 
twego słowa wszitko syo stan .BZ I Esdr 10, 12, 
szm. ift. I Mach 2, 19; Czyebye volam gloszem 
wyelkym Afaw 161, iszm. 1464 WTs/ nr 783, 
EwZam 289, Rozm 53; Glos w Rama szlyszan 
yest, plącz y lkanye yyelkye (ploratus et ululatus 
multus Mat 2, 18) EwZam 296; .Kyedym'byl 
na pvsczy placzacz z yyelykym łkanym moyą 
nadze y wzyyalem boga Rozm 7; Począlasta 
oba boga... chvalycz z yyelykym pyenym (cum 
cantico laetitiae gaudentes exsultabant) ib. 8; To 
ystno wschytek lyvd movyl z yyelykyem krzy- 
kyem rzekącz: Górze nam! ib. 92; Yako zle 
duchy chczyal yyrzyczycz, tako szą yyelykymy 
gloszy volaly a barzo okropnymy (eiulantes 
horridis yocibus) przeczyw synv bozemv ib. 218, 
sim. ib. 751. 753.

4. 'mający duże znaczenie, odgrywający ważną 
rolę, ważny, doniosły, niezwykły, niecodzienny, 
uroczysty, podniosły, magnus, gravis, magni 
momenti, insolitus, sublimis': Bo pismo togo 
croleuicha... naziua crolem luda zidowskego... 
w yego ucesnem uelikih chud cyneny Kiw cv 25; 
Kakocz on f  dzen szodny na szod przydze 
a uelikacz on sznamona czynicz bodze 2a; 
Napirsuecz gy on o gego velika czuda chualy 
Gn 179a; Iscy on przesen gest bil barszo uelika 
czuda strogyl G/z 181 b, szm. Rozm 216; Blogo- 
slawoni gospodzin..., isze yczinil dziwi welike 
(mirabilia) sam FI 71, 19, szm. Puł 76 arg.; 
Welika (magna) dzala gospodnowa FI 110, 2, 
.yzm. Puł; Chwalcze pana pan<o>w, gen czyni 
dzywy welky<e> (mirabilia magna, Pi//: wyelyke) 
sam E7 135, 4; Przetocz stoi weliky sweboda, 
staye na nym pywo y voda Słota w. 8; Wyelky 
eximius 1437 Wisi nr 228 s. 86; Yczynyl gest

Abraham wyelikye godi (grandę convivium), 
dzen gego ostawyenya BZ  Gen 21, 8; Tak syo 
stało wyelyke swyoto (grandis celebritas) w Ieru- 
salem BZ II Par 30, 26; Iysz, myli panye, 
wyelyci so sodowye twoy (magna iudicia tua), 
bosmi nye czinyly podle przikazan twich BZ  
Tob 3, 5; Tako my bog pomosz y gego wyelky 
ostąteczny sąnd OrtOssol 33, 3, sim. OrtMac 34; 
Wyelykye rzeczy magnalia (ipse est... deus 
tuus, qui fecit tibi haec magnalia Deut 10, 21) 
ca 1470 MamLub 49; Iure iurando- wyelkym 
zaprzysą[d]zenym (iure iurando constrinxit pater 
tuus populum I Reg 14, 28) ib. 66; Magnalia 
wyelikych dzyvow aut dzal (ąuibus autem 
apparuerit in visu, diligunt eam ... in agnitione 
magnalium suorum Ecclus 1, 15) ib. 158; Wyel- 
czy dzywowye magnalia (in veste enim poderis, 
quam habebat... parentum magnalia ... sculpta 
Sap 18, 24) ib.; Od przyssyąg vyelkych (a iura- 
mentis autem sollemnibus) y yawnych wszythczy 
sye mayą vyarovaczi 1484 Reg 716; Na wyelką 
prymą psalmy thy szą Puł 21 arg.; Zapomnyely 
boga. . . ,  yenze yczynyl wyelyke rzeczy (magna
lia, FI: *weligee rzeczy) w Egypcze Puł 105, 22; 
Kazał Pylat stolyecz [ . . .] . . .  przygotowacz 
przed szwoym palaczem ..., kdyez wydań yest 
wyelyky sząd n a ... Ihu Krysta XV p. post. 
RozmPam Al A; Confluebant proceres et prima- 
tes ad tam grandę spectaculum na thaky vyelky 
dzyw XV p. post. RRp XXV 177; Tercio veniebat 
(sc. Christus) ad orandum, quia secundum 
legem in quolibet festo, yyelkye, yeniebat in 
Ierusalem ca 1500 GIKczB I 35; W ych kro- 
lyestyye były takye czvda y znamyona yyelyka 
Rozm 72; lako to yzryaly dzyeczy..., vroczyly 
szye do domv z yyelyką radosczya dzywyącz szye 
temv dzyw (leg. dziwu) vyelykyemv ib. 124; 
Yze Yesus v mlodosczy czynyl czuda y zna
myona yyelkye potayemnye ib. 161; Byl myły 
Yesus na wschytka zyemye yyschedl... ykazyyącz 
syoye mocz yyelykyemy dzyvy y yyelykymy 
y rozmaytymy czydy (faciens... yirtutes... signa 
et plurima miracula) ib. 216; Kyedy byl 
myły Kristus czynyl yyelykye czvda v Kaphar- 
navm ib. 234; Dnya syyątego yyelykyego (in 
novissimo autem die magno festivitatis Jo 7, 37) 
ib. 459; Aza nye slyszysch, yako yyelykye 
svyadecztvo movyą przeczyy tobye (quanta 
adversum te dicunt testimonia Mat 27, 13)? 
ib. 772; Alye to yest błąd barzo yyelyky, yze 
mocz boga... ku svemv stvorzenyy... roschy- 
rzyla szye ib. 781; — Any chodzyl gesm w wely- 
kych (in magnis), any w dzywech nad mo 
FI 130, 2, sim. Puł; Ize yczinil mnye wyelike 
(quia fecit mihi magna Luc 1, 49, M ccDod 32:
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wyelyka, R  XXV 266: velykye rzyeczy, EwZam  
289: rzeczy vyelge, R ozm  53: vyelyka rzecz), 
ienzie moczen y swiate ymyo iego M W  139a; ~  
wiel(i)ka droga *droga publiczna , gościniec, v/a 
publica*: Fugiunt vias stratas wsianych, wyely- 
kich XV o*. i? XXV 147; Strata via bytha albo 
yyelka drogą ca 1500 Erz 120; ~  Wieli(i)ka Noc 
'święto żydow skie obchodzone na pam ią tkę  
wyjścia z  Egiptu, Pascha, d/cs f e s t i  ludaeorum : 
Podług tego myły Yesus syl na szvyeczye trzy- 
dzyesczy a dvye lyeczye y poi rokv, to yest od 
Bożego Narodzenya do Vyelykey Noczy..., 
a pothym Vyelyka (leg. w Wieliką) Nocz 
(in Pascha), czvsz ve trzechdzyeszyat a pyrvego 
lata, yak (pro  yąt) svyaty Yan Rozm  186—7; 
Przyblyzyla szye Vyelka Nocz (Pascha Jo 2, 13) 
żydowska ib. 210, sim . ib. 441; Vyelye lyvda przy
schło do Ierusalem przed Vyelyką Nocza (antę 
Pascha Jo 11, 55) ib. 441, sim . ib. 442. 767; ~  
Wiel(i)ka Noc 'święto chrześcijańskie obchodzone 
na pam ią tkę  zm artwychwstania Chrystusa, P a s
cha, dies f e s t i  Christicnorum : Jacoszmy przi tem 
były, kędy Micolay Swantkowy dawał penandze 
na Welko No<c> podług zapiszu 1414 Kościan  
nr 515, sim . Sul 72; Jacom nye ranczil Mico- 
layewy we srzodą po Welke (war. ib.: Welcze) 
Noczy postawicz Jaczka w Kalyssv 1424 Kościan  
nr 1042; Dzyalo syąn w Sochaczowye w ponye- 
dzalek po nyedzyeli Cantate, trzeczya po Wely- 
cze Noczy Sul 85; Wyaszane cząszy szą:... 
szyedmdzeszanth dny przed Wyelka Noczą 
(antę Pascha) O rtO ssol 69, 2; Syosthry... 
m<ogą jeść) trzy razy przez dzyeny, a tho 
<po>cząwszy od Vyelikyey Noczy (a Dominicae 
Resurrectionis festo) az do svyątego Ffranciska 
1484 R eg  712; ~  wielkie poroczki, wiel(i)kie 
roki, roki wiel(i)kie 'term iny odbywania sądów  
wiecowych , term ini summorum iudiciorum : Dano 
mu rog do welikich rocow na me, pro re Szimana 
stryga yego 1399 Pozn  nr 403; Jaco Tomi sława 
Woczechoui... ti rzeczi otpuszczila, czso ye 
mała sz nim do welkich rocow 1406 Kościan  
nr 315; Ysze mye pany czodzala po pisanyu 
roka na wyelike roky 1423 P yzd r  nr 737, sim . 
ib. nr 744; Yako bili wyelke roky po poswye, 
czso pan Barthosz mego oczsa bil poswal 1424 
ib. nr 765; Jako dzyscheyschey daty na roczech 
wyelkych thu nye mogłem bycz 1428 Pozn  
nr 1503; Jacom byl prawa nyemocza nyemo- 
czen... na welikye roky ib. nr 1508; Czestnyczi 
i slyachta wschitkyey zyemye mazowesskyey... 
na roczech velikych... taka vstawyenya vstawyli 
Sul 94; Termini autem generales al. vyelkye 
poroczky 1471 A G Z  XII 342; ~  post wielki 
'okres obostrzonego p ostu  od  Środy Popielcow ej

do W ielkanocy, ieiunium ąuadragesimale : A gdyż 
♦pozszczą post od svyątego Marczyna y w posth 
vyelky, mayą chodzyczi (.sc. bracia i siostry) 
na yvtrznyą 1484 Reg  715; — wiel(i)ka (rzecz) 
eisto tna , ważna, poważna, nieblaha, niebagatelna 
sprawa, res gravis, magni m om ent i9: Ardua res 
agitur pyłna, goracza, vyelka ca 1500 Er z  120; 
Którzy prze myloscz bożą vyelykye rzeczy 
obyeczvyącz vczynycz a potem y namnyeyschey 
nye pelnyącz R ozm  655; Obezrzy szye, yako 
vyelykych (leg. w wielikich) czyą rzeczach pcma- 
vyayą (in ąuantis te accusant Marc 15,4) ib. 772; 
~  wielikie rzeczy 'przechwclki, chełpliwe słowa, 
magniloąuium, glcriatio  : Sgladzy gospodzin 
wszistka vsta lsciwa y iozik welike rzeczy 
molwocy (linguam magniloąuam, Pul: yęzyk 
wyelmorzeczny) FI 11, 3; Gdi se poruszo nogi 
moie, na mo welike rzeczy mplwili so (super me 
magna locuti sunt) FI 37, 17, sim . Pul; Abi ten, 
iensze me nenawidzal, na mo welike rzeczi 
molwil (si... super me magna łocutus fuisset), 
scrilbych se bil snadz od nego FI 54,13, sim . P u l; 
~  wiel(i)kie rzeczy, rzeczy wielkie 'sprawy są
dowe w iększej wagi, causae iudiciales maioris 
m om en tf: Ale yeszthly then szyn przedthym 
obzalowan o thakye rzeczy wyelkye (pro crimi- 
nalibus sit inculpatus)..., thakyemu nye może 
pomagacz przyszyadz oczyecz O rt M ac  49; 
Opyekadnyk może dobrze szpusczycz opye- 
kadlnyczthwo... lecz przetho, ysz nye może any 
vmye thwardych wyelkych (O rtO ssol 83, 3: 
twardych y trudnych) rzeczy oprawyacz (quod 
ipse hoc non possit et valeat ex certa causa 
praeesse) ib. 112; Pjtalisczye nasz o prawo, 
która rzecz ma bycz szwana goraczą..., czo gest 
o wyelkich rzeczach (in omnibus criminalibus) 
albo wynach O rtO ssol 43, 1, sim . O rt M ac  49; 
Przeto vstawyamy, aby o ... rzeczy wielkye 
(in causis... attamen magnis, Sul 38: w przith- 
czach w thako wyelgych) sądzą myasto platv 
rzeczonego pyatnascze wząl cztyrzy grosze 
D zia ł 27; <U>stawiamy tesz, gdyby komv 
dano winą lubo o mała abo o wieliką rzecz 
(in causis... magnis vel parvis, Sul 66: o rze
czy... welge alybo małe) a przed sąd pozwano 
ib. 52; ~  wielki sąd 'sąd  zbierający się zw ykle  
tr zy  razy  do roku z  udziałem pana feudalnego  
lub jeg o  przedstaw iciela, iudicium, ąuod ter in 
anno haberi solebat, cui dominus feoda lis  vel eius 
\icarius intererat': Ale we trzech wy<e)lkych 
sandzech, gdy bywaya gyeden na szwyathego 
Janą y Pawia dzyen, drugy oszmy dzyen po 
szwyathem Maczeyv, trzeczy na dzen szwyathey 
Agathy O rtO ssol 32, 4, sim . O rtM ac  33; ~  
wiece wielkie 'z ja zd  feudalów  danej dzielnicy
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( ziem i), zwoływany p rze z  panującego celem  
rozpatrzenia aktualnych spraw państwowych i lo
kalnych , zajm ujący się także  sądownictwem  
i partykularnym  ustawodawstwem ( z  czasem w y
kszta łciły  się z  wieców sejm iki ziem skie oraz sądy  
wiecowe) ,  conventus, quo domini feoda les a prin- 
cipe com ocati ad  res publicas peragendas iudicia- 
que exercenda congregabantur, colloąuium gene
rale, quod \ocabatur*: Chceemi, abi nasza 
wstawyenya wszystka nynye w wyeczv wyelkeem 
(in colloąuio generali) w Wyslycy vczynyona, 
nye patrzyli przemynąlich... rzeczi Sul 20; ~  
wielkie wiece, wiece wielkie *są d  wiecowy, 
odbywający się na zjeżdzie panów (dygn itarzy)  
danej ziem i, sądzący w sprawach ważniejszych , 
a także ja k o  instancja w yższa od  sądów ziem 
skich , summum nobilium iudicium in conventu 
provinciae generali agi solitum  : In judicio 
Radomiriensi vlg. dieto velke wecze idem 
Pacossius pincerna... intromissionem predicte 
hereditatis Domaszow ratificare debet 1416 
Czrs 90; Szastawyoną dzedzyną zastawcza... 
bąndze mocz wykupycz, acz... na wyeczv 
wyelkeem (in colloąuio generali) oswyathezy..., 
ysz przerzeczoną dzedzyną... gest *zastawoyna 
Sul 12; Chczemy, aby... kszągy wyelkego wye- 
cza (liber colloąuii generalis) y dzeye poth 
zamkem trzech klvczow... chowany Sul 78; 
Iudicium magnum generale al. wielkie wyecze 
XV R ocznH ist VI a 100; ~  wiel(i)kie wiece 
'sąd  praw a niem ieckiego, odbywający się trzy  
razy  do roku p rzy  udziale pana feudalnego lub 
je g o  zastępcy , iudicium iuris Theutonici, qucd ter 
in anno celebrabatur domino feo d a li vel eius 
\icario praesente\* In iudicio magno banito 
vlg. welike (leg. w wielikie) vyecze venientes 
Petrus... et Thomek 1426 K sN W arsz  I nr 76; 
Sub pena magni iudicii baniti vlg. vyelkego 
yyecza ib. nr 77; Jakub Iudeus proposuit coram 
nobis in iudicio magno, vyelke vyecze, super 
Gregorium 1427 ib. nr 81, sim . ib. nr 82; Hoc 
banitum iudicium al. vyelkye vyecze sthoy 
za troye 1485 ib. nr 1020; ~  o dniach 
w ostatnim  tygodniu p rze d  W ielkanocą, w W iel
k im  Tygodniu, de diebus, qui festu m  Paschae 
praecedunt: Dokonali sza syąn kszangi praw... 
w Szobotąn Wyelkan Sul 113; Yako myły 
Iesus Vyelyky (leg. w Wieliki) Vtorek przyschedl 
do Bethanyey na vyeczerza R ozm  493; Tako 
ym tesch povyedzyal (sc. Jesus), ysch szye to 
myalo stacz [a] Vyelyky (leg. w Wieliki) Pyątek 
ib.; Yako Zydovye Vyelyką (leg. w Wieliką) 
Środą... domovyly, yze myely vbycz mylego 
Iesuszą ib. 507, sim . ib. 508. 510. 518; Yako 
myły Iesus Vyelyky (leg. w Wieliki) Czvartek

posiał svyątego Pyotra y Yana gotovacz vye- 
czerza ib. 519, sim . ib. 521; Yako dzyevycza... 
Marya myala vyelykye vdrączenye... v Vyelky 
Czvarthek ib. 589, sim . ib. 672.

5. (o  ludziach, de hominibus) 'wybijający się  
pon ad swoje otoczenie, bardzo się w yróżniający, 
w ybitny, g łośn y , nieprzeciętny (także  w sensie 
negatywnym ) , magnus, excellens, eminens (etiam  
in malam p a r te m )9: Tenczy szo gest on dzysza 
vczinil barso niszky i tesze stari y miody, 
velky y mały Gn 3a; Gest on Xc bil veliky 
y mały, isze... takocz gest on byl veliky y mocz- 
ny Gn 4b; Bracza moia mali y welicy (fratres 
mei parvi et magni) a nine lubo bilo w nich 
gospodnu FI II Prol 4; Radwy so y chwały, 
przebywane Syon, bo welyky (magnus Is 12, 6) 
wesrzod czebe swoty Yszrahel! FI Is 7, sim . Pul; 
Ya wem, zacz dal plascz then welyky Marczin 
XV in. C yzPłoc, sim . 1471 C yzK lob  444; 
Ad ąuendam archiepiscopum, nomine Alber- 
tum vlg. welky Voyczech, Bauariam est trans- 
missus XV m ed. P F  V 59; Ti bodzesz wyelyka 
(magna eris) w domu Nabuchodonozorowye 
B Z  Judith 11, 21; Ksyoszo a przesławni gesz, 
a wyelyki (magnus es) w tern myeseye B Z  I 
Mach 2, 17; Policarpusz tek veszuany, mad- 
<r>zecz vyelyky, myszthrz vybrany D e m orte  
w. 20; Jesthlyby który pan albo ktho vyelky... 
nagabal braczią 1484 R eg  716; Disce, non cesses, 
ąuamuis doctor maximus, *aczkowye barzo 
wyelky dok<t>or, esses XV p . post. PFRp III 
289; Wschytka szyą była vydala kv slvzbye 
boga wschechmogączego a vyelyką nyeprzya- 
czyolka wschem grzechom R ozm  18; Tenczy... 
yest... roskoschy czyelestne yyelyky nyeprzya- 
czyel ib. 38; On rzeki: Prorok yest vyelyky 
(Jo 9, 17) ib. 421; ~  Błogosławił wszem, gysz 
se boyo gospodna, małym s welkymy (pusillis 
cum maioribus, Pul: z wyelikymy) FI 113, 22; 
Bo nye patr<z>ysz na krassą czlovyeczą, alye 
przykrocz movysch, czvsch pravdą, mal>m 
y vyelkym (maioribus et minoribus) R ozm  456; 
~  wiel(i)kiej myśli *dostojnik , m agistratus  
m a i o r Magnanimorum wyelykey (war. k a l .: 
vyelkyey) mysly (diviso contra se Ruben, 
magnanimorum reperta est contentio Jud 5, 15) 
ca 1470 M am Lub 58; ~  o osobach ocenianych  
negatywnie, de hominibus m ałe aestim atis: Ros- 
maitego sdracze, wielkego chittrcza chitroscz 
skłamałaby multiformis proditoris ars falleret 
(hoc opus nostrae salutis ordo depoposcerat, 
multiformis proditoris ars ut artem falleret) 
1444 R  XXIII 304; Wyeliczy grzesniczy scelestes 
(conteret scelestos et peccatores Is 1, 28) ca 1470 
M am Lub 181; — o ludziach będących na wyso-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Słownik staropolski JC 22



170 WIELKI WIELKIERZ

kich stanowiskach, o przełożonych, de hominibus 
excellenti loco positis, praepositis: Gydzi ku 
Elchiaszowy, kaplanowy wyelykemv (sacerdotem 
magnum) B Z IV Reg 22,4; Abagarus... dobremv 
Iesucristvszovy zbavyczyelovy svego ('wszego’) 
svyatha, patriarsche vyelykyemv v zyemy Iero- 
solymskey zdrovye y vschytko dobre Rozm 226; 
~  Chwalcze pana pan<o)w.... gen zbył krol<e> 
welky<e) (qui percussit reges magnos, Pul: króle 
wyelike) FI 135, 17; Evfamyan gyemv dzano, 
wyelkyemv themv panv Aleksy w. 24; Zęby 
pana swego, wyelkyego choragyewnego zaby- 
lyscze, chłopy Tęcz w. 2; Brath nasch kroi, 
kogo bąndze ządal, wyelkyego posła, tego ya 
k nyemv poslyą 1500 ListTat 174; Alexander 
xyandz vyelky lithewsky 1500 MMAe XIV 469; 
Magnas yyelky albo yyelmoszny pan ca 1500 Erz 
120; ~  Propter illustre, welkego, genus XV med. 
GIWroc 108v; Tamo były dzywky byskupow 
zydowskych y yyelykych panów (magnatorum), 
ysch były z yyelykyego pokolyenya (ex semine 
nobilium yirorum) Rozm 16; ~  o bogu: Crola 
uelikego moch pocazuie csne y mochne ulo- 
dics<two> Kśw dr 13; Bo gospodzin wisoki, 
groźni, crol weliki (rex magnus) nade wszo 
zemo FI 46, 2, sim. Pul; Ktori bog weliky (mag
nus) iaco bog nasz? FI 76, 13, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 85,9. 88,8; Ysz welyky (magnus) gest 
gospodzyn a bog nasz przed wszemy boghy 
FI 134. 5, sim. Pul, sim. FI i Pul 144,3. 146,5, 
sim. M W  129b; O, day tho yemu, yyelky panye, 
na proszba... thwego miłego spovyednyka 
Iarnoltha 1454 Wisi nr 385; Ach, królu wyeliki 
nasch, czoszczy dzeyą Maschyasz Aleksy w. 1; 
Blogoslawyon bodz panye, boże wyelyky pana 
mego Abrahama BZ  Gen 24, 27; ^  Znan 
w szidowstwe bog, w Ysrahel welike (magnum) 
ymo iego FI 75, 1, sim. Pul; Spowadaycze se 
ymenu twemu welikemu (magno, Pul: *wye- 
kyemu), bo grozyne y welike iest FI 98, 3, sim. 
Pul; Yze Xpus... znan yest y w nyebe wyelike 
ymyę yego Pul 75 arg.

6. (o czasie, de tempore) *długo trwający, 
długi, longus, diuturnus : Gdisz przes thako 
wyeliki czasz (per tantum tempus, Dział 26: 
tako długo) nye bilo szą gem v... stało zapla- 
czenye Sul 37; Dicif ei Jhesus: Tanto tempore, 
thak yyelky, yobiscum (Jo 14, 9) sum 1456 Zab- 
UPozn 104; Caph wykłada sze schylyony, bo 
czlowek vstaly wyelykym wyczyęstwem (fessus 
longa militia) zoda sze wzchylycz Pul 118 arg. 6; 
Alye potem od yyelykye drogy (propter iter 
plurimum) a od yyelykyego chodzenya pokazyly 
szye yemv (jc. nogi) Rozm 154.

Cf. Figa, Gier, Głóg, Goździk, Koperwy,

Krówka, Łuk, Mięta, Oset, Ożanka, 
Ożanna, Pokrzywa, Powój, Skoczek, Szczy- 
glec, Ślaz, Trawa, Ziele, Wieli, Większy

1. Wielkierz, Wilkierz fo rm y : n. sg. wielkierz 
Ort Cel 1, Ort Mac 35. 100, etc.; ~  g. sg. wiel- 
krza Ort Mac 36. 43. 50. 122; wielkierzu 1500 
AGZ  XIX 469; wielkrzu OrtOssol 34, 4; ~  ac. 
sg. wielkierz (1441) 1538 DokMp II 355, OrtMac 
35. 40, etc. etc.; wilkierz OrtOssol 13, 2. 19, 1. 
43, 3; ~  i. sg. wielkrzem OrtMac 77. 129, 
OrtOssol 60, 1. 94, 1; ~  /. sg. (o) wielkierzu 
OrtMac 100; wielkrzu OrtOssol 14, 1. 19, 1. 
20, 4; ~  g. pl. wielkierzow XV p. post. Zab 
539; wielkrzow OrtOssol 39, 2; ~  ac. pl. 
wielkrze OrtOssol 39, 2.

Z n a czen ie: 'uchwały rad miejskich, wydawane 
także przy udziale pospólstwa, regulujące różne 
dziedziny ustroju i administracji miejskiej oraz 
prawa sądowego, decretum a consilio consulum 
urbanorum latum, ad varias res in urbe regendas 
atąue ad ius fori spectans : Omnem vero insti- 
tutionem al. wyelkyerss ipsi consules instituere 
debebunt et penas tasseres ludentium tollere 
et recipere possunt (1441) 1538 DokMp II 355; 
Arbitrium, id est voluntas, consensus aL 
ychwalona wola al. dicitur welkerz wschyst- 
kych OrtCel 1, sim. XV ex. Zab 526; Mogą 
raycze sz nyego wszyacz podług mylosczy 
myeszkyey wye<l>krza, tho yesth ychwaly (iuxta 
suam veniam et yoluntatem, OrtOssol 43, 2: 
podług mylosczy y yffaly *myesczyekyey) 
OrtMac 50; Gdyby raczcze sz przyszyasznyky 
y sz po[l]szpolszthwem yczynyly wyelkyerz 
(arbitria constituunt), szlowye ychwalą ib. 122, 
sim. OrtOssol 20, 4. 89, 3; G<d>ybysta przyszła 
dwa przed prawo a parły szye o thaky członek, 
ocz then wyelkyerz myalby bycz przeczyw przy- 
szyasznemu praw {leg. prawu), yako maya 
przyszyasznyczy... ortel wyrzecz: podług tego 
wyelkrza czyly podług pyszanego prawa OrtMac 
122; De institucione vyelkierz OrtOssol 13, 2; 
De laudis pena per consules et totam comuni- 
tatem o wyelkrzv ib. 19, 1, sim. ib. 14, 1. 20, 4; 
Albo yako który wyelkyerz od radzecz... gest 
postawyon y wywołań (nisi quod consules... 
alia arbitria desuper constituissent) ib. 34, 2, 
sim. OrtMac 35; Gdy rada s pospólstwem 
vstawyą wyelkyerz (quidquid... ordinatum et 
promissum fuerit, ib. 13, 2. 19, 1: wylkyerz) 
OrtOssol 37, 2, sim. ib. 38, 3. 74, 3, OrtMac 
40. 42. 100; A<by> wszythkym obyczayem takye 
prawo y wyelkyerz (ius) po polszku vch<w>alą 
ymyely, yaky my mamy w naszem myesczye 
OrtOssol 39, 2, sim. OrtMac 43; Gdy my nye 
wyemy waszego myasta obyczaya y wyelkrzow
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(O rtM ac  43: wyelkrza) O rtO ssol 39, 2; Gdyby 
waszy myesczanye... k nam pyszaly, aby wszycz- 
kym obyczagem chczely dzyerszecz prawo 
y wyelkrze (ut... sedem scabinalem tenere et 
possidere vellent, O rtM ac  44: wyelkyerz) ib .; 
On mvszy o szwem rzemyeszle wylkyerz (O rtM ac  
50: wyelkyerz) dzerszecz (nostrum civile ar- 
bitrium obtinere) ib. 43, 3; Maya to rowno... 
klascz po<d> wyelkrzem ku prawu ib. 60, 1, 
sim. O rtM ac  77; To mozeczye y wy trzymacz 
wyelkrzem, yako szye wam podoba O rtO sso l 
94, 1, sim . O rtM ac  129; Quia prefatus Daszko 
debet solvere caput iuxta formam iuris sui al. 
podle *vyelkezv 1500 A G Z X IX 469; ~  Raczcze 
mogą... vczynycz w szwem myeszczye pospo- 
lythy wyelkyerz (quod consules possunt bene 
arbitria statuere) kv vszythkv myesczkyemy 
besz wyedzenyą y besz woley szwego wyszego 
paną, gdy ten wyelkyerz nye gest przeczyw 
pospolnemv pysszanemv prawu O rtO ssol 74, 4, 
sim . O rtM ac  100; ~  Przesthąpyly ktho myeszky 
(O rtO ssol 14, 1. 43, 2: myesczky) wyelkyerz 
placzycz na then dzyen yako szlubyono, tho 
raycze na nym mogą wszy acz ne patrzacz ' 
gynnego prawa O rtM ac  50, sim . ib., sim . 
O rtO ssol 14, 1. 43, 2; O myeszkyem welkerzy 
O rtM ac  100; Kthokoly zamyeszka, ten przepadł 
myesczky (O rtM ac  35: myeszky) wyelkyerz 
(hic ciyitati emendabit arbitrio communi civili), 
tho <jest> trzy szlowyenszkye grzywny O rtO ssol 
34, 2, sim . ib. 34, 3, O rtM ac  35; Then ma tho 
pokupycz podług myeszkyego wyelkrzu (talis 
idipsum emendare debet arbitrio communi 
civitatis, O rtM ac  36: podług myeszkyego
wye<l)krza) y tesz straczyl radzedzky stolecz 
O rtO sso l 34, 4: ~  w yjątkow o  'uchwala cechu 
podejm owana za  zgodą rady m iejskiej, decretum  
collegii artificum a consulibus urbanis ra tu m :  
My przyszangamy... welkerzow ne czynycz 
besz raczkye wolye v swem *rzemiszlye XV 
p . post. Z ab  539.

2. Wielkierz, Wilkierz bot. 'kapusta bezgłow a , 
Brassica oleracea L ., var. acephala D C .9: *Wyl- 
kyarz brassica 1460 R ost nr 3391; Wyelkerz 
olera 1472 ib. nr 1078; Wyelker<z> olera ib. 
nr 1081.

Wielkinocny *wielkanocny, zw iązany z  W iel
kanocą , tu żydow skim  świętem  Paschy, paschalis, 
a d  Pascha ludaeorum pertinens9: Antę diem fes- 
tum Paschę, przed ty<m> dnem swatym wel- 
kynocznym, sciens Ihesus, quia venit hora, ut 
transeat (Jo 13, 1) XV med. GIW roc 20v.

Wielko, Wieliko 1. *wielce, bardzo, magno- 
pere , \a lde , \ehem enter9: Magnopere vyelycze 
albo yyelyko ca 1500 Er z  120; ~  p rzy  cza

sowniku: O myły Iesucriste, vyelyko czye 
ydrącza tva mąka przychod<z>ączą! R ozm  604; 
Vyelyko by szye myely sromacz krzesczyany, 
którzy tey noczy nye czvyą moalyącz szye ib. 608; 
Yako apostolovye po tern vczyeczenyv myedzy 
sobą gadały, yyelyko zaluyącz tego, yze thako 
sromothnye vczyekly od nyego ib. 657; ~  barzo 
wieliko: Quanta malignitas est kako barso 
wyelyko zlobyl (quanta malignatus est inimicus 
in sancto Psal 73, 3) ca 1470 M amLub 130; 
Zvlekly gy (sc . Jesusa), aze stal nag..., barzo 
yyelyko szye tego sromayą R ozm  815; ~  ebar
dzo , czy  też różnorako , różnorodnie, magnopere 
vel m ultipliciter, m ultis m odis9: Gymel szye 
wykłada odpłata, bo tu przy szy<ę> welyko 
myloszerdzym sobe odplaczicz (qui sibi multi
pliciter gratiam retribui petit) Pul 118 arg. 
2; ~  p rzy  przym iotn iku: Myloserdny gospodzyn, 
długo czakayonczy y welko myloserdny (mul
tum misericors, Pul: wyelyko myloszyerny) 
FI 102, 8.

2 . '  surowo, severe9 (? ):  Nądzny lycemyernyczy, 
czo czynyczye, potampyaczye syna bożego... 
Chczeczye tego ossądzycz, który v sądny dzyen 
wyelyko ossądzy R ozm  716.

Wielkoczyniący 'godny czc i, chwały, magni- 
ficu s, gloriosus9: Kto *bodoben tobe, *welko- 
czynoczy ges {Pul: wyelmoszny) w swotosczy 
twogey (qui similis tui, magnificus in sanctitate 
Ex 15, 11) FI Moys 12.

Wielkoczynić, Wielikoczynić 'głosić chwałę, 
sław ę , magnificare, laudare9: Twemu ymenu 
psalm *bodo molwicz, welikoczinocz zbawena 
(magnificans salutes, Pul: wyelkoczynyocz zba- 
wyenye) crola iego FI 17, 54; Magnificat wyelby, 
wyelykoczyny (magnificat anima mea dominum 
Luc 1, 46, M W  96 a. 138 b, EwZam  289: wyelby, 
GIW roc 57 v: wwelby, M acD od  31: welmozy) 
XV p . pr. R  XLVII 357.

(Wieikoć) Wielikoć\^/wia ilość, m nogość, wie
lość, multitudo, copid magna9: Przeto viwyodl 
{sc. bog) nas z zemye egypskey, aby nas dal 
w rocze Amorreyskyego, yszbi sgladzil nas. 
Gdze wnidzem ? Poslowye so sercza nasza 
*srzesili rzekocz: Przewyelika wyelikocz iest 
a nasz wsrostv wyoczszy {pro  wsrostem wyocz- 
sza, maxima multitudo est et nobis statura pro- 
cerior) B Z  Deut 1, 28. \C°

Wielkokroć 'często , częstokroć , wiele razy, 
wielokrotnie, saepe, crebro9: Velkokrocz szo tho 
gim przigadza, ysczy ony nad ni<m>y {sc. ro
dzice nad dziećmi) szaloscz vydzo Gn 12 a; Et 
frequenter, velkocrocz, que pulcriores sunt cor- 
pore, turpiores sunt mente Gn gl. 70 b.

Wielkomyślność 1.' wielkoduszność, wspaniało
22*
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m yślność, magnanim itas, magnitudo animi : Nam 
prodigalitas amatoribus suis fallacem speciem 
liberalitatis depingit, magnanimitatis, velko- 
mislnosczy, vigorem audacia 1436 R R p  XXIII 
276.

2. 'pewność siebie, wielkie mniemanie o sobie, 
superbia : Prvdencia vir ordinatur in deum, 
magnanimitate, *velkomisnosczy<ą>, vero in se- 
metipsum, in aduersis, ne decidat, et modera- 
mine in prosperis 1436 R  XXIII 276.

Wielkonoc, Wielikonoc 1. (u  Ż ydów ) 'obrzę
dowy posiłek  paschalny, (apud ludaeos) pascha , 

pasch alis': Dzyevycza matka... rzekła yem 
(sc. apostołom): Zaprzyszyągam vasz..., abys- 
czye... prószyły mystrza vaschego..., abych sz 
nym vzyvala tey vyelykonoczy v Yerusalem 
R ozm  506, sim . ib.; Polyeczam vam... matką 
moyą, lyvbo my to, aby s vamy vyelykonocz 
(quod faciatis secum pascha) v Yerusalem [...] ib. 
507; Vyelyką ządza żądałem tey vyelykonoczy 
(GIKazB  I 59: tego baranka vyelkonocznego)... 
s vamy vzyvacz (hoc pascha manducare vo- 
biscum Luc 22, 15) ib. 529.

2. *św ięto  żydow skie obchodzone na pam ią tkę  
wyjścia z  Egiptu , Pascha , dies f e s t i  Iu daeoru m : 
A to mamy yyerzycz, yze... tey ystne Vyelyko- 
noczy (post illud Pascha, ib. 212: *Vyelyeko- 
noczy) yąt svyaty Yan R ozm  212; Myły Krystus 
vezval nyektore apostoly pyrvey, nysly chodzyl 
kv Vyelkonoczy (priusąuam ascenderet in 
Pascha) ib.

3. * W ielkanoc, św ięto  chrześcijańskie, obcho
dzone na pam ią tkę zm artw ychw stania C hrystusa , 
Pascha , festu m  Christianorum , quod in resur- 
rectionis C hristi mem oriam  celebratur': Czczye- 
nye o posvyączanyv kosczyola bożego y o vsta- 
vyenyv novey *Vylykonoczy, bo myły Krystus, 
dokonavschy *Vylykonoczy starego zakonv, 
ktoraz była vzyvanye baranka zakonnego, tvsch 
potem ostavyl novy testamenth albo zakon 
R ozm  540.

Wielkonocny, Wielikonocny f o r m y :  n. sg. m. 
wielikonocny R ozm  112. 348; / .  wielkonocna 
ca 1500 GIKazB  I 85; neutr. wielikonocne 
R ozm  507; ~  g. sg. m. wielikonocnego R ozm  521. 
528. 533, etc .; wielkonocnego E w Zam  296; 
neutr. wielikonocnego R ozm  496; wielkonoc
nego XV p . pr. R  XIX 92 ; ~  d. sg. neutr. 
wielikonocnemu R ozm  680; ~  ac. sg. m. wie
likonocny R ozm  712; wielikonocnego R ozm  
519. 520. 522. 523; wielkonocnego B Z  I Reg 28, 
24, ca 1500 GIKazB  I 59; neutr. wielikonocne 
R ozm  521; ~  v. sg. m. wielkonocny N aw  
101; ~  /. sg. m. (o) wielikonocnym R ozm  
442; ~  n. p l. m. wielikonocne R ozm  748; neutr.

wielikocne R ozm  519; ~  a c .p l. m. wielikonocne 
R ozm  773.

1. *zw iązany z  Wielkanocą, obrzędowym  ż y 
dowskim  posiłk iem  paschalnym , ad  Iudaeruom  
cenam paschalem  pertinens': a. 'przeznaczony  
do zabicia na wieczerzę paschalną, qui ad  cenam  
paschalem  est occidendus': Myala ta nyewyasta 
wyelkonocnego cyelcza (vitulum pascualem) 
w swem domu B Z  I Reg 28, 24; ~  b. wieliko
nocny baranek, baranek wiel(i)konocny, wieli
konocne jagnię fobrzędowa potraw a paschalna  
z  pieczonego jagnięcia , w ieczerza paschalna, 
agnus assatus paschalis, cena paschalis': Desi- 
derio desideravi hec pasca, tego baranka vyel- 
konocznego (Rozm  529: tey vyelykonoczy), 
manducare vobiscum (Luc 22, 15) ca 1500 
GIKazB  I 59; Przykazał byl bog Moyzeszovy 
v starem zakonye o barankv vyelykonocznym 
(de agno paschali) R ozm  442; Svyąta Marya 
*Magddalena... proschyla mylego Iesucrista, 
by s nya raczył vzyvacz vyelykonocznego 
yagnyeczya ib. 496; Schedschy nagotvyczye nam 
vyeczerza, czvsch baranka vyelykonocznego 
(Luc 22, 8) ib. 5 20 ; Mystrz nasch movy: Gdzye... 
yest pokoy yego, gdzye by vyelykonocznego 
pozyval baranka (ubi pascha... manducem 
Luc 22, 11)? ib. 521, sim . ib. 533; Przygotovaly 
vyelykonoczne yagnye (paraverunt pascha Luc 
22, 13) ib. 521; Gdzye chczesch, byśmy przy- 
gotovaly podług obyczaya yyelyką nocz, czvsz 
baranka vyelykonocznego (ubi vis, paremus tibi 
comedere pascha Mat 26, 17)? ib. 522, sim . ib. 
523; Przyschedl (sc. Jesus)... do Ierusalem, aby 
pozyval baranka vyelykonocznego ib. 528, sim. 
ib. 548.

2. 'zw iązany ze  św iętem  żydow skim  obchodzo
nym  na p am ią tkę wyjścia z  Egiptu , a d  Iudaeorum  
festu m  pas chale pertin en s': Videntes Iudei Xpm 
iam mortuum, quia iam parasceve, id est vigilia 
yyelkonoczną, instabat ca 1500 GIKazB  I 85; 
~  dzień (święty) wiel(i)konocny, święty dzień 
wielikonocny, dni (święte) wielikonocne, wie
likonocne gody, święto, święta wielikonocne 
* W ielkanoc, tu żydow skie św ięto Paschy, Pascha , 
hic Iudaeorum festu m  paschale': Chodzyly ro- 
dzyczevye yego na kaszdy rok do Ierusalem 
dnya szwyathego vyelkonocznego (in die sol- 
lemni Paschae Luc 2, 41) EwZam  296; Gdysch 
yest byl dzyen vyelykonoczny (instante autem 
azymorum die), tlvscza wschytka począla za- 
povyedacz byskvpv posvyączanye R ozm  112; 
Yako ysch tamo byl v Yerusalem svyąty (pro  
v svyąty?) dzyen vyelykonoczny (in Pascha in 
die festo Jo 2, 23), vyelu ych vyerzylo (leg. 
uwierzyło) ven ib. 211; Przyblyzal szye dzyen
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svyąthy yyelykonoczny (Pascha, dies festus 
Iudaeorum Jo 6,4) ib. 348; Alyecz bądzye barzo 
gorzka a trudna vam y ye to yyelykonoczne 
svyato (amarissima sibi et vobis erit ista sol- 
lemnitas) ib. 507; Pyątegonasczye dnya po- 
czynąly szye svyąta vyelykonoczne, gdysch było 
potrzebyzna zabycz baranka yyelykonocznego 
(dies azymorum, in qua necesse erat occidi 
pascha Luc 22, 7) ib. 519; Tako ta ysta dva 
apostoly... przygotovaly vschythky potrzeby kv 
*vyelykonocznęy godam (ad manducandum 
pascha) ib. 528; To slovo zavzdy myny szye 
telko ku troyemv szvyąthu, czvsch yyelyko- 
nocznemv, svyąthecznemv a posvyączanyv 
kosczyola ib. 680; Czy przeklączy bysku- 
povye... ymyelyby szye zycz na takye svyato 
gadacz,... yakoby ten dzyen... obeschły vyely- 
konoczny ib. 712, sim. ib.; Przyschedschy do 
Pylata nye vesly vytnyczą (leg. w witnicę)..., 
yze były dny vyelykonoczne, kyedy myely 
vzyvacz baranka yyelykonocznego ib. 748; 
Nam nye yest podobno, abychmy kogo vbyly, 
czvsch v thy dny svyąte yyelykonoczne ib. 773.

3. *wielkanocny, zw iązany z  W ielkanocą, 
chrześcijańskim św iętem  obchodzonym na p a 
m iątkę zm artwychwstania Chrystusa, qui ad  
Christianorum Pascha, festum  Christi resur- 
rectionem celebrans, p e r tin e t': a. święto wielko- 
nocne * W ielkanoc, Pascha : Tego święta wiel- 
konocnego błogosławmy pana naszego (in hoc 
Paschali gaudio benedicamus domino) XV p . pr. 
R  XIX 92; ~  b. niebieski wielkonocny baranek 
c eucharystia, eucharistia : Yz ya czyebye, chlye- 
bye żywy, nyebyeszky yyelkonoczny baranku,... 
przyyala N aw  101.

Wielkość, Wielikość f o r m y :  n. sg. wielikość 
FI i Pul 110, 3, B Z  Num 14, 27. Jos 8, 3, etc., 
EwZam  292; wielkość XV med. R  XXV 151, 
XV med. Z ab  515, B Z  Num 15, 24, etc.; ~  g. sg. 
wielikości FI i Pul 78, 12. 144, 12, Sul 101, etc., 
N aw  124; wielkości FI 150, 2, 1426 M sza  IV 
s. 315, sim . VII, 1438 R  XXII 355, etc.; ~  d. sg. 
wielikości 1446—7 M sza  XIV s. 184, sim . VI, 
B Z  Num 15, 33. 16, 5, Pul 144, 3; wielkości 
FI 144, 3, B Z  Num 19, 9; ~  ac. sg. wielikość 
FI i Pul 70, 9. 144, 5. 6, etc., N aw  134; wielkość 
Sul 45, B Z  Num 14, 15. Nah 3, 4, etc .; ~  i. sg. 
wielikością B Z  Num 14, 5. 27, 16. Deut 31, 7, 
ca 1455 JA  XIV 490; wielkością B Z  Num 1, 53, 
N aw  164; ~  /. sg. (w) wielikości FI 65, 2, FI 
i Pul Moys 18, B Z  IV Reg 19, 23. I Par 17, 21; 
wielkości XV med. S K J  V 267, B Z  Ex 15, 16; 
~  ac. p l. wielikości FI 70, 21, 1438 R  XXII 356.

Z n a c z e n ia :  1. *wiele czegoś, duża ilość, 
m nogość, w ielość, m ultitudo, copia magna : Laska

pokriwa wy<e>loscz abo wyelycoscz, abo 
przeszlysnoscz (R  XXII 355: veloscz, S K J  I 87: 
wyelgoscz, przezlysnoscz) grzechów (caritas 
operit multitudinem peccatorum I Pet 4, 8) 
1449 R  XXV 165; Roszmaytha wyelkoszcz si- 
derea multitudo XV med. Z ab  515; Abi nye bilo 
rosgnyewanye nad wyelkosczo (super multi
tudinem, ib. 14, 5: *wyellikoscz0) synów israel- 
skich B Z  Num 1, 53; Wstaf Iozve y wszitka 
wyelikoscz boyownikow (omnis exercitus bella- 
torum) s nim, chczoocz wnidz kv Hay B Z  Jos 
8, 3; W wyelykoscy (in multitudine) wozow 
mich wzgechalem na wisokoscz gor B Z  IV 
Reg 19, 23; Prze wyelkoscz nyeczistoti (propter 
multitudinem fornicationum) zley szoni krasney 
B Z  Nah 3, 4; Multigena wyelkoscz rodv (war. 
kal.: na yyelkoscz rodv; multigena... impiorum 
multitudo Sap 4, 3) ca 1470 M am Lub 151; 
Ienzie lyczi wyelikoscz (FI i Pul: mnostwo) 
*gwyadz (qui numerat multitudinem stellarum 
Psal 146, 4) M W  129 b; Zgrzeschylam...  na- 
przeczyy thobye wyelkosczya *grzechy *mo- 
gymy thako, yz nye yesth lyczba gych we mnye 
N aw  164; Wszelka yyelkoszcz (omnis multi
tudo Luc 1, 10) lyvdv była modlyancz szya 
E wZam  287; Z nagła stała szyą yest z angyolem 
yyelykoszcz (multitudo Luc 2, 13) ryczerstva 
nyebyeskyego chvalyączych boga ib. 292; Gdysz 
tho vdzyalaly, yaly ryb yyelkoszcz obfytha 
(multitudinem copiosam Luc 5, 6) ib. 306; 
~  *m nogość, czy  też  wielorakość, różnorodność, 
m ultiplicitas, yarietas : In alterum illam (sc. 
gratiam) administrantes, sicut boni dispensa- 
tores multiformis, gl. multiplicis wyelkosczy, 
gracie dei (I Pet 4, 10, R  XXV 165: wyele- 
roznych, roszmagythych abo wyelowyobrazone 
lasky bpze) 1438 R  XXII 355.

2. * wielka grupa ludzi, grom ada , tłum, lud, 
hominum freąuentia, tu r b d : Gdisz bi zbił tako 
wyel[s]koscz (multitudinem) iako gednego czlo- 
wyeka B Z  Num 14, 15; Dokod *wyellikoscz 
(multitudo) nagorsza szemrze przeciwko mnye? 
ib. 14, 27; Movil iest kv Chore y wszey wyeli- 
kosci (ad omnem multitudinem, ib. 19, 9: 
wyelkosci) ib. 16, 5, sim. ib. 15, 33; Obmyśl... 
boże dvch<ow> wszelkego myosza, czlowyeka, 
ienze bi bil nad wyelikoscza (super multitu
dinem) to to ib. 27, 16, sim . ib. Deut 31, 7; 
Kamyenim yo obrzvczo wyelkoscz myasta (viri 
civitatis) tego y vmrze B Z  Deut 22, 21, sim . 
ib. Num 15, 24. 20, 8; ~  "wrzawa, zg iełk , za 
mieszanie, tumultus, clamor magnus*: Sed propter 
tumultum, dlą yyelkosczy, extra vrbem mona- 
sterium construxit (sc. Martinus) XV p. post. 
R R p  XXV 181.
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3. *natężenie, nasilenie, magnitudo, g rc w ita ś : 
W welicosci (in multitudine, Pw/: we mnostwye) 
czci twoiey zelszo tobe neprzyacele twogi P/ 
65, 2; Naam takyesch grzeschnym slugam... 
sz wyelkosczy mylosczy (de multitudine mise- 
rationum, Msza III. VI. XII. XIV: wyelikego 
miloszerdza, VIII: szwyąthego myloszyerdzya)... 
thovarzyschthwa darovacz raczy sz thwymy 
swanthymy zwolenyky 1426 Msza IV s. 315, 
sim. VII; Gaudi ąuantitatem wyelikoscz XV 
med. R  XXV 159; In istis verbis virgo Maria 
a triplici genere deliciarum commendatur:... ter- 
cio de magnitudine, prze wyelikoscz, glorie 
singularis XV med. SKJ V 277; Groźną yyelly- 
kosczya ca 1455 JA XIV 490; Rozgnyewal 
boga grzesznyk, podług wyelikoszczy (secun- 
dum multitudinem, FI: mnoszstwa) gnyewu 
swego nye będzye (sc. bog) szukał Pul 9, 25; 
Nynye <nie> prze vyelykoscz mogych saszlug 
szmyem przysthapycz kv szwyathosczy... czya- 
la ... pana Jesu Krista Naw 134.

4. 'wspaniałość, okazałość, dostojność, potęga, 
magnitudo, magnificentia, splendor, potenticf: 
Bich pyal sławo twoyo, wszistek <dzień> we- 
licoscz (magnitudinem, M W  116 b: wielkoscz) 
twoio FI 70, 9, sim. Pul; Podług welikoscy (se- 
cundum magnitudinem) ramena twego osodz 
sini ymarzaioczich FI 78, 12, sim. Pul; Welyky 
pan y chwalny barzo a welkosczy (magnitu- 
dinis, Pul: wyelykoszczy) yego ne kończą FI 
144, 3; Mocz strachów twogych molwycz 
bodo y welykoscz (magnitudinem) twoyo wy- 
powedzo FI 144, 6, sim. Pul; Chwalcze gy 
w sylach gego, chwalcze gy podług mnoszstwa 
welicoszczy (secundum multitudinem magnitu- 
dinis, Pul, M W  142 a: wyelykoszczy) gego FI 
150, 2; Pada na ne strach... w welykoszczy 
(in magnitudine Ex 15, 16, BZ: w wyelkoszczy) 
ramena twego FI Moys 18, sim. Pul; Offerimus 
preclare maiestati tue de tuis donis, obyathvgemy 
dostoyney vyelebnosczy thwey przeswyathley 
vyelykosczy (Msza III: dostoynosczy, wyeleb- 
nosczy, IV: chwale... albo... wyelmoschthw, 
VII. VIII: szwotoszczi, XII. IX: wyelebnosczy)... 
obathą czistą 1446—7 Msza XIV s. 184, sim. 
VI; Gdzye ya mam czyebye przymovacz, gdyż 
nyebo y zyemya thwey yyelykosczy nye może 
oszyagnacz Naw 124; ~  Chwała y welykoscz 
(magnificentia) dzalo yego FI 110, 3, sim. Pul; 
Welykoschcz (magnificentiam) sławy swotosczy 
twogey bodo molwycz FI 144, 5, sim. Pul; By- 
cho znano vczynyly... sławo welykoszczy (glo- 
riam magnificentiae) krolewstwa twego FI 144, 
12, sim. Pul; Hanc descripcionem faciebat 
cesar... propter gloriam et iactanciam, uel ad
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ostendendam orbis magnificenciam na vka- 
zanye wyelkoszczy szwyatha XV med. SKJ V 
254.

5. 'wielkie dzieła, niezwykłe czyny, magnalia, 
facta magna': Zwastuio... mocz twoio y spra- 
wedlnoscz twoio, bosze, asz w wisoke, iesz ies 
yczinil, welicosci (usąue in altissima, quae fe- 
cisti, magnalia, Pul: dzywy) FI 70, 21; Iudei 
<quo)que et proseliti, Cretes et Arabes audiuimus 
eos loquentes nostris lingwis magnalia dei 
welkosczy boze[y] (Act 2, 11, GIJag 100: dzyvi, 
R  XXIV 367: dobrothi, ib .: dobroczy, yyeleb- 
nosczy, ib. 372: welbyenye boże) 1438 R XXII 
356; Bo thobye vczynyl vyelkoscz (quia fecit 
mihi magna Luc 1, 49), genze moczen yest 
y szwyanthe gymyą yego Naw 25.

6. 'doniosłość, ważność, gravitas, magnum mo- 
mentum: Podług wielkosczy secundum quanti- 
tatem (postquam electi expurgabuntur secundum 
quantitatem pro suis excessibus, mox eodem 
momento cum angelis evolabunt in caelum) 1444 
R  XXIII 306; Nye podług dostoynosczi persoon 
any podług wyelkosczy alybo *mnyeyszoczy 
rzeczy (nec secundum maioritatem vel minori- 
tatem causarum), alye podług oczrzedzy szą 
prawvyaczich... powod a sąmperzs... wyslv- 
chany a othprawyeny mayą bycz Sul 25; Vsta- 
wyamy, aby obwynyeny s grzechy zaszyenya 
{leg. zażżenia)... przeth sządzą podobnym po- 
wynny bądze {pro bądą) othpowyedzecz, ska
zany bicz y msczeny mąką podobną podlvg 
wyelkosczy grzecha (iuxta exigentiam criminis) 
Sul 43.

7. 'wymierna właściwość rzeczy, rozmiar, 
magnitudo, amplitudo': Vyelkoscz pondus XV 
med. R XXV 151; Creuit tamen hoc corpus 
{sc. Christi) de die in diem usque ad debitam 
mensuram, alysz do podobney wyelykoszczy, 
et quantitatem XV med. SKJ V 258; Hec autem 
Stella habuit magnam et diuersam differenciam 
quoad stellas, que in celo sunt et fulgent. Primo 
in substancia..., quinto in magnitudine w wyel
koszczy ib. 267; Dicitur enim Jacobus minor 
et hoc non secundum stąturam, yyelkosczy, 
quia fuit magnus 1456 ZabUPozn 111; Qui 
proceri corporis elegancia te sentis in giganteam 
quantitatem, gl. in magnam staturam ad mo- 
dum gigantis v obrzymovą yyelkoscz, pro- 
crescere 1466 R XXII 10; ~  (o majątku, de re 
familiari) 'wartość, pretium: Gdibycziy szyn... 
przegygralby nyekakych pyenyądzy wyelkoscz 
(alicuius pecuniae quantitatem, Dział 36: cząscz 
pyenyądzy) Sul 45; Zyemyanin przerzeczone 
prziyanczye... thimy tho przisyąnsznyky... po- 
swyatczi, które poswyatczenye gdi syąn stanye,
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ten isti kmyecz podług wyelikosczy (iuxta 
ąuantitatem) gymyenya prziyantego... zaplaczi 
Sul 101.

Wielkoumyślny ' wielkoduszny, wspaniało
myślny, czy też zarozumiały, wiele o sobie my
ślący, magnanimus, magno animo praeditus vel 
superbus': Magnanimus vyelkyego (sc. umysłu) 
vel vyelkovmyslny, vyele o szobye dzyerzaczy 
ca 1500 Erz 120.

Wielkur, Wilkur fuchwała rady miejskiej, de- 
cretum a consilio consulum urbanorum latum : 
Vyelkvry ciuilia scita XV p. pr. R XVI 343; 
Quilibet illorum... testatus est..., quod... Jo
hannes. .. vita defunctus fecit testamentum suum 
iuxta cedulam iudicio oblatam et dominorum 
consulum consensione sancitum est al. wilkur 
1497 CracArt nr 1289.

Wielmi (o wielkim natężeniu działania, stanu, 
cechy, de actionis, status, proprietatis gravitate)
1. przy czasowniku: a. 'bardzo, mocno, magno- 
pere, vehementer, valde*: Bo bogowe moczni 
zeme welmi (vehementer) so se wznesly FI 46, 9, 
sim Pul; Tedi Issak *lyoknye syo a gymye syo 
wyelmy dzywowacz (expavit Isaac stupore ve- 
hementi et... admirans ait) BZ Gen 27, 33, sim. 
Rozm 103; Panye bosze, wiproszczy my o s roku 
brata m ego..., bocz syo wyelmy (valde) gego 
boyo BZ Gen 32, 11, sim. Rozm 93; Brat twoy 
wyelmi soocz zbyt (foede laceratus) BZ Deut 
25, 3; Tedi syo wyelmy roznyewal (iratus 
iracundia) Saul BZ I Reg 19, 21; Bosmi wyelmy 
(vehementer) zgrzeszily BZ I Esdr 10, 13; 
Wyelmy syo vraduge BZ Tob 11, 8; Wyelmy 
ostałem opido lassu<s> sum (Gen 25, 30) ca 
1470 MamLub 12; Każdy mlodzyenyecz yyelmy 
(multum) szyą radoval Rozm 16, sim. ib. 85; 
Vyrzvczy szyą sylny vąsch do yednego dzye- 
czyączya a vyelmy y (leg. ji 'go’) rany ib. 101; 
Vyelmy szye smączyly ib. 118, sim. ib. 127; 
~  Ya pak vsmerzyl gesm <sie> velmy (nimis) 
FI 115, 1, sim. Pul; Strzegła gest dusza moya 
swadecztw[o] twogych y mylowala ge welmy 
(vehementer) FI 118, 167, sim. Pul; Dufasz 
yyelmy XV p. pr. R XVI 347; Sch<w>alyly yo 
gemu wyelmy BZ Gen 12, 15; Rozplodzo 
czyo wyelmy (vehementer nimis) ib. 17, 2, sim. 
ib. 17, 20. 47, 27; Wzbaly syo wszitczi mozowye 
wyelmy (valde) ib. 20, 8, sim. ib. 32, 7. Ex 14, 
10, Gloger; Marya..., nye vdrączay szye tako 
yyelmy smątkyem! Rozm 37; ~  b. 'głośno, 
clara \oce : Przyspyewal yyelmy concinit XV 
p. pr. R XVI 349.

2. przy przymiotniku fbardzo, valde': Zmouil 
sin bozi sloua uelmy znamenita Kśw br 4; 
Gospodzyn czyrpoczy y welmy (multum) my-

loserdny FI 144, 8, sim. Pul; Ibant cum eo 
discipuli eius et turba copiosa velmi velka 
(Luc 7, 11) XV in. R XXIV 75, sim. BZ Ex 
11, 3. 14, 13. I Mach 1, 67, Rozm 138; Stal<a>cz 
sszo rzecz welmy dzywna 1442 R XIX 76, sim. 
1447—62 Zab 544; Wzrostu nye yyelmi viso- 
kyego (statura procerus mediocris) XV med. 
Lent; Panna yyelmy szvyatha 1453 R XXV 
210, sim. ib. 211, Naw 124; Bil gest wyelmy 
(valde) bogaty w złoto a w szrzebro BZ Gen 
13, 2, sim. ib. 27, 15, Rozm 134; Nye zdacz 
syo to wyelmy przeczywno (asperum) o synu 
BZ  Gen 21, 12, sim. ib. 29, 28, Rozm 101; 
Moor wyelmy (valde) przeczyoszky BZ  Ex 
9, 3; Wynydze od ffaraona wyelmy gnyewyen 
(iratus nimis) ib. 11, 9, sim. ib. 14, 21. 15, 23; 
Zemyo (pro zemya), ktorosmi obesly, wyelmi 
(valde) dobra iest BZ  Num 14, 7, sim. ib. Jos 7,
21. I Par 15, 22, ca 1470 MamLub 84; Zayste 
gdisz wyelmy mała lyczba prziszla (permodicus 
yenisset numerus) Syrskich, poddał pan w gich 
roce nyezlyczono wyelykoscz BZ II Par 24, 24; 
Bila yyelmy iasnego wezrzenya (eleganti aspectu 
nimis) BZ Judith 8, 7, sim. De morte w. 27; 
Tho ona chcze dokonacz schąszyady (leg. 
z sąsiady) szyedmyą y s tako wyelmy (OrtMac 
19: barszo) dobrymy łudźmy OrtOssol 61, 1; 
Yam obrzymy pomorzyła..., Sampsona yyelmy 
mocznego De morte w. 235; Wyelmy swyatle 
in preclaris (funes ceciderunt mihi in praeclaris 
Psal 15, 6, FI i Pul: w swatlich) ca 1470 MamLub 
127; Panna badacz yyelmy młoda yusz pró
szyła o tho boga XV p. post. R XIX 56, sim. 
ib., sim. XV p. post. SKJ I 147; Weszrzy na 
oblycze yaszne, na oblycze wyelmy szlothkye 
ca 1500 PieśniWład 177; Była (sc. Maryja) 
yyelmy smyerna, czycha y pokorna Rozm 12, 
sim. ib. 18. 20. 21, etc. etc.; Brwy myal (sc. Jesus) 
yyelmy czarne ib. 149, sim. ib. 150. 151, etc.; 
~  Wydzala syo gemu mała wyelmy chwyla 
(pauci dies) prze wyelyko myloszcz BZ Gen 
29, 20; Posyl syo przeto a bodz moczen yyelmi 
(valde) BZ Jos 1, 7; Przynyesly nathychmyast 
yedno odzyenye... sprostne yyelmy a stare 
Rozm 828; ~  Wszol czyelyo tłuste a wyelmy 
dobre (optimum) BZ Gen 18, 7; Wwyedzesz 
ge a ssadzysz na górze dzedzydztwa twego 
w wyelmy twardem (firmissimo) przebitcze 
twem BZ Ex 15, 17; Offyerowaly miszlyo 
wyelmy gotowoo (mente promptissima) a na- 
bosznoo pyrwe vrodi panu ib. 35, 21.

3. przy przysłówku: a: 'bardzo, valde*: Welmy 
rano (valde manę... yeniunt Marc 16, 2) ca 
1425 EwKReg 43; Welmi dzywno vtulny miro 
modo mansuetus 1434 R XXIV 350; Ale gest

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



176 WIELMI WIELMOŻEŃSTWO

tv rzecz wyelmi blisko (sed iuxta te est sermo 
valde) [słowo] w vsczech twich B Z  Deut 30, 
14; Myszthrz przemowyl vyelmy skromnye 
D e m orte w. 89, sim .t XV p . p o s t. R  XIX 51, 
R ozm  139. 496; Wyelmy yawne solucio huius 
(dormiet cum uxoribus tuis in oculis solis huius 
II Reg 12, 11) 1471 M am K al 72; Apostoly... 
wyelmy szlothko spyewaly ca 1500 Pieśni W lad  
176; Vyelmy naboznye y vyelmy gorącze yąla 
szyą bogv modlycz R ozm  19, sim. ib. 17; Vyelmy 
pokornye vklonywschy szye y pozdrovyla yą 
rzekącz ib. 52, sim . ib. 499; Patrzył yeden na 
drugyego vyelmy sroglyvye ib. 547, sim. ib. 
586. 654. 700; ~  Rychło wyelmy szyą szebraly 
wszythczy szwyączy apostoly ca 1500 Pieśni W lad  
175; ~  Balem syo vyelmy barzo (valde ac 
nimis) B Z  Neh 2, 2; Uszlysaw Pylat słowa 
szlugy szwoy zyony baal szye barzo welmy 
XV p . post. Rozm Pam  475; Smaczywschy szye 
vyelmy barzo (valde Mat 26, 22) począł yeden 
na drugyego movycz R ozm  548; ~  Ipse (sc . 
Iesus)... tam humiliter, tam pauperrime, wyelmy 
vbodze, dignatus est... naści XV med. S K J  V 
261; Kaszo tobye wyelmy buyno (vehementis- 
sime) roszcz B Z  Gen 17, 6; ~  b. *dużo, w iele, 
multo : Potem szodze welmy nyzey Sło ta  w. 42; 
Wyelmy wyocey (ąuanto magis), bi bil iadl lyvd 
lupyocz swich nyeprzyiacyol B Z  I Reg 14, 30.

Wielmnostwo, Wielmnożstwo ( w odniesieniu 
do boga, de deo) *po tęga , m oc, zbiór cech godnych  
czci i podziw u, m aiestas, magnificentia, po ten tia ' : 
Bo powiszono iest welmnoszstwo (magnifi
centia, Pul: wyelmostwo) twoie na nebosa FI 
8, 2, sim. ib. 67, 37; Bog welmnoszstwa (maiesta- 
tis, Pul: wyelmostwa) zagrzmal iest FI 28, 3; 
Rozmnoszil ies welmnoszstwo (magnificentiam, 
Pul: wyelmostwo) twoie FI 70, 23; Blogoslawone 
ymo welmnoszstwa (maiestatis, Pul: wyelmostwa) 
iego na weki y napelnona bodze welmnoszstwa 
(maiestate, Pul: wyelmostwa) iego wszelika 
zema FI 71, 20; <Z>wyrzchowanego boga laska, 
gensze n[...]tka welmnoszstwo swey syli *po- 
krol XIV ex. P ocz  232; Wszitczi lvdze, gesz 
to s 0 vidzeli wyelmnostwo (maiestatem) moye... 
a nyeposslvsny są bili glossv mego B Z  Num 
14, 22.

Wielmnożność *po tęga , m oc, m aiestas, p o - 
te n tia :  Welmnoznoscz maiestas 1429 Ac-
OfLubl I.

Wielmnożstwo cf. Wielmnostwo
Wielmomnożny *dostojnik , m agistratus ma- 

io r' (? ):  Wyelmomnosny ma<r>grauius 1437 
W isi nr 228 s. 88.

Wielmorzeczny *p yszn y , chełpliwy, superbus, 
gloriosus': Zgladzy gospodzyn wszelkye wargy

lzywe y yęzyk wyelmorzeczny (magniloąuam, 
FI: welike rzeczy molwocy) Pul 11, 3.

Wielmostwo, Wielmożstwo f o r m y :  n. sg. wiel- 
możstwo FI Ath 6; wielmostwo 1421 GIJag 
97, Pul 8, 2. Ath 6; ~  g. sg. wielmostwa 1426 
M sza  IV s. 315, Pul 28, 3. 71, 20; -  d. sg. 
wielmostwu 1426 M sza  IV s. 315; ~  ac. sg. 
wielmostwo Pul 70, 23. Deut 4 ; ~  n. p i. wiel- 
możstwa FI 95, 6.

Z n a c z e n ia :  1. (w  odniesieniu do boga, de 
deo) 'po tęga , m oc, zbiór cech godnych czci i p o 
dziwu, m aiestas, magnificentia, potentia' : Spo- 
wedz y crassa w obesrzenu iego, swotosczi 
y welmoszstwa (magnificentia, P u l; wyelmosz- 
noszcz) w swotosci iego FI 95, 6; *Oczczowa 
y *synowa, y dvcha swotego gedno gest bó
stwo..., wekvge welmoszstwo (maiestas, Pul: 
wyelmostwo, M W  109a: wielmoznoscz) FI 
Ath 6; Bo powyszono iest wyelmostwo (magni
ficentia, FI: welmnoszstwo) twoye na nyebyosa 
P ul 8, 2; Bog wyelmostwa (maiestatis, FI: 
welmnoszstwa) zagrzmyal Pul 28, 3; Rozmnożył 
yes wyelmostwo (magnificentiam, FI: welmnosz
stwo) twoye Pul 70, 23; Blogoslawyono ymyę 
wyelmostwa (maiestatis, FI: welmnoszstwa) 
yego na wyeky y napelnyona będze wyel
mostwa (maiestate, FI: welmnoszstwa) yego 
wszelka zyemya Pul 71, 20; ~  'uosobienie 
potęgi, m ocy, wspaniałości, bóstwo, m aiestas, 
potentia , dm n itas : Dayemi swathley chwale 
thwey albo szwyathlemu wyelmoschthw (leg. 
wielmostwu, praeclarae maiestati, M sza  III: 
dostoynosczy, wyelebnosczy, VII. VIII: szwo- 
toszczi, XII. IX: wyelebnosczy, XIV. VI: vye- 
lebnosczy, yyelykosczy) sz thwich darów... 
obyatho czysto 1426 M sza  IV s. 315; Boże, kazy 
ty dary przenyescz... na nawyrzchny ołtarz 
thwoy przed obliczym boschszkey chwali albo 
wyelmoschthwa (in conspectu divinae maiestatis, 
M sza  I. VII: fali, chwały, III. VI. VIII. XIV: 
moczy, X. XII. XV: welebnosczy) tw[y]ego ib.

2. (w  odniesieniu do ludzi, de hominibus) 
*po tęga , władza, potestas, imperium : Non auffe- 
retur sceptrum, velmostwo, de Juda (Gen 49, 
10) 1421 GIJag 97.

3 .  f oznaki czci, szacunku, celebratio, laudatio : 
Daycze wyelmostwo (magnificentiam Deut 32, 3, 
B Z, M am K al 53: wyelebnoscz, M am Lub 53: 
wye<l)mosznoscz) bogu naszemu! Pul Deut 4.

Wielmożeństwo (w  odniesieniu do boga, de 
deo) 'po tęga , moc, zbiór cech godnych czci i p o 
dziwu, m aiestas, magnificentia : Wyelmoszenstwo 
(war. k a l .: wyelmoznosczy) maiestatem (ecce 
ostendit nobis dominus deus noster maiestatem 
et magnitudinem suam Deut 5, 24) ca 1470
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MamLub 48; Yzecz ten yest, ktoremv szye 
klanya vschytko stvorzenye y anyely raysczy, 
yydzącz vyelmozenystvo yego Rozm 535;
0  vschechmocznoscz, gdzye yest vyelmozeny- 
stwo thvoye? ib. 660.

Wielmożnie 'wspaniale, wzniosie, magnifice, 
splendide’ : Poycze gospodnu, bo wyelmosznye 
(magnifice Is 12, 5, FI: welycze) yczynyl Pul Is 
6, sim. ca 1470 MamLub 185.

Wielmożnoć * potęga, moc, potentia, magnifi- 
centid: Welmoznocz magnificencia XV med. 
PF  IV 760.

Wielmożność f o r m y : n. sg. wielmożność 1444 
*  XXIII 302, Sw/ 63, II Par 7, 1, efc.; -  g. sg. 
wielmożności 1444 R XXIII 301, XV med. SKJ
1 122 ; ~  d. sg. wielmożności Sul 71, Dział 65; 
~  i. sg. wielmożnością Sul 9.

Z n aczen ia :  1. (w odniesieniu do boga, de deo)
*potęga, moc, zft/dr godnych czci i podziwu,
maiestas, magnificentia, potentia, potestas': Wiel- 
moznosczi potencie (cuius forti potentiae genu 
curvantur omnia) 1444 R XXIII 301; Wielmos- 
ncscz potestas (sit deo nostro decus et potestas) 
ib. 302; Qui reformabit corpus humilitatis nostre, 
configuratum corpori claritatis sue, secundum 
operacionem, gl. id est potenciam operandi 
podług moczy rządzenya, wyelmoznosczy (Phil 
3, 21) XV med. SKJ I 122; Wyelmoznoscz 
(maiestas) bosza napelnyla dom BZ II Par 7, 1; 
Wyelmoznosczy (war. lub.: wyelmoszenstwo) 
magestatem (ostendit nobis dominus... maie- 
statem et magnitudinem suam Deut 5, 24) 1471 
MamKal 48; Oczczowo y sinowo, y ducha 
swiatego gedno iest bostwo..., pospołu wie
kuista wielmoznoscz (coaeterna maiestas Ath 
6, FI i Pul: wekvge welmoszstwo) M W  109a; 
Chwała y krasa przed nym, swyotoszcz y wyel- 
mosznoszcz (magnificentia, FI: welmoszstwa) 
w szwyotoszczy yego Pul 95, 6; Chvalyą czyebye, 
gospodnye,... bądź tobye vyelmoznoscz cze- 
szarstwa vyely[e]kye vyelyebnosczy (decus et 
imperium aeternae maiestatis sit tibi) Rozm 66.

2. (w odniesieniu do ludzi, de hominibus) 'ce
chy wzbudzające szacunek, dostojeństwo, maies
tas, dignitasy: królewska wielmożność król, rex : 
Pozwani ho wczynek grzeschni przes (pro przed) 
krolyewską wyelmosznosczą (coram regia maies- 
tate) ma odpowyadacz Sul 9; Tegodla vsta- 
wyamy, ysz gdy nasza królewska wyelmosznoscz 
(nostrae regiae maiestati, Dział 47: my s swym 
dworem krolewskym) w zyemyą kalyską... 
wgeszdzy, sządza... ma przyechacz Sul 63; 
Potrzebno gest krolewskey wyelmosznosczy (re
giae maiestati) zapowyedzecz Sul 71, sim. 
Dział 65.

3. eoznaki czci, szacunku, celebratio, laudatio : 
Wye<l>mosznoscz (war. kal., BZ: yyelebnoscz, 
Pul: wyelmostwo) magnificencia (datę magni- 
ficentiam deo nostro Deut 32, 3) ca 1470 
MamLub 53.

4. e wielkoduszność, magnanimitas, magnitudo 
animi (?): Septima racio est magnanimitatis 
eius (sc. dei), id est vy<e>lmosznosczy ca 1500 
R XLVII 373.

Wielmożny fo rm y: n. sg. m. wielmożny XV 
p. pr. R XVI 329, 1482 ZapWarsz nr 1523, 
Pul 138, 13, etc. ; / .  wielmożna 1456 ZabUPozn 
92, M W  53 a-b; neutr. wielmożne XV p. post. 
GIDom 49; ~  g. sg. m. wielmożnego 1454 
Wisi nr 385; / .  wielmożnej Naw 131; ~  ac. 
sg. m. wielmożnego XV p. post. Kałużn 272; 
~  ac. pl. m. wdelmożne 1499 ZapWarsz nr 1831; 

/ .  wielmożne XV p. post. Kałużn 272; neutr. 
wielmożne Sul 85; — /. pl. m. (w) wielmożnych 
BZ Ex 15, 11.

Z n aczen ia :  1. (o bogu i ludziach, de deo 
et hominibus) 'godny czci, szacunku, zasługujący 
na podziw, pochwały, magnificus, illustris, nobilis, 
gloriosm : Chwalicz czye będę, bo groźno 
wyelmoszny yes (magnificatus es, FI: wy<e>li- 
czyl ges) Pul 138, 13; Kto rowyen tobie, wyel
moszny (magnificus Ex 15, 11, FI: *welkoczy- 
noczy ges) w szwyotoszczy? Pul Moys 12; 
Proschą beszmyerney vyelmozney thwoyey opfy- 
thosczy (rogo... immensae largitatis tuae abun- 
dantiam) wschego dobrego, aby raczył vlyeczycz 
moya nyemocz Naw 131; ~  Magnanimus, vyel- 
mosny, genitor Swidwa, tutor ipse corone XV 
p. pr. R XVI 329; Illustris regina aut magnifica, 
velmoszną, domina 1456 ZabUPozn 92; Jako 
themv gwalthowj rok mynal, o kthorj na mya 
yyelmozny Pyothr..., castellan liwsky, zalowal 
1482 ZapWarsz nr 1523, sim. ib.; Raduy sie na 
wiekj w bodze wassa wielmożna wisszokoscz 
M W  53 a-b; Jakom ya szya yyethnala y ros- 
dzyelyla... przess. vyelmoschne et dobrze vro- 
dzone And<r)zeeya <i Biernata) 1499 ZapWarsz 
nr 1831; ~  Kto rowyen gest tobye w mocz- 
nich, panye, kto rowyen gest tobye w wyel- 
mosznich, panye, w szwyotoszczy (quis similis 
tui in fortibus, domine, quis similis tui, magni
ficus in sanctitate)? BZ Ex 15, 11; ~  (jako 
tytuł grzecznościowy): Oocz (pro Tocz) sąn 
prawa vstawyona... przes wyelmozne i oszwye- 
czone xyąnzątha (per serenissimum principem) 
Sul 85; ~  (jako tytuł dostojnika kościelnego): 
O, day tho yemu, vyelky panye, na proszba... 
thwego miłego spovyednyka Iarnoltha, byskupa 

! y vyelmosznego doctora 1454 Wisi nr 385; 
| ~  wielmożny pan 'magnat, vir nobilis, optimas:
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Magnas vyelky albo vyelmoszny pan ca 1500 
Er z 120.

2. (o rzeczach, de rebus) 'sławny, sławetny, 
clarus, famosus, nobilis' : Magnificos, vyelmosny, 
gressus turba secuta suos XV p. pr. R XVI 329; 
Quare duxit eum in Jerusalem? Quia erat ci- 
vitas nobilis et famosa wyelmoszne XV p. post. 
GIDom 49; Na wyelmoznego zalezy wyelmozne 
rzeczy dzyelacz excelsum enim decet magnifica 
agere XV p. post. Kałużn 272.

Wielmożstwo cf. Wielmostwo
Wielmożyć 1. 1głosić chwałę, sławę, magni- 

ficare, la u d a r e Wyelmoszcze (magnificate, F/: 
weliczaycze) boga se mno Puł 33, 3; Welmozy 
(R XLVII 357: wyelby, wyelykoczyny, GłWroc 
57v: wwelby, M W  96a. 138b, EwZam 289: 
wyelby) dwszą moya paną mego (magnificat 
anima mea dominum Luc 1, 46) XV MacDod 31.

2. wielmożyć czynić z kimś 'czynić dla kogoś 
coś wielkiego, łaskawie z  kimś postępować, 
magnifice t r a c t a r e Tegdy rzeko myedzy po- 
gany: Wyelmozyl (F/: welyczyl) bog czynycz 
sz nymy (magnificavit dominus facere cum eis) 
Puł 125, 3, sini. ib. 125, 4.

Cf. Uwielmożyć
Wielogroch bot. 1. *groch zwyczajny, Pisum 

satimm L.': Wyelogroch quisquilla 1437 Fes/ 
nr 2760, m/w. 1460 ii. nr 3701, ca 1465 *F. nr 
4540, 1472 ib. nr 849, XV ex. GILek 68; *Wyelo- 
grod quisquilla ca 1500 Rost nr 5522.

2. *groszek siewny, Lathyrus sativus L .': Vielo- 
groch cisara XV p. post. PF  V 9.

Wielomówienie c wielomówstwo, gadatliwość, 
multiloąuium, lo ą u a c i ta s Yesthlyby kto oczh 
<p)roznye albo nye baczącz przysyągal..., 
yakcz tho sye czyąstho przygadza w vyelomo- 
vyenyv (in multiloquio), thedy thaki... ma 
rozmysłyczi, czo vdzyelal 1484 Fcg 717.

Wielorózny c/. Wieleróżny
Wieloróża bot. 'prawoślaz wysoki, Althaea 

rosea C a v Vyelorosza altea ca 1500 Fes/ 
nr 2014.

Wieloróżny c/! Wieleróżny
Wieloryb, Wieleryb zcc/. 1. ‘jakaś wielka 

ryba morska, /tórcfr ąuidam marinus magnus : 
Cum duabus tunnis piscium stakfisch et welerib 
1419 AKH  XI 410; Cetus grandissimus, g/. sic 
dictus piscis wyeloryb XV med. R XXIII 280; 
Stworzil bog wyeloribi (cete grandia) BZ  Gen 
1, 21.

2. może 'wielki ssak morski, wieloryb, Balaena 
mysticetus Cuv/ :  Vyeloryb ceta ca 1500 Frz 
120, zF.

Wielorybi fbędący częścią wieloryba, do wie- 
loryba należący, qui ceti e s f:  Yako byl Ionasz

v zyvoczye vyelyorybym (in ventre ceti Mat 
12, 40, zF. 304: w brzuchy w vyelyorybovem) 
trzy dny y trzy noczy Fczw 330; ^  wielorybie 
nasienie, siemię *wonna substancja znajdowana 
w przewodzie pokarmowym wielorybowatych 
(  Catodon macrocephalusLac.) ,corpus odoriferum, 
quod in balaenae \isceribus imenitur*: Vyelo- 
ribye na<sienie> uel semyo ambra, spierma ceti 
1419 Rost nr 5095.

Wielorybowy łbędący częścią wieloryba, do 
wieloryba należący, qui ceti esP: Yako byl 
Ionasz w brzuchy w vyelyorybovem (in yentre 
ceti Mat 12, 40, ib. 330: v zyvoczye yyelyory- 
bym) trzy dny a trzy noczy Rozm 304.

Wielość ' wielka ilość, wielka liczba, mnogość, 
multitudo, copia magna : Quia caritas operit 
multitudinem, veloscz (F XXV 165: wy<e)loscz 
abo wyelycoscz, abo przeszlysnoscz, SKJ I 87: 
wyelgoscz, przezlysnoscz), peccatorum (I Pet 
4, 8) 1438 F  XXII 355; Wstawyami, abi in- 
terdicth troydzenni... nye dzirzan..., by wye- 
loscz (pluralitas, Dział 5: wiele) lyvdzi naboz- 
nich prze grzech iednego... sluszbi bozey nye 
oddały ona Sul 5; Ysze z wyelosczi sandzy (ex 
multiplicitate iudicum)... roszmaycze... ska- 
zanyee biwa widawano Sul 24; Yako gymyenya 
wyeloscz a czczi tego swyata nabiczye cziny 
ludzi nadąte a pischne XV med. R  XXII 235; 
Vyelosczy multitudinis XV med. R  XXV 157.

Wielo wyobrażony 'występujący w wielu od- 
mianach, różnorodny, rozmaity, multiformis, va- 
rius9: Wyeleroznych, roszmagythych abo wyelo- 
wyobrazone (SKJ I 88: wyelowyobrazonych) 
lasky boże (unusquisque, sicut accepit gratiam, 
in alterutrum illam administrantes, sicut boni 
dispensatores multiformis gratiae dei I Pet 4, 
10) 1449 F XXV 165.

Wielża zool. 'sum, Silurus glanis L ) : Velza 
balena 1472 Rost nr 1421.

Wielżyć cf. Uwielżyć 
Wiełna cf. 1. Wełna 
Wiełnobicie cf. Welnobicie 
Wiem nawiązuje nowe zdanie, zazwyczaj z od- 

cieniem przyczynowym, do poprzedniego kon
tekstu 'bo, bowiem, enim, autem : Nalezly gy... 
u iaslkah położonego. Toc uem uelike u<bostwo 
króla) taco csnego, iz iesc taco smerne prisce... 
sina bożego Kśw cr 34; Bo se chwali grzesznik 
w szodzach dusze swoiey... Rzeki wem iest 
(dixit enim, Puł: bo rzeki) w serczu swoiem: 
Ne poruszon bodo FI 9, ‘27, sim. ib. 54, 22, 
FI i Puł 43, 9, Pul Hab 27. Deut 44; Gospodzin 
pita prawego y nemilosciwego. Iensze wem 
miluie (qui autem diligit, Puł: alye yen myluye) 
lichoto, nenawydzy swoiey dusze FI 10, 6, sim.
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FI i Pul 37, 20; Lubo bodz tobe, gospodne, 
aby witargi me... Ia wem (autem) szebrak 
iesm y vbogi FI 39, 23, sim. Pul, sim. FI i Puł 
21, 3. 40, 11. 13; Roka twoia rozegnala iest lud 
y wszczepiła iest ie (sc. cćce nasze)... Ani wem 
(ncc enim) w meczu swoiem so osedli zemo FI 
43, 4, sim. Pul; Daley omiy me od lychoti 
mciey y cd grzecha mego oczisci me... Owa 
wem (ecce enim) prawdo mylowal ies FI 50, 7, 
sim. Puł, KartŚwidz, sim. FI i Puł 53, 4; Wszaco 
bogu poddana bodze dusza moia? Od nego wem 
(ab ipso enim, Puł: bo od nyego) zbawene moie 
FI 61,1; Trzimal ies rok0 prawiczo moio y w woli 
twoiey przewodził ies me... Czso wem (enim) 
mne iest na nebe? FI 72, 24, sim. Puł; Rada 
obrządzayączich zlye obszyadla mye... Ony vem 
(vero, FI: zapraw^do) znamyenowaly y patrzyły 
na myę Puł 21, 19.

Wienie cf. Wianie
Wieniec f o r m y : n. sg. wieniec ca 1420 

WokTryd nr 381, ca 1500 Er z 120; ~  g. sg. 
wieńca 1409 Kościan nr 420, 1465 StPPP 
II nr 3783, 1492 AGZ XIX 398, 1495 
ZapWarsz nr 1688; ~  ac. sg. wieniec 1418 
Pozn nr 1016, XV p. pr. Cant, 1479 AGZ XIX 
234, etc.; ~  l. sg. (w) wieńcu 1484 AGZ KM 219; 
~  n. pł. wieńce OrtCel 2; ~  i. pl. wieńcy XV 
med. R XXIII 269.

Z n aczen ia :  1. fuwita w kształcie koła ple
cionka z  kwiatów, gałązek, liści itp., służąca 
zwykle jako ozdoba głowy, corona, sertum : 
Venecz sertum ca 1420 WokTryd nr 381, sim. 
ca 1500 Er z 120; Vesta, dea, quia vestiebatur, 
id est ornabatur herbis et sertis wyenyczy XV 
med. R XXIII 269; Crinalia pąnthlyky al. 
wyenycze OrtCel 2; Crinale, id est sertum ex 
rosis vyenyecz ca 1500 Er z  120; Vyenyecz siler 
ib. ; Sertum tkanką albo vynyecz ib. ; Splothvschy 
koroną albo vyenyecz tarnovy (coronam de 
spinis Mat 27, 29)... y vczysnąly yą dvyema 
drugoma (leg. drągoma) v glovą Rozm 828; 
~  * wieniec jako symbol dziewictwa, corona, vir- 
ginitatis symbolum : Rozzy, panno, kahanecz, 
ohledawa kned wynecz, gyessczeli ge czai XV 
p. pr. Cant; Boguchna... citans... Johannem... 
pro violencia virginitatis al. o wyenyecz 1488 
ZapRpWarsz 6, 245; Jakom ya nye wsyal 
skrzynky s rzeczamy yey... any vye<ń)cza po- 
czesthnego yey sbavyl 1495 ZapWarsz nr 1688.

2. 'odszkodowanie płacone wdowie za utracone 
dziewictwo, pretium viduae pro \irginitate amissa 
sohendunn: Czso Hanka żałowała na Materno 
po yego bracze wencza trzidzeszczi grziwen, 
tego ymena Materna po swem bracze ne szdzil 
1409 Kościan nr 420; Yako gest Dobeslaw7a ne

WIEM

wynosia z otcziszny Gnewomirowey... czter- 
dzesczy *grzywey szyrokych grosszy d o ... 
Osszowa [dla] za wenecz 1418 Pozn nr 1016; 
Johannes... recognouit, quia... Jagenkam, uxo- 
rem Petri,... de omnibus pecuniis et rebus per 
eam post Petrum, maritum suum, fratrem ipsius 
Johannis, receptis racione crinalis al. dla 
vyencza, et... fratrem ipsius Jagencze liberum 
misit, pro quibus ipsum ammonere non debet 
1465 StPPP II nr 3783; Quam partem olim 
Raphael exemit a nobili Anna patris ipsius 
Alexandri in triginta marcis crinili al. wyenczu 
(leg. w wieńcu) 1484 AGZ XV 219; Heduigis... 
recognovit, quia ei... Petrus... satisfecit pro 
crinili al. za wyenyecz triginta marcas 1491 
AGZ  XV 289, sim. 1479 AGZ  XIX 234, 1485 
ib. 307, 1494 AGZ  XV 320, 1495 AGZ  XVIII 
365; Katharina... recognovit, quia a ... Adam... 
recepit triginta marcas racione crinalis vlg. 
*vyenncza, in quibus Kartherina sortem... viri 
sui tenuit 1492 AGZ XIX 398; Quia tu inequi- 
tando super domum..., ubi ipsa residebat sicut 
vidua post mortem viri su i..., in eadem villa 
violenter repercussisti illam al. vibylesz de te- 
nuta, crinale ipsius non solvendo... Ideo te 
citat pro virginitate al. o vyenyecz 1498 AGZ 
XVIII 531.

Wienieczniczka 'kwiaciarka, mulier quae co- 
ronas e floribus nectit easąue vendif: Nicolaus, 
custos curie domini palatini Syradiensis, contra 
K^terinam de Crakovia wyeneczniczka 1420 
ZiemskKrak I.

Wienik 1wiązka, pęk , manipulus, fasciculus : 
Gdisz vznamyonalasta, zesta naga, a wszowszy 
lyszczye fikowe vczynylasta sobye wyenyky 
(perizomata, Stary Testament Cardy: wienniky) 
BZ  Gen 3, 7. ~  Bohemizm.

1. Wienny, Wianny fo rm y: n. sg. m. wienny 
1415 Kościan nr 538, 1472 SprTNW  VIII 2, 27; 
wianny 1429 Pozn nr 1328, 1440 SprTNW  
VIII 2, 27, 1443 Pozn nr 1609; wiany 1420 
TPaw VII nr 1554; ~  g. sg. m. wiennego 1406 
KsMaz I nr 671 a, 1410 Pyzdr nr 311, 1462 
ZapWarsz nr 1156, etc.; wiannego 1400 Pozn 
nr 443, 1428 ZapWarsz nr 2839, 1458 ib. nr 
1073; ~  ac. sg. m. wienny 1415 Kościan nr 536, 
1420 Pyzdr nr 634. 635. 636, 1476 AGZ XV 
481; wianny 1403 KsZPozn nr 1315, 1420 Czrs 
221, 1425 Pozn nr 1215; wiany 1419 Paw Sejm 
nr 98; ~  i. sg. m. wiennym 1413 Kościan nr 
482, 1420 ib. nr 837; wiannym 1418 TPaw VII 
nr 42; wianym 1424 Pozn nr 1185; neutr. wien
nym 1445 LubZiemRp 282; ~  /. sg. m. (w) wien- 
nem 1442 AGZ XIV 64; wiannem 1421 TPaw 
VII nr 2421; ~  n. pl. m. wienne 1413 Pyzdr nr
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180 WIENNY WIEPRZ

370; ~  g. pl. m. wiennych 1428 Pozn nr 1510; 
-  ac. p l  wienne 1475 A G Z  XVIII 106.

Z n a c z e n i e : 4zw iązany z  wianem , dotyczący  
wiana, qui ad  dotalicium p e r t in e f : list wianny, 
wienny, wienne prawo 'dokument ustanawia
ją c y  wiano na dobrach ziem skich , litterae, ąuibus 
praedium dotale uxori a m arito in bonis datum  
confirm abatur': Yze ne bila <n>yyedna vmowa, 
kedi na Goślinę Wincencius... vano [s] wsdawal 
swey zene, ne mano skazicz lista wannego na 
Pnewach 1400 Pozn  nr 443, sim. 1428 Z apW arsz  
nr 2839, 1458 ib . nr 1073; Mater ipsius presen- 
tavit suam literam resignac<i)onis seu dona- 
cionis vlg. wanni per Maternam 1403 KsZPozn  
nr 1315; Yacom ya ne ranczil wennego listha 
wiprauicz Rogaly 1406 K sM a z  I nr 671 a; 
Ysze nye podgol sye Paszek swey tscze wyen- 
nego lista wroczicz 1410 P yzdr  nr 311, sim . 
1462 Z apW arsz  nr 1156. 1157, 1472 ib. nr 2973; 
Jako pany Dorotka zastawiła Grzibno s gey 
vennim listem 1413 Kościan nr 482; Jako pan 
Micolay swo dobro wolo dal nam lysth wenny 
Katharzinin 1415 ib. nr 536, sim. 1420 P yzdr  
nr 634.635; Jakom bil poszlem ot pana Andracha 
do pana Niczka, aby mu listh ten wroczil, czszo 
yest lyst wenny pane Oganczine, a on mu mno 
wskazał wroczicz gy 1415 Kościan nr 538, 
sim. 1472 S prT N W  VIII 2, 27; Domina Kathe- 
rina... ostała sya *wyamim listem circa jus 
suum 1418 TPaw  VII nr 42; Quemadmodum 
domina Heduigis... debuit ponere literam redo- 
talicii, id est *wyani 1419 PawSejm  nr 98; 
Quia pro uxore sua fideiussit literam dotalicii 
al. wanny 1420 C zrs 221; Ize pani Giwanowo 
(pro Giwanowa) ne dzerszy s tim listem wennim 
niczss wancze nisly to, czsso ge mąsz wsdal 
w swe cząsczy 1420 Kościan nr 837; Yako 
pany Margorzatha poloszyla list wyenny swey 
ranky v woyta 1420 P yzdr  nr 636; Litera do
talicii, *wyani listh, matris ipsarum debet ha- 
bere robur 1420 TPaw  VII nr 1554; Borzislaua, 
conthoralis Pauli..., mansit circa literam suam 
dotalicii, id est przi wyannem liscze 1421 ib. 
nr 2421; Dąley lystem *wąnym otcza ne gabąl 
(sc . Wociech) mymo trzy łatą 1424 Pozn  nr 
1183, sim. ib. nr 1185; Yze yego zona Swatochna 
mała swoy list stary vanny *slomycz a nowym 
yey listem mąl swadacz przet *pannem starosta 
1425 ib. nr 1215; Jsze pana Janów oczecz... 
wszak.. sto cop groschy sirokych y wnosi 
<j>e tąm, yaco lyst wyanny omawya 1429 ib. 
nr 1328, sim. 1440 S p rT N W  VIII 2, 27; Quas 
pecunias... Petrus..., olim maritus Anastasie, 
in ipsius litera redctalicii al. wyennem (leg. 
w wiennem) lyszcze inscripserat 1442 A G Z

XIV 64; Jsze lyst wsdawny panyey Katherziny 
wyanny... de cancellaria domini capitanei exit 
1443 Pozn  nr 1609; Non plus teneo, nisi tantum 
mea litera dotalicii ostendit et nemini recuso... 
mensuracionem..., quod esset ultra literam do
talicii mei al. czo by było vyssey lystu vyennego 
mego 1476 A G Z  XV 480; ~  Pachnę... inscri- 
bunt... iure dotalicii vlg. vyennim prawem 
villam dictam Szukow 1445 LubZiem R p  282; 
~  pieniądze wienne 'pieniądze stanowiące wiano, 

pecunia pro  dotalicio d a ta :  Jaco czszo Jacusz 
dal Swantoslawe trzidzesczi grziwen, to sa 
penandze wenne 1413 P yzd r  nr 370; Jsze pąny 
Margorzatha... vynosla dzyewączdzeszand grzi
wen groschy syrokych s Bliszicz... vennich 
pyenądzy 1428 Pozn nr 1510; Pro ąuindecim 
marcis dotalicii al. w[o]yenne 1475 A G Z  
XVIII 106.

2. Wienny 'służący do wiania, tj. czyszczenia  
ziarna p rze z  rzucanie go p o d  wiatr, ad  frum entum  
ventilandum a p tu s: Schedlaczka vyenna (war. 
lub.: łopatka *vyedna) ventilabrum (cuius ven- 
tilabrum in manu sua Mat 3, 12) 1471 M am K al 
260.

Wieno cf. Wiano
Wienować cf. Wianować
Wieńczanie 1ślub, zawarcie m ałżeństw a , nup- 

tiae*: Condixit al. smowyl Iwan... pro filio suo 
Steczkone Vdam, filiam Hrin..., ita quod co- 
pula al. wyenczany octo diebus post festum 
Sancte Trinitatis... debet celebrari 1440 A G Z  
XI 171. ~  Rutenizm .

Wieprz f o r m y :  n. sg. wieprz FI i Pul 79, 
14, 1408 Kościan nr 362, XV med. R  XXII 
40, etc.; ~  g. sg. wieprza 1386 H ubeZb 62, 
1400 K sM az  I nr 13, 1416 R tK on  nr 338, etc.; 
~  ac. sg. wieprz 1395 P yzd r  nr 14; wieprza 
1403 P yzd r  nr 220, 1416 Kościan nr 569, 1428 
Z apW arsz  nr 2911, e tc .; ~  i. sg. wieprzem 
ca 1500 JA  IV 92; ~  g. du. wieprzu 1400 Pozn  
nr 479, 1420 Kościan nr 785; wieprza 1403 
RtKon  nr 151; ~  ac. du. wieprza 1425 R tK on  
nr 424, 1446 StPPP  II nr 3276; wieprzu D zia ł 
59, 1487 Z apW arsz nr 1568; ~  n. p l. wieprze 
Sul 69; ~  g. p l. wieprzew 1423 Kościan nr 986; 
wieprzów 1415 R tK on  nr 335, 1419 K a i nr 651, 
1443 S K J  III 332, e tc .; ~  d. p l. wieprzom Sul 
59; ~  ac. p l. wieprze 1399 R tK on  nr 88, 1410 
K ai nr 307, 1427 M P K J  II 306, etc.

Z n a c z e n ia :  zool. 1. *sam iec św ini, p o rc u s:
a. w ytrzebiony, maialis: Jako Thomek ne sdzil 
Jancowy weprza 1386 H ubeZb 62, sim . 1400 
K sM az  I nr 13, 1416 R tK on  nr 338, 1471 
Z apW arsz nr 1417, 1488 ib. nr 1627; Jaco Anka 
zabiła Maczegewi weprz 1395 P yzd r  nr 14; lako
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WIEPRZ WIERCIENIEC 181

potkone mne yczinil stirzi grziwny scodi... 
y *copen sa dwa weprze 1399 RtKon nr 88, 
sim. 1410 Kai nr 307; Iaco Jandrzey ne wszol 
Stachowi dwu weprzu gwałtem 1400 Pozn nr 
479, sim. 1420 Kościan nr 785; Czso Jarosław 
V0cenczowi veprza zabił 1403 Pyzdr nr 220; 
Asze Philip ne snadl Borszcowi dwa weprza 
*choschebn0 rzeczo 1403 RtKon nr 151; Czso 
yyeprz Janowi v Iosta zabith, to gi *zapito 
Z prawem 1408 Kościan nr 362, sim. 1472 Rost 
nr 1492; lako pa<n> Mikolay nye poszył panu 
Marczinowi trze<ch> wyeprzow chazebno rze- 
CZ0 1415 RtKon nr 335, sim. 1419 Kai nr 651, 
1443 SKJ III 332, 1443 TymSąd 27; Czszo 
Andrzey wszol weprza, tho [sjwsol swego pra
wego 1416 Kościan nr 569, sim. 1428 ZapWarsz 
nr 2911; Czsso pany na myą żałowała, abych 
yey dzessancz wyeprzew zabił 1423 Kościan 
nr 986; Jacosz na moya dzedzyna vegnal dwa 
wyeprza przes moyey woley 1425 RtKon nr 
424, sim. 1446 StPPP II nr 3276; Jako Jan 
Magdalenye wszanl stirzy weprze karmne 1427 
MPKJ II 306, sim. Sul 59. 60. 69; Gysz by 
szyim swynyam ałybo wyeprzom (scrofis vel 
porcis) za mytho nayąl łasz... zolądzem oblwy- 
thyyączy Sul 59; Rzeczely..., yszby nye tham 
były wyeprze (non ibi fuisse porcos) pobithi, 
gdze snamyą yczynyl Sul 69; Jakom ya nye 
wzyala Wyenczenthemv... wyeprza karmnego 
1455 TymProc 275; Jakom ya krovi nye dal... do 
swego shurzey... any yyeprza bladnego zachoval 
hv sszebye 1455 ZapWarsz nr 1018; Grudzyen 
gymyecz moye, byya yyeprze szvogye ludzye 
ca 1455 Dóbr 325, sim. Rozm 219. 220. 283. 292; 
Za pyrwy raz ma wzącz gednego wieprza (por- 
cum unum), a za wtóry dw {leg. dwu) wieprzy 
Dział 59; Yszesh my myal dacz XVI groshi za 
dwv wyeprzy 1487 ZapWarsz nr 1568; Nam 
primus homo temptatus est non de porco, nye 
s yyeprzem, sed de porno ca 1500 JA IV 92; 
Thu ystne paszyono stado svyny albo yyeprzow 
(grex porcorum Marc 5, 11) Rozm 291, sim. ib. 
219. 220. 292; ~ b. wieprz nie czyszczony 
'knur, \erres : Jakom ya yyeprza thwego nye 
czysczyonego samothrzecz nye yfyczyl 1490 
ZapWarsz nr 1704.

2. *dzik, aper9: Wiryl y0 (sc. winnicę) w<ie>prz 
(Pul: wyeprz) z lassa (aper de silva) FI 79, 14; 
Acz ktho... gelenya, losza albo wyeprza (aprum) 
przes pszy drvgego...yąthego...weszmye*SW81; 
Venabulum ferenti, gl. yenabulum wlocznya 
szyroka, która yyeprza gymvye ca 1500 GIGn 
39; ~  dziki wieprz: *Czyky weprsz aper XV 
med. R XXII 40; Dzyky yyeprz aper ca 1500 
Erz 120.

Wieprznik bot. *okrzyn szerokolistny, Laser- 
pitium latifolium L *: Peucedanum, feniculus por- 
cinus wyeprznik ca 1500 Rost nr 7257.

Wieprzowe *danina składana pierwotnie w po
staci wieprza, później w pieniądzach, tributum, 
quod antea porco, postea nummis sohebatur9: 
A narzasz, scilicet a yacca et a bove, a yyeprzowe, 
a povoszowe... et a ceteris omnibus ąuibuscun- 
que solucionibus... absolvimus 1362 KodWP 
III 204; Per vnum grossum *weprzowo, per 
duos grossos crowne... soluere tenebuntur 1416 
KodWP V 247; Kmethones... ville eiusdem... 
solvant... per I grossum pro porco ylg. wyeprzo- 
we 1434 MMAe XIII nr 1640; Pro wyeprzow [y]e 
pro festo Natiyitatis Christi duos grossos DłLB 
I 578; Pro wyeprzowe solvit ąuilibet cmetho 
duos grossos, terminus solutionis pro festo Na
tiyitatis Christi ib. 637, sim. ib. 638. 639, etc.; 
Pro wyeprzowe de manso duos grossos ib. 644, 
sim. ib. 645. 646.

Wieprzy cf. Mlecz
Wieprzyniec bot. 'okrzyn szerokolistny, Laser- 

pitium latifolium L.9: Wyeprzynyecz peuceda
num [...] 1460 Rost nr 3686; Wyeprzynyecz 
peucedanum nigrum ca 1465 ib. nr 4513, sim. 
1472 ib. nr 344; Vyeprzynyecz 1475 ib. nr 2962.

Wieprzyny pl. tantum, bot. fagrest, Ribes 
uva crispa L.9: Veprziny yillerina 1472 Rost 
nr 1182; *Veprini yillerina ib. nr 1185.

Wiera cf. Wiara
Wierbłud cf. Wielbłąd
Wierchni cf. Wierzchni
Wiercić, Wiercić się, Wircić się 1. *drążąc coś 

robić otwór, świdrować, terebrare, perforare9: 
Lima loqui {sc. incipit):... Aspera piano, seco 
longa, foranda foro, gl. dura perforo thwarde 
rzeczy yyerczą 1466 R XXII 16.

2. wi(e)rcić się fobracać się, kręcić się, volvi, 
circumagi9: Yego nyedobrze czczyą, byyącz y 
{leg. ji, sc. Jesusa) v lycze, aze szye yemv yyerczą 
krągy Rozm 731; ~  przenośnie fkręcić się nie
spokojnie, trepidare9: Vyrcza sza {SkargaWroc 
w. 60: vercze sza), volam pomoczy, nyght sza 
myą nye chcze vmrzeczy SkargaPloc w. 77.

Cf. Przewiercić, Wiercieć, Przewiercieć, Za- 
wiercieć, Zwiercieć

Wiercieć 1 .'drążąc coś robić otwór, świdrować, 
dziurawić, perforare9: Vyerczyecz dvrą forami- 
nare ca 1500 Erz 120; Vyerczyecz terebrare ib.

2. cszybko, niespokojnie czymś poruszać, agi- 
tare9 vehementius movere9: Nygdy tego v nyey 
{sc. Maryi) nye yzryano, aby y tam y szam 
oczyma yyerczyala (visus... erat... non vagus 
neque petulans) Rozm 20— 1.

(Wiercieniec) Wircieniec .* ?9: Johanni... mo-
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182 W1ERCIENIEC WIERNOŚĆ

lendinum in riwlis a lapide al. wirczyenyecz... 
defluentibus exposuimus ad locandum 1435 
K odPol II 483. ~  Zapewne nomen proprium.

Wiercimak, Wircimak ' tłuczek służący do 
ucierania czegoś na m iałko, pistilłum  : Wersus: 
Est tribulus osseth, <tribu>la czepy,<tribu>lum... 
werczymąk (P F V 18: yyerczyoch) 1450 R pK apK r; 
Exempluxn de a sicut vercimaak, ubi si a pro- 
ducitur, una diccio est, si corripitur, due sunt 
dicciones P ark  401; *Wyrtczymagk 1497 
R ocznK rak  XVI 65; Teretum al. wyrczymagk 
ib. 66.

Wiercioch, Wircioch ' tłuczek służący do ucie
rania czegoś na m iałko, pistiłlum  : Wyrczychom 
(pro wyrczochem) ospychano pila tusum (appa- 
ruit in solitudine minutum et quasi piło tusum 
in similitudinem pruinae super terram Ex 
16, 14) ca 1470 M am Lub 22; Est tribulus osseth, 
<tribu>la czepy, <tribu>hmrquoque vyerczyoch 
(R pK apK r: werczymąk) XV p . post. P F  V 18; 
Tribulus est oszeth, <tribu>lum czepy, <tribu>la 
quoque vyerczyoch ca 1500 Er z  120, sim . ca 
1500 R  XLVII 355; ~  Jako Pyotr... nye zastha- 
pyl drogy dobrowolney w Szyroczczy na vlyczi 
Stanyslawowy... any naan yirczochem vderzil 
1471 Z apW arsz  nr 2960; Wyrczochem y wlo- 
czna [...] nye czyskal 1481 Z apR pK oł 2, 419 v; 
Repercuciendo tribulo al. *vyerczcchem 1489 
A cLubł VI.

Wierdun(e)k cf. Wiardunek
Wierdunkowy cf. Wiardunkowy
Wierę w yraz po tw ierdzający  'rzeczyw iście, na

praw dę, re v e r d : A wszdy za nyem (sc. złym 
mnichem) byegaćz mvschv, asz sz nyego vy- 
padza duszą, movya tho przesz clamv, vyera, 
dam gy czarthom na ofyera D e m orte w. 465.

Wiernie f o r m y : comparat. wierniej ca 1470 
M am Lub 3.

Z n a c z e n ia :  1. *zgodnie z  praw dą, bez k łam 
stw a , uczciwie, rzetelnie, szczerze , bez wątpli
wości, fide lite r , sinceriter, vere, recte : Y po- 
cazuie nam ewangelista suoty, iz tet to crol iesc 
miloscyueysy a to u recy troiakey: v milem 
uabeny, izbihom pocuto verne cynily K św  cv 
35; Potrzebyzno gest kv wecznemv zbawenv, 
aby opleczene albo czala przygocze tesz pana 
naszego... werne werzil (ut... fideliter credat) 
FI Ath 27, sim. Pul, M W  112a, sim. FI i Pul 
Ath 40, M W  114a; Yako Mikolay ne *krald 
ani szlodzeyssztwem szil, ale werne szo obcho
dził 1417 A K P r VIIIa 142; Wyernye sinceriter 
ca 1428 P F  I 496, sim. XV p. post. GIDom  92; 
Wyernye pistice 1437 W isi nr 228 s. 88; Gdi 
vbodzi duchem mayą nyebo, a czischi zyemyą, 
aczsesch ma ostacz pischnim a gnyewywim

wyernye sam pkyel? XV med. R  XXII 237; 
Prószyła yyernye boga, by they panny szluga 
była, czo by Crysta porodzyla 1453 R  XXV 
211; On sam (sc. Tobijasz)... chodził do Ie- 
rusalem... a tam... wszitki vrodi a dzesyotki 
swe pyrwe wyernye offeroval bogu (fideliter 
offerens) B Z  Tob 1, 6; Kto szye podeymye 
czesznego vrzadv..., ten mvsy myecz... troszką, 
aby ten vrzad dobrze y czeszno dzyerzal, 
y wyernye (ut... fideliter praestet) O rtO ssol 
93, 4, sim . O rt M ac 128; Mylwy mila, miluy 
wyernye XV p . post. M acD od  44; A wszakom 
czya, szynku myły, w szwem szerczu noszyla 
a thakyesz thobye vyernye szluzyla XV p. post. 
R  XIX 48, sim. XV e*. Zab  444; Schedl (sc. 
Jesus) sam na polye, aby yyernye popelnyl 
przykazanye (et mandatum... fideliter peregit) 
matky svey Rozm  122; Bo byl myły Yesus na 
wschytka zyemye yyschedl... przepovyedayącz 
krolewstvo nyebyeszkye na odpysczenye grze
chów vschem tern, którzy szą ych yyernye kayą 
(vere penitentibus suorum peccatorum) ib. 216; 
Yaczyem, czvsch yen szye yyernye offyaruyą na 
ymączenye ib. 623.

2. ' ostrożnie, przezornie, caute, pru den teF : 
Wyernyey (war. kał.: wyernye) caucius (resur- 
rectionem corporum sic prophetat, ut nullus 
de ea vel manifestifis, vel cautius scripserit 
Prol VII) ca 1470 M am Lub 3.

3. wyraz potw ierdzający frzeczyw iście, na
prawdę, re v e ra : A  tocz on scham obyeczal 
rzekącz: Wyernye mowyą wam, eze caszdi, 
gen opusczy dom, brata... prze me gymyą, 
sstokrocz tele wezmye XV med. R  XXII 235; 
Oczcze, wszekom yą thwoye dzeczą, wyerne 
dalbych szwoy sźywoth prze czą A leksy  w. 47; 
Vyernye (vere) iaczem sgrzeszyl przed panem 
bogyem B Z  Jos 7, 20.

Wierno f o r m y :  comparat. wierniej cf. Wiernie.
Wierność 1.' dotrzym ywanie przyrzeczeń , uczci

wość, fidelitas, honestas : Tale matrimonium 
non est inter illos, qui absque pace et absque 
Concordia commorantur, ybi continue rixe..., 
continue maledicciones et nulla dileccio, vbi 
vnus alterius mortem... expectat. Et quare hoc ? 
Ideo quia vnus alteri fidem matrimonii, wyer- 
noszczy malzenstwą, non seruat... Secundo 
inter coniuges debet esse fides... matrimonii, 
hoc est, ut nec ipse, nec ipsa alicui alteri mis- 
ceatur... Hoc, tha wyernoszcz, proch dolor, 
hodie raro inter coniuges seruatur XV m ed . 
S K J  V 263; Nyechay bandzye wzgląd moy na 
czyą, pana mego, yako wyernoscz y pylnoscz 
szlugy kozdego (Psal 122, 2) M W  9lb.

2.'praw dziw ość, veritas, natura vera : Vtenczass
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chczyalo szye mv (sc. Jesusowi) yescz, czvsch... 
vkazoval yyernoscz svego czyala (esuriit pro ve- 
ritate carnis) Rozm 451.

Wierny fo r m y : n. sg. m. wierzeń Ort Mac 
34* 35, OrtOssol 33, 3. 34, 1, XV p. post. Zab 
539; wierny FI i Pul 88, 36. 114, 14, 1426 Pozn 
nr 1216, XV med. R XIX 79, etc. etc.;f. wierna 
1405 HubeZb 112, ca 1428 PF  I 476. 487, XV 
med. Zab 451, etc.; neutr. wierne FI i Pul 18, 8, 
BZ Dan 2, 45, OrtOssol 29, 3, etc.; ~  g. sg. 
wiernego 1466 R XXII 10; / .  wiernej FI I Prol 
10, 1413—4 Msza I s. 260, sim. VIII, 1426 
Pozn nr 1217, etc.; neutr. wiernego Spow 2, 
1415 Pyzdr nr 410, 1426 Msza IV s. 313, etc.; 
~  d. sg. m. wiernemu 1426 Msza IV s. 314, 

sim. VI—VIII. XIV, Pul 72 arg.; / .  wiernej 
Spow  3, 1409 Kościan nr 408, 1425 Pozn nr 1191, 
etc.; wierne 1406 Pozn nr 827; neutr. wiernemu 
Rozm 70; ~  ac. sg. m. wierny FI i Pul 88, 28, 
M W  33a; wiernego ca 1428 PF  I 479, 1438 R 
XXII 354, BZ Tob 5, 4, etc.; f. wierną 1420 
Pozn nr 1070, 1424 ib. nr 1173; neutr. wierne 
Kśw cv 18, ca 1470 MamLub 189, Naw 94; 
~  v. sg. m. wierny XV med. R XXXIII 122, 
ca 1500 SIO cc XII 162, Rozm 36, etc.; f. wierna 
Rozm 515; neutr. wierne XV p. post. R XIX 
97; ~  i. sg. m. wiernym 1423 Pozn nr 1132, 
1447—62 Zab 545; / .  wierną 1423 Pozn nr 
1133. 1134, 1428 ib. nr 1514, 1444 Pyzdr nr 
1208, etc.; neutr. wiernym Sul 33; ~  /. sg. f  
(na) wiernej 1425 RtKon nr 436, M W  62b; 
~  d . du. f. wiernyma 1426 Pyzdr nr 810; 
~  n. p l. m. wierni Gn 2a, FI i Pul 77, 41, 
Sul 47, etc.; f. wierne FI 110, 1; ~  g. pl. m. 
wiernych 1424 Msza III s. 51, sim. VI. VII. 
IX. XIV, M W  21a, etc.; ~  d. pl. m. wiernym 
Gn la. 2a. 177a, FI i Pul 100, 8, etc.; ~  ac. 
pl. m. wierne Gn 178a, De morte w. 337; ~  v. pl. 
m. wierni Ort Mac 71. 136, OrtOssol 56, 3. 
100, 2; ~  i. pl. m. wiernymi Sul 44, XV ex. 
R XXV 243, Rozm 162.

Comparat. g. sg. m. wierniejszego SkargaPloc 
w. 19; wiernieszego SkargaWroc w. 32.

Super lat. d. sg. m. nawiernieszemu ca 1428 
PF I 483.

Z n aczen ia :  1. 'prawdziwy, niefalszywy, rze
czywiście istniejący, verus, sincerus : Suoti (Łu
kasz ewanjelista) troiaky skutek znameniti po- 
cazuie v tih ue threh croleh poganskih:... gih 
verne kzozicha pocoynego posnane Kśw cv 18; 
Vczecha boleści iest, poznane werney swatlosci 
iest (sc. żałtarz, agnitio verae claritatis est) 
FI I Prol 10; Kaio sse teze, izesm... zwantego, 
wernego bożego czala dostoyne ne przimoual I 
Spow 2; Czso nam pan Ondrzey posnął, to yest I

| werna prawda 1405 HubeZb 112; (Pospól
stw o)... rządzycz (raczy)... pospolycze (sługa, 
leg. z sługą, thwym papyezem naszym)... y 
wszythkym *wernyeg wyery (una cum... om
nibus oithodoxis) 1413—4 Msza I s. 260, sim. 
VIII; Tobye placzo cbyethnycze swe wyecz- 
nernu bogu, wyernemu y prawdzyvemu, żywemu 
(tibi reddunt vota sua aeterno deo, vivo et vero, 
Msza VI—VIII. XIV: wyernemv, III. V. X I: pra
wemu) 1426 Msza IV s. 314; Yakom ya leszal 
werną nyemoczą od boga sloszoną tedi, kyedi 
my rok nyemoczą brano 1444 Pyzdr nr 1203; 
Zydowye, wyeri naszey wyerny nyeprzyiaczele 
(fidei nostrae veri inimici) Sul 47; Mesias 
yyerny, Xpus nasz XV med. R XIX 79, sim. 
1453 R XXV 209; Raczi dacz... wierny pokoy 
serdeczny (veram pacem cordium) M W  33a; 
Boczyem tho yest prawdzyva a vyerna vyara 
(recta veraque) 1484 Reg 705; Ten psalm 
wypowyada, yze Kristus nas oszwyecza wyerno 
szwyatloszczo Pul 12 arg.; Bo czlowek przes 
nowy zakon pokrzepyony, yusz wyernego by- 
czya prószy Pul 118 arg. 3; Kyedy podnoscha 
boże vyerne czalo, thedy tha modlythwa ma 
bycz movyona Naw 94; Wythay wyerne boże 
czyalo, ysze szya nam vydzyecz dało XV p. post. 
R XIX 97; Wyerne czlowyeczyenstwo Kry- 
stowo (humanitas Christi) XV ex. MPKJ II 
317; Wsitką dvssą... slvzę tobie, wyerni synv 
bozi! ca 1500 SIO cc XII 162; Ynego oblyybyen- 
cza myecz nye chczą, yedno samego boga 
yyernego (praeter solum deum) Rozm 24, sim. 
ib. 576. 691; Bocz to yest podlvg tvego obyeczana 
vyerna mylosnycza dzyevycztva (virginitatis 
amatrix est verissima) ib. 35; Bo tedy nyebyossa 
myodem czyekly dayacz svyadecztvo vyernemv 
porodzenyy (partui fideli) ib. 70; To yyerny 
początek (hoc verum est principium) *svego 
stvorzenya ib. 164; Yam maczycza yyerna (ego 
sum yitis vera Jo 15, 1) ib. 566; Bo yako yyerny 
czlovyek (ut verus homo) lyekal szye smyerczy 
ib. 596; ~  Ssamem od szyebye nye przyschedl, 
alye yest yyerny (sed est verus Jo 7, 28), który 
myą posiał Rozm 458.

2. 4wierzący, (gorliwy) wyznawca jakiejś re- 
ligii (tu o religii chrześcijańskiej), fidelis, vere 
Christiamis’ : Pouedamcy ga tho vam fszythkiim 
xpianom yernim Gn la; Poszodali szo verny 
xpiani priscza gego Gn 2a; Fszythkiim krescy- 
ganom yernim ony velike vesele pouedago Gn 
l i la ,  sim. ib. 2a; Iszecz nasz Xc miły gestcy 
on tho byl prze fszythky verne krescygany 
ycynil Gn 178a; Czyebe... prosymi, aby... 
przeszegnal ti dari..., yeesz my tobye obye- 
tuyemi za pospólstwo twych wyernich krzes-
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cyyanow (pro ecclesia tua sancta catholica, 
M sza  IV: wyernego krzesczyansthwa) 1424 
M sza  III s. 51, sim. VI. VII. IX. XIV, sim. 
R ozm  277; Azaf, to iest zborowy wyernemu 
ps<alm> Dauid P ul 72 arg.; Ps<alm> Azaph, 
to yest wyernego zgromadzenya czerekwye Pul 
77 arg.; Czerkew... napomyna wszystek lyud 
wyerny Pul 117 arg.; Gyego (sc. Jesusa) liczko 
yako roszą, w them szyą kocha wyerna dusza 
ca 1500 Pieśn iW ład  178; Matko moya mylą..., 
vyelye vesela s tobą ostavya z moych zyolyeny- 

. kow vyernych (ex meis fidelibus) R ozm  171; 
Alye przyślą godzyna yvsz (leg. i już) yest, 
kyedy vyerny modlythv<n>yczy bądv szye mo- 
dlycz oyczv bogv (veri adoratores adorabunt 
patrem Jo 4, 23) ib. 247; O vyerna duscho, nye 
zazegay szye ognyem lakomstva! ib. 515; 
~  *Swszythkym wyernym, et omnibus fidelibus, 
w Kryszczye othpoczyw[y]ay0czym cchlodzye- 
nya, w7czeszyenya y pokoyy vt indulgeas de- 
precamur ca 1431 M sza  XII s. 218, sim. Pul 
70 arg.; Wiemich, boże, wszitkich sstworzi- 
czelu! M W  21a; Ten psalm yest vczyecha 
wyernych przy bolyeszczyach Pul 114 arg.; 
Glos wyernych o przeszlyadnykoch swoych 
Pul 123 arg.; Pastyrzu dobry.. nad wschytkymy 
wyernimy szye szmylvy! XV ex. R  XXV 243; 
Bo krolewstwo moye są vyerny moy R ozm  
780, sim . ib. 784.

3. 'gorliw y , p iln y , fidelis9 diligens, fidus : Przi- 
szangamy bogu, ysz chczemy naschemu panu 
krolowy [chczemy] wierny biczh XV p. post. 
W ilkK rak  45; O swathlosczy nablogoslawyensza, 
napelny wnathrnosczy *serdecznye twoich vyer- 
nich sług! XV ex. A K L it III 106; Ten yest 
pravdzyvy a dostoyny,... bo vyerny a praw- 
dzyvy slvga boży (fidelis est et verus servus 
dei) R ozm  33; Tenczy yest maz dzyvnego 
myloszyerdzya a <podług> tvego slvbv vyerny 
mylosnyk, dostoyen czystoty (amator castitatis 
est et pudicitiae) ib. 38; Myły Iesus iako my- 
losczyvy a vyerny robotnyk (morę studiosi 
operatoris) vroczyvschy szye do Ierusalem 
a ydącz na drodze y vzral drzeuo fykove ib. 
451; ~  Werna zondoscz ffidelis diligencia ca 
1428 P F  I 487; Nye ymyal (sc. człowiek) go- 
rayoczey mylosczy tako wyerney yako swoczy 
(caritatem ardentem et discretam sicut sancti) 
XV med. M P K J  V 428.

4. *godny zaufania, rzeteln y , niezawodny, do
chowujący w iary, fide lis , certus, fid e  dignus : 
Swadeczstwo gospodnowo werne (testimonium 
domini fidele) FI 18, 8, sim. P u l; Sercze zaprawdo 
gich ne bilo proste s nim ani werny ymany so 
w *obrzodze iego (nec fideles habiti sunt in

testamento eius) FI 77, 41, sim. P u l; Na weky 
schowam iemu miloserdze moie a obrzod moy 
werni iemu (et testamentum meum fidele ipsi) 
FI 88, 28, sim. Pul, Stolecz iego... iaco luna 
przezpeczna na weky a swadek w nebesech 
werni (fidelis) FI 88, 36, sim . P u l; Werne wszytky 
kaszny gego (fidelia omnia mandata eius) 
FI 110, 7; *Weyrny gospodzyn (fidelis do- 
minus) we wszech slowech swogych FI 144, 
14, sim. Pul, sim. B Z  Deut 32, 4; Wladislaus... 
rex Polonie strenuo viro et fidelissimo, y na- 
wernesszemu, militi graciam regiam suam ca 
1428 P F  I 483; Slyachethnosczy pokolenya 
s porodziczelow gych początek zawsdy wy<o)dą, 
gychsze pochoth przirodzeny... wyernym szwya- 
deczsthwem (fideli testimonio) doszwyathczacz 
szą obykly Sul 33; Ffidelis, wyerny, autem 
est deus (I Cor 10,13) XV med. S K J  I 104; 
Popatrzi nyektorego mosza wyernego (fidelem 
virum), gysz s tobo poydze B Z  Tob 5, 4; Prawi 
gest sen a wyerne wiloszenye gego (fidelis in- 
terpretatio eius) B Z  Dan 2, 45; Szeczbych wyer
nym przygyaczelem była 1447—62 Z ab  545; 
Serua semper illesa coniurati, gl. id est confede- 
rati smowyonego, vyernego, iura consorcii 1466 
R  XXII 10; Kapłana vyernego sacerdotem 
fidelem 1461—7 Serm  322v; W malzenystwye... 
w mylosczi wyerney trwała (sc. św. Anna) M W  
62b; Eya, eya, dusza mogyą,... nye masz 
yyernyeyszego (SkargaW roc w. 32: verne- 
szego) k szobye, vczyn debrze szamą szobye! 
SkargaPloc w. 19; Ny mam vernych przyaczol 
*ne them svecze SkargaW roc w. 62; Bogv 
y lyvdzycm byl myl, bo byl v slovye prawdzyvy, 
vyerny y przespyeczny (in sermone verax erat, 
iustus et perfectus) R ozm  31; O krolv nyebyesky, 
o vyerny cbezrzyczyelyv każdego czystego ser- 
cza (o caelorum rex et cordium inspector)! ib. 
36; Vyeczschą (sc. cuda) czynyl <Jesus> v svey 
mlodosczy, ktoresz... nye stały szye przed 
yyernymy albo dostoynymy lyvdzmy (nec coram 
fidelibus fuerunt perpetrata) ib. 162; Owo 
vyerny czlovyek ysraelsky (ecce vere Israelita 
Jo 1, 47), v nymze zdrady nye ib. 215; Który 
yest vyerny (fidelis est) w namnyeyszy rzeczy 
y w yyąthszem vyerny yest (fidelis est Luc 
16, 10) ib. 390; Gdyszby v ganyebnem dobytkv 
nye bylysczye vyerny (si... fideles non fuistis), kto 
vam bądzye yyerzycz to, czo yest yyerne albo 
prawdzyye (quod verum est Luc 16, 11)? ib.; 
Mey dzyeke, sługo dobry albo yyerny (bonę 
serve Luc 19, 17) ib. 408, sim. ib. 489, sim. 
XV med. R  XXXIII 122; -  Oczi mogi ku 
wernim zeme (oculi mei ad fideles terrae), bicho 
sedzeli se mno FI 100, 8, sim. Pul; Aby mąze-
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wye... szprawyedlywye przysągayączi nyekthorą 
oszobną czczą v nasz myedzy ginszymy naszymy 
wyernymy bili poczeszeny (inter ceteros nostros 
fideles consolentur) Sul 44; ~  *sprawiedliwy, 
bezstronny, iustus, probus, honestus' : la przy- 
sągam bogu y memv panv krolowy, y temu 
myasthu, ysze chczą na mem szandze wyerzen 
bycz, kaszdemu *prawu czynycz, tako vbogemv 
yako bogatemv OrtOssol 33, 3, sim. ib. 34, 1, 
Ort Mac 34. 35, XV p. post. Zab 539; <G>dysz 
przy sadzech wierny sądzę nye maya myecz any 
baczycz gnyewow any lasky, any darów (apud 
iustos iudices nihil habeat vendicare odium) 
Dział 47; S z a n d z a .c z o  *przewradzal szady 
yyerne, byerzuncz vyny nyevmyernye De morte 
w. 337; ~  w zwrocie grzecznościowym'szanowny, 
honestus, honorandus : Panye woycze y wyerny 
przyszasznyczy (domine iudex et fideles scabini)! 
OrtOssol 56, 3, sim. ib. 100, 2, Ort Mac 71. 136; 
~  brać, dać (s)chować, położyć, uręczyć, wło
żyć k(u) wierne(j) ręce, ku wiernyma rękoma 
'dać coś na przechowanie osobie godnej zaufania, 
lub brać coś na przechowanie jako osoba godna 
zaufania, aliąuid apud aliąuem deponere, aliąuid 
alicui asservandum dare (dicitur de homine, cui 
fides habetur) ,  vel ab aliąuo assermndum accipere : 
Yaco Sczedrzik, yego pani s yey dzatky ne 
szachowali... polthorasta owecz, czosz Aaron, 
Szid, da<ł> szchowacz k werne rancze 1406 
Pozn nr 827; Jaco Jacub ne dal Wiszacowi lista 
chowacz k werney rocze 1409 Kościan nr 408; 
Yaco Mycolay... wraczyl Dzyrska... w oschm- 
nacze grzywen... przecyw Yczakowy... ku 
werney raczę 1425 Pozn nr 1191, sim. 1427 
Kościan nr 1293; Yako Mancarz my wroczil 
list rokogemsky..., a tego listam ya ku wyer- 
nyma rokoma nye brał 1426 Pyzdr nr 810; 
Przeto zapowyedz położono o thy zapowyedne 
pyenadze v gednego dobrego czlowyeka k wyer- 
ney rącze (apud probum hominem)..., aszby ten, 
czo ge zapowyedzal, vkazal, czo za prawo ma ku 
thym pyenądzom OrtOssol 65, 3, sim. Ort Mac 87.

5 . 'szczery, prawdomówny, sin cer us, yeridicus : 
Tesz sya davam vynyen deo omnipotenti..., 
aczbych tesz grzesny czlovyek... blvsznyl na- 
przecyvo bogu,... *przecyvyavczy sya vyerney 
spravyedly[e]voscy Spow 3; Spowyedz ma bycz 
czysta y wyerna ca 1428 PF I 476, sim. XV 
med. Zab 451,1466 R XXV 138, XV p. post. ib. 
198; Czworga trzeba: napyrwey caszdi grzech... 
wyerną spowyedzyą wirzuczicz XV med. R XXII 
244; Iązyk yego... nye rychły... any momo- 
tlyvy [...], alye vyerny, praudzyvy a tesch 
rostropny (lingua... vera, iusta, provida fuit 
et discreta) Rozm 151.

6. fzgodny z prawem, mający moc prawną, 
prawnie posiadany, legitimus, legalis, iustus': 
Jacom sządza byl od Micolaya y pcmagallem 
Micolayowi vernego prawa 1415 Pyzdr nr 410; 
Yaco Yąn Dzurlca w<je>chal w szaloga verną 
w Szemotulel {pro Szemotulech), gdze mu Bo
gusz vkasal 1420 Pozn nr 1070; Ysze Mycolay, 
brat Rachphalow, ne yest sz nym dzelen vernim 
dzalem 1423 ib. nr 1132; Yaco kady yada, to 
yada verną stara graniczą ib. nr 1133, sim. ib. 
nr 1134, 1428 ib. nr 1514; Ten (sc. list) yest gym 
dąl dlą tego rąnkoyemstwą y swą werną pye- 
czacz ku lystu przywessyl 1424 ib. nr 1173; 
Yesze czo* szom moya paropcza scoth zayaly.. 
tho szu zayanli na moyey verney dzedzine 
1425 RtKon nr 436; Jaco yesth naschego clenotu 
po maczerzy j bradth nąsch werny 1426 Pozn 
nr 1216; Miroszek... iesth gych werney krwe 
*slayethney po oczczu y po maczerzy ib. nr 1217; 
Jan y Jęndrzey... vczynily... szwego wyernego 
y szakonnego, verum et legittimum, procu- 
ratora ca 1428 PF I 479; Przydzely gey tego czo 
gymyenya, czyly nye przydzye s prawa, albo 
czo prawo wyerne vkaze (aut quid iuris ipsa ad 
id habeat)? OrtOssol 29, 3; ~  wierny czegoś 
'nie uchylający się od czegoś, qui aliąuid non 
vitat, non fugit' : Gdyż ssą movyly thy żałoby 
y yne rozmayte, przeczyv themv vschytkyemv 
nycz nye odpovyedzyal, aby byl vyerny czyr- 
pyenya Rozm 771.

Wierować cf. Warować
Wiersz, Wirsz f o r m y : g. sg. wirsza Rozm 

48; ~  n. pl. wirsze Rozm 95; ~  g. pl. wirszew 
ca 1470 MamLub 3; wierszow XV ex. GIKórn 
II 210.

Z n aczen ia :  1. 'linijka tekstu, rządek pisma, 
versusf versiculus' : Począla (sc. Maryja) czyscz 
ten psalm: Blogoslavyles, gospodnye, zyemye 
(leg. ziemię) tvoyą (Psal 84, 2), aze do tego 
vyrsza (cum illum legeret psalmum..., cum 
profatur hunc versum): Czo bądzye bog moy 
movycz (Psal 84, 9), kyedy (pro tedy) szye 
sdrovye naschego odkupyenya począlo Rozm 48.

2. 'utwór poetycki ukształtowany przez rytm , 
versus, poema, carmen : Wyrsew rzeczą plynye 
(prosa incipit, versu labitur, pedestri sermone 
finitur Prol VII) ca 1470 MamLub 3; Quo scribi 
possent numero, monstrauit Homerus versi- 
bus impariter iunctis dwoyakym rodzayem vyer- 
sow XV ex. GIKórn II 210; ~  Sybilline wirsze 
'proroctwo, przepowiednia Sybilli, \aticinium, 
praesagium Sibillae': Tocz yest to dzyeczyatko, 
o nymze nam przepovyedaly Sybyllyne vyrsche 
(de quo nobis praedixerunt carmina Sibillae) 
Rozm 95.
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Wiersza, Wirsza f o r m y : n. sg . wirsza (1333) 
XV K odW P  VI 129, 1437 W isi nr 228 s. 87, 
ca 1455 JA  XIV 495, etc.; wiersza (1380) 
XVIII K odW P  III 491, (1392) 1587 ib. 648; 
~  g. sg. wirszej 1441 Z apW arsz nr 551; ~  ac. 
sg. wirszą XV in. GIKazB  II 91, 1429 Kościan  
nr 1385. 1386, 1429 Pozn nr 1331; ~  i. sg. 
wierszą (1479) XVI ArchSław  II 226; ~  n. p l. 
wirsze (1408) 1468—586 K odW P  V 135, 1424 
ArchTerCrac VII 410, 26; ~  g. p l  wirsz 1436 
A G Z  XII 6; ~  ac. pl. wirsze 1401 K sZPozn  
nr 539, 1425 Kościan nr 1127, 1425 M onlur V 
27, etc.; wiersze (1401) 1460—7 K odW P  V 21; 
~  i. pl. wirażami 1394 K odP ol II 343, 1424 
K ozierR pTerrC ost XII 37 v.

Z n a c z e n i e : 'rodzaj plecionki w kszta łcie  
lejka służącej do łapania ryb , rodzaj w ięcierza, 
rete ąuoddam a d  instar infundibuli textum , ad  
pisces capiendos a p tu m : Liberum sit... piscari 
cum rete estivali... et cum aliis instrumentis 
inferioribus, slampnycza, wyzscha (pro wyrscha) 
1266 K odW P  I 367; Concedimus eciam eidem 
Nicolao... in nostro lacu piscacionem cum 
gulgistis, que vlg. wyrsa dicuntur (1333) XV 
K odW P  VI 129; Poterimus ponere in dieto 
fossato gulgustrum, quod Polonice vocatur 
wiersza (1380) XVIII K odW P  III 491, sim. 
(1392) 1587 ib. 648; Pro sua mensa tantum cum 
gulgustris vlg. wirszami et aliis paruis retibus... 
tenebuntur piscari 1394 K odP ol II 343; Do et 
confero dieto domino Nicolao... quatuor gur- 
gustra vlg. wiersze (1401) 1460—7 K odW P  V 
21; Ipse Laurencius fecit accionem super ipsum 
Johannem, quod mecum stans in termino se- 
cuisti michi vlg. wirzsze, et ipse Johannes re- 
cognovit ut prius. Et in alio se non cognovit, 
quod reciperet eadem gulgustria vlg. wirsze 
in cista piscium vlg. w yaze 1401 K sZPozn  
nr 539; Kmethonibus... liberum sit... piscari 
cum hamis et gulgustris vlg. *wyrszani nun- 
cupatis 1402 A G Z  VIII 50; Cum omnibus 
rethibus magnis et paruis, et signanter cum 
rethibus, que dicuntur *wirzchi (1405) 1477 
K odW P  V 76, sim . ib. 77; Slampi, wyrsche, 
*sicze (1408) 1468—586 ib. 135; Quia cum 
piscis intrat gulgustrum, wirszo (leg. w wirszą), 
ex eo exire non potest XV in. GIKazB  II 91; 
Jazy et wyrsche 1424 ArchTerCrac VII 410, 26; 
Gulgustris al. wirssamy non faciendo obsta- 
cula 1424 K ozierR pT errC ost XII 37 v; Czssom 
wząl wirsse z Yezerzicz, tom wząl na ssamiczy 
1425 Kościan nr 1127; Iacobus habebit plenam 
facultatem in eodem fluuio ponendi gulgustria 
vlg. wirsze 1425 MonJur V 27; Ysze pan Ol
bracht posiał do Szblothka..., aby wirszą yego

na rankoyemstwo wsząl 1429 Kościan nr 1385; 
Jako thy wyączerze y thy wirsze, y thy czolny, 
czom ye pobrał na stawye, thom ye gedną brał, 
a wszythki-m dal na panskye skazanye, wyąw- 
schy gedną wyrszą ib. nr 1386, sim. 1429 Pozn  
nr 1331; Iohannes... in obstaculis non debet 
gulgust<ra>, wirsch klascz, tamdiu ponere 
1436 A G Z  XII 6; Wyrsa gulgustrum 1437 
W isi nr 228 s. 87; Jacom ya nye wzyal Mico- 
layowy wyrschey s gego yazu sylą 1441 Z apW arsz  
nr 551,sim. ib.; Gurgusona uel gurgustria, pro- 
prie *vyrza 1450 R pK apK r, sim. XV p. post. 
P F  V 6; Vyrzsa gurgustium ca 1455 JA  XIV 
495; Quia tui homines in eundem fluvium ve- 
nientes violenter secuerunt gulgustra vyrsche 
1466 A G Z  XIX 509; Invenerunt in fluvyo gul
gustria al. wyrszye duo 1473 StP P P  XI nr 2520, 
sim. ib .; In pretacto fluuio San parte ex vtraque 
gradiendo versa al. szakiem et hamo duntaxat 
(sc. pisces capere) admittimus (1479) XVI 
ArchSław  II 226; Wyrsa nassa XV p . post. 
P F  V 7 ; ~  w żartobliw ym  przek ładzie  wiersza: 
Qui per versum yaz inveni in eo versum iocun- 
dum vyrsza okuna XV med. Z ab  517.

(Wierszek) Wirszek, Wirszk, Wirzszek *s zc zy t, 
czubek ga łązk i, cacumen r a m i:  <Nil> radicis 
egent alie (sc. arbores): summumque putator, 
przygroczą fprzykroćca5), <ha)ud dubitat terre 
ferens mandare cacumen wyrszk XV ex. 
YergGeorg 75; ~  'znak diakrytyczny nad literą , 
np. kropka , signum ąuoddam litterae super- 
sc r ip tu n i: Jotha Grece, Jotha Ebraice est littera, 
quam dicimus nos J, et est modicum signum 
super J illud, apex vyrszek (war. ka ł.: virzsek) 
ca 1470 M am Lub 261.

Wierszka *mała sieć rybacka , rodzaj więcierza, 
rete piscatorium  parm m  : In aqua, quae pertinet 
ad haereditatem praedictam, libere cum retibus 
parvis piscabitur, videlicet cum... wiersca, 
filitextilibus et gulgustris capere (1404) XVIII 
K odW P  VII 292.

Wierszny *napisany w ierszem , wierszowany, 
versu s c r i p t u s wierszne wypisanie nędze *elegia, 
utwór o charakterze skarg i, poem a elegiacum : 
Quis tamen exiguos elegos, gl. carmina elegiaca 
vyerszne vypysanye nedze, emiserit autor szlosz- 
cza XV GIKÓrn II 210.

(Wierszotwórca) Wirszotwórca 'poeta, w ier
szopis, tu p isarz, m oralista, poeta , hic: scriptor, 
morum m a g i s t e r Omnis clericus... debet mo- 
deramine esse hvmilis iuxta dictum moralistę 
virszoth<w>orcze; Sis hvmilis mediante modo, 
ne nimium paciaris XV p . p ost. P F  III 290.

(Wierszowy) Wirszowy 'do tyczący wiersza, 
napisany wierszem, versu scriptus*: rozdział wir-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WIERSZOWY WffiRTELNIK 187

szowy 'rozdziałek w wierszu, zwrotka, versuum 
particula distincta: Incisiones, id est metrorum 
distinctiones roszdzaly wyrsowe (Ieremiae la- 
mentationes et oratio eius, Salomonis quoque 
in fine proverbia... eisdem alphabetis vel in- 
cisionibus supputantur I Reg prol.) ca 1470 
MamLub 62.

(Wierszyk) Wirszyk 'krótki tekst pojawiający 
się po psalmach, też po hymnach, lekcjach itp., 
część śpiewanego lub mówionego dialogu między 
prowadzącym modlitwę i odpowiadającymi, ver- 
siculus, qui post psalmos, hymnos, lectiones sim. 
cantabatur*: Wirsziky: Nadroszsza iesth przed 
obliczim bozim szmiercz swiątich iego (Psal 
115, 15). Bandą se weszelicz szwiancz<i> w chwa
le (Psal 149, 5) M W  13 b, sim. ib. 14 b; Wirsik: 
Wirwi od nyerzodnosczi, boże, dusza moia 
(Psal 21, 21)... Panye, raczi wisluchacz mo- 
dlitwomoio (Psal 101,2)M W 3\ b,sim. ib. 31 a. 
40 b, etc.; Wyrszyk: O Anno szwyatha barzo 
myloszyerna, szpomozy koszdego grzesznego 
czlowyeka! M W  85 a, sim. ib. 85 b. 96 a, etc.

Wiertaczka cf. Wierteczka
Wierteczka, Wiertaczka 'jakaś gra hazardowa 

albo dziecinna, rodzaj bąka, ludus ąuidam vel 
aleonum vel puerorum, trochus5: Quomodo ipse 
(sc. plebanus) in nocte sacra, yidelicet de yigilia 
Nativitatis Domini super diem sacrum, quasi 
tota nocte, et Martinus... luserunt tasseres et 
yertaczką cum secularibus hominibus 1459 
MMAe XVI nr 812; Dominus plebanus... 
dixit: Veniamus ludere verteczka ib. nr 814; 
~  z  fleksją łacińską: Invenimus ipsum (sc. ple- 
banum) ludentem verteczkam 1459 MMAe 
XVI nr 814, sim. ib.

Wierteł, Wirtel fo rm y: n. sg. wirtel 1471 
MamKal 87, 1494 Gors Art Rp 20 v; wierteł 
(1350) MMAe III 272, 1463 MMAe XVI nr 
593, ca 1500 R XLVII 354; ~  g. sg. wiertela 
1415 Kościan nr 530, (1431) 1631 ArchSlaw 
II 150; ~  ac. sg. wierteł (1421) 1440 KodWP 
V 312, 1437 AGZ V 92, 1438 Pyzdr nr 1177; 
~  ac. du. wiertela 1444 AGZ XIII 167; ~  n. pl. 
wirtele 1439 AGZ XIII 88, 1462 ib. 383; wiertele 
(1399) 1426 KodWP III 731, (1429) DokMp V 
311, (1439) 1518 DokMp II 298; -  g. pl. 
wierteli 1396 DokMp I 270; ~  ac. pl. wirtele 
(1358) 1524 MMAe X 117; wiertele XV med. 
R XXIV 350, 1489 AcLeop II nr 2107.

Z n a czen ie :  'czwarta część jednostki miary 
wyższego rzędu, ąuadrans, ąuarta pars mensurae 
alicuiuś: Qui habent falsas mensuras: lokecz, 
mary..., corcze, polucorcze, funti, wyertelye 
XV med. R XXIV 350; Cadus est mensura 
wyrtel (IV Reg 6, 25) 1471 MamKal 87; ~  (w od

niesieniu do ciał sypkich, de rebus granis minutis 
constantibus) 'czwarta część korca, cori pars 
ąuarta: Henricus... censum... duorum quar- 
talium farine vlg. wyertelye, de molendino... 
proveniencium,... donavit (1399) 1426 KodWP 
III 731; Jakom sze Sandziuoyewy ne zobyozal 
oszmy czwerczen y vertela rszy skodne zapla- 
czicz 1415 Kościan nr 530; Vnum chorum al. 
yierthel (sc. mąki) (1421) 1440 KodWP V 312; 
Yakom ya panu Janowy nye ranczil za trzy 
*tczwyerthnye rzy y sza wyertel myary nowo- 
myesthskyey 1438 Pyzdr nr 1177; Unum 
quartale, dictum vertel, farine siliginis... <as- 
signamus) 1463 MMAe XVI nr 593; Super 
quatuor equis tres mensuras al. wyerthele 
avene... dare debebit 1489 AcLeop II nr 2107; 
De piso duo trunci cum vno wyrthel 1494 
Gors Art Rp 20 v; Wyerthel coretus ca 1500 R 
XLVII 354; ~  (w odniesieniu do ciał płynnych, 
de liąuoribus) 'czwarta część jakiejś miary piwa, 
pars ąuarta mensurae cuiusdam ceryisiae : Han- 
nus... unum yasculum al. wierteł de levi cer- 
visia... solvere debet et explere 1437 AGZ V 92; 
~  (w odniesieniu do powierzchni, de agri men
sura) 'czwarta część łanu, łaneipars ąuartd: Syl- 
vam in duobus vlg. dicendo wyertel quidquam 
extirpauerint... cmethones (1350) MMAe III 
272; Pro quolibet mechanico ortum liberum, con- 
tinentem duo quartalia vlg. wirtele (1358) 1524 
MMAe X 117; Pratum prope silvam..., conti- 
nentem in se sex mensuras in wlgari scheszcz 
werthely, perpetuo... donacione damus 1396 
DokMp I 270; Pro aratro tribuimus quattuor 
quartalia, quae yiertele nuncupantur (1429) 
DokMp V 311; De quibus quidem pratis pre- 
dictis et agris... eidem ciues a quolibet quartuali 
al. wiertela nobis... per duodecim denarios annis 
singulis... soluere sint astricti (1431) XVI 
ArchSlaw II 150; Syenko... medietatem ville 
sue... yendidit cum omni iure et cum wyrtele 
pratorum quatuor in ipsius pratis 1439 AGZ 
XIII 88; Vendidimus dieto Jacobo molendi- 
num..., tabernam... et hortum in duabus quar- 
tis vlg. wyertelye (1439) 1518 DokMp II 298; 
Maszko... obligavit Stanislao... dua prata al. 
dwa wyertela trawi... in sua hereditate. 1444 
AGZ  XIII 167; Qui ortulani extirpare debent 
vel possunt de merica comuni per duodecim 
quartalia al. yirtele 1462 ib. 383.

Wiertelnik ' urzędnik miejski, występujący jako 
rzeczoznawca w sprawach budowlanych, magi- 
stratus urbanus aedificandi peritus : Alloqutor 
dixit velle docere partitoribus, wyertelnyky, 
quos civitas ad hoc constituisset (OrtMac 
126: przyszyasznymy łudźmy, czo od myasta
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k themu postawyeny) et iurasse[n]t O rtR p  
60, 4.

Wierząc 1. *uznawać coś za praw dę bez 
uwzględniania dowodów rozum owych, credere, 

fidem  habere9: w zwrocie możesz mi wierząc 
m ówiący zapewnia o tym , że  m ówi praw dę: 
Szawszdy ya (sc. kosę) *gothawa noszą, przesz 
dzy<ę>ky noczlegy proszą, wstań ku mnye, 
moszesz my wyerzacz, nye chczacz sya dzyszya 
sznyevyerzacz D e mor te w. 109.

2. 'm ieć nadzieję, mieć przekonanie, że  na 
kim ś można polegać , spodziewać się czegoś 
dobrego od  kogoś, sperare aliąuem nobis bene 
factum  esse, fidućiam  in aliąuo ponere : Vye- 
rzagyą fidens {war. lub.: vffayą fidus; ego ero 
fidens in eum, sc. nomen dei Hebr 2, 13) 1471 
M am  K a i 293.

Wierzący X. * wiarygodny, godny zaufania, crc- 
dibilis, f id e  dignus9: Swadeczstwa twoya werzo- 
cza (testimonia tua credibilia, Pul: obrzodowe 
twogy prawy) yczinila se so barzo FI 92, 7.

2. f wierzyciel, creditor9: Wyerzaczy (war. kal.: 
vyerzączemv) credito<r> (quis est creditor meus, 
cui vendidi vos? Is 50, 1) ca 1470 M am Lub 201.

Wierzba, Wirzba f o r m y :  n. sg. wirzba 1429 
Mo«/wr VI 17, 1460 StPPP  II nr 3652, 1464 
R ost nr 4918, etc .; wierzba ca 1500 Er z  120; 
~  g • sg. wirzby 1423 ArchTerCrac CXCV 177, 8; 
~  n. p l. wirzby 1461—7 Serm  446r; ~  g. p l. 
wirzb 1401 S K J  III 193; ~  ac. p l. wirzby 
1406 P iek  VI 297; -  /. p l. (na) wirzbach FI 
i P ul 136, 2.

Z n a c z e n ia :  bot. 1. *wierzba biała, Salix  
alba L.9: Wirzba salix 1464 R ost nr 4918, sim. 
ca 1465 ib. nr 4078, 1466 R  XXII 27, etc.; 
*Vyrba salix 1472 R ost nr 249; Salix, yyrzba,... 
cortex, flos et folia valent medicine XV p . post. 
R R p  LIII 69; Vyerzbą salix ca 1500 Er z  120; 
~  (m oże też  o innych ga tu n kach ): Na wyrzbach 
(in salicibus)... *zaweszely gesmy organy nasze 
FI 136, 2, sim. Pul; Esz Andreas y yego oczecz 
od dwunaczczye lyath ne byl w dzerszenyy 
wirzb, o yesz sye rzecz wodzi 1401 S K J  III 193, 
sim . ib.; Pro excisione wirzby 1423 ArchTerCrac  
CXCV 177, 8; Eundo per declinacionem, 
dictam smug,... usąue ad rywlum predictum 
et ad salicem arborem, yidelicet yyrzba 1429 
M onlur V I 17; Arbores dictas brzost et yyrzba... 
exsecasti 1460 StP P P  II nr 3652, sim. 1487 A G Z  
XV 568; Effundam spiritum meum super semen 
tuum... et germinabunt inter herbas, quasi sa- 
lices, yirzsbi, iuxta preterfluentes aquas (Is 44, 4) 
1461—7 Serm  446r; ~  Przibac dixit ministe- 
riali: Dabo possessionem w plothi y wirzby 
1406 P iek  VI 297.

188 WIERTELNIK

2. włoska wirzba 'niepokalanek nadm orski, 
krzew  z  rodziny werbenowatych, V itex agnus 
castus L Włoszka wyrzba agnus castus 1485 
R ost nr 5887.

(Wierzbie) Wirzbie coli. 1. ezarośla wierzbowe, 
salictum 9: Martinus... ortum al. grodz siue 
wypusta in salicibus al. w wyrzbyu... yendidit 
1429 M onlur VI 3; ~  w tłumaczeniu łac. sy- 
comorus: Wyrzbye {war. kal.: plonye) *sicco- 
moras (praebuitque rex... cedros quasi $yco- 
moros, quae nascuntur in campestribus multi- 
tudine magna II Par 1, 15) ca 1470 M amLub  
94.

2. 'ga łązk i w ierzbowe, ram i sa lig n e i: Wesz- 
myecze sobye... wirzbye s potoka (salices de 
torrente) a bodzecze syo weszelicz przed panem 
bogem waszem B Z  Lev 23, 40.

(Wierzbina) Wirzbina 'zarośla wierzbowe, sa
lictum9 : Quod fuisset pater eius Jaschco et ipse 
solus in possessione pacifica wirzbine... e t .. .  
wirzbynam acquirendo, ipsum Andream jurę 
euasit pro eisdem wirzbiny 1401 StPPP  II nr 
764; Judicium... decreuit, quod Johannes... 
wirzbynam acquisitam ibidem de przecopa et 
de grobla... excidat <et faciat) vias pro se... 
Alias si non fecerit, tunc ipsam wirzbyno im- 
perpetuum perdere habebit ib. nr 804.

Wierzbnik 'teren porośnięty w ierzbam i, zarośla  
wierzbowe, salictum9: Salicetum locus, vbi salices 
crescunt wyerzbnyk ca  1500 Er z  120.

(Wierzbowy) Wirzbowy 1. 'zw iązany z  w ierzbą , 
saligneus': Vyrzbowy korzeń radix salicis XV 
ex. GILek 72.

2. 'm ający styczność z  w ierzbam i, qui salicibus 
\icinus e s t9: Hoc pertinebit ad Allexandrum 
secus fluvium al. po rz<e>ką wirzbowa 1437 
A G Z  XIII 39.

Wierzch, Wirch, Wirzch f o r m y :  n. sg. wirzch 
1437 A G Z  XIII 53, ca 1465 R ost nr 4211. 4571, 
etc.; wirch 1397 Pozn  nr 329, ca 1465 R ost 
nr 4210; ~  g. sg. wirzchu FI i P ul 49, 5. 77, 27, 
1416 Pozn  nr 864, etc. e tc .; wirchu 1416 Pozn  
nr 914, 1420 JA XII 143; wierzchu (1446) XVIII 
D okM p  III 195, ca 1500 Er z  120; wirzcha 
FI 18, 7, B Z  III Reg 13, 34; ~  d. sg. wirzchu 
1447 D okM p  III 240; ~  ac. sg. wirzch FI 
i Pul 7, 17. 67, 23, 1411 StP P P  II nr 1266, 
etc. e tc.; wirzk R ozm  324; wierzch 1494 A G Z  
XV 572; ~  i. sg. wirzchem Park  413, D łLB  III 
354; ~  /. sg. (na) wirzchu 1428 Pozn  nr 1289, 
B Z  Ex 17, 9. 34, 2, etc. e tc .; wirchu ca 1470 
M am Lub 109, Rozm  159; ~  /. du. (na) wirzchu 
B Z  Ex 37, 8; ~  n. p l. wirzchowie 1444 R  XXIII 
302, B Z  Gen 8, 5; ~  g. pl. wirzchow B Z  Ex 
38, 5; ~  ac. p l. wirzchy FI 103, 3, FI i Pul 128,

WIERZCH
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4, BZ  Judith 4, 3, 1471 MamKal 71; wirchy , 
Pul 103, 3.

Z n a c ze n ia : 1 . 'górna, wyższa lub zewnętrzna 
część czegoś (w przeciwieństwie do dolnej lub 
wewnętrznej części), górny, najdalszy, końcowy 
brzeg czegoś, też powierzchnia, alicuius rei pars 
summa, extrema, cacumen, culmen, \ertex, fasti- 
gium*: Jacosmi przi tem bili, kedi Msczignef 
rzeki pane Vbiscze rzeknocz to słowo, iszcy 
bodze gorzecz wirch głowi 1397 Pozn nr 329; 
Obrocz se boi iego w głowo iego y w wirzch 
iego (in verticem ipsius) zgloba iego sstopy 
FI 1, 17, sim. Pul; Od wirzchnego neba wiszce 
iego (sc. słuńca) i potkane iego asz do wirzcha 
(Pul: wyrzchu) iego (ad summum eius) FI 18, 7; 
Bog zlame głowi neprzyacelow swogich, wirzch 
włosa (verticem capilli) chodzoczich w grze- 
szech swogich FI 67, 23, sim. Pul; Genze po- 
kriwasz wodamy wirzchi (Pul: wyrchy) gego 
(sc. nieba, superiora eius) FI 103, 3; Pan... 
setne wyrzchy (cervices)... grzesznich FI 128,
4, sim. Pul; Petro... merica... circa passionem 
domini vlg. na wirzch wanwossa usque ad 
siluam, dictam narti,... cedere debet 1411 
StPPP II nr 1266; Statuit eum (sc. diabolus 
lesum) super pinnaculum templi na wirzch 
(MamKal 260, Rozm 196: na virzchv, EwZam 
300: na dachv, R XXIV 71: na navissa cąscy, 
leg. część) coszczola (Mat 4, 5) ca 1420 R XXIV 
83; Ad viam iacentem in superiori parte campi 
vlg. do drogi na wirsch pola 1425 Monlur V 
21; Wyrzch tego korabyu (summitatem eius) 
wsnyesz w gromado BZ  Gen 6, 16; Anyol geden 
s wyrzchu (in summitate) gedney stroni a anyol 
drugy[ey] s wyrzchu (in summitate) drugyey 
strony, dwa anyoly na obu wyrzchu (in singulis 
summitatibus) przykrywadla BZ  Ex 37, 8; 
Vlyaw cztyrzy pyerszczyenye myedzyane przes 
telesz dzerszadl wyrzchow (fusis ąuatuor anulis 
per totidem retiaculi summitates) ku przewle- 
czyenyu szerdzy ib. 38, 5; Rosproszi czo pan 
bog po wszech lvdzech od virzchv zemye 
(a summitate terrae) az do krayow gich BZ 
Deut 28, 64; Gdisz vsliszisz zwyok gydocz 
w wyrzchu gruszewya (in cacumine pyrorum) 
BZ  I Par 14, 15; Ne pissch virzchu okroglego 
pissoc Bartka sbavonego Park 413; S virzchem 
okroglem pissi b, bodri thako napissesch ssvee 
ib.; Wyrzch culmen (faciamus nobis civitatem 
et turrim, cuius culmen pertingat in caelum Gen 
11, 4) ca 1470 MamLub 8; Na wyrzch *oltorzą 
ad crepidinem (de sinu terrae usque ad crepi- 
dinem novissimam duo cubiti Ezech 43, 14) 
ib. 232; Wyrzch fastigium (adoravit fastigium 
yirgae eius Hebr 11, 21) ib. 295; W schamem

virzchv in summo ore (estote quasi columba 
nidificans in summo ore foraminis Jer 48, 28) 
1471 MamKal 217, sim. Rozm 83; In eius 
cacumine, na vyrzchu roszgy, columba de celo 
sedisset XV p. post. R XXV 180; In cacuminem 
eius, na yyrzch, spiritus sanctus in specie co- 
lumbe consedisset XV p. post. RRp XXV 180, 
sim. Rozm 83; Traphiles *gvuscz wyrzch (leg. 
w wirzch) rem attigisti acu XV ex. PF III 180; 
Poslye anyoly svoye... z vyrzchv nyeba aze 
na doi (a summis caelorum usque ad terminos 
eorum Mat 24, 31) Rozm 483; * Któryś (sc. Ży- 
dowie) czynyly trzemy na vyrzchv (in superiori 
parte domus), gdzyez vyeczerzaly ib. 521; 
Yze od pyąthney (pro pyąthy) nozney az do 
vyrzchv glovy (usque ad verticem eius Job 2, 7) 
nye było v nym zdrovya ib. 822; ~  Incipiendo 
a summitate al. od wierzchu biota Proczkiego... 
pertinet super Iohannem (1446) XVIII DokMp 
III 195; Declinavimus versus verticem lacus 
Marschouiensis al. ku wyrzchu yeszora Mar- 
schowskyego 1447 DokMp III 240; A qua gra
nicie sipata per prefatum verticem lacus per 
transversum vlg. na przyeky wyrzchu yeszora 
ib. 241; Dymythro... cessit... medietas curie... 
incipiendo sursus fluxum Rudka usque ad sum
mitatem vlg. po vyrzchv Rudky 1457 AGZ 
XIX 500; Eciam prata in summitate piscine 
al. po wyrzch staw (leg. stawu) et piscinam 
totam... dedit 1470 AGZ XVII 34; Alii scopuli 
progressive sunt facti per campum protendentes 
se usque ad superfinem superioris piscine lasz- 
kowskyey al. na wyerzch stawu laszkowskyego 
1494 AGZ XV 572; ~  Nalał nayn (sc. na ka
mień) s wyrzchu oleya (fundens oleum desuper) 
BZ Gen 28, 18, sim. ib. Num 16, 7. 46; Ktoresz 
to (sc. kobyłki) przyk<r)yyo wszitek wirzch 
szyemye (superficiem terrae) BZ Ex 10, 5, sim. 
ib. 16, 14. Num 22, 5; Kazdemv gymyo napisz 
na rosdze s wirzchv (nomen superscribes virgae 
suae) BZ Num 17, 2, sim. ib. Lev 8, 26; Tocz 
lvd, icnze... przikril wirzch zemski (super
ficiem terrae) BZ Num 22, 11; Wiwroczon 
(sc. dom Jeroboamow) y zagladzon z wyrzcha 
zemye (de superficie terrae) BZ III Reg 13, 34; 
Na wyrzchv in superficie (in superficie posuit 
illud, sc. semen Ezech 17, 5) ca 1470 MamLub 
225; ~  (w określeniach terenowych, in terrae 
descriptionibus): In superficie vlg. na wyrzch 
istius fluvii Wrzessycza 1447 AGZ II 129; 
Usque ad aciem montis al. do *wyrsch góry, 
qui iacet supra torrente 1461 AGZ VI 68; 
Consensit in signa ista... supra eodem pro- 
fundo pothok usque in sumitatem eiusdem 
glamboky pothok... et a sumitate eiusdem pro-
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fundi rivuli ro<z>dzelny do *wyrzch paszecz- 
nyego 1468 AGZ  XVI 60; ~  w wyrażeniach 
o charakterze przysłówkowym: do wirzchu 'do 
góry, sur sum \ Które (sc. cki) spoyoni biły od 
dołu asz do wyrzchu (a deorsum usąue sursum) 
BZ  Ex 36, 29; ~  do wirzchu 'wzwyż (do naj
starszego), supra (usąue ad maximum natu)9: 
*Wszitcze rodzaye samczowe od iednego mye- 
syocza esz do wyrzchv (et supra) csm *tisyoczow 
a sedmsed BZ  Num 3, 28; ~  do wirzchu 'do 
ostatka, do szczętu, zupełnie, funditus : Zaszgo 
asz do wyrzchv (usąue ad fumum) wozi twe BZ  
Nah 2, 13; ~  od wirzchu aż do wirzchu 'po 
brzegi, piane9: Napelnyl syo dom Baal od wyrz- 
chv asz do wyrzchv (a summo usąue ad sum- 
mum) BZ  IV Reg 10, 21; ~  z wi(e)rzchu fz góry, 
z wysoka, desuper, deorsum : Prziswal nebo 
s wirzchu (desursum) FI 49, 5, sim. Pul; Kazał 
iest oblocom s wirzchu (desuper) FI 77, 27, sim. 
Pul, sim. XV p. post. JA XII 145; Wyancz thu 
leszal pothle proga..., ano sz wyrzchu szła 
przygoda, nyegdi mrosz, nyegdi woda Aleksy 
w. 105; Wszechmogoczycz poszegna tobye 
poszegnanym nyebyeszkym s wyrzchv (benedicet 
tibi... desuper) BZ  Gen 49, 25, sim. Rozm 292; 
S vyerzchv desuper ca 1500 Er z  120; ~  z wir(z)- 
chu, na wirzch, na wirzchu 'na górze, u góry, 
desuper, supra : Jako Barthosch yest nasch 
brath..., clenotu trszi weze s wyrzchv (war. ib. 
nr 914: s wyrchu) a poi lwa na sczicze 1416 
Pozn nr 864; Nye uczynysz sobye... podo- 
byenstwa, które gest w nyebye s wyrzchu (quae 
est in caelo desuper) a czso gest na szemy na 
dolye BZ  Ex 20, 4; Vczynyo... drugye s wyrzchu 
*przykrzycze (aliud desuper velamentum) s skoor 
czyrwonich ib. 36, 19, sim. ib. Num 4, 6. 8. 
19, 15; Dam wam z wirzchv nyebo (dabo vobis 
caelum desuper) iako zelazo BZ  Lev 26, 19; 
A otho gwyasda... vprzedzala gye, asz gdy 
przyszedvszy stała na vyrzchv (staret supra 
Mat 2, 9), gdzye było dzyeczą EwZam 294; 
Tamo grób byl vykovan z kamyenya y przy- 
lozon kamyenyem na vyrzch (lapis superpositus 
erat ei Jo 11, 38) Rozm 438; ~  z wir(z)chu, na 
wirzchu 'wyżej, powyżej, in parte superiori9: 
Kedym mai rok zawity... o ty rzeczy, *ktorzes 
sza na wirzchu popyschani 1428 Pozn nr 1289, 
sim. Dział 9; Kake gest to z wyrzchu napisanye 
(quis est titulus iste), gesz ia wydzo? BZ  IV 
Reg 23, 17; Gyakosz *szyam Mychal... poszyval 
thakowym obyczayem sz *wyrchy psathym 
1498 SKJ III 335; ~  z wir(z)chu, na wirzchu 
'po zewnętrznej stronie, na zewnątrz, extra, in 
parte exteriori9: Intus et extra s wirzchu... 
s w<n>antrza XV in. R XXV 267; Vdzalal Ba-

laam sedm oltarzow y wklatw z wirzchv (supra) 
czelcze y scopi rzecze kv Balakovi BZ  Num 23, 
14, sim. ib. 23, 4; Fert Iudeus opes..., intus 
adurit eum cura laborąue foris, gl. sc. adurit 
extrinsecus trudzy s wyrzchv 1466 R XXII 
16; Opyąl s wyrzchw postawczem ascensum 
purpureum (Cant 3, 10) ca 1470 MamLub 
147; Ostendit (sc. spiritus sanctus) etiam ei 
(sc. homini) miserrimas penas inferni, interius, 
wnątrz, vite eius multitudinem viciorum, ex- 
terius, na vyrzchv, viam, per quam compleret 
decem precepta domini XV p. post. R  XXV 
176; Et si illos exterius, z yyrzchu, tentabit 
(sc. diabolus), tamen interius eos non ledet 
finaliter vincendo XV p. post. RRp XXV 180; 
~  cf. Wzwierzchu: ~  (o wierzchnim ubraniu 
noszonym na innej części odzieży, de yestibus 
exterioribus) : Opassye gy passem. . . a s  wyrzchu 
naplecznik poloszy (desuper umerale imposuit) 
BZ  Lev 8, 7; V yedney sukny telko chodzyl 
(sc. Jesus), a na vyrchv drugdy plasczem ve 
trzy poły odzyal (chlamyde triangula supra te- 
gebatur) Rozm 159; Gdyż yest myły Iesus tako 
sluzyl (pro slozyl) sve odzyenye..., snadz 
yedna suknya, ktorąz yemv matka vczynyla 
s vyrzchv ib. 532; ~  w wirzk 'na drugą stronę, 
odwrotnym końcem, parte superiore in inferiorem 
versa9: Czo sobota svyączono, to dzysz svye- 
czymy nyedzyelye, yakoby drzeuo vyrzk (leg. 
w wirzk) korzenym obroczyl (ąuasi caput ver- 
sum est in caudam) Rozm 3 2 4 ; (napełnić 
aż) do wir(z)chu '(nalać) do brzegów, do pełna, 
plene (infundere) 9: Do virchv ad summum 1420 
JA XII 143; Napelnyly ye (sc. sądy wodą) 
*ad do vyrzchv (usąue ad summum Jo 2, 7) 
EwZam 303, sim. XV in. R XXV 272; -  być 
z wirzchu 'mieć pierwszeństwo, przewagę, prio- 
rem esse : Vstanovi czo pan bog twoy na głowo, 
a nye na ogon y bodzesz wzdi z virzchv, a nye 
posrod (eris semper supra et non subter) BZ  
Deut 28, 13; ~  być na wirzchu 'mieć rację, 
być górą, recte intelligere9: Kędy then ysti 
Marek przewedze swathky *then rotha, thedim 
na w<i>rszchw 1444 Pozn nr 1647.

2. 'szczyt, wierzchołek, góra, \ertex, montis 
cacumen, mons9: Wisoczi wirzchouie celsi vertices 
(montium celsi vertices sonent) 1444 R XXIII 
302; Specialissime vero arx, vyrsch, Syon dicitur 
ciuitas Dauid, quia ibi... domum suam habuit 
XV med. SKJ V 282; Potem dzeszotego mye- 
syocza... winykno wyrzchowye gor (cacumina 
montium) BZ Gen 8, 5; Ya stano na wyrzchu 
góry (in vertice collis) BZ Ex 17, 9, sim. ib. 
34, 2, ca 1470 MamLub 111; Prziwyodo ge 
(sc. męże) na wyrzch wisokey gori (ad praerup-
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tam cuiusdam petrae) B Z  II Par 25, 12, sim. ib. 
Ex 17, 10. 19, 20, etc.; Ałe Anna... syadala na 
wyrzchu (M amLub 109: na wyrchu) geney gori 
(in supercilio montis) podle drogy B Z  Tob 
11, 5, sim . 1471 M am K al 109; Osadziły wszitki 
wyrzchi na górach (omnes vertices montinm) 
B Z  Judith 4, 3; Przido po stronye gori az na 
sami wyrzch (usąue ad apicem), gen patrzy do 
Dotaym ib. 7, 3, sim. ib. 7, 8; Opuscz thą 
(sc . wodę) na prawo a ffolguy they na lewo a tha 
gydzy asz do vyrzchu, a pod thym yyrzchem 
yest lanczka DILB III 354; A isto scopulo 
equitavit recte per maricam al. na wyrszch góry 
1487 A G Z  XV 568; Yzeby ye (sc. kazanie) 
dvoycz kazał myły Cristus, czvsz na vyrzchv 
góry (in supercilio montis) apostołom, a tlus- 
czam y apostołom na podgorkv stoyącz Rozm  
264.

3. 4dach, t e c t u m Convenit... Petrus... Nico- 
laum... molendinum construere... in fiuvio 
Wy ar sub uno cacumine al. wirzch, sub quo 
cacumine duas rothas molares construere idem 
Nicolaus se obligavit 1437 A G Z  XIII 53; ~  
Domatum fistulas rynny, żłoby, przikriczia, 
virzchi, domatis est tectum domus (II Reg 5, 8) 
1471 M am K al 71.

4. 4grunt należący dodatkowo do wsi lub go
spodarstwa, oddalona część gospodarstwa rolnego, 
ager qui vico vel praedio additur, non a d ia c e f : 
Iohannes plebanus... sua sponte... cessit ville 
Myczelino de excrescenciis al. *wyrzschy tali 
condicione 1463 M M A e  XVI nr 1937.

5. bot. a. 4 śnieżyca wiosenna, Leucoium ver- 
num L .y: Wyrch, wyrzch candidula ca 1465 
R ost nr 4210. 4211; Serenella, candidula wyrzch 
ib. nr 4571; ~ b. 4krwawnica pospolita , Lythrum  
salicaria L .y: Exuperia, aniana wyrzch 1472 
R ost nr 1230.

Wierzchnąć cf. Zwierzcłmąć, Zwierzchować
(Wierzchni) Wierchni, Wirzchni, Wirzchny, 

Wirzni f o r m y : n. sg. m. wirzchni FI i Pul 
77, 39, 1426 M sza  IV s. 315, sim. XII, ca 
1500 E rz 121; /. wirzchnia XV med. R  XXII 
234, XV med. R  XXIII 279, XV med. Z ab  
523, R ozm  846; neutr. wirzchnie XV med. R  
XXII 242, XV p . post. R  XXV 174, XV cx. 
P am Lit XXVIII 307; -  g. sg. m. wirzchniego 
B Z  Gen 14, 18, R ozm  49. 50; /. wirzchnej 
R ozm  813; neutr. wirzchniego FI 18, 6; wirz- 
niego Pul 18, 6; ~  d. sg. m. wirzchniemu FI 
49, 15; wirzniemu Pul 49, 15; ~  ac. sg. m. 
wierchni 1479 K odW il I 371; neutr. wirzchnie 
1423 D okM p  V 262; ~  i. sg. f .  wirzchną Rozm  
556; ~  /. sg. m. (na) wirzchniem 1471 M am K al 
21; wirzchnem ca 1470 M am Lub 21; ~  n. p l.

neutr. wirzchnia N aw  115; ~  g. p l. m. wirzch- 
nich M W  127 a; /. wirzchnich B Z  Num 23, 9; 
~ ac. p l. neutr. wirzchnie XV p. post. R  XXV 
174 i. p l. f .  wirzchnimi M W  134 b.

Z n a c z e n ia :  1. 4znajdujący się w yżej, górny, 
najw yższy, supernus, superior, summus9 : Od 
wirzchnego (Pul: wyrznyego) neba (a summo 
caelo) wiszce iego FI 18, 6; Wyrzchnya 
chrzą<ś>cz ( częśc ) nyeba emisperium XV med. 
Z ab  523; S wirzchnich skal (de summis silicibus) 
vsrz0 gy B Z  Num 23, 9; Na wirzchnyem 
(war. lu b .: wyrzchnem, leg. w wirzchnem) 
progv (B Z: na swyrznych prodzech) in super- 
liminari (cumque viderit, sc. dominus, sanguinem 
in superliminari..., transcendet ostium domus 
Ex 12, 23) 1471 M am K al 21; Item ascribo do
mino plebano in Merecz piscmam al. vyerchny 
prvth ad ecclesiam sancti Martini 1479 K odW il 
I 371; Molaris żarnovy kąmyen vel trzonovy 
zab, vel vyrzchny żarno w ca 1500 E rz 121; ~  4p o 
chodzący z  góry, supernus : Proszą czebie, 
wyrzchnymy pomoczamy podeprzi mye my- 
losczywie M W  134 b.

2, 4nadrzędny, najw yższy w hierarchii, naj
ważniejszy, summus, excelsus, m axim i momenti : 
Kthoro thobye obyatho dal albo obyetowal 
napyrzwy albo wyrzcliny (M sza  I. VII: na- 
pyrszy, VI. VIII. XIV: navyszy, III: nawoncz- 
szy) kapłan (summus sacerdos) 1426 M sza  IV 
s. 315, sim. XII; Drudzi mówili, eze blogoscz 
wyrzchnya gest gescz a pycz dobrze XV med. 
R  XXII 234; To blogoslawyenstwo gedna czlo- 
wyeka ku bogu,... gen gest wyrzchnye dobre 
ib. 242; In bonis summa constancia, gl. excelsa 
stabilitas, hoc est deus gloriosus wyrzchnya 
vstavicznoscz, te confirmet pothwerdzy XV med. 
R  XXIII 279; ~  Gdzye sza vyrzchnya yedna- 
[n]ya z nyszkym (ubi summa imis coniunguntur): 
vyszolcye bosthwo y z nyskym czlowyekyem 
N aw  115; ~  (ja k o  atrybut boga, de d eo ): Bog 
wirzchni (deus excelsus) odkupiczel gich iest 
FI 11, 39, sim. Pul; Tedi potem Melchisedcch... 
noszyl chleb a wy no, bo gest bil pop wyrzchnyego 
boga (dei altissimi) B Z  Gen 14, 18; Duch 
svyąthy wstąpy v czyą y ogarnye czye mocz 
boga yyrzchnyego (virtus altissimi Luc 1,35) 
R ozm  50; ~  Oferuy bogu offero chwali y wra- 
czay wirzchnemu (altissimo, Pul: wyrznyemu) 
obetnicze twoie FI 49, 15; Tenczy bądzye vyelky 
przed bogyem, yze bądzye vezvan szyn vyrzch- 
nyego (filius altissimi Luc 1, 32) R ozm  49; 
~  wirzchni duch 4anioł, angelus: Iegosz boskym 
przeyrzenym człowieczemu rodzaiowi wirzch- 
nych duchów pomoci naam ysluguyo M W  
127 a; ~  wirzchn(i)a moc, moc wirzchn(i)a
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f najw yższa (boska) władza, zwierzchnictwo, sum
ma p o te s ta s :  *Wyrszchnyg moczy 1413—4 JA  
XIV 503; Nye rychły, boz yescze nye vczvyr- 
dzon moczą yyrzchną (nondum es indutus vir- 
tute ex alt o) R ozm  556; Thy by ny myal nyyed- 
ney moczy nade mną, bycz nye dana była od 
vyrzchney moczy (nisi tibi datum esset desuper 
Jo 19, 11) ib. 813; Yako myły Cristus myal 
gadanye s Pylatem y vkazal, yzby ny myal mo
czy ssądzycz yego, by nye była mocz vyrzchnya 
ib. 846; ~  wirzchnie prawo 'zw ierzchnictwo są
dowe, iudicandi po testas : Vendidimus nostrum 
ius supremum al. yyrzchnye prawo et totum 
dominium... in yillis nostris 1423 D okM p  V 
262; ~  ~  wirzchna część rozuma *sumienie 
habitualne, zdolność poznawania pierw szych zasad  
porządku praktycznego, habitus conscientiae, bo- 
num a mało discernens : Wyrzsch<n)ą cząscz 
rosuma sinderesis (R ozR acz 185 r: sinderesis 
est superior pars rationis, scilicet vis motiua 
animae stimulans et mouens ad bonum et 
abhorrens malum) 1441 R  XXV 268.

3. fzew nętrzny, externus, ex terior*: Xpus dicit 
oculos sanctos suorum apostolorum interiores, 
*wnatzne, et exteriores y wyrzchnye XV p . post. 
R  XXV 174; Ibat Ihus in ciuitatem. Notandum, 
quod quintuplex est ciuitas: interior *wnathrze, 
exterior wyrzchnye, superior vysze, deterior 
podleysze, inferior nyskye ib.; Wyrzchnie ex- 
terior XV P am L it XXVIII 307.

(Wierzchnie) Wierznie, Wirzchnie 'oplata rocz
na płacona od  domu m iejskiego, census annuus 
a domo urbana so lu tu s: Spinacula domorum 
al. wyrzchnye seu limitalia al. progowe dictis 
aduocatis incole eiusdem ciuitatis censum sin- 
gulis annis tenebuntur soluere (1375) M M A e  
X 284; Iuramentaque vlg. przyszaszne idem 
advocatus pro se tutum obtinet. Liberavimus 
eciam predictum ab omni solucione pecunia- 
rum, wyerznye dictarum 1439 W ierzbFrag 26.

(Wierzcholec czy  Wierzchołek) Wirzcholec 
czy  Wirzchołek *ja k a ś  opłata na rzecz pana  

feudalnego lub wójta, m oże o d  domu m iejskiego, 
census ąuidam domino feo d a li vel a d w ca to  fo r -  
tasse a domo urbana solutus': Inter... Mar- 
cissium... actorem ex una et Nicolaum... parte 
ex altera materia questionis fuit judicialiter 
exorta pro utilitatibus articulorum inferius 
scriptorum, <in> Polonicum eos sic expri- 
mendo: thargowe, ogrodne, wirzcholec, poczthy 
myodowe in fine laneorum..., post centum 
octo laneos ciuitatis Dambow Dzal, aduocacie 
ipsius Nicolai 1433 StPPP  II nr 2486.

Wierzchołek cf. Wierzcholec
(Wierzchowato) Wirzchowato'z  czubem , z  nad

datkiem , kopiato, abunde, supra modum  : Ple- 
banus dixit, quod sibi... solvunt (sc. cmethones) 
unum chorum cum summitate al. wirzchowato 
1460 M M A e  XVI nr 566.

(Wierzchowaty) Wirchowaty, Wirzchowaty 
f o r m y :  g. sg. f .  wirzchowatej 1438 P yzdr  nr 
1177, 1492 W ilkLubl 5; ~  ac. sg. m. wirzcho
waty 1447 BenLub 258; /. wirzchowatą XV 
ex. R  XXV 142; wirchowatą XV in. R  XXIV 
74; ~  ac. p l. m. wirzchowate (1451) BenLub 276.

Z n a c z e n ie :  (w  odniesieniu do m iar ciał 
sypkich, de mensuńs granorum) 'nasypany z  czub
kiem , z  nadwyżką, czubaty, kopiaty, confertus, 
agitando condensatus, abundans : Mensuram bo- 
nam et confertam, et coagitatam, et super- 
effluentem, vir[w]chovatą (R  XXV 142: wyrz- 
chowatą, ib. 173: oplynyoną, M am K al 272, 
JA  XII 143: oplyvayączą), dabunt in sinum 
vestrum (Luc 6, 38) XV in. R  XXIV 74; Nobilis 
Nicolaus... fideiussit XX mensuras siliginis su- 
perhabundantes al. *wyrschowatey mensure Cra- 
coviensis dare nobili Pakosio 1430A rchC astrC rac  
IV 111, 736; Yakom ya panu Janowy nye 
ranczil za trzy *tczwyerthnye rzy y sza wyertel 
myary nowomyesthskyey, mary wyrzchowathey 
1438 P yzdr  nr 1177; Dum in molendino nostro 
quispiam oppidanorum... braseum molere vo- 
luerit, chorum brasei superefluentem al. vyrz- 
chowati... tenetur dare 1447 BenLub 258; Om- 
nes... agros colentes... solvere debent quilibet 
de manso uno... duodecim choros utrisque 
frumenti cumulatos vlg. wirzchowate (1451) 
ib. 276; Dicti braseatores quot coros tritici 
mensure simplicis al. rowney sustulerint, to- 
tidem coros mensure superagitate al. vyrz- 
chovatey myery brasei extradere tenebuntur 
1492 W ilkLubl 5.

Wierzchowina, Wirchowina, Wirzchowina
f o r m y :  g. sg. wirzchowiny 1458 A G Z  XI 434, 
1466 A G Z  XIX 533, 1485 A G Z  XVI 193; wir- 
chowiny 1445 A G Z  XI 254, 1462 ib. 468. 469, 
1465 A G Z  XVI 24; ~  ac. sg. wirzchowinę 
1500 A G Z  XVIII 538; wierzchowinę (1475) 
1784 KodTyn  506; ~  /. sg. (na) wirchowinie 
1464 A G Z  XIII 429; ~  n. p l. wirzchowiny 
1485 A G Z  XVI 193; wirchowiny 1447 A G Z  XI 
313; wierzchowiny (1400) 1523 D okM p  I 295; 
~  g. p l. wirzchowin 1441 A G Z  XI 176, 1460 
A G Z  VIII 137. 138; ~  ac. p l. wirzchowiny 
1458 A G Z  XI 434; wirchowiny 1454 A G Z  XI 
399; ~  i. p l. wirzchowinami 1460 A G Z  VIII 
137, 1481 A G Z  XVIII 213, 1489 ib. 275; wir- 
chowinami 1447 A G Z  XI 313, 1462 ib. 469; 
wierzchowinami (1400) 1523 D okM p  I 295, 
(1405) D okM p  V 46; wirzchowiny ca 1470
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M am Lub 155; wirchowiny 1454 A G Z  XI 399, 
1462 ib. 471.

Z n a c z e n ia : 1. *górny, począ tkow y bieg rzek i 
lub strumienia wraz z  dopływam i, górna, p ły tsza  
część stawu na rzece, też terew do nich p rzy le 
gający, flum inis cursus superior,. piscinae pars  
superior eademąue non alta , etiam  regio superio- 
ribus fiuminum vel piscinarum partibus adiacens \ 
Signa... granicierum... demonstraverunt... ab 
isto ąuercu per montem... ad f l u m e n . e t  
eodem flumine ad montem uno litore usque ad 
summitatem eiusdem fluvii, videlicet de {pro  
do) *vyerschowyny ultimam (1398) 1532 D okM p  
I 280; Qui rivi seu sumitates al. wyerzchowyny 
defluunt in rippam Hoczew (1400) 1523 ib. 
295, sim. ib .; Ibi rivi sive fluvii, qui defluunt in 
rippam dictam Solyna ex utraque parte cum 
eorum sumitatibus, verticibus al. sz wyerzcho- 
wynamy ib., sim. (1405) D okM p W 46; Usque ad 
inchoacionem predicti fluuii Borowa vlg. do 
♦wyrzchowine 1420 M M A e  XVII 184; Damus 
libertatem... <prandere> in omnibus piscaturis 
fluvii, dicti Czarna,... usque ad piscinam Mar- 
cisii sculteti in Trzebowniczsco al. na *wirszcho- 
winie (1439) 1541 D okM p  V 399; Emiserunt... 
limites et granicies... usque ad Sosny dzal, 
non tangendo superioritates al. wyrzchowyn 
ville Dednya 1441 A G Z  XI 176; Paulus... 
resignavit... suam porcionem, incipiendo od 
wirchowyny fluminis Czarnego *potok0 1445 
ib. 254, sim . 1465 A G Z  XVI 24; Incipiendo po- 
nysza {pro  ponysze ?) ville Wissloczek ille omnes 
wyrchowyny debent provenire super danyną 
regalem, Moschczanyecz cum omnibus wircho- 
wynamy usque ad flumen Lespedar... pertinet 
ad dominum vexilliferum. Item medietatem 
Nyezablecz habent domini Mathiaschouiczy 
usque ad wirchowyny et qui wirchowyny de
fluunt in flumen Hoczew, eedem sunt eorundem 
dominorum 1447 A G Z  XI 313; In eisdem pecu- 
niis obligavit ipsis villam suam... et Gdiczinam 
flumen cum wirchowini et silvas omnes po wir
chowyny 1454 ib. 399; Primum scopulum... si- 
paverunt... in silva... supra decursus fluviorum 
al. nad wyrzchowynamy pothokow 1460 A G Z  
VIII 137, sim. 1481 A G Z  XVIII 213; A summi- 
tate sive decursu al. od wyrzchowin supradicti 
fluvii Orzyechowka Parva per divisionem... sco- 
puli sunt sipati 1460 A G Z  VIII 137, sim. ib. 138; 
Margaretha... vendidit villam suam Kuco- 
lowką in flumine Denowka <sitam> tam remote: 
ab vsczye usque ad ipsius wyrchowyny et 
a wyrchowyny usque ad roszdzyelye 1462 A G Z  
XI 468, sim . ib. 469; Villam Vlynycza dedit 
cum omnibus aquarum decursibus al. z wyrcho-

WIERZCHOWINA

wynamy, qui ad dictam villam decurrunt ib. 
469; Usque ad scopulum, qui factus est superius 
piscinam Zavissii al. na vyrchovinye 1464 
A G Z  XIII 429; Scopulos fecerunt usque ad 
sublimitatem al. do wyrzchowyny piscine 1466 
A G Z  XIX 533; Alii scopuli sipati sunt non re
mote a campo Szicluciensi, qui transeunt unus 
post alium usque ad summitatem rivuli al. na 
werzchowine strugi (1475) 1784 KodTyn  506; 
In eodem rivulo Koszianka ex utraque parte 
sipati sunt scopuli et transeunt super summi- 
tates al. na wierzchowinę ib.; Alie parti... 
cesserunt ville... usque ad fluyium Wloscha- 
czycze et a Wloschaczycza supra usque do 
*wyrschchowyny 1483 A G Z  XVI182; In prefatis 
silvis alvei al. pothoky seu vyrzchovyni, in 
quibus possent locari nove ville..., hec ville 
debent esse... per medium dividende,... non 
tangendo alveos al. pothokow seu vyrzchovyny, 
in quibus nunc ville sunt locate 1485 ib. 193; 
Hryczko dieto Olyechnoni... permutavit suum 
fortalicium... cum prefate piscine rippis, aggere, 
inundacionibus al. sz vyrzchovynamy 1489 
A G Z  XVIII 275; Quos {sc. centum florenos) 
se solvere obligavit sub intromissione in villa 
suam Zalvsze... cum silvis et earum eminenciis 
al. z *wyrszchowyny 1494 A G Z  XVI 255; 
Ianussius... villam Kropyvnyky... cum piscina 
superiori in Nyehnovycze, que sumitatem al. 
vyrzchovyną inundat al. zalyeva..., obligaverat 
1500 A G Z  XVIII 538.

2. *grzbiet w zgórza , wzniesienia, montis pars  
summa, vertex , cacumen : Ut longe... potest 
locari (se. villa) supra ad verticem moncium al. 
na wirzchowiny cum Skowierzowa villa 1458 
A G Z  XI 434; Qui fluvius dividit ipsas Sliwnicza 
usque ad vertices moncium al. do wirzchowyny 
ib.; Stanislaus... villam Kankolowka pro se 
habebit... et cum omnibus wirchowyny in ta- 
libus metis 1462 ib. 471, sim. ib.; A quo scopulo 
aciali ivimus... usque ad superficiem al. przez 
*wyrschowyny podzyelne 1491 A G Z  XIX 559; 
~  Verticibus wyrzchowini (Sap 13, 13) ca 1470 
M amLub 155.

Wierzchowisko, Wirchowisko, Wirzchowisko
f o r m y : n. sg. wirzchowisko 1398 StPPP  VIII 
nr 7736; ~  g. sg. wirzchowiska (1432) 1618 
D okM p  V 337, 1456 A G Z  II 151; wierzchowiska 
(1476) BenLub 360; ~  i. sg. wirzchowiskiem 
XV med. LubPodk 124; ~  /. sg. (na) wirz- 
chowisku 1469 A G Z  VI 138, DILB II 480; -  
n. p l. wirzchowiska 1402 A G Z  VIII 50; ~  i. p l . 
wirzchowiski 1466 StPPP  II nr 3821; wierzcho- 
wiski (1448) 1574 D okM p  III 250; -  /. pl. 
(na) wirchowiskach 1466 A G Z  XII 307.
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Z n a c z e n ia : 1. 'górny, począ tkow y bieg rzek i 
lub strumienia wraz z  dopływam i, górna, p ły tsza  
część stawu na rzece, te ż  teren do nich przylega- 
ją c y , flum inis cursus superior, piscinae p ars su
perior eademąue non a lta , etiam  regio superio- 
ribus fluminum vel piscinarum partibus adiacens : 
Ulterius transeundo per campum predictum 
pro wirzchouisco campum ibidem ad Grussow 
debet spectare et ulterius a wirzchouisco per 
intersignia usque ad lang 1398 StPPP  VIII nr 
7736; Kmethonibus... liberum sit et esse debet 
piscari... in aquis fluentibus et sumitatibus 
earundem piscinarum, dictis vlg. wyrzchowysca 
1402 A G Z  VIII 50; Ibi flumen praefatum dividit 
iterum haereditates plebani et Alberti usque 
ad gradum fluminis al. do wirzchowiska Ko- 
notopae (1432) 1618 D okM p  V 337; Com- 
mittimus... locationem villae in tenuta nostra... 
in fluvio dieto Bochurca... cum aliis rivulis 
al. wyerzchowysky (1448) 1574 D okM p  III 
250; Petrus... inscribit... pistinam totam cum 
ambabus rippis et cum superficie tota al. 
s wyrzchowyskyem XV med. LubPodk  124; 
Cum hys metis et graniciebus, incipiendo 
a principio silve al. od wyrzchowyska, iacentis 
circa fluvium... usque ad aggerem 1456 A G Z  
II 151; Quod kmethones in superioribus locis 
al. na wyrchowyskach obstaculis al. iaszmy 
debent prandere pisces 1466 A G Z  XII 307; 
Totam suam partem... vendidit cum... duabus 
piscinis superioribus cum summitatibus ipsa- 
rum al. z wyrzchowysky et cum rippis 1466 
StP P P  II nr 3821; Ibique in sumitate al. na 
vyrzchovyszkv illius luti Ruthka ultimus sco- 
pulus sipatus est 1469 A G Z  VI 138; A superficie 
al. oth wyerzchowyska antę villam Bodzinyewo 
vadit planicies al. smvg (1476) BenLub 360; 
Stadium agri est eiusdem ecclesiae m summitate 
eiusdem piscinulae na wyrzchowisku DILB  II 
480.

2. *wierzchołek (roślin y), cacumen (plantae)*: 
Vyrzchowisk<o> cima XV p . p o s t. P F  V 9.

(Wierzchowizna) Wirzchowizna 'grunt nale
żący  dodatkowo do wsi lub gospodarstwa, odda
lona część gospodarstwa rolnego, ager qui vico 
vel praedio additur, non adiacet Circuendo per 
silve extremitatem al. przes yirzchowyzną, per 
quam... rivus Mokrzecz principalius defluit 
1462 A G Z  VI 72.

Wierzeje p i  tantum 'drzw i zewnętrzne dwu
skrzydłow e, wrota, podwoje, valvae externae bi- 
fores, ostium': Thomas... cum Alberto... ter- 
minum habet peremptorium pro... scissura por- 
tarum... et pro granario, et pro *wererza 
(var.: wereya) 1376 StPPP  VIII nr 331; Iensze po-
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wiszasz me z wrót sme<r>tnich, bich wipowedzal 
wszitco chwalene twoie w werzeiach (in portis, 
P u l: w ulyczkach) czory Syon FI 9, 13; Verzeye 
foras 1434 P F  V 31; Wszitka myasta byli 
omvrowane mvrmi przewisokimi y wyerzeyami 
(portis) B Z  Deut 3, 5; Do wroth onego zie- 
myanyna przygechawszy (sc. służebnik) swą 
laską ma vderzycz w wierzege (ad portam 
curiae... suo baculo tangendo, Sul 26: w wrotha 
dworv... swą lyaską tykayącz) a gego zawolacz 
D zia ł 14; Portas al. werzeye 1469 Tym Proc 240; 
~  'słupy, na których wiszą skrzyd ła  drzw i, 

postes, ąuibus fo res  appenduntur*: Ibi vidi postes 
duos al. vyerze<je> stantes antę thabernam 
1451 A G Z  XIII 316; Z wyerzeyamy (war, lub.: 
s wyerze[n]y<a>m<i> cum postibus (Samson... 
apprehendit ambas portae fores cum postibus 
Jud 16, 3) 1471 M am K al 60; Proposuit (sc. 
plebanus), quomodo eidem uxor sua (sc. ta- 
bernatoris) incantaciones faciendo in postibus, 
al. na werzeyach, excidebat 1476 M M A e  XVI 
nr 845.

Wierzeń c f  Wierny
Wierzenie 'uznawanie za  praw dę nauki p ro 

roków i kościoła, wiara, fides Christiana : Thedy 
on <rzecze> k nemu (pro  k nema): O saleni 
a pozdny sercem k werze<ni> (ad credendum 
Luc 24, 25) we <w>sem tern, ges to so mówiły 
proroczi ca 1425 E w K R eg  42; Troyakye so 
rzeczy, przes yezz sye kto wydzy od lyvda 
swyot:... wtóre lacznoscz wyerzenya nyemo- 
drych (facilitas credulitatis insipientium) XV 
med. M P K J  V 428; Pochopna kv wyerzeny 
seducibilis ad credendum 1461—7 Serm  444r.

(Wierzgać) Wirzgać 1. (o  zw ierzęciu , de ani- 
m ali) 'kopać, uderzać tylnym i nogami, calci- 
trare, pedibus ferire  : Qui, gl. sc. bos, pede, qui 
cornu pugnat, gl. recalcitrat yiszrzga, abire 
iugo 1466 R  XXII 16.

2. (o  człowieku, de homine) piętą wirzgać 
'sprzeciw iać się komuś, buntować się, calcitrare, 
rebellare : Pyąthą yyrzgacz calcitrare (durum 
est tibi contra stimulum calcitrare Act 9, 5) 
ca 1470 M am Lub 298.

3. 'wracać, cofać się, reverti, regredi' ( ? ) :  
Virzga repedat (tunc pede praecipites repedant, 
gl. regrediuntur yczyekayą, ad tecta Quirites) 
1451 R  XXII 41.

(Wierzgnąć) Wirzgnąć 'sprzeciw ić się komuś, 
zbuntować się, calcitrare, rebellare : Rostyl iest 
mylosny y wyrzgnol (recąlcitravit Deut 32, 15) 
Pul Deut 22.

Wierznie c f  Wierzchnie
Wierzyć f o r m y :  praes. ind. 1. sg. wierzę 

FI i Pul 26, 19, W ierzę 1. 3—8, etc., 1421 Kościan
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nr 868, etc. etc.; 2. sg. wierzysz Gn 171b, 1421 
Kościan nr 868, EwZam  302, e tc .; 3. sg. wierzy 
Gn lb, 1440 Pozn nr 1603, Sul 35, etc. e tc.; 
2. du. wierzy ta Rozm  297; 1. p l. wierzymy XV 
in. R  XXV 218, XV p . post. GIDom  56, Rozm  
250, etc.; wierzemy Rozm  43. 72. 212; 2. p l. 
wierzycie XV in. R  XXIV 75, EwZam  305, 
XV ex. M P K J  II 319, etc.; 3. pl. wierzą Blaż 
320, O rt M ac 75, O rtO ssol 59, 1, e tc .; ~  imper.
2. sg. wierzy ca 1400 C yzW roc, D ek  I 3, Bogur 
BDE, etc., Rozm  293; wierz D ek  I 4. 5. II 4. III 
26. VI, Bogur CF, etc.; wirz Bogur E; 2. pl. 
wierzycie R ozm  430. 452; wierzcie B Z  II Par 
32, 15, Rozm  468. 562. 575; wirzcie Rozm  482. 
483. 561; ~  part. praes. act. adv. wierząc Spow
3, XV in. R  XXIV 73, B Z  Judith 8, 27, etc.; 
adi. ac. sg. m. wierzącego 1471 M am K al 265; 
g. p l. m. wierzących Pul 66 arg. 69 arg.; d. pl. m. 
wierzącym ca 1431 M sza  XII s. 220, Pul 1 arg. 
118 arg. 1, etc.; ac. pl. m. wierzące FI i Pul 
67, 20, Rozm  233; cf. też Wierzący; ~  inf. wie
rzyć XV p. pr. GIJag 93, XV med. G lW roc  
47v, XV med. S K J  V 257, etc. e tc.; ~  fu t. 2. 
sg. m. będziesz wierzyć Rozm  231. 438; 3. sg. m. 
będzie wierzyć B Z  Gen 21, 7, M W  114a, Rozm  
228, etc.; wierzyć będzie FI i Pul Ath 40, B Z  
Ex 19, 9; 2. pl. m. będziecie wierzyć Rozm  262. 
472. 742; 3. p l. m. będą wierzyć Rozm  229. 
397; ~  praet. 1. sg. m. wierzył jeśm Fl i Pul 
115, 1. 118, 66; wierzyłem M W  28a; ja wierzył 
R ozm  8; /. -m wierzyła Rozm  437; 2. sg. f . -ś 
wierzyła EwZam  289; 3. sg. m. wierzył B Z  II 
Par 3, 6, O rtO ssol 57, 1, EwZam  304, etc.; 
f .  wierzyła XV med. P F  IV 594, 1461—7 Serm  
444r; neutr. wierzyło Rozm  434. 468. 473; 
1. p l. m. wierzyliśmy XV med. S K J  149; 2. pl. m. 
wierzyliście B Z  Deut 1, 26; -ście wierzyli B Z  
Deut 1, 32, Rozm  453. 454. 574; 3. pl. m. wie
rzyli są Fl 77, 26. 105, 13. 25, B Z  Ex 14, 31; 
są wierzyli Rozm  459. 473. 571; wierzyli 
Fl 77, 36, Pul 77, 26. 105, 13, etc. e tc .; ~  pląperf. 
3. sg. m. jest był wierzył Gn 4a. 184b;/. jest była 
wierzyła Gn 4a; ~  condit. 1. sg. m. (-)bych 
wierzył R ozm  55. 424; 3. sg. m. (-)by wierzył 
F l i Pul Ath 27, D zia ł 21, M W  112a, etc.; 1. 
pl. m. -bychom wierzyli Pul 107 arg. Ath 28; 
-bychom wierzeli Fl Ath 28; bychmy wierzyli 
R ozm  162; -byśmy wierzyli M W  112a; 2. pl. m. 
wierzylibyście R ozm  262; (-)byście wierzyli 
R ozm  238. 262. 353, etc.; 3. p l. m. (-)by wie
rzyli 1484 R eg  706, Rozm  439. 578. 809; -  
condit. praet. 3. p l. m. -by byli wierzyli Gn llb; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. wierzon Pul 77, 11; 
neutr. wierzono 1424 Kościan nr 1044; ~  praes. 
pass. 3. sg. m. jest wierzon Fl 77, 11.

Z n a c z e n i a : 1. fm ieć przekonanie o egzystencji 
boga, jego  nadprzyrodzonej m ocy, praw dzie jeg o  
objawienia i nauki kościoła, credere in deum , 

fidem  Christianom profiteri : a. bez dopełnienia 
w tekście polskim : Iol ies ioczstwo..., bo za- 
prawdo ne werzocze przebiwacz w gospodne 
bodze (etenim non credentes inhabitare do- 
minum deum) Fl 61, 20, sim . Pul; Wierzył gesm, 
przetosz... mowyl gesm (credidi, propter quod 
locutus sum) Fl 115,1, sim. Pul; Werzi (C yzP ło c: 
tho werz) ca 1400 C yzW roc; Et ut credentes, 
a verąc, vitam habeatis (Jo 20, 31) XV in. 
R  XXIV 73; Doyąd ne vidzicze dzyvov a szna- 
mon, ne chczecze werzicz {M P K J  II 319: nye 
wyerzyczye) nisi signa et prodigia videritis, non 
creditis (Jo 4, 48) XV p . pr. GIJag 93; Yeno 
hysz mamy pefno werzicz [y] nyne y bosym 
wysnanym, y waru nascho XV med. G lW roc  
47v; Nunc enim proprior est nostra salus, 
quam cum credidimus, gl. sc. in baptismo nyszly 
gdy vyerzylyszmy na krzcze (Rom 13, 11) XV 
med. S K J  I 49; Blogoslavyona, chtorasz wye- 
rzyla (quae credidisti Luc 1, 45) EwZam  289; 
Vzdrov króla Abagara, navczy y {leg. ji 'go*) 
vyerze krzesczyanyskey, kyedy bądzye vyerzycz 
(de fide catholica credentem informaret) R ozm  
229; Oney nyevyesczye movyly, yze nye prze 
tvoyą mową vyerzymy (credimus Jo 4, 42), alye 
yzeschmy samy schlyschely ib. 250; Vyerzysch 
synv (confide filii Mat 9,2), odpusczony tobye 
bądą grzechy tvoye ib. 293; Vschakoczyem 
rzeki, yze badzyeschly vyerzycz (si credideris 
Jo 11, 40) ib. 438; Alye prze thy ystne vczynky 
vyerzczye (propter opera ipsa credite Jo 14, 12) 
ib. 562.

b. kom uś, czemuś: Wyerzyly s[e]o {Pul: 
wyerzyly) słowom yego (crediderunt verbis eius) 
Fl 105, 13; Kaznom twogym werszyl gesm 
(mandatis tuis credidi, M W  28a: wierzilem) 
Fl 118, 66, sim . P u l; Bal sze gesth lud pana 
y wyerzyly S00 panu a Moyszeszowy (crediderunt 
domino et Moysi) B Z  Ex 14, 31; Wszakscze 
nye wyerzili panv (nec... credidistis domino) 
bogv naszemv B Z  Deut 1, 32; Alye kyedy nye 
chczeczye temv pysmv vyerzycz, yako bądzye- 
czye slovom moym vyerzycz (si... litteris non 
creditis, quomodo verbis meis credetis Jo 5, 47) ? 
R ozm  262; ~  k czemuś: Nye wyerziliscze 
k rzeczi (increduli in sermonem) pana boga na
szego B Z  Deut 1, 26.

c. kogoś, coś: Po[s]trzebyzno gest kv wecz- 
nemv zbawenv, aby... czala przygocze tesz pana 
naszego Gezv Krysta werne werzil (ut incarna- 
tionem... fideliter credat) Fl Ath 27, sim. Pul, 
M W  112a; Ta yest wyara *krzyestanska, yosz
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alysz wszelky werne y twardo werzycz <nie> 
*bodze (quam nisi quisque... crediderit, M W  
114a: ktorey... nye bandze wierzicz), zbawon 
bycz ne może FI Ath 40, sim . Puł; Wyersz bogą 
gyednego D ek  VI; Caritas, gl. id est homo 
habens caritatem,... omnia suffert, omnia credit 
czlowyek mayaczy myloszerdze... wszyczko 
wyerzy, czokoly zaleszy kv zbawyenv (I Cor 
13, 7) XV med. S K J  I 71, sim. XV p . post. 
GIDom  46; Yesthlyby tho mocznye vyznavali 
a vyernye yyerzyli y prawdzyvye,... mogą 
byczi... przyączi w then tho zakon 1484 Reg  
706; Mam boga [boga] samego mylosnyka 
mego, gegosch vyerze (quem credo), ysch yesth 
czala mego myłoznyk R ozm  25; A  c zo  mye 
zvodzyczye, yschby yą anyol czyąską vczynyl, 
abych to vam yyerzyl (ut credam vobis) ib. 55; 
Przystąpyyschy k nyemv saduceovye, czy ka- 
czerze, y<s)ch smartvychvstanya nye vyerzącz 
(qui dicunt non esse resurrectionem Mat 22, 23), 
y pytały mylego Iesusa ib. 413; Thy vyerzysch 
syna bożego (tu credis in filium dei Jo 9, 35)? 
ib. 424; ~  z  podwójnym  acc.\ Czerkew ku 
Kristowy, a oney Xpus prorokuye napomynayo 
nas, abychom Krista boga y czloweka werzyly 
Puł 107 arg.; Bo on zdradzyl Iesucrista, kto- 
regosz telko vyerzyl czlovyeka Rozm  760.

d. w kogoś, c o ś: Tegodla, ysze ktoricz czlouek 
ven verzy, tenczy bodze veszuan ku uekuge 
svathlosczy Gn lb; Bo ne werzili so (Puł: nye 
wyerzyly) w boga (non crediderunt in deo) 
ani pwali so we zbawenu iego FI 77, 26; We 
wszech tich zgrzeszili ieszcze a ne werzili w dziwi 
iego (non crediderunt in mirabilibus eius) FI 
77, 36; Werzo (W ierzę  9. 12: wyerze) w szwo- 
thego ducha W ierzę 1.3—8. 10. 11. 14. 16—18. 
20; Vyerza w boga oczcza wsechmogączego 
W ierzę 20. 21; Werzi (D ek  I 5. III 26: vyerz, 
I 4. II 4: wyersz) w boga yednego D ek  I 3; 
Przezdzathkyni począla, ysze w boga wyerzyla 
XV med. P F IV 594; O przesczodry zbawyczye- 
lyv, day my za wżdy w szyą wyerzycz! N aw  92; 
Bychmy tym lacznye vyerzyly v Yesucrysta 
(ut credatur in Iesum), tuta ych (sc. cudów) 
nyeczo popysano R ozm  162; Vyelye vesela 
s tobą ostavya z moych zvolyenykow vyer- 
nych, w mye vyerzycz (in me credituri) a tobye 
prze myą badą barzo radży sluzycz ib. 171; 
Yze <wiele> bądzye ych v mye vyerzycz (quod 
in me multi credent) ib. 228; Krezy wschytky, 
którzy bądą v mye vyerzycz (ut... credentes 
in eum... baptizaret) ib. 229; Badzyeszly ven 
vyerzycz (in eum si credideris), popelny szye 
tvoya wschytka volya ib. 231; Tocz yest vczynek 
boży, abysczye vyerzyly v tego (ut credatis in

eum Jo 6, 29), ktoregosz on vam posiał ib. 353; 
Vyerzylo ven (crediderunt in eum Jo 10, 42) 
vyelye lyvda ib. 434; Czy, którzy ssą ven yyerzyly 
(credentes in eum Jo 7, 39) ib. 459, sim. ib. 571; 
Dokąd szvyatloscz maczye, vyerzczye v svya- 
tloscz (credite in lucern Jo 12, 36) ib. 468; 
Vyrzczye v boga y v myą vyrzczye (creditis in 
deum et in me credite Jo 14, 1) ib. 561; Alye 
nye telko za nye proschą, alye y za thy, czo 
v mye verzą przez slovo (sc. apostołow, qui 
credituri sunt per verbum eorum in me Jo 
17, 20) ib. 578; Vyedzyal, yz gy przez zasroscz 
yąly vysschy caplany... boyącz szye, by ven 
vschysczy vyerzyly ib. 809; ~  Wierzę w boga 
* W yznanie zasad  w iary chrześcijańskiej, zw ane  
tak  od  pierw szych słów , Symbołum Apostolicum  : 
Mayą zmoviczi mnyeysze Credo..., tho yesth 
Vyerzą w boga wszechmogączego (minus sym
bołum... adiciant) 1484 R eg  714.

e. w czym ś: W tym vyerzymy (in hoc credimus 
Jo 16, 30), yzesz od boga vyschedl R ozm  575.

f. z  inf.: Werzo widzecz dobra bosza (credo 
videre bona domini) w zemi sziwoczich FI 26, 
19, sim. Puł; ~  Ad tam incomprehensibile 
misterium se credebat (sc. Maria) electam 
a fszacosz na taka neogarnona tayemnoscz 
bożo vierzila sza bycz vibrana 1461—7 Serm  
444r.

g. ze  zdaniem dopełnieniowym: Alle kakocz- 
koly gest on Iosef f tho byl verzyl, yszecz Maria 
malacz gest ona szyna porodzycz bila a dzeuiczo 
szostacz Gn 4a; A presto verzisly f  tho, ysze 
szo Xc gest s czysthe dzeuicze Marie *marodzyl 
Gn 171b; Gest przeto wara prawa, bychom 
werzely (Puł: bychom wyerzyly, M W  112a: 
abismi wierzily) .y znały (ut credamus et con- 
fiteamur), ysz... Gezus Krystus... bog y czlowek 
gest FI Ath 28; Werzisz (Bogur C: vyerz, E:wirz) 
w tho..., iz Iezucristh prawi czirpal za nasz rani 
Bogur BD, sim. ib. BDE; Werzimi, is czo 
wiszlusza then, gen szwithkim szwathem rusza 
XV in. R  XXV 218; Wyerzą ya, yze yest twe 
wyaczsche... myloszyerdzye nyz me czyaszsche 
zgrzeschenye N aw  93; Ya vyerzą v Yezvsa, yze 
yest pravy bog (ego credo Iesum Christum 
verum esse deum) R ozm  231; Vyerzytha (cre
ditis Mat 9, 28), yze vama mogą tho vczynycz? 
ib. 297; Anycz bąda vyerzycz (neque... credent 
Luc 16, 31), aczby kto smartvychwstal ib. 397; 
Zavyernye, gospodnye, yam vyerzyla (ego cre- 
didi Jo 11, 27), yzesz ty Kristus ib. 437; Alem 
rzeki przed tern lyvdem..., aby yyerzyly, yzesch 
ty mnye posiał (ut credant, quia tu me misisti 
Jo 11, 42) ib. 439; Bo nye bądzyeczyely vye- 
rzycz, yzem ya (si enim non credideritis, quia

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WIERZYĆ WIERZYĆ 197

ego sum Jo 8, 24), ymrzeczye vaschym (leg. 
w waszym) grzesze ib. 472; Nye vyerzącz, 
yschby bog byl (non credens esse deum) ib. 
531; Bo oczyecz moy mylvye wass, yzeschczye... 
yyerzyly (credidistis Jo 16, 27), yzem ya od 
boga yyschedl ib. 574.

h. wierzący (wyznawca Chrystusa, Christianus, 
Christi cultor*: Ten ps<alm> powyada, yze Xpus 
w szyę wyerzoczych szwyatloszcz yest Pul 66 
arg., sim. ib. 69 arg.; Czerkew nynye ku Yezu- 
kristowy, nynye ku wyerzoczym, nyne ku nye- 
wyerzoczym molwy Pul 118 arg. 1, sim. ib. 1 arg. 
134 arg. 146 arg., XV cx. AKLit III 106; Tako 
tv myeskal... a przepovyedal vyarą Iesucristy- 
szovą a krzczyl wschytky yyąrzącze (credentes 
baptizavit) Rozm 233; ~  nowo wierzący
'świeżo nawrócony, prozelytus : Proselitum, id 
est nowm credentem novo yyerzanczego aut 
nououarka (Mat 23, 15) 1471 Mam Kai 265.

2. 'mieć przekonanie o prawdziwości, auten
tyczności czegoś, o prawdziwości wypowiedzi, 
aliąuid verum esse credere, fidem habere, a/zct/i 
ref confidere*: a. 6cz dopełnień w tekście polskim: 
Tesch była (sc. Maryja) tako barzo czysta, 
nyzly kto yyączey może yyerzycz (multo plus 
quam credi possit) Rozm 12, si/w. z'i. 55. 461. 
559; Rzeczely vam kto: Ovocz Kristus tv, onocz 
Kristus ondzye, nye yyrzczye (nolite credere 
Mat 24, 23) ib. 482, sim. ib. 483; ~  b. komuś, 
czemuś: Allecz Salomee gestcy ona temu tho 
bila ne uerzyla Gn 4a; Alle gdisbi szo on (sc. św. 
Jan) gest bil sze slich ludzy narodzyl, tedyczby 
mv yocz oniy ne biły verzyly Gn llb ; Gest on 
(sp. opat) byl themu tho werzyl, yszecz gest 
on svothim (leg. z świętym) Ganem f  ragu byl 
Gn 184b; Werzisz, pane Barthossu, tey pro- 
curacye? A on rzecl: Vyerzą 1421 Kościan 
nr 868; Kto bi yszliszal, nye bodze wyerzycz 
Abrahamowy (quis auditurum crederet Abra
ham), abi Sara mogła porodzycz syna BZ 
Gen 21, 7; Wyerzycz bodze tobye (sc. Moj
żeszowi, credat tibi) na wyeky BZ Ex 19, 9; 
Nye daycye syo klamacz Ezechiaszowy... any 
gemv wyerzcye (neque credatis ei) BZ II Par 
32, 15; Przimvymi za mnyeysza biczowanya 
boża... wyeęzocz temu, ysze ku naszemu po- 
lepszenyy to syo nam przygodzilo (ad emen- 
dationem... nostram evenisse ciedamus) BZ 
Judith 8, 27; Thenem lyst wyerzacz yemv przy 
nym zostawyl (quod... litteras sibi confidisset) 
OrtMac 99, sim. OrtOssol 73, 3; Gdyby który 
czlowyek rzeki... o radzczach, aby nye były 
prawdzywy albo gysz gym nye mayą wyerzycz 
(si quis... diceret, quod consilio credi non debet) 
OrtOssol 35, 1, sim. ib. 40, 3. 41, 3, OrtMac

37. 45. 47. 69; Ja nye wyerzą tey panyey 
OrtOssol 55, 4, sim. ib., OrtMac 69; Thv, gdze 
tha pany kazalą dacz szwey dzyewcze, kthorey 
on wyerzyl OrtOssol 57, 1; Temv lysthowy 
y pyeczaczy burgrabyą nye chczal wyerzycz 
(credere noluit) ib. 100, 1, sim. OrtMac 136; 
Aczby syą nyekto myenyl bycz rodv slachethnego 
a gynszi by temv nye wierzył Dział 21; *Tądy ya 
yyerzyl słowom anyelskym (credens angeli ver- 
bis) y przyschedlem k tobye Rozm 8; Vyerzyly 
wschemv, czo ye Iozeph navczal ib. 97, sim. ib. 
455; Vyerzącz on czlovyek movye (credidit homo 
sermoni Jo 4, 50) mylego Iesucrista y poydzye 
ib. 254; Bo bysczye vy yyerzyly Moyzeschoyy, 
yyerzylybysczye y mnye (si enim crederetis 
Moysi, crederetis forsitan et mihi Jo 5, 46) 
ib. 262; Nye czynye-lycz vczynkov oycza mego, 
nye yyerzyczyes my (nolite credere mihi Jo 
10, 37)! ib. 430; Czemusczye nye yyerzyly yemv 
(quare ergo non credidistis illi Mat 21, 26)? 
ib. 453, sim. ib. 454; Myły Iesus movyl k tym 
Żydom, którzy ssą yemv yyerzyly (qui credide- 
runt ei Jo 8, 31) ib. 473; Thysz povyedzyal, 
yzem ya, alye bych ya vam poyyedal, nye 
yyerzyczye my (non credetis mihi Luc 22, 67) 
ib. 717, sim. ib. 723; Yego (sc. Jesusa) svyate 
rącze zyyązaly opak na grzebth, aby ym Pylat 
yyerzyl ib. 750; ~  Ktorego sta grzywen Dzersek 
s procuraczyya swey szony gemu nye wyerzy 
1440 Pozn nr 1603; A tesz gey tho nye wyerza 
gego dzyeczy (istud amici puerorum ei non 
credunt)..., aby ona kthore pyenyadze k nyemv 
przynyoszla OrtOssol 59, 1, sim. OrtMac 75; 
~  c. coś, w coś: Svyeczkey rzeczy nye yye
rzyczye (non creditis, R XXIV 75: nye 
yericze), a yakoszbysczye yyerzyly (credetis 
Jo 3, 12, EwZam 305: iacosz... wyerzyczye), 
abych vam czo nyebyeskyego przepovyedzyal 
Rozm 238; ~  Tesz sya davam yynyen deo 
omnipotenti..., aczbych tesz grzesny czlovyek 
ystąpylem, yyerzącz w czary Spow 3; S0 
(sc. waszy bałwanowie) dyabl<i>, gysz se wszemy 
s tymy, czsosz... w nye wyerzo wyecznem<u> 
ognyv przisodzeny bodo Blaż 320; We sni 
wyerzil (sc. Manases, observabat somnia) a gusl 
naslyadov/al BZ II Par 33, 6; ~  d. z inf.: 
Gdi ktho wyerzi... y myeny szą ymyecz nyektho- 
re prawo (si aliquis credit... se habere aliquod 
ius) kv nyekthorey dzedzynye Sul 35; ~  e. zc 
zdaniem dopełnieniowym: Yemvsch (sc. św. Je- 
ronimowi) dobrze yyerzemy, yze nyyedney 
falschyve rzeczy nye popysal (nullam ibi falsi- 
tatem credimus scripsisse) Rozm 43; Alye nye 
yest to podobno any mamy yyerzycz (est tamen 
incredibile), aby on bądź (pro bądącz) telye lyat
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na svyeczye, by svoye moczy albo nyyednych 
czvd nye czynyl ib. 162; S tego vyerzemy, yze 
svyąthy Yan tey Vyelyekonoczy yąt ib. 212.

3. *pokładać w kimś nadzieję, mieć zaufanie, 
alicui confidere, fidere, in aliquo fidem habere, 
fiduciam c o l lo c a r e Nam t[y]akye grzesznym 
szlugam twoym sz wyelykyego schmylowanya 
twego wyerzoczym (sperantibus, Msza III. VI. 
VII. XIV: nadzeyą mayączim) czoszcz nyekthoro 
y poszpDlythnocz d[y]acz raczy ca 1431 Msza 
XII s. 220.

4. wierzyć siebie komuś 'zwierzać się komuś, 
concredere alicui, communicare cum aliąuo : Ihus 
nye vyerzyl sam szyebye gym (Iesus non credebat 
semetipsum eis Jo 2, 24), dlathego ysze on znal 
yszystky EwZarn 304.

5. 'powierzać, committere, commendare : Ja- 
com dal wyssę XXX grzywen grossy na kvpyą 
na dzedzyna..., czsso my gichnyewerzono 1424 
Kościan nr 1044; Tegodlya gdyszby v ganyebnem 
dobytkv nye bylysczye vyerny, kto vam bądzye 
vyerzycz to, czo yest vyerne albo prawdzyve 
(quod verum est, quis credet vobis Luc 16, 11)? 
Rozm 390.

6. w dosłownym tłumaczeniu tekstu łacińskiego: 
(być) wierzon z kim ś'być wiernym komuś, fi de lem 
esse*: Pocolene, iesz ne naprawiło sercza swego 
ani iest werzon (Puł: any wyerzon) s bogem 
duch iego (generatio, quae non direxit cor suum 
et non est creditus cum deo spiritus eius) FI 
77, 11.

Może niektóre przykłady natęży czytać uwie
rzyć.

Cf. Uwierzyć, Zniewierzyć, Zwierzyć, Wie
rząc, Dowierzać, Zniewierzać, Wejrzeć

Wierzysko 4zapewne miejsce w pobliżu domu, 
gdzie się rąbie drwa i wykonuje inne czynności 
gospodarskie, fortasse locus domui adiacens, 
quo ligna secabantur aliaque negotia domestica 
agebantur9: Mathias Bała recognovit, quia ven- 
didit agrum et predium... et excipit sibi... 
yyerzysko y schopą 1466 KsNWarsz I nr 681.

Wiesele cf. Wesele
Wieselić c f  Weselić
Wiesie, Wiesie się 1. fzadawać śmierć przez 

powieszenie, aliquem suspendere, suspendendo 
necare: Wyesyly <dzieci> za głowi (suspen- 
debant pueros a cervicibus) po wszech do- 
mye<ch> B Z I Mach 1, 64; ~  Ecce reum damnat 
iudex, crux horrida, gl. crudele patibulum, 
punit, gl. furem vyeszy 1466 R XXII 16.

2. wiesić się 'mocno przylgnąć do czegoś, przy- 
wrzeć do czegoś, adhaerescere*: Sed eius manus 
lecto, maram, adheserunt weszili so (princeps 
sacerdotum manus ad feretrum, sc. Mariae,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

misit volens ipsum evertere, sed manus eius 
arruerunt et lecto adheserunt, Gn gl. 134 a: 
przyschły, PieśniW ladll6 : szą przylnąly)XV in. 
R XXV 267. ~  Możliwa jest też lekcja uwie
sić się.

C f  Nawiesić, Obiesić, Podwiesić, Powiesić, 
Przewiesić, Przywiesić, Wywiesić, Zawiesić, 
Zwiesić, Wieszać, Zawieszać, Zwieszać, 
Wisieć, Zawisieć, Wisać 

Wiesiel- cf. Wesel- 
Wiesieł- c f  Wesoł- 
Wiesioł(-) cf  Wesol- 

^Wiesol(-) cf. Wesoł-
 ̂ 'Wieszać 1. 4zaczepiać przedmiot tak, żeby 
nie miał podparcia, suspendere, pendere*: Jze 
Woytek... nye wyeszal dlownye {pro glownye) 
na Marczina... any gego chczal poszecz 1441 
StPPP II nr 2970; Bandv w moyey scolye yeszcze 
y plebany sz myaszv szyyv, ysz tho... *pothl- 
garthky na pyrszach vyeszaya De morte w. 274.

2. *zadawać śmierć przez powieszenie, aliąuem 
suspendendo n e c a r e Yacz thesz dzyvy poczy
nam, gyedhny vyeszam, drugye sczynam De 
morte w. 240.

Wieszczba fo rm y: n. sg. wieszczba BZ Num 
23, 23; ~  g. sg. wieszczby BZ  Num 24, 1; 
~  ac. sg. wieszczbę BZ I Reg 28, 7, ca 1470 
MamLub 16; ~  g. pl. wieszczb BZ IV Reg 21, 6.

Z n a c ze n ie : *przepowiadanie, wróżenie, dar 
jasnowidzenia, dar wieszczenia, dmnatio, vati- 
cinatio, praesagium: Nye czar w Iakobye any 
wyesczba w Israelv (nec divinatio in Israel) BZ 
Num 23, 23; Gdisz wsrzal Balaam, ze syo 
lvbi bogv, abi pożegnał Israelovi, nykakey nye 
chodzi, iakosz pirwey chodził, aby wyesczbi 
patrzil (ut augurium quaereret) ib. 24, 1; Szu- 
kayeye my szoni, iasz ma wyeszczbo (habentem 
pythonem) BZ I Reg 28, 7; Przewyodl (sc. 
Manases) sina swego przes ogen y guszlyl, 
y przidzerszal sy0 wyezdzb (observavit auguria) 
BZYW Reg 21, 6; Wyesczbą {war. ka ł.: *vyezdba) 
presagium (vidimus somnium, praesagum fu- 
turorum Gen 41, 11) ca 1470 MamLub 16.

Wieszczebnica (? )  fwróżbita, wieszczek, hario- 
lus, dmnator': *Vyesczbnycza {pro wieszczca.?, 
wieszczebnika?) ariolum (Balaam... hariolum 
occiderunt filii Israel Jos 13, 22) 1471 MamKal 
56.

Wieszczebnik c f  Wieszczebnica 
Wieszczec *wróżbita, wieszczek, czarownik, 

hariolus, dmnator, magus : Wignal bil Saul 
s zemye wszitki wyesczce (magos) a guszlnyki 
BZ  I Reg 28, 3; Czinyl (sc. Manases) czari 
a wyesczce rozmnozil (haruspices multiplicavit) 
BZ IV Reg 21, 6; Veszęzecz presagus ca 1455
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JA XIV 490; Vyesczczie (B Z : krzivich prorokow) 
divinos (nec inveniatur in te,... nec qui pythones 
consulat, nec divinos Deut 18, 11) 1471 MamKal 
50. ~  Cf. Wieszczebnica.

Wieszczenie 'przepowiednia, wróżba, dmnatio, 
praesagium: Wyesczenye presagium XV med. 
Zab 517.

Wieszczerzyca c f  Jaszczerzyca
Wieszcznik * wróżbita, wieszczek, hariolus, fa- 

tidicus’ : Nye b0dze czarownik ani gvszlnik 
v czebye, ani których wyescznikow opytay 
(nec qui pythones consulat) BZ Deut 18, 11.

Wieszczy fo r m y : n. sg. m. wieszczy 1422 PF
V 28, XV p. pr. R XXII 334, BZ Lev 20, 27, etc.; 
/ .  wieszcza 1476 MMAe XVI nr 1389; ~  g. sg. m. 
wieszczego BZ I Reg 15, 23; ~  ac. sg. m. 
wieszczego ca 1470 MamLub 181; / .  wieszczą 
BZ Num 22, 7; ~  ac. pl. m. wieszczy ca 1470 
MamLub 89; wieszcze BZ I Reg 28, 3. 9.

Z n a c ze n ie : 'mający dar przepowiadania przy- 
szłościy vaticinandi facultate praeditus : Mosz 
albo zona, w ktorichze to bodze wyesczi albo 
gvszlni dvch (pythonicus vel divinationis fuerit 
spiritus), smyerczo vmrzeta BZ Lev 20, 27, 
sim. ca 1470 MamLub 36; Wignal bil Saul 
s zemye wszitki wyesczce a guszlnyki, a pobył 
ty wszitki, gysz myely w brzusze wyescze czari 
(Saul abstulit magos et hariolos de terra, war.: 
abstulit... et interfecit eos, qui pythones ha- 
bebant in ventre) BZ  I Reg 28, 3; ~  wieszcza 
baba *wróżka, czarownica, mulier fa tid icd : 
Wyeszcza baba Zakrzewa {leg. z Zakrzewia), 
scilicet czari. Ibidem Dorothea, mulier antiqua 
de Zakrzewo, que quamplures homines... per 
suas ex suasu dyabolico divinationes, sortilegia 
et incantaciones contra fidem... seducebat et 
in devium ac errorem per quasdam herbas ac 
instrumenta alia concitabat 1476 MMAe XVI 
nr 1389; ~  wieszcza zapłata ‘zaplata dla 
wieszcza, pretium dmnatori sohendum : Sly so 
starszy moabscy... mayocz wyesczo zapłato 
w rokv (habentes divinationis pretium in ma- 
nibus) BZ  Num 22, 7; ~  ~  'wróżbita, wieszczek, 
dmnator, hariolus : Weszczy presagus 1422 PF
V 28; Non sit maleficus inter vos nec incan- 
tator, nec qui fitones consulat, id est vesczi XV 
p. pr. R  XXII 334; Bo gest lepsze posłuszeństwo 
nysz obyata,... przecywycz syo gest iako grzech 
wyesczego (peccatum hariolandi) BZ I Reg 
15, 23; Saul... wignal s zemye guszlnyki a wyes
cze (magos et hariolos) ib. 28, 9; Wyesczy 
fitones (traduxit, sc. Manasses, filium suum per 
ignem... et fecit pythones IV Reg 21, 6, BZ: 
czinyl czari) ca 1470 MamLub 89; Wyesczego 
ariolum (dominator dominus exercituum auferet

a Ierusalem... prophetam et hariolum Is 3, 2) 
ib. 181.

Wieszczyca 1. ' wieszczka, wróżka, wróżbitka, 
czarownica, mulier fatidica, va teś : Wesczicza 
prezago ca 1420 WokTryd nr 71; Weszczycza 
presaga 1422 PF  V 28  ̂ Si mulier phitonissa, 
gl. phitonissa wesczicza vel czarownycza, potuit 
a mortuis suscitare Samuelem (I Reg 28, 7) XV 
med. GIWroc 38v; Wyesczycza saga ca 1455 
JA XIV 493; Wesczycza prestigiatrix XV 
p. post. GIDom 92; Basautrix, carminatrix lactis 
vlg. wesczyczą XV p. post. PF V 6; Querite 
michi mulierem incantatricem (I Reg 28, 7) 
yyesczycze XV p. post. R XXV 178.

2. 'strzyga, straszydło, tu przenośnie,
/tfrva, loco translate9: Pompa nobili nostre 
potencie brume calcata inhercia, que nostras 
creaturas nostri fauoris gracia redimitas squalore 
torporis sui deiecerat, in multitudine collate- 
ralium nostrorum, quos a manccipiis huius 
strigoris al. wyesczyce in manumissionem re- 
demimus ca 1420 Ciołek II 134.

Wieś fo rm y: n. sg. wieś 1249 CodSil X 10, 
1416 Pozn nr 804, 1420 Kościan nr 850, etc. ; 
~  g. sg. wsi 1400 Pozn nr 483, 1418 Kościan 
nr 650, 1422 Pozn nr 1099, etc. etc.; ~  d. sg. 
wsi 1403 Kai nr 99, 1425 AKPr VIIIa 164, BZ  
Num 34, 4; ~  ac. sg. wieś 1399 HubeZb 
75, 1400 ib. 99, 1403 Kai nr 113, etc. etc.; 
~  i. sg. wsią 1424 Pozn nr 1164, Sul 30, 1455 
AGZ XIV 439, etc.; ~  /. sg. (we) wsi 1398 
Pozn nr 360, 1399 ib. nr 398, 1403 Kai nr 112, 
etc. etc.; ~  g. du. wsiu Sul 21; ~  n. pl. wsi 
Sul 21, OrtOssol 16, 1. 51, 2, Dział 61; wsie 
XV ex. YergGeorg 78; ~  g. pl. wsi Gn 3a; ~  
d. pl. wsiam Dział 33, Rozm 378; ~  ac. pl. wsi 
ca 1428 PF I 481, Sul 68, BZ I Par 6, 56, etc.; 
-  i. pl. wsiami 1399 StPPP VIII nr 8756; 
~  l. pl. (we) wsiach Sul 42. 43. 106, etc.; 
wsiech BZ I Par 6, 54.

Z n aczen ia :  1. 'osada, w której ludność zaj
muje się głównie rolnictwem, vicus, rus, pagus 
quo agricolae h a b i t a n t Fecimus assignantes 
domui sancte Marie decimam de wrez Petri 
1249 CodSil X 10; Esze... kmecz ne wczinil 
gwalihu ve Msczignewovey wsi 1398 Pozn nr 
360; *Hezye czo Woytek gol ty *luczi, to ge 
gol przi gwalczye, *hezye przibyeszawszy na 
gego wyesz [...] 1399 HubeZb 75; Czo zastał 
Marczin v pana Mroczca cobilo we wsi 1399 
Pozn nr 398, sim. 1414 ib. nr 703; Jaco ta gra
niczą... ne tika sya opathouich... dzedzin, ale 
yest myedzi wsyami Borcowymi 1399 StPPP 
VIII nr 8756; Czeszarsz Augustus... ehalcy 
gest on tho bil przeuedzecz, velecz gest on szem,
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masth, grodof, fszy y tesze ludzy pod szobo 
mai byl Gn 3a; Ez Jan... ne yal na *Thomi- 
slaowo wesz sylo moczo 1400 H ubeZb 99; 
Iaco Troyan ne kazał Wawrzincewi swey wszy 
1400 Pozn  nr 483; Ysze Bninsky szapowedzal 
*Miclnowi stanę <w> swe vszy 1403 K ał nr 
112; Yaco Bninsky szapouedzal Micknowi swo 
wesz, gde sz0 mało prawo stacz ib. nr 113;
0  ktorego na mo tsloueka Scepana 01sa<m> 
zaluge, tego ne mas w mey wsi 1409 K sM az
1 nr 1371; Jakom Katherine ne kaszal sze wszy 
anym ye wimotal sz ye chyz 1418 Kościan nr 
650; Yako then dzal, który blissu wszy leszy,... 
ku ssedlyszku ne przysłucha 1424 K ai nr 903; 
Yako *cz0 ... Turkowsky... kony dzesszaczora 
wsząl kządzu..., ty wsąl przede wszą 1424 
Pozn  nr 1164; Yze thandi, kandiszmi gechali, 
tandi gest veczna dzedzina Czarnkowskego 
y slussa ku wsy Czarncowu Pyotrowu 1425 
A K P r VIIIa 164; Jszem gyesdzil... do kxadza 
dzecanowey wsy..., zadayacz prawa 1427 Pozn  
nr 1271; My, Jan, grododzyrza... zastawyamj 
dzedzini nassze albo wszy nassze uillas nostras 
ca 1428 P F 1481; Jsze Jaschek... ranił na drodze, 
czo gydze po wschy, Pawia 1436 Pozn  nr 1478; 
Quia tu, cum duodecim ita bonis, ut es solus... 
ducentas arbores steriles excidisti, volens in 
eodem loco silve de novo villam erigere al. na 
zarambanye wszy 1439 A G Z  XIII 74; Ysze 
rzeki cząstokrocz myedzy dzedzynamy pliną, 
szą, thegodlya, acz kthore wszi (quae villae)... 
szą k sobye sbyegayą Sul 21; W gezerze oneem 
Z obv wszv lyvdze (de utraąue villa homines)... 
ribi lowycz bąndą ib .; Paknyąly they tho wszy 
lyvdze y paan (villae villani et ipse dominus 
villae) bilibi pospolv krzywy Sul 26, sim . ib. 91; 
Gdi tha cząązza mayąączya przes pana... we 
wszy alybo przede wsząą (in villa vel antę 
villam)... gwaaltheem była wsząątha Sul 30, 
sim. D zia ł 18; Kyedikole... pany vyano swoye 
na... wsy albo na wsyach (in... villa seu villis)... 
myalabi... yey namyenyone Sul 106; Super via 
Nagorcze nade wsya Podhussow 1455 A G Z  
XIV 439; Gdyby nye chczal stacz kv sadv..., 
tedy gego grody... y wsy nam mayą bycz 
przyłączony D zia ł 61; Yakom ya nowey 
grobley nye przysthawil ku brzegu wschi kzadza 
byskupey 1471 Z apW arsz nr 1105; Gdisz wszedł 
(sc . Jesus) w Kaną, w tako rzekączą wyesz 
(Jo 4, 46) XV e*. M P K J  II 318; Azabychmy 
mogły zbycz tych to sylnych pvscz, bo tamo 
naydzyemy myasta, wszy (ibi villas, civitates 
et vicos invenimus) R ozm  89; Yze myły 
Iesus schedl przepovyedacz w myesczyech, 
we wsyach (per civitates et castella Luc 8, 1)...

i ™ ij,
V

krolewstwo nyebyeskye ib. 321; Chodzyl myły 
Iesus po myastom y po vszyam (per civitates 
et castella Luc 13, 22) ib. 378; ~  o wsiach osa
dzonych na prawie niem ieckim , de vicis iure 
Theutonico loca tis: Obykly szą thaczy... we 
wszach nyemyeczskich (in... yillis Theutonica- 
libus) przebywacz, abi żałoby przecziwko gym 
polozoney othbyly przes obroną nyemyeczskego 
prawa Sul 42, sim. D zia ł 33; Wyelye gest na
szych slachczyczow prawo nyemyeczske mayącz 
w wyelv gych wszach (in multis ipsorum villis, 
D zia ł 33: mayącz... lysti przywyleyne... wsyam 
pod prawem nyemyeczskym) Sul 43; Gy<s>ch 
szye szlowyasznal (pro szobowyanszal) czlowyek 
z woythowszkyey wssy... o pyenądze O rtO ssol 
43, 4; Myasta albo targy, albo wszy (civitates, 
oppida seu villae), czo leszą pod waszym 
(sc. madborskim) prawem..., czy mogą do wasz 
po prawo chodzycz ib. 51, 2, sim . ib. 16, 1; 
~  wieś przedmiestna, wieś na przedmieściu 
* wieś położona w pobliżu  m iasta , vicus prope  
urbem s i t u s Eosdem (sc. florenos) in et super 
opido nostro Kosczerzin... et super villa, que 
iacet iuxta opidum al. wyesz przedmyestna...,  
assignavimus, inscripsimus 1471 K odPol II 942; 
Oppidum Seczemyn cum suburbio al. vyesch 
na przedmyesczu 1486 StP P P  II nr 4305; 
~  Jestlibi bil dom we wszi (in villa), ktorysz 
mvrv nye ma B Z  Lev 25, 31; A bi... przisli na 
polvdnye asz do Kadesbarne, odyodze to vi- 
nido kończę kv wszy (ad villam) gymyenyem 
Adar B Z  Num 34, 4; Iszesz... walczil przecyw 
gemu (sc. Izrahelowi), gdi bidlyl... w gego 
wsyach... y w gego wyesznyczach (in... vicu- 
lis eius et in ... villis illius) B Z  Jud 11, 26, sim. ib. 
I Par 9, 25; Cy to S0 przebitkowye gich po 
wszech (per vicos) B Z  I Par 6, 54; — (w  użyciu  
poetyck im , apud p oeta s) wsie p l . ' ziem ia, kraina, 
terra , regio : Sed neque Medorum silue ditissima 
terra, wszye, <n)ec pulcer Ganiges, atque auro 
turbidus Hermus laudibus Jtalie certent XV 
ex. YergGeorg 78.

2. *m ieszkańcy w si, ogół m ieszkańców wsi, 
rustici omnes9 vici cuiusdam incolae omnes : 
Yako Wenczslaw otpuszcil wszitkey vszy Car- 
szanom szedzecz w domu pastusze 1403 K ai 
nr 99; lako ta wyesz wysla[o] szcoda (leg. 
z szkodą) jaco pancz krziwen 1416 Pozn  nr 
804; Chczemy, aby gdze grzech szstal szą, onym 
prawem, kthorego ona wyesz pozywałaby (quo 
illa villa tunc usa fuerit), ma bicz sządzon Sul 
43; Ysze slvzebnyczy (sć\ książęcy) przes ze- 
myą krązącz, vboge slachczicze a wszy zakon
nych (villas religiosorum), trvdzenya a gabanya 
tylko dla, pozywayą a wymyślone obyczaye
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klopothanya nalazvyą Sul 68, sim. D zia ł 57; 
Jaco Jacub parobka do mego sadu nye przi- 
wodzil anym go mv odbył szylą, anym nan wssy 
zwołał ^1452 T ym W ol 79; Gdy pan nyektori 
gwałt czynyl w dzedzynye, to gest o panye 
abo o panny..., tedy nye tylko rodzina takyey 
vczysnyoney, ale y wszystka wiesz (omnes villani, 
Sul 61: wszysthczy wyesznycze)... mogą wstacz 
D zia ł 62.

3. corruptum pro  wep: Circa iudicia tam 
parva, quam magna ac ad concursum commu- 
nem, qui vlg. wess (var. wepp) vocatur seu 
nominatur, si cuiquam invadent, quod absit, 
in adiutorium sint (sc. hortulani) veloces (1368) 
1458 D okM p  I 158.

Wieścić cf. Obwieścić, Odwieście, Powieście, 
Przepowieścić, Przypowieścić, Powieszczać, 
Przypowieszczać

1. Wieść *informacja o czym ś, wiadomość, 
nowina, n u n tiu s,fa m d : Allecz fczora pefne vesczy 
socz ony nam biły pouedzany G n 2 a ,s im . ib .; 
Angol Marie nesze weszczy XV in. C yzP łoc; 
~  'p lo tk a , obmowa, infamia, rumor’ : Fama 
omowa vel vyescz 1437 W isł nr 228 s. 86; 
Effuge rumores, gl. sermones vyesczy, simul et 
novitatis amores 1466 R R p  XXII 10.

2. Wieść, Wieść się f o r m y :  praes. ind. 1. sg. 
wiodę Rozm  836; 3. sg. wiedzie 1398 M acPraw  
VI 10, Sul 33. 63, XV med. R  XXII 234, eter,
1. p l. wiedziemy B Z  Tob 4, 23; 2. pl. wiedziecie 
XV med. R  XXII 246; 3. pl. wiodą Sul 33, 
XV med. R  XXII 321, ca 1450 Pam Lit IX 319, 
etc.; ~  imper. 2. sg. wiedzi D ek  I 4. III 10. 20, 
ca 1420 R  XXIV 84; wiedź EwZam  306; 3. sg. 
wiedzi N aw  153; 2. pl. wiedźcie B Z  IV Reg 17, 
27, R ozm  617. 654. 802; ~  part. praes. act. 
adv. wiodę 1397 P yzdr  nr 46; wiodąc Sul 43, 
B Z  Deut 18, 10, O rtM ac  114. 138, etc.; adi. 
n. sg. m. wiodący Sul 34; g. sg. m. wiodącego 
Sul 63; i. s g .f .  wiodącą Sul 59; ~  inf. wieść(i) 
D ek  III 18. 21; wieść 1399 RtGn nr 52, 1408 
K ai nr 294, Sul 54. 64, etc. e tc .; ~  praet. 1. sg. m. 
-m wiódł 1401 K sM az  I nr 57, 1465 Z apW arsz  
nr 1170, 1479 ib. nr 1218; / .  -m wiodła 
1407 K sM a z  I nr 987; 3. sg. m. wiódł jest B Z  
Ex 13, 17; jest wiódł B Z  Gen 24, 48; wiódł 
MOI K sM a z  I nr 57, 1404 Kościan nr 230, 
1405 Pozn  nr 759, etc. etc.; f .  wiodła 1402 
Pozn  nr 527, XV med. SK J  V 269. 279, Rozm  
128. 209; neutr. wiodło XV med. R  XXII 234, 
R ozm  789; 3. du. m. -sta wiodła 1398 BiblW arsz  
1861 III 34; 3. p l. m. wiedli B Z  II Par 30, 9. 
33, 11. Judith 6, 10. 10, 16, etc. etc.; wiodli 
FI 136, 3; ~  pląperf. 3. p l  m. są wiedli byli 
Gn 3 b; ~  condit. 1. sg. m. bych wiódł 1432

Pozn  nr 1401; 2. sg. m. -by wiódł R ozm  737;
3, sg. m. (-)by wiódł 1418 Kościan nr 674, 
B Z  Neh 9, 19, D zia ł 23; / .  by wiodła B Z  Judith
4, 6; 1. p l. m. -byśmy wiedli 1424 K ai nr 871;
3, p l. m. (-)by wiedli Galka w. 68, B Z  II Par 
6, 36; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wiedzion 
JA  XII 272, .1399 RtGn nr 31, 1406 K ai nr 238, 
etc. e tc .; f. wiedziona R ozm  13; neutr. wiedziono 
1396 TPaw IV nr 5335, 1418 P yzdr  nr 550, 
1421 Kościan nr 899, etc.; wiedzieno B Z  Judith
5, 22; ac. sg. f .  wiedzioną 1474 R  XXIII 297; 
n. p l. m. wiedzeni B Z  II Par 6, 38; wiedzioni 
B Z  II Par 29, 9; wiedziony 1391 Pozn nr 118. 
120, 1396 ib. nr 204, 1402 RtGn nr 75; ac. pl. 

f .  wiedzione B Z  IV Reg 20, 20; cf. też  Wie
dziony; ~  praes. pass. 2. sg. m. -ś wiedzion 
M W  12 a; 3. sg. m. wiedzion jest EwZam  300, 
R ozm  194; jest wiedzion R ozm  84; / .  jest wie
dziona B Z  Judith 7, 6; 2. p l. m. wiedzeni jeście 
XV med. S K J  I 110; wiedzeniście 1449 R  
XXV 166; ~  fu t. pass. 3. p l. m. będą wiedzeni 
B Z  Deut 28, 41; ~  praet. pass. 2. sg. m. -ś był 
wiedzion XV ex. Kałużn 292; 3. sg. m. był 
wiedzion R ozm  668. 705. 706, etc .; 3. p l. m. 
byli wiedzeni B Z  IV Reg 17, 28; ~  condit. 
pass. 3. sg. m. -by wiedzion Rozm  515. 709; 
neutr. -by wiedziono 1420 Pozn nr 1064, 1421 
Kościan nr 899; 3. p l. m. by wiedzeni byli B Z  
II Par 6, 37; byliby wiedzeni B Z  Deut 1, 39.

Z n a c z e n ia :  1. ' tow arzyszyć komuś i uka
zyw ać właściwą drogę, kierunek, prow adzić k o 
goś, coś dokądś, do wnętrza, na teren czegoś, 
pom agać iść, te ż  przym uszać iść z  sobą, ciągnąć 
kogoś silą , aliąuem ducere, deducere, adducere, 
perducere’ : a. bez określeń lokalnych i docelo
wych w tekście polskim  lub z  określeniam i w y
rażonym i bez użycia form  deklinacyjnych: Sicut 
sciunt et testantur, quod ne uedzono Jacobi 
boues nec habet utilitatem re furtiua 1396 
TPaw  IV nr 5335; Iaco po Boguszewe obeslanu 
<nie> got Staszek ani *veczon ad domum do- 
mine Katherine 1406 K ai nr 238; Ductus, 
*vedyon, est Ihus in desertum a spiritu (Mat
4, 1) XV in. R  XXIV 71, sim . XV p. pr. R  XLVII 
358, ca 1500 GIWp 20; Quod si spiritu ducimini, 
dvchem szwathym wyedzeny geszcze (R  XXV 
166: wyedzeniscze), non estis sub lege (Gal
5, 18) XV med. S K J  I 110; Ipsum (sc. Iesum) 
ad templum dei deducebat (sc. Maria) vyodla 
XV med. S K J  V 269; Malvdczi naszy, o nich- 
zescze rzekli, ze yocy biliby wyedzeni (quod 
captivi ducerentur)..., oni wnido B Z  Deut 1, 
39; Chorum populorum laudeque canorum fert 
(sc. Christus), gl. ducit secum wyedze, ad ce- 
lorum regia 1466 R R p  XXII 27; Quasi agnus
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mansuetus, qui portatur, vyedzon, ad victimam 
(Jer 11, 19) ca 1500 GIKazB  I 52; Nagotvy- 
czyesch povrozow... doszycz, aby dobrze svya- 
zan a mądrze vyedzyon R ozm  515; Bo y (leg. 
ji, sc. Jesusa) tako trudno mączyly yyodącz ib. 
662, sim. ib. 664; ~  Tunc animas roseis para- 
nimphus (sc. sanctus Michael) obumbrat alis, 
sanctorum iubilans agmen in alta, gl. sc. ce- 
lorum, librans, gl. deducens wyodancz 1466 
R  XXII 27; Tunc decus alarum vexillifer, gl. 
Ihus vexillum crucis tenens, aurigenarum ex- 
pandendo rubrat seąue per ethra librat, gl. 
penetrat vyothl ib.; ~  kogoś, coś: Kedi pani 
Pacostka ymala vyast s Paskem s Nagorką..., 
tedista oba vodla ossadą albo opole 1398 
B iblW arsz 1861 III 34; Jako ty graniczę, cso 
ye Adamek ukazuye, szo prawe y po prawe 
nasz o ne wedze 1398 M acPraw  VI 10; Tesczy 
ony szo szobo (leg. z sobą) volu y osia vedly 
biły Gn 3 b; Bo tamo pytały nas, gys to yocee 
Ojęćce’) wodly naz (qui captivos duxerunt nos, 
Pul: gysz to yeyncze wyedly nas), słowa pesny 
FI 136, 3; Gydącza mnye vyedzy (euntem me 
conducat), bladzacza odvodzy Naw  153; Ecce 
hic sanctus et inocens propheta, quam turpiter 
ducitur, ganyebnye go wyodą, ad crucifigendum 
XV p . post. Kalużn 275; Vyodl (sc. Josef) sobą 
(leg. z sobą) dwa osły (ducebat asinos) Rozm  
81; Ktoregoz ya czaluyą, tenczy yest, dzyer<ż>- 
czye y (leg. ji 'go*) a vyedzczye mądrze (tenete 
eum et ducite caute Marc 14, 44) ib. 617, sim. 
ib. 654; Bo nye vymy, gdzye y (leg. ji, sc. Je
susa) nam vyedzyono (quo ductus est) ib. 694.

b. z  określeniam i nazyw ającym i punkt doce
lowy: aa. gen. do kogoś, czegoś: Eze... ten eon 
wedzon do Marczinowa *domo 1386 JA  XII 
272, sim . 1399 RtGn  nr 31; Isz do Goslauowego 
domu Nicolagewy koni ne wedzoni 1391 Pozn  
nr 118, sim . ib. nr 120, 1396 ib. nr 204, 1402 
RtGn  nr 75; Iacom ia wotl ten lut do Iacussowey 
zastawi. Iaco Michał wotl ten lut do mego za
wodu 1401 K sM a z  I nr 57; Iaco do Potrka... 
chonsa ne wodla coni Oziyaszewich 1402 Pozn  
nr 527; Jaco Yandrzich ne pomagał otbiiacz 
Blisborowego slodzeya ani go wodl do swego 
domu 1404 Kościan nr 230, sim . 1405 Pozn  
nr 759, etc .; Czso Michał... zalowal na Mar- 
czina..., aby yego slodzey[ey] mu volu y crową 
vcradl y do yego domu wyodl, tich yest... ne 
prziwyodl 1418 Kościan nr 674; Czo yest 
Szobek dal vyną Cchwalibogovi, aby do gego 
domu wędzono kon y szamostrzal..., tego 
tamo *Sobek ne szastał 1420 Pozn  nr 1064; 
Vbacz grzechów ssiedm bycz teze, które wiodą 
do pyekla dvshe ca 1450 P am L it IX 319;

Gestlybi zgrzeszil (sc. lud) przecyw tobye...
а . .. podalbi ge nyeprzyiacyelyom, iszebi ge 
wyedly iote do zemye dalekey (si... captivos 
duxerint eos in terram longinquam)... a obro- 
cylybi syo swim syercem w zemy, do nyey bi 
iocy wyedzeny biły (ad quam captivi ducti 
fuerant) B Z  II Par 6, 36—7; W zemy ioezstwa 
swego, do nyeyze wyedzeny (ad quam ducti 
sunt) ib. 6, 38; Skowawszi rzecyodzmy... 
y wyedly gy (sc. Manaśen) do Babylona (du- 
xerunt in Babylonem) ib. 33, 11, sim . ib. Judith
б, 10, etc .; Aszasz nye czytał..., yako panny... 
szyeczono y byczovano,... pothem do czyem- 
nycze vyedzono D e m orte w. 489; Dziękvię 
tobie, leżu,... za wsitki męki, któreś dla mnye 
czirpial...* gdi cię do Piłata w lanczvchv wie
dziono ca 1500 SlO cc X I I 162; Czczyenye o tern, 
yze dzyevycza Marya po trzech lyeczyech 
vyedzyona do Ierusalem (ducta est in Ierusalem) 
R ozm  13; O *zvyąrzątach, yze zabyegaly 
Iesvcristovy, kyedy yest vyedzyon do Eyptv 
ib. 84; Takoż może to stacz,... yze myły Iesus 
byl vyedzyon do Annascha ib. 706, sim. ib. 
710; Trzey evanyelysczy nyepevno vypyssaly..., 
aby vyedzyon do Annascha ib. 709; Herod... kazał 
go yyescz zaszye do Pylata rzekącz: Vyedzczye 
gy do mego brata Pylata ib. 802; ~  bb. dat. 
k(u) czemuś: Wyedly y0 (sc. Judyt) ku stanu 
(duxerunt illam ad tabernaculum) Olofemowu 
B Z  Judith 10, 16; Takosch vyedzyon smyerny 
baranek od chvatayączych Zydow ku Ierusalem 
R ozm  660; Proschą czye..., aby myą opusczyala 
wyodl k temv myesczv, gdzye moy syn yest 
ib. 737; ~  cc. acc. na coś: Iacom ya ne wodla 
wa (pro  na) Iaroslawino loko szeszczi kosnicow 
1407 K sM a z  I nr 987; Tamo yest mu odbył 
cone... y wodl gy na dzedzyna do yego pana 
1425 Pozn  nr 1206; Tedy vyedzyon yesth 
(R ozm  203: vyedzyon) Ihus na pvszczą (Iesus 
ductus est in desertum Mat 4, 1) EwZam  
300, sim. R ozm  194; Vyrzvczyly y (leg. ji, sc. 
Jesusa) przed myasto y vyedly y (leg. ji) aze na 
vyrzch góry (duxerunt illum usque ad super- 
cilium montis Luc 4, 29) R ozm  253; Myły 
Iesus... vyodl ye na stroną na górą vyssoką 
(ducit illos in montem excelsum Mat 17, 1) 
ib. 366; Potem... myły Cristus byl vyedzyon 
na vyethnycza do Cayphasza ib. 706; Otoz 
y Ueg- ji* sc. Jesusa) vam vyoda na dvor (ecce 
adduco vobis eum foras Jo 19, 4) ib. 836; 
~  przed kogoś: Panye leżu Criste,... ktho- 
rysz... na ganyebny sząd przed Pylatha wye- 
dzyon M W  72 a; ~  w coś: Yaco czso hinst 
vcradzon Janowi..., ten ne wedzon w Ma- 
czeyew dom 1406 Pozn  nr 583; Yako kzandza
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Mycolayewego conya nye wyedzono w pana 
Micolayow dom choszyebnye 1418 Pyzdr nr 
550; Czsso Jadwiga... żałowała na Marczina..., 
aby ge dua konya vcradzono chąsebne, aby ge 
do nego w dom vyedzono, tych kony w gego 
dom nye wyedzono 1421 Kościan nr 899; Jako 
cz[o]szo gydzemy, tho gydzemi po prawych 
graniczach..., aczbysmy *thszo *weydly *wy 
Mikolayowo, tho naszey duszy ne skodzy 1424 
Kai nr 871; Yako ya nye wzal Stanisławowi 
krowy na wagrodze gwałtem anym yey w dom 
moy wyothl 1465 ZapWarsz nr 1170, sim. 
1479 ib. nr 1218; Yako movy svyaty Yan..., 
yze v dom obu byskupy byl yyedzyon (sc. 
Krystus) Rozm 668; ~  punkt docelowy wyra
żony przysłówkiem: Wyedzcye tam (ducite illuc) 
genego kapłana..., acz gydze a bidly s nymy BZ 
IV Reg 17, 27.

c. z określeniami nazywającymi punkt wyjścia: 
gen. od kogoś, czegoś: O tern, yako myły Krystus 
yyedzyon od Annascha do Cayffasza Rozm 
687, sim. ib. 708; Od domv Annaschovego 
byl yyedzyon do Cayphaschovego domv ib. 
708; Tako gy yyedly od fylata zaszye do Heroda 
przez myasto ib. 804; ~  z czegoś: Jacosmi przi 
tern bili, gdze Dzerszek dayal Staszka na roki, 
ne wodo go z dobra 1397 Pyzdr nr 46; Tedi 
prziszedw geden s tich kapłanów, gysz biły 
iocy wyedzeny s Samariey (qui captivi ducti 
fuerant de Samaria) BZ IV Reg 17, 28; Po- 
gubyeny biły walkamy... a wyelye z nych wye- 
dzeno z zemye swey BZ Judith 5, 22; Myły 
Iesus yawschy y (leg. ji, sc. ślepego) za rąka 
y vyodl y (leg. ji 'go5) z vlycze (eduxit eum extra 
vicum Marc 8, 23) Rozm 361; Yze z domv 
Annaschovego nathychmyast byl yyedzyon nye 
v krolevsky dom, alye v Cayphaschow ib. 705.d. z określeniami nazywającymi teren akcji:
aa. acc. przez coś: Yssz nye ma kasznyą any 
wolą panycz ne wodl przesz dzedzyną Nacz- 
kową oppola 1426 Kai nr 934; Jaco czo mą pan 
Melinsky obszalowal o dwu kmothowiczu, 
bich... wyodl ge przes trzy graniczę, tegom ne 
yczynil 1432 Pozn nr 1401; Choway syo,... 
aby nye bil v czebye nalezon, genze by obya- 
towal... dzewko swo wyodocz przesz ogyen 
(ducens per ignem) BZ Deut 18, 10; Yako 
y (leg. ji, sc. Jesukrysta) sromothnye yyedly 
przez rynek Rozm 803; ~  bb. instr. czymś: 
Pomo<d>lylesm so bogu..., genze myo gest 
wwyodl prawdo czysto (pro wyodl prawo cesto, 
qui perduxit me recto itinere, Stary Testament 
Cardy: mie gest wedl prawu cestu) BZ Gen 
24, 48; Slup oblokovi od nych (sc. oćcow na
szych) nye odszedł przes dzen, abi ge yyodl

drogo (ut duceret eos in viam) BZ  Neh 9, 19; 
~  cc. loc. po czymś: Nye wyodl gest gich bog 
po szemy ffylistynskyey (non eos duxit... per 
viam terrae Philisthiim) BZ  Ex 13, 17; Króle 
po drodze yyodla gyyasda (magos. . .  ducendo) 
Rozm 209.

e. z określeniami nazywającymi cel: aa. gen. 
do czegoś: Takesz y ono samo (sc. Niniwen) 
wyedzono... do ioczstwa (ducta est in capti- 
yitatem) BZ  Nah 3, 10; ~  bb. dat. ku czemuś: 
Przetosch thą kasny dayą vam, bysczye szye 
mylovaly..., yakozem ya vass myloval, yyodącz 
vass kv skonanyy (Jo 13, 34) Rozm 556; Yalco 
ovcza yyedzyon kv vbyczyv (ad occisionem 
ducetur Is 53, 7, Rozm 722: na vbyczye yye
dzyon) ib. 650; Lud poskoczyl ze yschech 
stron, yako kyedy zlodzyeya vyoda ku smyerczy 
ib. 741, sim. ib.; ~  cc. acc. na coś: Na dzen 
sostey godzini na krisz wedzon z masta ca 
1420 R XXV 229; Chwalye czye, panye Yezv 
Kryszczye, kthorysz... byl zvyazan a yako ba
ranek nyeyynny na offyare wyedzon XV ex. 
Kalużn 292; Bo kakokolyye mnye yydzyczye 
v pravem czlovyeczyenstyye, yze szye dayą 
na smyercz yyescz Rozm 592, sim. XV ex. 
Kalużn 292; ~  w coś: Synów naplodzysz y dze- 
wek a nye bodzesz syo gimi czessycz, bo bodo 
wyedzeni w nyevolstwo (ducentur in captivi- 
tatem) BZ  Deut 28, 41; Sinowye waszi y dzewki, 
y zoni wasze zgymani y wyedzoni w ioczstwo 
(captiyae ductae sunt) BZ II Par 29, 9; Sinowye 
naszi slyvtowanye przed pani swimy bodo 
myecz, gysz ge wyedly w ioczstwo (qui illos 
duxerunt captivos) ib. 30, 9; ^  dd. z inf.: 
Vselky z vasz v sobotą aza <nie> odyyąza volu 
svego albo osia od yasly y yyedzye napavacz 
(ducit adaquare Luc 13, 15)? Rozm 376.

f. użycia specjalne: początek wieść 'mieć 
źródło, pochodzić, originem ducere, prorenire’ : 
Slyachethnosczy pokolenya s porodziczelow 
gych początek zawsdy wy<o>dą (originem 
semper ducunt) Sul 33; ~  rotę wieść *dowodzić 
oddziałem wojska, alam ducere, alae ducem 
esse': Ecce Iudas... et cum eo turba... missi 
a principibus sacerdotum et senioribus populi, 
od rothmystrzow, gl. czo rotha yyedly, cum 
laternis... yeniunt, ut eum caperent (Mat 26, 
47) ca 1500 GIKazB I 76; ~  służbę bożą wieść 
'zachowywać praktyki religijne, cultum dmnum 
peragere : Czy pharysey, czy służbą boża przykro 
yyedly, v yedzenyy a v pyczyy skąpo barzo 
vzyvaly (Pharisaei cultu austero et victu per- 
parco utebantur) Rozm 179.

2. (o łodzi, de navi) f kierować, popędzać w ja 
kimś kierunku, ducere, p e l l e r e Dixit ad Sy-
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monem: Duc, wezi, vedzi (R X X V 142: odwyedz, 
EwZam 306: vyedz), in altum et laxate recia 
vestra in capturam (Luc 5, 4) ca 1420 R XXIV 
84; ~  Tunc alcius actam, gl. pulsam wyedzoną, 
in pelagus iubet ire ratem, gl. navim 1474 R 
XXIII 297.

3. (o wodzie, de aqua) fpowodować przepływ, 
ciągnąć, prowadzić, ducere, derimre?: Potem 
Olofernes... naydze studnyce..., z nychze gest 
woda wyedzoną do myasta (quod fons... 
aąuaeductum illorum... extra civitatem diri- 
geret) BZ  Judith 7, 6; Jako mnye Sigmunt... 
przekopał row przes lank Chabdzynsky do 
yezyora szwoyego, *vyadacz vodą s Wyszły 
1488 Czrs s. LXII; ~  wody wiedzione *akwe
dukt, wodociąg naziemny, aąuaeductus, fossa 
ąua aąua ducitur*: Gyny skutci Ezechiaszowy... 
a kako vczinyl stawek a wodi wyedzone (quo- 
modo fecerit piscinam et aquaeductum) 
y wwyodl do myasta wodi, to wszitko popysano 
w ksyogach skutkoch (pro skutków) dny kro- 
lyow Iuda BZ  IV Reg 20, 20.

4. 'stanowić dojście gdzieś, prowadzić dokądś, 
ducere, ferre, tendere : Kędy ktho mayącz łasz 
alybo dąbrową oth szebye dalyeką, wyeprze 
swoye... przes gymyenye czvdze... pądzicz 
bądze chczal do thego tho lassa..., aby tego 
nye mogl vczynycz geno tylko drogą wyodączą 
do łasza (per viam ducentem ad silvam, Dział 
59: drogą, która gydze do lyasa) Sul 59; Przi- 
slismi na pvscz0 , ktorasz wyedzye kv Morzv 
Cirwonemv (quae ducit ad marę Rubrum) BZ 
Deut 2, 1, sim. ib. Jos 2,7; Przislismi na drogo, 
która wyedze na pvsczo moabisko (quod ducit 
in desertum Moab) BZ  Deut 2, 8, sim. ib. 
Tob 1, 1. 5, 7; Abi osyedly gori, przes gesz 
to bi droga wyodla ku Ierusalem (per quos 
via esse poterat ad Ierusalem) BZ Judith 4, 6.

5. (o świadkach i oskarżonych, de testibus et 
reis) 'prowadzić na rozprawę sądową, dowodzić 
do sądu, stawiać w sądzie, ad iudices adducere' : 
Czso *Potrrek *wold swadki przecziuo We- 
czenczeui, to ge *wold za *pprawo rzeczo 
1389 Pozn nr 243; Iakoszm ne kaszal *Przi- 
bislaowi na szo swatkow wescz 1399 RtGn 
nr 52, sim. 1408 Kai nr 294; Jaco Ondrzey 
bil przi wmove, gdi Jacusz... vmaval s Wan- 
cencem, o yansz swatki Jacusz wodi 1408 Kai 
nr 290, sim. 1418 Kościan nr 661, 1423 ib. 
nr 481, Dział 24; Yako tho Yan byl Nyem- 
czewycz *szd Rachowa, kthorego pan Mykolay 
wyodl we szwadeczsthwo 1432 Pyzdr nr 1078; 
Gdikole kthorim swyatkom powyodączym obło
żono było obrzeczenye kląthwy, wyodączi thi 
tho swyatky (producens testes eosdem)... gyn-

sze swyathky... powyedzenya pełną... mocz ma 
ymyecz (Dział 23: mosze gynsze swiatky wyescz) 
Sul 34; Tesz ystawyamy, aby woszny oth 
yanego vyodączego swyathky (de uno produ- 
cente testes, Dział 47: od tego, ktori wyedze 
swiathky) cztirzy skoczcze... począdzacz ma 
Sul 63; Kyedy kto by swiadeczstwo wyodl 
(quod cum aliquibus testibus producendis) 
Dział 23; ~  Yako gy wyodl przed sand, tako 
rzecze, czo gy przed prawo wyoda OrtOssol 
84, 1, sim. Ort Mac 113; Szlowye ysz nayn 
(sc. na jęca) nye wołano, wyodacz [nayn] gy 
przed prawo (exquo... virum... coram iudicium 
non adduxit) OrtOssol 84, 3, sim. Ort Mac 114; 
Na *drocze wyodacz gy (sc. jeden drugiego) 
wolał (coram iudicium banitum in transitu 
proclamavit): Czeter! trzy krocz OrtOssol 101, 2, 
sim. Ort Mac 138.

6. rzecz wieść, wieść żałobę 'składać skargę, 
prowadzić sprawę w sądzie, causam alicui in- 
tendere, agere': Acz ktho w sządze nyemyecz- 
skego prawa przecywko <s^iprzew^> swą 
wyothl alybo polozyl żałobą (suam actionem 
dirigit aut proponit), szamperzs tam giste 
o drvgą rzecz thakąsz... w rosprzą zalowacz 
nye bąndze mocz Sul 42; Gdy... dzeczy... do 
sząndow czągnyeny bywayą... a ... s powodem 
rzeczy szpolv v sządze wyescz... nye mogą 
(cum actore litem contestari nequeunt) Sul 
54; Vywolanye pozewne ma vczynycz przeth 
powodem... themv, przeczywko komv rzecz 
szą ma wyescz (contra quem actio fuerit diri- 
genda) Sul 64.

7. *prowadzić do jakiegoś stanu, powodować 
coś, przyprawiać o coś, ducere, adducere in 
statum aliąuem': Ale eze tho wschitko bilo błogo 
obłudne a zle y sdradne, bo wyodlo y wyedzye 
ku wyekugey nądzi XV med. R  XXII 234; 
Wyari gego prostota wyedzye gi ku wschego 
czirpyenyv skromnemu ib. 236; A thak mya 
*vyelle szkoduye (sc. dłużnik), gdzye myą 
vyedze... kv vyelkyemv nakladv y wyelkyey 
szkodzye XV ex. SlArch I pril. 23.

8. (o życiu, de vita) *prowadzić, pędzić, spę
dzać, ducere, gerere, degere*: W brathnych 
rzeczach nye korysczy, day boże szywoth na 
tern swecze tako wyesczy Dek III 81. 21; 
Nyektorzy... laszkliui ziwoth wyodącz (lasci- 
vam vitam gerentes)..., dzewycze dzewsthwa 
sbawyayą Sul 43, sim. 1455—60 R. XIX 110; 
Bądą wam mowicz wschitko sle lszącz prze myą 
(Mat 5, 11)..., gen gesm ziwot, gen wi wyedze- 
czye XV med. R XXII 246; Simul actiuam vitam 
et contemplativam sublimiter exercebat (sc. 
Maria) schywoth dzalayączy a schywoth o bo-
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dze myslączy... wyodla XV med. S K J  V 279; 
Aczkoly vbogy ziwot wyedzemi (pauperem 
ąuidem vitam gerimus), wszako wyele dobrego 
bodzem myecz B Z  Tob 4, 23; Decretum est 
aetatem ducere v mysly wyescz zywoth XV 
ex. P F  III 180; Trzeczy sluly były ezeyczy, 
yakmyar ve wschech duchowny[ch] alb<o> 
szvyeczky[ch], alb<o> mnysky[ch] yyedly zyvot 
(Essaei fere omnibus monasticam agebant vi- 
tam) R ozm  182; Kyedy na pvsczy v osobnosczy 
zyvot vyodl (cum solitariam duceret vitam) 
ib. 192.

9. ' mówić, tw ierdzić , dicere, a sse re re : Swya- 
deczthwa fałszywego nye wyedzy (D ek  III 10: 
ne wędzi, gl. ne mow, II 4: nye wy<e>dzy, I 8. 
III 2. 4, etc.: nye swyathczy, I 7. 6. 9, etc.: 
nye mow, VII 2: nye przemovisz, VII 6: nye 
bądzyesz mowyl) D ek  I 4. III 20; Kriste,... racz 
nam dacz kapłani, gizz by prawdą wiedli 
Gałka w. 68; ~  Gdiby kthole dobrey slawąth- 
nosczy *sząch o kthorekole gwalthi był poswan, 
powod powynyen bącz, czso wyedze, *do- 
szwasthczycz (quod asserit, comprobare, D zia ł 
21: tedy nany dobrym swiadeczstwem ma bycz 
dokonan) Sul 33.

10. wieść się *wywodzić się (o d  przodków ) ,  
pochodzić , originem ducere, genus trahere?: Jako 
nam pravo rakowske slvzhi sz przothkowh 
nasych, yako y oyczv naschemv nyegdj An- 
drzeyoyj, kthorj sya vyedze s Thoyarthowh, 
nye odpovyedacz na roczech pospolythych 
tylko na xazączych 1493 Z apW arsz nr 1742.

11. wieść się ' dziać się, odbywać się, a g i ,f ie r i:  
Quare temporales (sc. res) dicuntur? Quia 
tcmpore gracie aguntur vlg. boszka (pro bo 
szya?) za czasszhu miloscziwego yyodu XV 
med. R  XXII 321; Kv vbaczenyv tego, byszmy 
vyedzyely, kako szye yedno po drugyem stało 
albo yyodlo (sc. przed Piłatem), mamy tako 
vyedzyecz Rozm  789.

12. wieść się ( o kobiecie po  porodzie, de fe -  
mina p o st puerperium ) ' iść do św iątyni, aby  
oczyścić się od  zm azy rytualnej, ecclesiam ad  
purificandum in gred i: Intronisare et pertinet ad 
mulieres, que fetum produxerunt vyescz szya 
ca 1500 E rz 120.

Cf. Dowieść, Nawieść, Obwieść, Odwieść, 
Podwieść, Powieść, Przewieść, Przywieść, 
Rozwieść, Uwieść, Wwieść, Wywieść, 
Wzwieść, Zawieść, Zwieść, Wodzić, Dowo
dzić, Nawodzić, Obwodzić, Odwodzić, Pod- 
wodzić, Powodzić, Przewodzić, Przywodzić, 
Rozwodzić, Wwodzić, Wywodzić, Wzwo- 
dzić, Zawodzić, Zwodzić, Prowadzić, Na- 
wadzać

Wieśnianin 'm ieszkaniec wsi, wieśniak, rusti- 
cus, agrico la : Gdi... myesczanyn albo yyesnya- 
nin (oppidanus sive villanus)... w gymyenyu 
w swem... nyektorego czlowyeka drugego 
xansthtwa bidło... n a y d z y e .m a  ye zayąncz 
Sul 111.

Wieśnianka 'm ieszkanka wsi, wieśniaczka, mu- 
lier ru s tic d : Kędy pan wszy... swoyą wyesz- 
nyanką (suam villanam) vsylsthwem sgwalczy,... 
wszysthczy wyesznycze... vyszcza volną mocz 
mayą myecz Sul 61.

1. Wieśnica f o r m y :  n. sg. wieśnica Sul 39; 
~  g. sg. wieśnice Sul 26; ~  n. p l. wieśnice 
Sul 39. 61; ~  g. p l. wieśnic Sul 39; wieśnicow 
Sul 8 ; ~  d. p l. wieśnicam Sul 58; ~  ac. p l. 
wieśnice Sul 30. 39.

Z n a c ze n ie : 'm ie szk a n ie c  wsi, wieśniak, km ieć, 
rusticus, agricola, cmetho : Woźni... za wyną 
panową wyesznyczow (villanos) clopothacz 
nye ma Sul 8; Paknyąly they tho wszy lyvdze 
y paan bilibi pospolv krzywy, cchczeemi, abi 
thym tho obyczayem dothykayącz (sc. woźny) 
wrooth kaszdego wyesznycze alybo kmyecza 
(cuiuslibet villani seu cmethonis, D zia ł 14: 
ziemyanyna) wolayącz vczynyl (sc. pozew) Sul 
26; Aczbi... nye przepvsczona bi bila przes 
pana alybo przes wyesznycze (per... villanos) 
wyesz bicz cząądzaana Sul 30, sim. ib .; Nagod, 
wyesznycza (villanus, D zia ł 28: kmyecz), po
łożył skargą przecziwko sąszyadom swogim Sul 
39; Nagod... proszil... sząszadow, wyesznycz 
(petiit... yicinos, villanos, D ział 28: gesm 
pobvdzyl sasyady), aby siadem... szlodzeya... 
gonycz gemv pomogli ib.; Wyesznycze (villani) 
posczygacz slodzeya othmowily szą ib .; Wykła
damy przerzeczone wyesznycze (praedictos vil- 
lanos) kv zaplacenyv... bicz skazane ib.; Dze- 
wycza abo nyewyasta... do wszy blyszszey 
przyszethwszy... kv wyesznyczam wolacz bądze 
(ad villanos clamaverit) Sul 58; Wszysthczy 
wyesznycze (omnes yillani, D zia ł 62: wszystka 
wiesz)... yyszcza volną mocz mayą myecz Sul 61.

2. Wieśnica 'wieś, osiedle, \icus, pagus : 
Iszesz... walczil przecyw gemu (sc. Izrahelowi), 
gdi bidlyl w Ezebonye y w gego wsyach, y w Aro- 
er, y w gego wyesznyczach (in... yiculis eius et 
in ... villis illius) B Z  Jud 11, 26; Bracya sina 
Abdiel... bidlyly w Galaad a w Bazan y w wye
sznyczach gich (in yiculis eius) B Z  I Par 5, 16; 
Filysteyscy... dobiły so Bethsames a Haylon... 
s gich wyesznyczamy (cum yiculis suis) B Z  II 
Par 28, 18; Muri otoczily (sc. synowie izra- 
helszczy) swe wyesznyce (vicos suos) a swyozo 
do nych vzitki ku potrzebye na walko B Z  
Judith 4, 4. ~  Bohemizm.
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3 . W ieśnica (  ?) 'nie znana bliże j danina w mio
dzie, określona zw yczajow o ilość miodu, tributum  
ąuoddam, quod melle solvebatur': Contulimus 
libertatem, quot incole ville memorate ab omni 
servitute sint exempti, ex ąuibus servitutibus 
ąuasdam specificari voluimus, videlicet povoz,... 
nastava et Yeznica 1241 K odPol I 44, sim. 
1286 ib. 118, 1325 K odW P  II 380; Eandem 
contulit libertatem et homines eorum a ... vi- 
moth, nastava, yesinica... et ab aliis laboribus 
universis penitus liberavit (1242) ca 1500 K odPol 
I 47; Dedimus... hominibus in ipsa Byssovia... 
ccmmorąntibus, ut a ... nastava, vesnica... et 
ab omni alio quocunque gravamine liberi penitus 
sint 1253 ib. 68, sim. (1257) XIV p . pr. A K H IV 
192, 1289 K odP ol I 132, 1289 K odW P  II 18, 
1289 L ites  II 256, e tc .; Quod villa nomine 
Stobnicza... ducalem solucionem mellis, vi- 
delicet metretam, que vulgo veznicza nuncu- 
patur, pro nobis solvere in perpetuum totaliter 
non deberet 1328 RocznGosp VII 79. ~  Inne 
proponowane lek c je : węźnica, wieźnica, więźnica, 
wwieźnica.

W ie śn y f w iejski, odnoszący się do wsi, rusticus : 
Mymo tho na wyesznego pastyrza (de villa- 
norum pastore) polozyl Ydzyk (sc. skargę) 
Sul 45; ~  wieśny lud *m ieszkańcy wsi, wieśniacy, 
rustici, incolae vicorum : Bandzely paan wszy 
they o kthore dowynyenye yego pozwaan 
myaan bicz, opusczywszi yego *wyeszmi lyvd 
w pokoyv (obmissis eiusdem villae villanis in 
pace)..., w wrotha dworv pana they wszi swą 
lyaską tykayącz (sc. woźny)... maa gy pozwacz 
Sul 26; ~  wieśny pan ' właściciel wsi, possessor 
vici : Any osylcza taky lvbo wyeszny pan gych 
(sc. kmieci, villae dominus)... smyey... w czem 
sklopotacz Sul 61; ~  włodarz wieśny 'sołtys, 
scultetus : Rusticalis magister villicus seu scol- 
tetus villanorum scholtys abo włodarz wyeszny 
O rtC el 10.

W ietn ica, W itnica f o r m y : n. sg. wietnica 
R ozm  703. 704. 705, e tc .; witnica R ozm  708; ~  
g. sg. wietnice R ozm  751. 756. 816. 817; witnice 
R ozm  756. 815; ~  d. sg. wietnicy O rt M ac  35, 
O rtO ssol 34, 1. 2, R ozm  709; ~  ac. sg. 
wietnicę O rt M ac  35, O rtO sso l 34, 1, R ozm  
703, etc. e tc .; witnicę XV p. post. Rozm Pam  
473, R ozm  748; ~  /. sg. (na) wietnicy O rt M ac  
36, O rtO ssol 34, 3, R ozm  161.

Z n a c z e n ie :  'dom obrad, dom sądu, ratusz, 
praetorium , iudicium, aedes consilii u rb a m : Czy 
(sc. radźce) wstąpyly... na wyethnyczą (in 
praetorium) y dały... volacz..., kto by bil 
krolowy wyerzen..., aby then kaszdy przyszedł 
ku wyetnyczy (ad praetorium, O rt M ac  35:}
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k *wyednyczy) O rtO sso l 34, 1, sim . ib. 34, 2 
O rt M ac 35; Gdyby przyszaszny radzcza [a] byl 
sz gynymi raczczamy na wyethnyczy (in prae- 
torio, O rt M ac 36: na *wyednyczy) O rtO ssol 
34, 3; ~  'sale w pałacach K ajfasza  i P iłata, 
w których oni sprawowali sądy, praetorium  in 
Caiphae e t P ila ti curiis, quo iudicia agebantur': 
Wszedł wythnycze (leg. w witnicę, sc. Piłat)
XV p . post. R ozm Pam  473, sim. R ozm  748; 
Przyvyedly ssą Iesucrista do Cayffasza v vyetny- 
czą R ozm  703, sim. ib. 704. 706. 707. 708, etc.; 
Bylaly vytnycza cząscz domv Cayphasovego, 
tedy tako mamy rozvmyecz, yze od Annascha 
vyedzyon (sc. Jesukryst) do Cayffasza ib. 708; 
Pothem vschedl (sc. Kajfasz) v ten dom svoy, 
który zvan vyetnycza, gdzye to lud sandzyl 
yako byskup ib. 709, sim. ib. 703. 704. 705. 708; 
Vyschedwschy ten ystny poszel <z> vyet- 
nycze, vzryavschy mylego Iesucrista posnął, 
yz yest *tem, yemv dal chvalą ib. 751; Pylat 
kazał poslovy vyethnyczkyemv, aby vyvyodl 
mylego Iesucrista na dvor z vyethnycze (foris 
praetorium) ib. 756, sim. ib. 816. 817; Myły 
Iesus vyschedl z vytnycze (foras praetorium) 
ib. 756, sim . ib. 815.

W ietn ick i 'z  wietnicą zw iązany, ad  praetorium  
pertinens' : Pylat kazał poslovy vyethnyczkyemv 
(dicit Pilatus cursori), aby vyvyodl mylego 
Iesucrista na dvor z vyethnycze R ozm  756.

W ietny wietny (dzień) 'dzień rozpraw y są
dowej w sądzie wiejskim , dies, quo iudicium  
celebratur’ : Cum nobilis Swanthoslaus... citta- 
tus fuerat per laboriosum virum Paulum... pro 
eo, quia dans ei diem banitum al. wetny..., 
lucratus est (sc. Paulus) super kmethone tuo 
Alberto decem sexagenas et sex grossos..., tu,
(sc. Swanthoslae), reduxisti eum (sc. Paulum) 
de banito iudicio 1468 T ym Sąd  137.

W ietr cf. W iatr
W ietrny cf. W ietrzny
W ietrzeć, W ietszeć, W iotszeć 'starzeć się, 

nescere, obsolefieri : Vyetrzeye senescit 
med. R  XXV 153; Wyothszeye veterascunt 
156; Corpus ergo nostrum vestimentum 
quod ueteratur, <w>yethszeye..., veteratur, vyo- " 
thschege, autem per originalem transgressionem ^ 
1461—7 Serm  110 v. ~  Cf. W yw ietrzeć, Zwie^ ^  

•trzee?—
W ietrzny, W ietrny 1. 'zw iązany z  wiatrem , 

wywołany p rze z  wiatr, a d  ventum pertinens': 
Lkanye vyetrne luctus ca 1418 JA  XIV 512.

2. 'poruszany silą wiatru, vento m o tu s: Za - 
stawyamj dzedzini nassze... ze wszitkimi wo-. 
darni..., rybniky, mlynmy wodnymy albo *we- 
tzrzynimi molendinis aquaticis siue ventilibus
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ca 1428 P F I 481; Quam ąuidem villam... cum 
molendinis aąuaticis, ventilibus factis et fa- 
ciendis, s wethrnymy vczynyonymy albo vczy- 
naczymy,... resignamus 1460 PF  V 38.

W ietszeć cf. W ietrzeć
W ie wierne 'danina składana pierwotnie w po

staci skórek wiewiórek, później w formie pie
niężnej, tributum, quod prius sciurorum pellibus, 
deinde nummis sohebatur5: Item wyewyerne sol- 
vunt 1496 StPPP XII 417.

W iew ieruszki czy W ew eruszki p i  tantum, 
Zwf. 'sierpik barwierski, Serratula tinctoria L  
Veverusky gundula 1472 jRayf nr 1251. -  R0- 
hemizm ? \

W iew ierzyca 1. 'skórka z wiewiórki, pe/fe 
sciuri*: Eodem iudicio Steczko... reposuit res 
Petri..., videlicet palium sericeum subductum 
asporgyollis al. weverzy[n]czami 1440 Przem I 
nr 3238.

2. 'danina składana pierwotnie w postaci 
skórek wiewiórek, później w formie pieniężnej, 
tributum, gwod sciurorum pellibus, deinde 
nummis sohebatury: Notum facimus..., quod... 
damus... sibi (sc. Geruardo)... ius Theutunicum 
in villa ipsius..., absolventes eam... a melle et 
veueritz (1293) XV J&kW P VI 56.

W iew ierzy cze 'danina składana pierwotnie w po
staci skórek wiewiórek, później w formie pie
niężnej, tributum, gwod prius sciurorum pellibus, 
deinde nummis sohebatur*: Wyewyerzycze sol- 
vunt per unum grossum 1499 Baruch 129.

W iew ierzyczy 'zrobiony z wiewiórczych skórek, 
e sciurorum pellibus confectus' : Jako mnye 
yynowath Andrzey... kozvch vyevyerzyczy 1461 
ZapWarsz nr 1122; Stanislao de Praga... pel- 
licium wyewyerziczy dedi 1472 RachKról 64; 
Jako mnye... Andrzeg... nye poszyczyl koszvcha 
vyevyerzyczego 1479 ZapWarsz nr 1492, sim. 
1469 ib. nr 1188.

W iew iór z o o / . ' wiewiórka, Sciurus mlgaris L.y: 
Melleta vevor vel *grzonostay XV p .
PF V 7.

W iew iórczany 'zrobiony z wiewiórczych skórek, 
e sciurorum pellibus confectus*: Res conscripte...  
ad postulata Johannis:... item futro wyewor[t]- 
czane 1497 RocznKrak XVI 65.

W iew iórczyca zoo/. 'wiewiórka, Sciurus vul- 
garis L., tu skórka z wiewiórki, pellis sciuri : 
Tunica Machliensis subducta asperiellis al. we- 
worcziczami 1425 ArchTerCrac CXCV 352, 9.

W iew iórka zoo/. 'gryzoń o długim puszystym 
ogonie żyjący na drzewach, Sciurus vulgaris L .': 
Wyewyorka varius 1472 Rost nr 1498; ~  Ya 
davya gronostaye y vevyorkam sza dostaye 
De morte w. 381; ~  *skórka z wiewiórki, pellis

sciuri : Tunica nigra weworkamy subducta 
1425 ArchTerCrac VIII 53, 2; Tunica subducta 
weworcami 1428 ArchTerCrac CXLVI 107, 52.

W iew i orkowy 'zrobiony z wiewiórczych skórek, 
e sciurorum pellibus c o n fe c tu s Pelliceam bo- 
nam... aspergelinam al. vyevyorkovi 1461 
ZapWarsz nr 1015.

W iezdaj (?) bot. 'koniczyna zlocistożólta, Tri- 
folium agrarium L?\ Vyezday corona regia 
1472 Rost nr 622.

W ieźć fo rm y: praes. ind. 3. sg. wiezie 1424 
Pyzdr nr 773, 1466 R XXII 16; 3. pi. wiozą 
BZ  I Par 13, 7; — imper. 2. sg. więzi ca 1420 
R  XXIV 84; 2. pl. wieźcie XV med. GIWroc 
48 r; ~  inf. wieźć 1408 Pozn nr 654, 1435 
ib. nr 1652, ca 1500 Er z  120; — praet. 1. sg. m. 
-m wiózł 1455 ZapWarsz nr 1019, 1467 ib. 
nr 1289, 1474 ib. nr 1370, etc. ; 2. sg. m. -ś wiózł 
1474 ZapWarsz nr 1436; 3. sg. m. wiózł 1399 
StPPP VIII nr 8794, 1401 RtKon nr 119, 1407 
HubeZb 121, etc.\ 3. pl. m. wieźli ca 1470 
MamLub 249. 276, XV p. post. R  XXV 174; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. wiezion 1399 StPPP 
VIII nr 8728; neutr. wieziono 1405 K a im  136,
1434 Pozn nr 1649, 1440 Pyzdr nr 1188.

Z n aczen ia :  1. cprzemieszczać coś za pomocą
środka lokomocji z miejsca na miejsce, \ehere, 
curru ducere, \ectare?: a. bez określeń lokalnych 
w tekście polskim: Inferte, wescze, omnem 
decimam in horreum meum, ut cibus sit in 
domo mea (Mat 3, 10) XV med. GIWroc 48 r; 
Fert, gl. portat veze, Iudeus opes, sed onus 
fert pectore graue, intus adurit eum cura 1466 
R  XXII 16; Cum Dauid perseąuabatur suos 
hostes de terra sua, duxerunt predam wyeszly 
luph XV p. post. R XXV 174; Jako tho ya vyem, 
jsze Andrzey[e] yyrabyl *drewa et in domum 
suam *voysl *vanschnosczy jako polthory kopi 
1500 ZapWarsz nr 1844.

b. z określeniami nazywającymi punkt doce
lowy: do kogoś, czegoś: Asz mam dwe grziwne 
scodi w szicze, czo ge Maczeg do stodoli woszl 
1401 RtKon nr 119, sim. 1491 ZapWarsz nr 
1654; Yako Jan... poltorasta drzewa porobił 
y węszono do Janowa domu 1405 Kai nr 136, 
sim. 1434 Pozn nr 1649; Y przy tern gy gwalcze 
yol y wyoszl do kosczola 1418 Kościan 
nr 658; A thesz thystne (leg. ty istne) pyenądze, 
kyegdy ge chczal do myasta wyescz, thedy ge 
s nyekthorimy lyudzmy snamyenycze liczył
1435 Pozn nr 1652; Jakosch thy *wyechach 
w ymienie kxandza Januszowo... y vyran- 
bylesch *byrbna, y do dworu thwego... wyozl 
1474 ZapWarsz nr 1436; ~  na coś: Jaco kaznya 
Nedominey gwałtem... wiram[by]bili yey ludze
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pyandzessant woz chrosta y wyezon na yey 
dwór 1399 StP P P  VIII nr 8728; Jaco pan Jactor 
ne powsczangnol zitha na polu Potrowi... ani 
go dal na yn[a]o dzedziną wescz 1408 Pozn  
nr 654; ~  w coś: Jacoswa widzala, gdze Bogun 
swim (leg. z swym) dobytkem czloweka Woyt- 
kowa w swoy dom w noczi korzistna rzeczą 
wyozl 1399 StPPP  VIII nr 8794, sim . 1407 
H ubeZb 121; Jako ya nye porambyl granyce 
samowthor z bratem Janem gvaltem... anym 
jey w svoy dom wyosl 1455 Z apW arsz  nr 1019, 
sim. 1467 ib. nr 1289, 1474 ib. nr 1370, 1478 
ib. nr 1208, etc.

c. z  określeniam i nazyw ającym i punkt w yjścia: 
z czegoś: Yakom ya wszyol Mycolaya, a on 
wyesze drzewo z panyey zapustu 1424 P yzdr  
nr 773; Ysze Woyczech nye wycradl tich col..., 
ale gye wyosl z doma do Wrzeszna 1427 K ai 
nr 712; Yako czom wszczagnal dwa woły y kon, 
thom wszczagnal, ysze w mem zapuszczę ram- 
byono, ale nye z Jakuszewego dwora vyeszono 
1440 P yzdr  nr 1188.

d. z  określeniam i nazyw ającym i teren a k c ji: 
przez coś: Jako czom *wczgnal ty voly, tom ye 
wsczagnąl na swem, ysz gego d<r>zewo wosl 
przesz dzewatha graniczą 1416 R tK on  nr 339.

2. wieźć się 'płynąć czym ś, prow adzić łódź, 
nave vehi, fe rr i, navigare : Duc, wezi <się ?}, 
vedzi (EwZam  306: vyedz, R  XXV 142: od- 
wyedz), in altum, na globo, et laxate recia vestra 
in capturam (Luc 5, 4) ca 1420 R  XXIV 84; 
Remigabant plynąly aut wyesly syą (remigabant 
viri, ut reverterentur ad aridam Jon 1, 13) ca 
1470 M am Lub 249; Wesly (leg. uwieźli ?) sz[sz]ą 
remigassent (cum remigassent ergo ąuasi stadia 
vigintiquinque aut triginta Jo 6, 19) ib. 276; 
Vyescz szyą transffretare ca 1500 Er z  120.

3. *odprowadzać, tow arzyszyć  p rzew ozow i, 
m inare, pellere , ducere*: Oza a bracya gego 
wyozo woz (minabant plaustrum) B Z  I Par 
13, 7; Wszitek Israhel wyozl (deducebant) 
skrzinyo zaslyvbyenya boszego w spyewanyv 
ib. 15, 28.

M oże n iektóre p rzyk ła d y  należy czy ta ć  wwieźć.
Cf. Odwieźć, Przewieźć, Przywieźć, Rozwieźć, 

Uwieźć, Wwieźć, Wywieźć, Zwieźć, Wozić, 
Odwozić, Powozić, Przywozić, Wywozić, 
Zwozić, Ważaći Wyważać)

Wieża f o r m y : n. sg. wieża (1278) M M A e  I 
107, FI i P u l 60, 3, 1424 Kościan nr 1053. 
1054, etc.; ~  g. sg. wieże 1448 A G Z  XI 335, B Z  
IVReg 18, 8. Neh 3,1, e tc .; wieży 1428 M onlur  
V 93; ~  d. sg. wieży B Z  Jud 9, 52. Neh 3, 25; 
~  ac. sg. wieżą FI I Prol 2, B Z  Gen 11, 4. 5. 
Neh 3, 26, etc.; ~  l. sg. (w) wieży 1469 U rzM az

126, XV p . post. P F  III 288; -  n. p l. wieże 1270 
M M A e  IX 132, 1416 Pozn  nr 864. 914, DILB  
III 335; ~  g. p l. wież B Z  II Par 27, 3; ~  ac. 
pl. wieże FI 83, 1, 1430 Pozn  nr 1354, B Z  II 
Par 26, 9, etc,; ~  I. p l. (w) wieżach FI i Pul 
47, 11. 121, 7, B Z  II Par 26, 15, M W  43 b.

Z n a c z e n ia :  1. 'w ysoki budynek o niewielkiej 
w stosunku do w ysokości podstaw ie, sto jący  
oddzielnie lub stanowiący część w iększej całości 
( kościo ła , pałacu , murów obronnych), wieża mie
szkalna, turris, aedificium procerum , coniuncte vel 
separatim  ab alio aedificio constructum : Bodcz... 
oplwytoscz w wezhach (in turribus) twoych FI 
121, 7, sim . Pul, sim . FI i Pul 47, 11, M W  43 b; 
Reformacio parkany circum castrum Sano- 
cense... Proschek debent reformare XV ulnas 
w tyle wyeszye glynyeney 1448 A G Z  XI 335; 
Vyeza turris XV p . pr. R  XLVII 358; Podzmi, 
vczynymi sobye myasto a wyeszo *wisoko aze 
do nyeba (turrim, cuius culmen pertingat ad 
caelum) B Z  Gen 11, 4, sim. ib. 11, 5. Neh 3, 
26; Przistopyw Abimelech blysco ku wyeszi 
(iuxta turrim), dobiwal sylnye B Z  Jud 9, 52, 
sim . ib. Neh 3, 25; On pobył... wszitki krage 
gych od wyesze strosznich (a turre custodum) 
az do myasta obmurowanego B Z  IV Reg 18, 8, 
sim . ib. Neh 3, 1. 27; Takez wzdzalal (sc. 
Ozyjasz) wyeze (turres) na pusczi B Z  II Par 
26, 10, sim. ib. 26, 9; Wzdzalal (sc. Ozyjasz) 
w Jerusalem rozlyczna dzala ku obronye 
myesczskey, iasz vstauil na wyeszach (in tur
ribus) a na woglech murnich ib. 26, 15; Udzalal 
(jc. Joatan)... na murzech Ophel wyez wyele 
(in muro Ophel multa construxit) ib. 27, 3; 
Herbortowsky cessit promtuarium al. wyesza 
1470 A G Z  XII 335; Dobył wyesze cepit *artem 
(porro David cepit arcem Sion I Par 11, 5) 
ca 1470 M am Lub 92; Turres doctores sunt, 
summa gallus in arce, gl. in summitate turris, 
na vyszey wyeszy, pervigil est doctor XV 
p . post. P F  III 288; Ad castellum requiritur 
turris, vyeza, que decorat, okrasza, murum XV 
p. post. R  XXV 180; Byl yeden czlovyek..., 
który ossadzyvszy vynnycze... y vczynyl vyezą 
(aedificavit turrim Mat 21, 33) R ozm  410; 
~  'kom nata czy  te ż  przedsionek w pałacu , 
atrium, cubiculum in curia : Schodzi dusza moia 
w wesze bosze (in atria domini, Pul: w prze- 
bytky) FI 83, 1; — przenośnie 'siła, oparcie, 
pom oc, fortitudo, praesidium  : Duszo welbi 
C?c. żałtarz), vsta cziscy, sercze weseli, weszo 
(turrim) wisoko stawi na nebesech FI I Prol 
2; Vczinil ies se... wesza moczy od liczą ne- 
przyaczelowa (turris fortitudinis a facie inimici) 
FI 60, 3, sim. Pul; Ten ps<alm> powyada, yze
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Xpus iest wyeza natwardsza przeczyw nyeprzya- 
czelom Pul 60 arg.; ~  'miejsce kary pozbawienia 
wolności, pomieszczenie więzienne w wieży zam
kowej, carcer, custodia in turri arcis* : Ani 
z mego przywiedzenia... w wieży (rp.: wziezi) 
jęćstwa pięcinadcie niedziel cirzpiał 1469 UrzMaz 
126; Ieslizebi kthokolwie drugiego w sądzie 
ranyl..., thedi thakowi ma bicz wsądzon wieżą. 
{leg. wsadzon w wieżę, in turrim reponi) 1498 
MacPraw VI 273; ~  w opisie herbu: Jako 
Barthosch yest nasch brath po yego oczczu, 
clenotu trszi weze s wyrzchv 1416 Pozn nr 864, 
sim. ib. nr 914; Jaco Jan... yest praui slach- 
czicz..., ktori nossy... po maczerzy cogą a w nye 
wyeza 1424 Kościan nr 1054, sim. ib. nr 1053; 
Jaco Lasschota yesd s naschey krwe poszedł..., 
czos noszą trzi veze na sczicze 1430 Pozn nr 1354.

2. bobrowa wiela 'domek bobrów, habit a- 
culum castorum* : Ad castorum turrim do 
<bo)browe wyeszy 1428 Monlur V 93.

3. *drewniane obudowanie nad kotłami, w któ
rych odparowywano solankę, wieża warzelnicza, 
constructio lignea, sub qua sal coąuebatur*: Con- 
cedimus... abbati... ąuatuor domos, qui vlg. 
vese dicuntur, libere ponendas 1270 MMAe 
IX 132; Damus... ecclesie nostre... sarthagi- 
nem siue patellam salis... cum domo, que wyeza 
vlg. dicitur,... iure hereditario... possidendam 
(1278) MMAe I 107; Boleslaus Pudicus... fun- 
dando monasterium... donavit perpetuo duas 
foveas seu alveos salis, qui tunc koritho, nunc 
vero wyesze Polonico idiomate appelantur 
DILB III 335; ~  z  fleksją łacińską: Iura, que 
homines diuerse nacionis in Magno Sale et in 
Bochna... in quoquinis siue, wyesis, in alueis 
siue coritis vlg. dictis dinoscebantur habere,... 
destrui fecissemus (1278) M MAe I 106.

Wieżne *oplata należna posiadaczowi wieży 
lub strażnikom od odsiadującego karę w wieży, 
pretium possessori turris (id est carceris) ab eo, 
qui poenam \inculis luebat, solutum : Stanislaus 
obligauit se soluturum unam sexagenam Pa- 
cossio et Nicolao custodibus turris racione 
*vesney 1419 StPPP II nr 1669; Nobilis Boxa... 
fideiussit Jaschkoni... <tenutario turris al.) 
wyeschnemu pro ipsius salario, weschne, pro 
Stephano... mediam marcam communis pe- 
cunie 1431 ib. nr 2366; Petrus... fideiussit do
mino Iohanni... XIII grossos, XII videlicet 
racione wyeszne 1449 AGZ XI 347; Ab turba- 
cione turris al. o wyeshne pro ipso Johanne 
fideiusserunt domino tribuno solvere, dum ad- 
monebuntur 1456 UrzMaz 268; <Fertonum> ra
cione vincionis al. wyeznego XV ib. 267.

Wieżnica *rodzaj działa średniej wielkości

umieszczonego w wieży, tormentum bellicum 
mediocre, in turri locatum* : Ea, que principaliter 
in castro reperi, videlicet... tharasznycze parve 
due breves, IV vesznycze... recepi 1478 MMAe 
XIII nr 2173. -  Cf. 3. Wieśnica.

1. Wieżny 'z wieżą związany, częścią wieży 
będący, ad turrim pertinens, qui turris est*: A na 
strzesze wyeszney (super turris tectum) stoyoce 
wikusze BZ  Jud 9, 51.

2. Wieżny' urzędnik zarządzający wieżą przezna
czoną do odbywania kary więzienia, praefectus 
turris, in qua carcer erat*: Nobilis Boxa... 
fideiussit Jaschkoni... <tenutario turris al.) 
wyeschnemu pro ipsius salario, weschne, pro 
Stephano... mediam marcam communis pe- 
cunie, quam eidem Jaschkoni infra unam septi- 
manam soluat 1431 StPPP II nr 2366.

Wieżyca 'mała wieża, wieżyczka, turris parva*: 
Eciam opus erit, ut parentur lateres pro repa- 
randis muris, qui totaliter cadent, si non susten- 
tabuntur turribus parvis al. vyezyczamy 1498 
LustrPłoc 160.

Wieżyczka bronna wieżyczka 'mała wieża 
będąca częścią murów obronnych, wykusz 
obronny, turris pana e moeniis prominens, pro- 
pugnaculum : Propugnacula bronne vyezyczky 
aut elkyerze (ponam iaspidem propugnacula 
tua Is 54, 12) ca 1470 MamLub 202.

Więc I. p rzys łó w ek :  a. co do ilości 'więcej, 
plus*: Jaco Sczedrzik zaplaczil Jacussewy trzy- 
dzesczy grzywen za dzedzina a niczs mv wancz 
nye wynowath 1420 Kościan nr 851; ~  b. co 
do jakości ' lepiej, dokładniej, melius*: A tez by 
vyącz poznał (sc. Jesusie) nasche mocz..., czaly 
rok bychmy czyą chczyely mączycz Rozm 732; 
~  c. co do czasu (następstwa w czasie) 'dalej, 
na przyszłość, potem, exinde, deinde, postea*: 
Wspomyono na swoy szlyub... a potem wyocz 
nye bodo potopi (non erunt ultra aquae diluvii), 
gez bi to zatraczyli wszelkye stworzenye BZ 
Gen 9, 15; ~  Odpuscycyesz naam, acz ge (sc. 
obrazy) do wody donyesyemy y zmygemy, 
wyocz vzrzicye, yszcy sye gym bodzemy modlicz 
Błaż 321; Gy<e>dno młode dzeczą było, tho 
gym wyacz wszyawilo Aleksy w. 202; Vyrzvczy 
pyrvey byrzmo s tvego oka, vyącz (et tunc Luc 
6, 42) bądzyesch mocz vyymovacz prosek 
z bartnyego {pro bratnyego) oka Rozm 282; 
Baczysch, Iesuszye, vyely[l]e v yego rącze było 
*balczov, pomaczay na lyczv, vyącz mozesch 
rozgadnącz ib. 732; Tegodlya... rospamyątay 
to trudne stanye yego v słupa, vyącz czy bądzye 
slotko czyrpyecz ib. 824.

II. spó jn ik  lub p a r ty k u ła :  1. w zdaniach 
współrzędnie złożonych łączy zdania współ-
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rzędne lub wzmacnia inne wskaźniki połączenia, 
wskazując stosunek: a. łączny 7, / wtedy, i tak , 
e/, e/ ta/ic, re a p se : a więc: Bo syn czlovyeczy 
ma przydz s chvalą oycza s v e g o . a  vyecz 
zaplaczy (et tunc reddet) kazdemv podług yego 
vczynkow R ozm  365; To slovo zavzdy myny 
szye telko ku troyemv szvyąthu, czvsch vyely- 
konocznemv, svyąthecznemv a posvyączanyv 
kosczyola..., a tych vyącz czaszow myły Cristus 
kazał yavnye ib. 680; ~  a tako więc: Tedy 
ona szama swą raką przyszacz może, jsz gey 
tako wyele wyanowano, yako ona myeny, a tako 
wyacz (tunc) dobywszy, może vczynycz... szwym 
(leg. z swym) wyanem, czo chcze O rtO ssol 
85, 3; ~  a tu więc: Any...  gemv tko slvsza vczy- 
nycz, alysz... role swoge... poszane... ostawy, 
a thv vyącz dopyro (et tunc demum, D zia ł 62: 
tosz) wynycz ma bycz przepvsczon Sul 61; 
~  więc i : Vczyn<m>y blysko yezora małe prze
kopy. .., naleymy nyeczkamy v nye vody, vyącz 
y vynydą (tunc egredientur) ryby z vody, vyecz 
ye nathychmyast zlapamy R ozm  130; ~  b. wy
nikow y 'to , dla tego , p rze to , i dlatego, dlatego  
więc, w tedy więc, ideo, itaąue, ąuare, pro in de': 
a więc: Bo na Vyelyką Nocz svyąthy Yan 
sczyąth, a to (sc. cudo) szye stało wyącz na 
Svyatky (seąuitur vero de Scaenopegia) Rozm  
255; Drudzy, którzy, by zawzdy czyalo myal 
C?c. Jesus) s przyrodzenya..., myenyły, yszby 
na czasz vczynyl smyertelne, a vyecz yako by<ł> 
s przyrodzenya, takye szye vkazal (et ibi ąuałis 
erat per naturam, talem se ostendit) ib. 368; 
~  a przeto więc: Dicemus testimonium contra 
te, quod fuerit tecum iuuenis, et ob hanc 
causam, a przetho wyącz, emiseris puellas a te 
(Dan 13, 21) XV p. pr. S K J  I 313; -  a tako 
więc: Ktoricz clouek thy to dary gest straczil, 
szukagsze gych mylosczyue..., a tako vocz ge 
thy nadzesz Gn 172a; ~  tedy więc: Alye przydą 
dny, kyedy bądzye od nych iunoscha odyąth, 
tedy szye vyecz bądą posczycz (et tunc ieiuna- 
bunt Mat 9, 15) R ozm  295; ~  c. przeciw staw ny  
'ale, natom iast, ale dopiero, ale raczej, e t tamen, 
sed, autem : a więc: A czy pyrvey zvany Kvno- 
vye..., a potem vyecz (tunc autem) zvany Sa- 
marytanovye R ozm  245; ~  nie telko..., ale 
więc: Vstąpyl ven (sc. w Judasza) pelnyey nysz 
przedthym schatan, nye telko by dopyro wen 
vstąpyl, alye vyącz y (leg. ji 'go’) yako svego 
ossyadl (sed ut ąuasi proprium possideret) 
R ozm  552.

2. w zdaniach podrzędnie złożonych występuje  
w zdaniu nadrzędnym ja k o  odpowiednik zdania  
podrzędnego lub częściej wzmocnienie innego 
odpowiednika i wskaźnika zespolenia 'to , to

zaraz, to ju ż , to gdzie, to w tedy, to tak, tum, 
tunc, e t tunc : Marya pyta: lako zmartvychvsta- 
nyesz, gdzyesz vyącz potem bądzyesz (ubi tunc 
mansurus eris)? R ozm  170; Na kogocz pyrvey 
rąką podnyossą, vyecz y (leg. ji 'go’) nathych
myast ymczye ib. 514; Kyedy porodzy swe 
dzyeczyątko, vyecz zapomny svego ydrączenya 
(iam non meminit pressurae Jo 16, 21) ib. 573; 
~  więc odsichmiast: Gdis szo svich grechof 
spouedamy, V0cz othsichmasth mamy szo gich 
varouacz Gn 14b; ~  więc tedy: Wolal-ly ten 
thedy na gwalth..., wyacz thedy (O rtO sso l 
49, 4: tedy) then ma dokonacz szwa żałobą 
O rt M ac  61; ~  odtąd więc: Kyedysch szye 
czass przyblyzal pana naschego Iesucrista, od
tąd szye vyecz począlo zamączenye albo ru- 
szanye vody (exinde coepit motio praedicta) 
R ozm  256; ~  tako więc: Kto sie gospodnv 
offervie w iegoo wszeech vczynkoch..., tako 
woocz naydzee gospodna na kaszdy czasz 
Gloger; ~  tedy(ć) więc, tedyćby więc: Gdisczy 
szo kthoremv krolevy... szin narodzy, tedicz 
V0cz po fszythkemv krolefstw (leg. krolew- 
stwu) posly beszo Gn la, sim . ib. 3b. 4a. b. 
5a, etc.; Gdiscy gest.było sroth noczy dna ne- 
dzelnego, tedy vocz Maria gest bila suego sinka 
porodila Gn 4a, sim . ib. 174b. 175a. 176a, e tc .;  
A prestho chemily czynicz volo naszego othcza 
nebeszkego, tedy vocz napyrszue mamy dzer- 
szecz var0 *kresczyganska Gn 171b; Ysze gdis 
szo on (sc. wąż) che odmlodzycz, tedycz vocz 
on ge gorske korzene Gn 172b; A cdisz V0cz 
ony *szo mv (sc. św. Bartłomiejowi) tho były 
vczynily, tedy vocz pothem ony szo gy biły 
sczoly Gn 173a; Bodzelicz k nam vocze mouil 
nasz Xpc miły, tedy vocz my fszythcy od syl- 
nego strachu vmrzecz muszemy Gn 175a; 
~  Allecz osia prestocz szo gy ony szobo 
(leg. z sobą) były pogoly,... gdisbi SZ0 bila 
Maria vtrudzyla, tedyczby vocz ona bila nan 
fszadla Gn 3b; Gdisbi sz0 on (sc. św. Jan) 
gest bil sze slich ludzy narodzyl, tedyczby mv 
V0cz oniy ne biły verzyly Gn 1 lb; ~  a tedy więc: 
A cdiszcy vocz Ioseph s Mari0 gęsta ona bila 
do tego tho mastha Bethlehem prisla, a tedy 
V0cz ony ne moglycz szo mecz nigedne gospody 
thamo były Gn 3b; oj OJ a tako więc: Tedy 
V0cz vsrafsy... Domicianus, iscy on (sc. św. 
Jan) na (pro  ne) chczal gest kaszana o bodze 
prestacz byl, a tako vocz on kaszalcy gest gy 
on na geden ostrof poslacz byl Gn 180b; 
~  ~  wzmacnia zaim ek względny: Thv szą 
kraszne czthyrzy szwyecze stały, czo szą wyacz 
w szobyc szwyathi ogyeny myali A leksy  w. 220.

3. nawiązuje zdanie do poprzedniego kontekstu

5

1 0

15

20

25

30

35

40

45

50

55



wskazując stosunek: a. łączny 'i, a, i właśnie, 
/ wtedy właśnie, e/, etiam, et ąuidenf: Fftorecz 
przyrodzene gesth tho V0szeve, ysze... on ge 
gorske korzene... Vocz trzeczecz przyrodzene 
V0sz tho ma, ysze gdiszcy gy szegnago, voczcy 
on gedno vcho ogonem szaslony Gn 173b; 
V wody szo poczina czescz, drzewey nisz gdi 
szodo gestcz, tedyo (leg. tedy ją) na rocze dayo. 
Tu szo wocz starsy posznayo Słota w. 59, 
sim. Rozm 245; ~  a więc: Karty albo lysty 
napysane na czyelye (leg. czele) noszyly..., 
bo byl rzeki bog...: To bądzyesch myecz yako 
zavyeschenye myedzy oczyma tvema y <na> tvo- 
ych rąkv. A to vyącz szlula phylatrya (et haec 
dicebantur phylacteria) Rozm 180; ~  a więc 
tedy: Allecz osia prestocz szo gy ony szcbo 
(leg. z sobą) były pogoly, isbicz oni strauo na 
*mem szobe biły noszyly... A vocz tedy vol 
y oszel szocz ony biły miłego Xa posznaly Gn 
3b, sim. Rozm 791; ~  a tako więc: Gestcy on 
(sc. św. Jan) k n<i>m tako rzecl byl, isbicz mu 
ony... kamene od morza biły prynesly. A tako 
vocz svothy Gan gestcy ge on natichmasth bil 
ve slotho... obrocil Gn 182a, sim. ib. 181b. 
184a, etc. ; ~  a tedy więc: Poszodali szo verny 
xpiani priscza gego (sc. Krysta) a rzekocz tako, 
isze przydzy thy k nam... A tedy vocz gestcy 
giim tho bilo... tako othpouedzano Gn 2a, 
sim. ib. 3a. 179b. 180b. 182b; Gesthcy mu on 
(sc. św. Jan) thamo barszo veliko roskosz 
vkasal byl. A tedy vocz svothy Gan gestcy on 
k nemu tako rzecl byl Gn 184a, sim. ib. 182a. 
183a, etc.; ~  a tu więc: Tako zathem rzekły 
zvolenyczy: Gospodnye, ymamy thv dva myecza. 
A on ym rzeki: Doszycz. A thv vyecz poschedl 
(et egressus ibat Luc 22, 39)... na górą olyvną 
Rozm 582; ~  bo więc tedy: Vezmyczye (sc. 
kielich), rozdzyelczye myedzy sobą, bocz vam 
povyedam, yzecz nye bądą pycz... tego vyna..., 
ależ przydzye krolevstvo boże... Bo vyecz tedy 
yadl y pyl Rozm 530; ~  tedy więc: Szocz ony 
tego były barszo szaloualy, yszecz ony swe 
sbosze szocz ge biły rcsprzedaly. Tedy vocz 
svothy Gan gestcy on tho byl... przeuedzal, 
yszecz giim tego gest było barszo szal Gn 182a, 
sim. ib. 182b, etc., Rozm 381. 756. 793; ~  tedyć 
więc: Ne *dzalcy gest on (sc. Oktawijanus) 
bil szobe voce chualy tako gako bogu czinicz 
bil. Tedycz vocz poslalcy gest on byl po gedno 
krolefno Gn 5a, sim. ib., etc.; ~  b. wynikowy 
'to, dlatego, i dlatego, dlatego więc, wtedy więc, 
toteż, a zatem, et, ideo, itaąue, ąuare, idcirco : 
Caplane, chces polepsicz duse swey, ne mow 
czansto: Piwa naley!... Wancz s nich (sc. ka
płanów) clamayo chlogi (pro chłopi) a rzekocz:

WIĘC

Saleny so popy 1414 JA XIV 499; Wyecz, eze 
czlowyecza roskosch podluc czyala... zalezicz 
na pyczu, na gedzyeny... Wyącz gdi kto 
wspomyonąw, eze timi rzeczami pana boga 
gnyewal y szal mu tego,... ten a taky zaluyączi 
bądze vczyesson XV med. R X X II238; ~  a więc: 
Swotego Bartholomega kaszal gest byl (sc. 
kroi)... s gego gy skory szywo oblupycz. A cdisz 
vocz ony *szo mv tho były vczynily, tedy vocz 
pothem ony szo gy biły sczoly Gn 173a, sim. 
ib. 3b. 4a. 5a. 174b. 175a. 176a. 183a. 184a; 
Poddali so szo dwe neczeli za szito zapla- 
czicz... A *wicz ten gisti Doliwa... poddał so 
tim gistim rocoymam XV in. Maik 117; Od 
przyssyąg... wszythczy sye mayą vyarovaczi..., 
nyzlyby kogo yawna przyczyna przypądzyla... 
A tliaka wyącz przyssyąga ma byczi z dozvo- 
lenym rzymzkyego kossyczola 1484 Reg 717; 
~  a tako więc: Chalcy gest on (sc. cesarz) 
tho bil przeuedzccz, velecz gest on... ludzy 
pod szobo mai byl. A tako vocz gescy on to 
bil prikasal, abycz fszeliky clouek... do Be- 
thlehem przysetl bil Gn 3a, sim. ib. 175a. 
176a, etc.; ~  tedy więc: Allecz Salomee... 
chczala szo gest cna sviima rokama dothknocz 
tego to mastha była. Tedy vocz natichmasth 
ge rocze szo ge byle uschłe Gn 4a, sim. XV in. 
Maik 119; ~  więc tu, tu więc: Poth wszchodem 
gy naydzecz<ie>, acz go gyedno szvkacz chcze- 
cze. Wyacz thv papyesz sz kardynały, ceszarz 
szwimy (leg. z swymi) kaplany szły sza k nyemv 
sz chorąkwamy a szwony wszdy szwonyli szamy. 
Thv wyacz była lvdzy szyła Aleksy w. 209. 
213; ~  c. włączny'mianowicie, etenim, videlicet': 
Iscy Gabriel angol chvalicz on svothego Gana 
prze gego velike skuthky dobre... Allecz gy 
on osobno ve dvogake rzeczy chualy... Vocz 
napirswecz tutha movy, iscy Xc svotego Gana 
prze trogako rzecz gestcy gy on *nyloual byl 
Gn 179a; Jacosmi graniczily medzy Thomi- 
czami... a capitulą... A na doi mlinow ma gidz 
(sc. granica) stara szamicza asz na conedz gori. 
Wącz od gori xsząsa zema a gego bioto 1419 
Pozn nr 1048; ~  bo tedy więc: Alye yn[i]ako 
mowymi, bądzeli plynyenye rzeki oth wlostnego 
byegy przes oprawyenye czlowyeczee odwro- 
czono. Bo thedi wyącz (tunc etenim, Dział 1: 
a wszakosz) byeeg rzeeki za graniczę zawzdi 
ma ymyaan bycz Sul 21.

Więcci 1. w zdaniach współrzędnie złożonych 
łączy zdania współrzędne, wskazując stosunek 
wynikowy 'przeto, to, zatem, et, ideo, itaąue*: 
Rzeczyczye, yze pan nasz potrzebvye, vyączczy 
vass pusczy nathychmyast (et confestim dimittet 
eos Mat 21, 3) Rozm 446; ~  Allecz ga na-
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przecif themv nix ne mou0, ysze ktoricz clouek 
ma on vele dzecy a na slusbocz ge on yyrzodzy, 
V0czcy ony byuag0 slachethny a dobrich oby- 
czagof napelneny Gn 12 a.

2. w zdaniach podrzędnie złożonych występuje 
w zdaniu nadrzędnym jako odpowiednik zdania 
podrzędnego * to, tum, proinde : Trzeczecz przy- 
rodzene V0sz tho ma, ysze gdiszcy gy szegnago, 
V0czcy on gedno vcho ogonem szaslony Gn 
173b; Sancti, quicunque in presenti sunt diuites, 
plus apud dominum gloriantur in paupertate, 
ysecz *svocy, kedi so biły bogacy, woczcy oni 
V0ce so S0 veselily wbostve (leg. w ubóstwie), 
quam in diuiciis Gn gl. 157a.

3. nawiązuje zdanie do poprzedniego kon
tekstu wskazując stosunek wynikowy 'przeto, 
zatem, ąuare, ideo': Byl wyszokyego rodv, nye 
myal po szobye zadnyego plodv. Wyąnczczi 
yąly bogą proschicz, aby gye thim darował 
Aleksy w. 29.

Więcciby w zdaniu podrzędnie złożonym wy
stępuje w zdaniu nadrzędnym jako odpowiednik 
zdania podrzędnego1 toby, tum, proinde': Aprestho 
gdisczyby miłemu Xpouy czystotha ne była 
mila, V0thcyby on nigdy szobe matuchny dzeui- 
cze ne vybral byl Gn 179b.

Więcej, Więce f o r m y : comparat. więce Gn 
5a. b. 14a. 171b, etc. etc., Rozm 131; więcej 
1399 HubeZb 74, 1400 Pozn nr 449, FI 9, 41, 
etc. etc.

Super lat. nawięce Gn 172b, Naw 175; na- 
więcej Spow 3, Sul 23, XV med. R  XXII 235, 
etc. etc., Rozm 128, etc.

Z n aczen ia :  1. oznacza zwiększoną liczbę, 
ilość, wartość czegoś *w większej liczbie, ilości, 
wartości niż przeciętnie, plus (plures), abun- 
dantius, copiosius': a. bez wymienienia liczby, 
ilości, wartości stanowiącej odniesienie zwięk
szenia: Yaco gich wancze nye wem, czsso by 
byli w tey drodze 1423 Kościan nr 995; Thakosz 
przyczyną mayącz wyączey slego (plura mała) 
czinycz szą nye ląkayą Sul 47; Powyedzely 
(sc. łowcy) swemu starzeyszemu, genze przi- 
czinyw wyocey panostwa y posiał ge ku swyo- 
temu Blaszeyv Blaż 319; Gidzicze... przes do
bitka, bo vznalem, ze macze wyoczey baranow 
(quod plura habeatis pecora) BZ Deut 3, 19; 
Ktho navyaczey czyny slosczy, w them slamya 
kosczy De mor te w. 217; Przeday, czso wyączey 
dawa (vende plus offerenti) XV p. post. R I 
s. XLV; Nyerowno vyaczey multo magis ca 
1500 Er z 121; Bo temv, który ma, bądzye 
vyączey dano (qui enim habet, dabitur ei Mat 
13, 12) Rozm 336; Czosz ym vczynyl? Telkoly 
yest, czyly tego vyączey, v czemze czyą vy-

nvyą ? ib. 777; ~  daleko więcej: Myeskal tamo 
myły Yesus dwa dny a dalyeko vyeczey ven 
wyerzylo (multo plures crediderunt Jo 4, 41) 
slyschacz yego movą vyelebną Rozm 249; ~  wię
cej czymś *więcej o coś, plus aliąua re': <E>sze 
na mne *wysząl czinszu wanczey oszmą forlą- 
gow 1424 TymProc 300, sim. ib.; ~  im więcej: 
Quanto enim plures, yse gimcy voce glosof, 
pro aliquo petunt Gn gl. 156a; ~  tern więcej: 
Podzmy tam, by nass tern vyączey było mączycz 
y (leg. ji, sc. Jesusa) Rozm 663; ~  więcej albo 
mniej: Nye mogo przemyenicz słowa pana 
boga mego, bich wyoczey albo mnyey powyedzal 
(ut vel plus vel minus loquar) BZ  Num 22, 
18; ~  coś jest więcej *czegoś zbywa, coś jest 
w nadmiarze, aliąuid superest': Alye (sc. z  tego) 
czo yest vyeczey (quod superest Luc 11, 41), 
dayczye yamvzną Rozm 305; ~  (ileś)kxo6 wię
cej : I wroczi sosadom naszim sedmcrocz woczey 
(redde vicinis nostris septuplum) w łono gich 
laiane gich FI 78, 13, sim. Pul; Przidam karanya 
waszego sedmkrocz wyoczey (addam correptio- 
nes vestras septuplum) prze grzechi wasze BZ 
Lev 26, 18, sim. XV p. post. Kalużn 287; Ya 
nye yestem tak dosthoyna przyrownacz szye 
k nyey..., boczyem zgrzeschyla sthokrocz vya- 
czey Naw 84; Drugye (sc. ziarno) padło na dobrą 
zyemye a dało nyektore ovocz, stokrocz vyeczey 
(dabant fructum, aliud centesimum Mat 13, 8) 
Rozm 336, sim. ib.

b. z wymienioną liczbą, ilością, wartością sta
nowiącą odniesienie zwiększenia: Ysz Potr sedm- 
dzesanth pnew pczol tamo wnosi a ne ma nyczsey 
przuplodu (pro przyplodu), a na wanczey ne 
może, ale na mney może przysandz 1416 Pozn 
nr 911, sim. 1418 ib. nr 937; Ysze Falislaw... 
ne wsząl gymena v *Maczea za gedennacze 
grziwen..., ani mney, ani wanczey 1420 AKPr 
VIIIa 152; Yaco Mycolay... dal swey *szescrze 
Doroczcze poszagem y wyprawą taco wele, 
yaco tim szostram y wącey 1420 Pozn nr 992; 
Yakosmy dzelczamy bili y przidzelilismy dwe 
czosczy Hańcze... a k temu wyoczey nye 
prziorala 1426 Pyzdr nr 807; Isze dla nyeza- 
placzenya Voczech... tele podyanl skody, kyele 
gisczyny, na mnye mosze, ale na *wyanthsche 
nye mosze (sc. przysiąc) 1446 Pozn nr 1641; 
Wlodicze za yeną reną alybo wyączey gych 
(pro una plaga vel pluribus) oth kmyecza za
danych, vyną, pyanczdzesząth sbythemv Sul 
51; Gyestly tych przyszasznykow trzy albo 
wyączey (sunt scabinorum tres seu plures) 
OrtOssol 40, 1, sim. ib. 67, 1. 69, 4, etc., Ort Mac 
45.93; Kako długo ma myecz frystv, aby tego pe- 
wnoscz vkazal: rokly czyly... wyączey? OrtOssol
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77, 4, sim. OrtMac 104; Aczby nyektori ze- 
myanyn za szywota swego dzewką swą za mąsz 
dal, posag gey dostateczny namyenywszy, tedy 
po szmyerczy oczczowie ta dzewka na braczy 
wiączey nye zyscze Dział 53; Jako tha łapka 
sthala za thwa slotha, na nye musze (pro mosze) 
przyszacz, ale na *vyadzey nycz 1498 ZapWarsz 
nr 1854; ~  daleko więcej: Gdy czlowyek 
czyrpyal rok y dzen, y daleko wyaczey (die et 
anno et tam longe, donec moreretur), az wodą 
z rynny czyeklą przesz gego dom OrtOssol 
74, 4, sim. ib. 19, 1, OrtMac 100; ~  więcej 
wyżej: Iaco czso pan Yoczech... ranczil... 
za posak panu Vanczenczewi, to mu wsitko 
zaplaczono a wanczey mu tego wisey ne wi- 
nowath 1413 Pozn nr 891; ~  albo mniej lubo 
więcej, mniej albo więcej: Gdy mąszczyszną... 
szwey zenye wyanvge na szwem gydaczem gy- 
myenyv stho grzywyen albo mnyey lubo 
wyączey (centum mercas citra vel ultra, ib. 
11, 2, OrtMac 20: mnyey albo wyączey) przes 
sządv OrtOssol 26, 2; Mogą dobrze stoyacze 
gymyenye... komv zastawycz... za wymye- 
nyone pyenadze, szlowye za dwadzyesczą lubo 
za dzyesacz mnyey albo wyaczey grzywyen ib. 
81, 2, sim. OrtMac 109; ~  nic(s), nicsej więcej, 
więcej nic(s), nicsej: Kedi yest dal Janusz Mar- 
cinovi... szedm a dwadzescze grziwen na iego 
czanscz a nicz vanczeyg 1413 Kai nr 412; Iaco 
czo Czesław ranczil Sbecze, to yeg wszistko 
zaplacz<il> y nicz ye vanczey ne yynouath 1415 
Kai nr 504, sim. 1419 TPaw VII nr 788, 1425 
Pyzdr nr 798, 1429 Pozn nr 1324; Jsze Machnę... 
brath gey zaplaczil poszag, oszmdzeszand grzy- 
wen,... a nyczsz gey wącey ne ostał 1420 Pozn 
nr 1076; *Thsso Wyrzbintha wszal na 
Woythku..., tho wszal, czsso gemu yednacze 
skaszaly, a *nithsey wyanczey mymo yedna- 
thszke szkaszane ne wszal 1424 Kai nr 905; 
Yako... Voczech... wszal za dzal trzy slądy... 
a waczey nycz ne dzerszal 1424 Pozn nr 1183, 
sim. ib. nr 1185; Ten ma gyemu pokupycz 
osszm sz<e>lagow... a nycz wyączey OrtOssol 
32, 4, sim . ib. 33, 1, OrtMac 33; ~  więcej 
czegoś * więcej od czegoś, plus quam aliąuid’ : 
Iaco ya Zagroby dzirsal sz oczem woczey trzech 
lath 1417 Czrs 176, sim. ib., 1426 ZapWarsz 
nr 171; Yako Borzim... nye wzyal vyaczeyh 
dwnaczczye (leg. dwunaćcie) korczy zytha 1474 
ZapWarsz nr 1372; ~  więcej coś 'więcej niż 
coś, plus quam aliquid': Eze pan podsandek [...] 
swo (leg. z swą) *sinowicze bil w pokoyu 
woczey dwenaczcze lecze 1399 HubeZb 74; 
~  więcej mimo coś *więcej niż coś, plus quam 
aliquidy: Yako nye mam wyanczey listów mymo

trzy, czsosm *e wysnal 1423 Pyzdr nr 717; 
~  więcej... jako *więcej niż, plus quam : Alye 
pyrvy przyschedvschy począly movycz m<n>y- 
mayącz, aby yyączey myely vzyącz yako y po- 
slyedny (quod plus essent accepturi Mat 20, 10) 
Rozm 393; ~  ~  więcej... niż(e), niźti: Jaco 
Stronislawa bila wonczey wf trzimanw w Sa- 
lessze nisz trzydzescze lat 1401 Kościan nr 171; 
*Iacosim dal yanczey penadzi nisze dwescze 
krziwen 1404 Pozn nr 752, sim. 1412 Kai nr 391, 
1424 Kościan nr 1237a; Yaco pan Dobrogost... 
wsząl wacey nizsz dwescze grzywen 1419 Pozn 
nr 978; Nye boycye syo... krolya asyrskego any 
wszego sebranya, gesz s nym gest, bo s narny 
gest wyelym wyocey nyszly s nym (multo enim 
plures nobiscum sunt quam cum illo) BZ  II 
Par 32, 7; Toczyem dzyerszal (sc. jimienie)... 
s pokogem wyaczey nyszly rok y dzen (diem 
et annum) OrtOssol 44, 2, sim. OrtMac 51; 
Yako wmrze ten czlowyek, naydą wyaczey po 
nyem prócz yego obrony gymyenyą, nyszly 
szoszowal (plus... inventum fuerit..., quam 
exactiasset)..., a tho wyączey nyszly gednacz 
(leg. jednąc, pluries quam semel) OrtOssol 
66, 2, sim. ib. 66, 3. 4, OrtMac 88. 89; Psszy 
łowcze wyączey kostygya, nyszly uzythku noszą 
(plus constant, quam conferant) XV p. post. 
R I s. XLV; Vezrzyenye to szye było zmyenylo, 
bo około yego svyąthych oczv było yyączey 
nyz na tyssyącz ran Rozm 833; ~  daleko więcej 
niżli: Gdysz gych przodkowye tho czyrpyely 
daleko wyaczey nyszly rok y dzyen (ultra diem 
et annum et bene ulterius) OrtOssol 74, 4, sim. 
OrtMac 101; ~  więcej wyżej niżli: Jzem dal 
wyanczey wischey pyanczdzezanth grziwen, nysly 
my wysnano, jaco starosczin lyst omawya 1435 
Pozn nr 1457; ~  nie więcej, więcej nie... 
je(d)no, nie więcej... niż, niżli (tylko), nic(s) 
więce(j)... jedno, nic(s) więcej... niżli: Yz pan 
Dobeslaw *wandzey ne dal penandzi, yedno 
cztirdzesczy krziwen 1400 Pozn nr 449; Jakom 
yanczey ne wfrjzol świni, gedno podług zemskego 
y kładu s konarskich kmot 1411 Pyzdr nr 329; 
Jaco Sdzeslaw ne dzerszy yanczei dzedzini 
w Nadarsziczach, gedno czszo na swym liscze 
ma 1412 ib. nr 346, sim. 1427 ib. nr 868, 1436 
ZapWarsz nr 475; Iaco Maczey a Moyek ne 
dały wanczey na Szbyecziną czanscz oczczisni, 
yedno szescz grziwen 1414 Kai nr 449, sim. 
1415 Kościan nr 545, OrtMac 139, OrtOssol 
102, 3; Jan Micolageui wanczey ne ranczil, 
geno tho, czo wisznal 1433 ZapWarsz nr 408, 
sim. 1449 Czrs s. XLIX; ~  Yz Jan... ne trzima 
wączey in Pyanowicze niszly ten dzal 1418 
Kościan nr 703; Jakom ya wanczey ne wszol
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wszantku s Kabathow... nisz tho, czo winnem 
1422 ZapWarsz nr 52; Wstawyami, abi... 
sandza... na cządzanye nye wąnczyey nyszly 
dwv czalyadzynv (non plures quam duos fa- 
mulos, Dział 19: nye wyączey... gedno dw pa- 
cholkv) s slvzebnykem possilaal Sul 31, sim. ib. 
44; Aby Zydowye... nye wyączey za kaszdy 
thydzen wszącz myely nyszly tylko geną ąwartą 
(non plus... nisi tantum unam quartam, Dział 
38: nye wiączey... gedno poi grosza) Sul 47; 
Nye mogą na ten zakład wyączey zyszkv... 
bracz nyszly gedno ysczyszna OrtOssol 81, 2, 
sim. Ort Mac 109; Anym gemv wzyanl... vyan- 
czey nyzly lokyecz adamaskv 1478 ZapWarsz 
nr 1213; ~  Jaco Yan... swey szestrze niczs 
wanczey (Pozn nr 878: wencze) ne vinovath, 
yedno to, czso yey obranczil 1404 Kościan nr 242, 
sim. 1419 Pyzdr nr 612, 1424 Kościan nr 1062, 
etc.; Jacom Jacussewe oczczisni niczsz wancze 
ne sachowal..., gedno tho czszom zesnal 1420 
Kościan nr 817, sim. 1423 ib. nr 1002, 1424 ib. 
nr 1070, etc.; Jaco Jachna nye wnosla posagv... 
nics wanceg, gedno troye skotha 1428 ZapWarsz 
nr 2780, sim. ca 1428 ib. nr 31; Nycz wyączey 
pokupu gymayą (sc. dziewki), gedno polo- 
wyczą tego, czo ymayą nye zaraczone mą- 
sczyszny OrtOssol 33, 2, sim. OrtMac 34; 
~  Ysze Bronisz szkarbu Maczeyewa ne wszanl 
nycz wancze, nysli s czego liczbo vczinil 1416 
Pyzdr nr 467; Ize pani *Giwanowo ne dzerszy 
s tim listem wennim niczss wancze (war. ib.: 
wanczey) nisly to, czsso ge mąsz wsdal w swe 
cząsczy 1420 Kościan nr 837; ~  ~  nawięcej 
wymieniona liczba oznacza górną granicę zwięk
szenia: Bo obyczay byl, kyedy kogo chczyano 
vmorzycz, yze y (leg. ji 'go5) tez byczovano, 
alye navyączey czterdzyesczy razov myano go 
vderzycz Rozm 824.

2. oznacza zwiększone nasilenie, natężenie, 
zakres występowania, trwanie w czasie 'bardziej, 
silniej, w większym stopniu, zakresie, dłużej, 
magis, fortius, maiore modo, diutius : Bodzelicz 
k nam vocze mouil nasz Xpc miły, tedy vocz 
my fszythcy od sylnego strachu vmrzecz mu- 
szemy Gn 175a, sim. ib. 5a; Abiscze go vy 
*vasziny grzechy vocze ne *gnoualy (Ex 20, 20) 
Gn 175b; Prestocz nasz Xc miły *na chczalcy 
gest on tego byl, abycz svoty Gan vocze moko 
cirpal byl Gn 178a; Gena monetha we wszem 
krolewstwye ma bycz ymyana,... aby przes 
tho wyączey była waszneysza (ut per hoc magis 
sit grata et accepta, Dział 64: aby tym wyączey 
była wdzaczna) Sul 56; Vstawyamy, aby 
oczecz... mogl dzeczem swogim... vstawycz 
pewne opyekadlnyky, które by chczal a o kto-

rich wyączey dowyerza (de quibus plus con- 
fidat) Sul 75; Przeto eze żądały (sc. święci) 
wyącey a wyączey bogu *szluczicz, bili naschi- 
czeny XV med. R XXII 239; Czlowyek czsso 
nawyączey myluge, o tho syą bogi nawyączey 
y łąka ib. 248; Misericordia tua nobis miseris 
dulcius sapit wyączey slodnye XV med. SKJ 
V 281; Brzok trooby z nyenagla *rozl wyoczey 
(crescebat in maius) a dalyey sze czyognol BZ 
Ex 19, 19; Plakalasta oba, ale Dauid wyocey 
(amplius) BZ I Reg 20, 41, sim. Rozm 738; 
lako nawyocey moszesz (quomodo potueris), 
tak bodz mylosyerni BZ  Tob 4, 8; Po gego 
szmyerczy szynowye gego tego wyączey czyr- 
pyecz nye chczą OrtOssol 74, 4, sim. OrtMac 
100; Gemvtho nasz oczczecz przyyaczyelszkye 
przepusczal, ale my nye chczemy wyączey any 
daley przepusczacz OrtOssol 74, 4, sim. ib. 
62, 1, OrtMac 80; O regina celi,... tu esto spes 
nostra post deum nawyanczey w cza pwamy 
po boczę 1466 R XXV 135, sim. XV p. post. ib. 
197; Mam mocz nath luczmy dobremy, alye 
yyączey nade szlemy De mor te w. 216; Acz 
wyączey tobą nye gardzy nec super te abvtatur 
(Ecclus 25, 36) ca 1470 MamLub 167; K themv 
ma wszelky pamyątaczi, aby czeladzi szvoyą... 
ku bozey sluzbye... przyvodzyl, czo navyączey 
może 1484 Reg 717; Then thwoy gnyew 
wschiczko sthworzenye... poznąlo..., ale wyąn- 
czey krzesczyany XV ex. MacDod 138, sim. ib. 
140; Panye Iesu Krzyste, dla oney gorszkoscy, 
kthorasz dla mnye grzeschnego czyrpyal na 
krzyzv nawyaczey, kyedy naslachethnyeyssa 
dussą twoya vyszlą yest ss czyala, szmylvy szya 
naddussą moyaXV ex. R XXV 243; Tesch była 
tako barzo czysta (sc. Maryja), nyzly kto 
yyączey może vyerzycz (mundissima multo 
plus quam credi possit) Rozm 12; Drzeuo nye 
może bycz, yedno ye yako vroby, aby ye na- 
yyeczey czyagnal (quantum extendantur) ib. 
128, sim. ib. 159. 645; Tegodlya Zydovye yyeczey 
począly schukącz (magis quaerebant Jo 5, 18), 
aby mogły y (leg. ji 'go5) vbycz ib. 258; Vyeczey 
szye tego boyczye (potius timete eum Mat 10, 
28), który zabya dvszą ib. 312, sim. ib. 842; 
Zvyązal mylego Iesucrista opak rąkama... 
y rzeki: Nye bądzyesch wyączey tymy rąkoma 
czud czynycz ib. 646; Przetoz Cristus vyeczey 
byl pokuschon y vyączey mączon v domv 
Cayphaschovem ib. 668, sim. ib. 794; Yescze 
yyączey zavolaly (magis clamabant) przeczyy 
chorązam ib. 755, sim. ib. 195. 811; ~  daleko 
więcej: Gdyzczy ony mogły szye zvacz syny bc- 
zemy, dalycko yyączey syn boga yschechmogą- 
czego przyrodzony nye wloczyl (leg. uwłoczył)
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czczy boskey, acz szye bogyem myenyl Rozm 
839; ~  co więcej, jako więcej, kako więcej 
cw o ile większym stopniu, zakresie, quanto ma- 
gis': Czo wączey ąuanto magis (ąuanto magis 
homo putredo et filius hominis vermis, sc. est 
Job 25,6) ca 1470 MamLub 122; Quanto ergo 
magis, o yako vyaczey, corda debent scindi 
indevotorum hominum per contncionem! ca 
1500 GIKazB I 34; A tegodla gdysck vy *bo- 
dacz zly, znaczye davacz dobre dary synom 
vasym, yako vyeczey (ąuanto magis Luc 11, 13) 
oczyecz vasz s nyeba da dvcha svyątego thym, 
którzy yego proscha Rozm 275; Przetos kyedy 
bog trawą polną... tako odzyenya (pro odzyewa), 
tako (pro kako) vasz vyeczey (ąuanto magis 
Mat 6, 30), maley vyary? ib. 281; ~  nad kogoś 
więcej: Takescy Xc svotego Gana nad ginsze 
appostoli sv0the gestcy gy on yocze miloual 
byl Gn 180a; ~  więce(j) niż(e), niżli: Prestocz 
gest on (sc. Kryst) tho byl vczinil, isbichom my 
V0cze vbostwo miloualy nisli tego tho svata 
bogadstvo Gn 5b; Tenczy tho nasz dzysza 
naucza, abichom szo dzyszegszego dna vocze 
yeszelyly nisly ginszich dny Gn 14a, sim. ib. 
171b; Miłował ies zloscz nad dobrocz, lichoto 
wocey, nisze mowicz prawdo (iniąuitatem magis 
quam loąui aeąuitatem) FI 51, 3, sim. Pul, 
sim. EwZam 306, Rozm 11, etc. ; Iaco Bogusz 
wrzuczil *szu Meczkoui w otcziszną vanczey, 
nisz ma w szastaue 1414 Kai nr 434a; Jacom 
ya o tho krziwdo oth Marcisza wstała, eze mi 
casal vanceg robicz, niszem winowatha 1427 
ZapV/arsz nr 2744; Szemdlalam wyelyką my- 
losczą, waczey vranona mylosczą, nysszly vczą- 
ssona nyemccza 1448 R XXIV 353; Ya woczey 
dowierzaam pokorney grzesznyczy nyz pyszneey 
dzewcze Gloger; Przeto czebye samego wyocey 
nysz ti może vbygemi (te... magis quam hos 
affligemus) BZ Gen 19, 9; Noli plus sapere, 
quam opportet, nye chczyey vyączey roszvmyecz 
nyszly potrzebno, sed sapere ad sobrietatem 
1456 ZabUPozn 105; Rozmnożyły szye (sc. li
choty) wyęczey nysz moye wlossy (multiplicatae 
sunt super capillos, FI: rozmnoszili so se nad 
włosy) Pul 39,17; Wyeczey mya rvszaya sslowa 
nyszly byczye magis stimulant me verba quam 
verbera XV ex. PF III 177; Panno łaskawa,... 
nad piast myodowy slotsza, czyrvoną <wi>aczey 
niszli roza ca 1500 PamLit XXVIII 306; Bocz 
ya vyecze nysly czy (pro ty, ego multo plusąuam 
tu) nyenaszra, ysz sza przestąpce svyątego za- 
kona Rozm 131; Vyączey vyerzyly mystrzovy 
svemv nyzly samy sobye (plus magistro quam 
sibi credebant) ib. 547, sim. ib. 110. 658; Ale 
tho yyączey tknąlo sercza Pylatovego, przeto

o to yyączey pyta nyz o yne ib. 116; ~  jeszcze 
więcej niż: Pylat... leki szye tych slov yescze 
yyączey nyz pyrvey (magis timuit Jo 19, 8) 
Rozm 812; ~  więcej lepiej niż: Bo wyoczey 
gest lepyey (multo enim melius) sluszycz gym 
(sc. Egipskim), nysz zemrzecz na puszczy BZ 
Ex 14, 12; ~  ~  czym v/ięcej co ileż chętniej, 
ąuanto libentius': Si rem grandem dixisset tibi 
propheta, certe facere debueras, ąuanto magis, 
czym wyaczey, quia nunc dixit tibi: Lauare et 
mundaberis (IV Reg 5, 13) XV p. pr. S K J I 313; 
Zawsdyscze swarliwye czinili przecziw panv. 
Cim wyoczey (ąuanto magis), gdy ya vmro BZ 
Deut 31, 27; ~  tern, tym więcej '0 tyle więcej, 
chętniej, mocniej, tan to plus, libentius, fortius : 
Sed dyabolus eam suggerebat in maius, tym 
vyaczey, in discordiam ca 1500 GIKazB I 60; 
Zydovye ten obyczay były przeto przyvyedly, 
aby thym vyączey slusba boża była rozmnożona 
(dilatare cultum dei cupientes) Rozm 15; Począł 
y Ueg- ji 'go5) karacz, aby mylczal, a on them 
vyeczey (multo magis Luc 18, 39, ib. 726: 
tym yyeczey) volal rzekącz ib. 404; Aby yego 
slavy y yego czczy mogły tern vyączey wlecz 
(leg. uwlec) ib. 774; ~  czym więcej... tym wię
cej : Czim wyoczey lyat ostalobi po milosciwem 
lyatv, tim wyoczey (ąuanto plures anni... tanto) 
roscz bodze y *naem BZ Lev 25, 16; ~  im 
więce(j)... tym więce(j): Quanto, ale y<m> 
wące, autem eis precipiebat, ut tacerent, tanto 
magis, tym vącze, plus predicabant (Marc 7, 36) 
XV in. R  XXIV 74; Ym yyączey yemv bą- 
dzyemy grozycz, thym yyączey bądzye k sobye 
przyymovacz Rozm 587.

3. wprowadza dodatkowy czynnik 'ponadto, 
oprócz tego, jeszcze, insuper, praeterea, etiam : 
Yesly czo wiączey było, w czym sią prawie 
spełniło ca 1450 PamLit IX 318; Ma<m>ly 
za to wyanczey które gabanye czyrpyecz ? 
OrtOssol 104, 3; ~  z przeczeniem ju ż  nigdy, 
nihil plus, numąuam plus': Sodzy sirocze y cy- 
chemu, iszbi wocey (Pul: wyęcze) ne smal wiszicz 
se (ultra magnificare se) czlowek na zemi FI 
9, 41; Ne poruszon bodo woczey (amplius) 
FI 61, 2, sim. Pul, sim. FI i Pul 87, 5. Ez 2; 
W yyną pyąndzyesyant nam... przepadnye... 
a wszdi nat tho tego sbyeszcze yyanczey 
(amplius) bronycz nye bandzye smyal Sul 96; 
Nye uszrzo wyoczey (ultra) oblycza twego BZ 
Ex 10, 29; Wyoczey (deinceps) nizadni nye 
nadmye syo pycho BZ Deut 17, 13; Bo wyocey 
(neąuaąuam... ultra) nye chczo nycs złego uczi- 
nycz tobye BZ I Reg 26, 21; Vczynyl (sc. przy- 
sięźnik) naprzeczywko szwey przysządze... any 
może wyaczey (ultra) bycz przyszasżnykyem

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



216 WIĘCEJ WIĘCIERZ

OrtOssol 51, 1, sim. ib. 60, 4, Ort Mac 63, etc.; 
Day my, yzbych... pothem szye vyączey grze
chów nye dopusczala Naw 100; Nycz vyączey 
nye smączy (amplius... nihil contristeris) w ser- 
czv thvem, alye myey nadzyeyą w bodze Rozm 6.

4. zwraca uwagę na to co ważniejsze, prostuje 
jakiś pogląd 'raczej, właściwiej, z lepszą racją, 
słuszniej, potius, rectius, magis* : In ceteris vir- 
tutibus tuis congaudemus tibi, sed in miseri- 
cordia pocius nobismet ipsis, wyaczey nam sa
mym, laudamus yirginitatem tuam XV mc7. 
5X7 V 281; To ny ma bycz przypysano vyączey 
yego (,sc. św. Jana) znayomosczy, ale yyeleb- 
nosczy y cznoczye yego, yze vschedl v dom 
byskupy Rozm 673; ~  więcej niż, więcej... 
niżli: Wibral iesm odrzuczon bicz w domu boga 
mego woczey, nisz (magis quam) bidlicz w prze- 
bitczech grzesznicow FI 83, 11, sim. Pul; Bocz 
my ivsz slusze wyocey vmrzecz, nyszly sziwu 
bicz (mori magis quam vivere) BZ  Tob 3, 6; 
Przimyesz panno z boiaznyo bożo a wyocey 
prze myloscz sinow nyszly (magis quam) prze 
lyyboscz cyelestno ib. 6, 22; ~  nie... ale wię- 
ce(j): Vbostwo czastokrocz... szkody nyemale 
czyrpyą przeto, ysze nye podług sprawiedly- 
wosczy, ale wyączey wspori swą mocz vkazvyącz, 
kv dzeczskowanyy yako na woyną gyadą Dział 
19; Polozylesz szye na drzewye za mya... nye 
dlya mogych zaslvg, alye wyaczey dlya mylo- 
szyerdza szwego Naw 165; Uzrzawszy to Pylat, 
yzye ta mowa yemu nycz nye pomogła, alye 
wyenczye roztyrg *przyeczywny byl medzy lu
dem. .., umywał szwe rącze XV p. post. RozmPam 
476; Myloscywy panye, któryś nge patrzys na 
vstne modlenge, ale wgecyg na serdecne bo- 
lenge XV ex. GIWp 69; Przeklinayącze czyebye 
nye przeklynacz, ale vyączey bogosląvycz XV 
ex. SKJ I 143, sim. Rozm 777; ~  (a, aleć) 
nawięce(j) *zwłaszcza, szczególnie, przede wszyst
kim, maxime, praecipue, imprimis : Allecz nauo- 
cze swoty Barthlomeg gest on tho byl czynił, 
yszecz on swe glovy... gest byl szonoual Gn 
172 b; Davam sya vynyen bogv *wszechmo- 
gocemv sz dzyesyaczyorga przykazanya *bo- 
zogo, a navyaczey dvoyga Spow 3; Ysze brze- 
myą, nawyącyey kthore wszystkych tycze (onus, 
praesertim quod omnes tangit), myedzi wyelymy 
roszdzelyonee, lekczey bywa nieszono Sul 23; 
Vbodzi duchem są nawyączey czy, gisch gy- 
myenya a tego swyata czczy nyzacz nye wazą 
XV med. R XXII 235; Magus tamen proprie 
loquendo dicitur sapiens et maxime, qui astro- 
rum cursus sciens, mądry a nawyączey then, 
ysz sze na gwyasdach rosumye, ex tali cursu de 
futuris predicit XV med. SKJ V 265; Soły twoy

sludzi cziscy, a nawyocey od nyewyast (si mundi 
sunt pueri, maxime a mulieribus), *mogo gego 
(sc. chleba) pogescz BZ I Reg 21, 4; Mozely ktho 
szwego dlusznyką ylapycz..., a nawyaczey gdyby 
szye kryl albo vczekal OrtOssol 81, 3, sim. 
Ort Mac 110; Thy tho pyenyądze ma rozdzye- 
laczi... myedzy braczyą..., a navyączey (praeci
pue) myedzy nyemoczne 1484 Reg 718; Vproszy 
my laską y odpysczenye mogym wschythkym 
grzechom, a nawyacze przy skonanyv zywotha 
mego Naw 175; Numquid non venit correccio, 
cum deus presertim, navyączey, hys temporibus, 
flagellat nos XV ex. MPKJ II 326; Yako myły 
Iesus... ypomynal ye (sc. apostoły) o ych krew- 
kosczy, a navyączey szvyathego Pyotra Rozm 
600, sim. ib. 693.

Więcejkroć *częściej, więcej razy, saepius : 
O rokoch małych... thakosmy vmyslily obesz- 
rzecz, aby przerzeczony rokowye mały nye 
wyączeykrocz nyszly gena (non plures nisi 
semel) w myeszącz w kaszdem powyecze 
ymyany Sul 78.

Więcierz f o r m y : n. sg. więcierz (1357) XV 
p. pr. KodWP III 68, 1371 ib. 364, 1383 ib. 
533, etc.; ~  ac. sg. więcierz 1439 AGZ XI 
155, 1446 ib. 291; ~  n. pl. więcierze (1335) 
KodWP II 480, 1351 KodPol II 297, 1365 ib. 
314, etc.; więciory (1356) XVI med. KodWP VI 
195; ~  g. pl. więcierzy 1470 AGZ  XV 108, 
1471 ib. 116, 1471 AGZ  XVIII 36; więcierzew 
ca 1500 GIKazB I 57; więcierzow 1449 AGZ 
XIV 289; -  ac. pl. więcierze (1425) 1789 
DokMp II 45, 1429 Kościan nr 1386, 1429 Pozn 
nr 1331, etc.; ~  i. pl. więcierzmi 1394 KodPol 
II 343, 1424 KodWP V 387, (1436) 1609 DokMp 
V 366, etc.; więciermi 1441 AGZ  XIV 31; wię- 
ciormi 1500 AGZ XV 399.

Z n a c ze n ia : 1. *sieć na ryby w kształcie 
worka rozpiętego na obręczach lub kosza wikli
nowego z matnią wewnątrz, rete piscatorium, 
quod sacco vel canistro vimineo nassa instructo 
constabaP: Unus scultetus... piscari poterit... 
cum illis retibus, que wenczerze vlg. nuncu- 
pantur (1335) KodWP II 480, sim. 1351 
KodPol 11 297, 1365 ib. 314; Kmethones... cum 
ligustris {pro gulgustris), quae yiancziori vo- 
cantur, in eorum litore ponere tenebuntur (1356) 
XVI med. KodWP VI 195; Damus... pisca- 
turam in lacu... cum hiis rethibus, yidelicet 
cum parvo hamo, kydadlo, wanczerzs et 
slampnycza (1357) XV p. pr. KodWP III 68, sim. 
1371 ib. 364, 1400 StPPP VIII nr 11020, etc.; 
Unum piscatorem in lacu..., qui piscari yalebit 
cum parvis retibus sive instrumentis... vien- 
czierz, yierssa et venda 1383 KodWP III 533;
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Mediante rethi włok vlg. nuncupato et aliis 
piscariis instrumentis vlg. mrzessa, wyeczersz, 
wersza (1392) ib. 648; Pro sua mensa... cum... 
paruis retibus, videlicet *slabnicz0 a wanczerzmi 
tenebuntur piscari 1394 K odPol II 343, sim. 
1424 K odW P  V 387, (1436) 1609 D okM p  V 
366, 1461 K odPol II 529; Capturam piscium in 
lacu... cum decem gulgustriis et totidem saccis, 
qui wanczerze appellantur in wlgo 1400 K odW P  
V 5; Cum duabus nassis vlg. wiecierze (1401) 
1460—7 ib. 21; Licebit... tria recia vlg. dicta 
wanczerze et bambenky... ponere 1408 ib. 132; 
*Woczer subtextilium XV in. Z ab  520; Dat 
facultatem omne genus piscium retibus vlg. 
drgubicze et vanczersz in piscina... piscandi 
(1422) D okM p  V 255; Quia ipsius filii... re- 
cipiebant sibi decem retia al. wiencierze violenter 
(1425) 1789 D okM p  II 45, sim . (1434) 1653 
D okM p  V 351; Jako thy wyączerze y thy wir- 
sze..., czom ye pobrał na stawye, thom ye... 
dal na panskye skazanye 1429 Kościan nr 1386, 
sim. 1429 Pozn  nr 1331; Wyączerz filitextilium 
1437 W isi nr 228 s. 86; Paulus... arrestavit al. 
liczowal apud... Nicolaum... włok et wyencierz 
1439 A G Z  XI 155, sim. 1446 ib. 291; Ambe 
partes possunt locare in piscinis wączerze ad 
prandendum pisces 1440 A G Z  XIII 91, sim. 
1448 ib. .263, e tc .; Quos citavit cum indicio, 
yidelicet undecim wąnczermy..., quia violenter 
piscarunt in piscina regali 1441 A G Z  XIV 31; 
Fyederko citavit ipsum Dzyk pro sexaginta 
vyaczerzow 1449 ib. 289; Vidit viginti quinque 
filletexilia al. vyącyerze 1467 A G Z  XV 67; 
Que piscatur in medietate piscine... filitextoriis 
et nassis al. wyaczerzmy y drgubiczamy 1468 
ib. 91, sim . 1500 ib. 395; Quia ei quadraginta 
filitextoria al. wyaczyerzy... violenter recepisti 
1470 ib. 108, sim. 1471 ib. 116, 1471 A G Z  XVIII 
36; Distulit terminum... in causa pransionis 
piscium filotextoriis al. vyączormy 1500 A G Z  
XV 399; Filgustra al. wyączerze 1500 Ko- 
zierR pInscrC ost 67; Omnes, qui rethe, s vya- 
cyerzew, subtrahunt vel pisces deponunt de 
aquis ca 1500 GIKazB  I 57.

2. corruptum: Acz kto... vczynylby zlo- 
dzeystwo we wsy pana gynszego, wiączerze 
( pro w iezerze), w stawie, w rzecze (in lacu, 
piscina vel in aqua fluenti)..., schkoda ma za- 
placzycz D zia ł 56.

Więdnąć f o r m y :  praes. ind. 1. sg. więdnę ca 
1470 M am Lub 57; 3. sg. więdnie XV p. post. R  
XXIV 374; ~  inf. więdnąć Gn gl. 166b, ca 1470 
M am Lub  128, 1471 M am K al 124; ~  praet.
1. sg. m. wiądł jeśm Fl i Pul 118, 158; ~  part. 
praet. act. I I  cf. Niewiędły.

Z n a c z e n i a : 1. ' tracić wilgoć, usychać, mar- 
ces cer e, exsiccari : Custodite..., ut nunquam 
marcescat staracz {leg.' zstarać), yodnocz Gn 
gl. 166b; Lilium, quod in manv comprimitur, 
statim amittit odorem et marcescit vlg. vyednyc 
XV p. post. R  XXIV 374.

2. * słabnąć, tracić siły, m arcescere, languescere : 
Wydzal gesm przestopayocze y wodl gesm 
(tabescebam), ysze molw twogych ne strzegły 
S0 Fl 118, 158, sim. Pul; Tabescere wyądnącz, 
szchnącz (tabescere fecisti sicut araneam ani- 
mam eius Psal 38, 12, Fl: pomdlecz, Pul: 
pomdlycz) ca 1470 M am Lub 128; ~  Vyandnącz 
*marcescetur {war. lu b .: swyądnącz marces
cere; omnia ossa eius marcescere facit Job 33, 
19) 1471 M am K al 124.

3. w niewłaściwym tłumaczeniu wieloznacznego 
łac. marcere ja k o  f więdnąć* zam. *być leniwym : 
Wyądną marceo (usquequo marcetis igńavia 
et non intratis ad possidendam terram? Jos 
18, 3) ca 1470 M am Lub 57.

Cf. Niewiędły, Poświędły, Więdły, Poświędnąć, 
Uświędnąć, Uwiędnąć, Zwiędnąć, Więdnieć

Więdnieć cmarnieć, niszczeć, m arcescere, pu- 
trescere : Vąthnyegye putrescit {war. lu b .: proch- 
nyegye putrescet; nomen impiorum putrescet 
Prov 10, 7) 1471 M am K al 136.

(Większy) Więcszy, Więtszy f o r m y :  comparat. 
n. sg. m. więcszy Gn 5a, Fl 67, 18, Sul 5, e tc . 
etc .; więtszy ca \4\% JA XIV 512, XV p. post. R
I s. XLIII, R ozm  305, e tc .; / .  więcsza XV med. 
S K J  W 278, XV med. Z ab  513, B Z  Gen 4, 13, e tc .; 
więtsza Sul 37, XV med. S K J  V 273, M W  52a, 
etc .; neutr. więcsze Gn 5a, Fl Ath 24, Sul 
10, etc.; więtsze Gn 181 a, ca 1450 P F  IV 570, 
Pul Ath 24, R ozm  60; ~  g. sg. m. więcszego 
Gałka w. 9, B Z  Gen 10, 21, M W  54b;/. więtszej 
Sul 32, R ozm  568; neutr. więcszego M W  111 b, 
R ozm  247. 334; ~  d. sg. m. więcszemu R ozm  
189; ~  ac. sg. m. więcszy XV med. R  XXII 
247, R ozm  140. 338. 418; więtszy XV <?*. M P K J
II 316, R ozm  847; / .  więcszą Sul 32, B Z  Deut 
20,1, R ozm  106, e tc .; więtszą Rozm  725. 745. 747. 
816; neutr. więcsze B Z  Gen 1, 16, R ozm  215. 
261; więtsze R ozm  664. 782; ~  v. sg. m. więcszy 
D e m orte w. 2; ~  i. sg. f .  więtszą ca 1450 P F  
IV 570; ~  /. sg. m. (w) więcszem Sul 80; neutr. 
więcszem XV ex. M P K J  II 318; ~  n. p l. m. 
więcszy B Z  Num 22, 7. Jud 11, 5. 21, 16, etc.;
f .  więcsze XV ex. GIWp 75; więtsze XV ex. R  
XXV 148, R ozm  834; ~  g. p l. m. więcszych 
B Z  Deut 32, 7 ; ~  d. p l. m. więcszym B Z  Num 
22, 4. 33, 54. Deut 25, 7. II Par 21, 19; -  ac. 
pl. więtsze 1449 R  XXV 166; m. więcsze B Z  
Deut 31, 28. II Par 34, 29, XV ex. S K J  I 97,
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Rozm 180; więtsze Rozm 690; więcszych BZ 
Ex 19, 7. Lev 9, 1. Jos 24, 1; / .  więcsze 1443 
TymProc 344; neutr. więcsza Rozm 161; więtsza 
Gn 179a; więcsze Rozm 562; więtsze Rozm 
458; ~  i. pl. więcszemi Rozm 108; neutr. 
więcszymi XV p. post. R XXV 111; ~  1. p l  f. 
(w) więcszych XV ex. SKJ I 66.

Super lat. n. sg. m. nawięcszy 1424 Msza 
III s. 60, XV med. R XXII 236; nawiętszy XV 
med. R XXIV 361, Rozm 692; / .  nawięcsza 
Dział 1; nawiętsza Rozm 820; neutr. nawięcsze 
Sul 23, De morte w. 166, Rozm 414. 415; ~
g. sg. m. nawięcszego BZ II Par 34, 30; na- 
więtszego Rozm 645. 693; ~  d. sg. m. nawięt- 
szemu Rozm 693; ~  ac. sg. f. nawięcszą Gn 
4a, Rozm 199. 731; nawiętszą Rozm 723; 
~  i. sg. m. nawiętszym Gn 180 b; ~  /. sg. 

f  (w) nawięcszej BZ Gen 34, 25; neutr. 
nawięcszem De morte w. 259; ~  n. pl. na
więcsze ca 1500 GIGn 59; ~  l  p l  (w) na- 
więcszych M W  gl. 65.

Z n aczen ia :  I. *przewyższający coś rozmia
rami, zasięgiem, maior, amplior, grandior9: 
Uczynyl bog dwye szwyeczi *wyeliczi: szwyatlo 
wyoczsze (luminare maius), abi dnyu szwyeczylo 
BZ  Gen 1, 16; Wyaczssze gwyazdi planete 
XV ex. GIWp 75; Szrzuczmy sloty orzeł, yenze 
byl kroi postavyl nad vyączschemy drz[ya]vyą- 
my (super maximam portam) kosczyola yeru- 
solymskyego Rozm 108; Czy ystny vyeczsche 
(maiores) podolky nad ynsche lyvdzy noszyly 
ib. 180; Tako vyatsche rany, ku ktorem była 
ona pavloka vewrzala, otvorzyly szye ib. 
834; ~  więcszy (miedzy) czymś: Gvyazda 
vyeczscha y svyetleyscha <miedzy> ynszymy 
gvyazdamy (maior... haec Stella rutilabat ceteris 
sideribus) Rozm 67.

2. *przewyższający coś liczbą, ilością, war
tością, liczniejszy, bogatszy, zasobniejszy, cen
niejszy, maior, maioris ąuantitatis, p retii:  Xpc 
sv0tego Gana gestcy gy on miloual byl y gestcy 
gy on byl svim nauothsiim skarbem daroual 
bil..., a tocz gest gego... matuchna była Gn 
180b; Gdi pozyczcza wymową przilozy przy 
rzeczach zastawyonich komv wyąthszey abo 
mnyeyszey plathnosczy (maioris vel minoris 
ąuantitatis) Sul 32; Paknyąly za wyączsą svmmą 
pyenyedzy (pro maiori summa pecuniae) rze
czy othdalyl zastawne, ostathek czsokole sban- 
dze nath svmmą pożyczoną, dlvsnykowi po
zyczcza *wtoczicz bącz powynen ib. ; Gdy 
w wyelgem dlugv, yako gest szesczdzesząth, sto, 
dwyeszscze abo wyączszych pyenyądzy (in... plu- 
ribus pecuniis, Dział 67: albo wyączey), swary 
szą... wsrvszayą Sul 72; Paklibi to iste sboze

vyanczsche bi bilo (si autem illa bona essent 
maiora), tako zebi wyąnczey placzylo, nizly 
przerzeczone pyenyandze Sul 94; Nye korzys- 
czącz ya v odzenyv any w na<w>yanczszem 
gymyenyv De morte w. 259; Ministri Christi 
sunt... in laboribus plurimis navyoczszych (II 
Cor 11, 23, R XXV 164; w robotach *van- 
czych, SKJ I 66: w roboczech w wyęczszych) 
M W  gl. 65; Nye poydzesz za thluscza szle 
czynycz any w szandze wyaczsze strony przy- 
szwolysz (nec in iudicio plurimorum acąuiesces 
sententiae Ex 23, 2) XV p. post. Kaluzn 286; 
W pomnozenyw darów boszkych w czlowyecze 
mnożą szye theze wyątsze lydzby czlowyekowy 
z onych darów XV ex. R XXV 148; My apostoli, 
czoz mamy obfytsze y wyęczsche (i? XXV 166: 
wyathsze) dary ducha szwyethego (Rom 8, 23) 
XV ex. SKJ 1 97; Ieiunium ordinatur ad triplicem 
finem... Primo ad refrenacionem vicia, que pro 
maiori, dla vyaczey, parte accidunt ex carnis 
inclinacione ca 1500 GIKazB I 27; Then, który 
szyal na dobrey zyemy,... przynyeszye ovocz 
yeden stokrocz vyączschy..., a drugy trzy- 
dzyesczykrocz vyączschy (Mat 13, 23) Rozm 
338; Movyly ssą: Kyedy Kristus przydzye, aza 
bądzye vyąthsche czvda (plura signa Jo 7, 31) 
czynycz, nyzly ten czyny? ib. 458; ~  więcszy 
czymś' większy o coś, aliąua re maior9: Woz boszi 
dzesoczo tis0cy W0czszy (decem milibus multi- 
plex, Pul: mnozen) FI 67, 18; ~  Ktor0sz to 
(.sc. ziemię) sobye rosdzelicze losem. Wyoczsim 
daycze szirsze a mnyeysim wossze (pluribus da- 
bitis latiorem et paucis angustiorem) BZ Num 
33, 54; Abi wyernye dzelyly dzali myedzi swo 
bracyo, mnyeyszim y wyoczsym (minoribus 
atąue maioribus) BZ II Par 31, 15.

3. (o uczuciach, przymiotach, doznaniach, 
działaniach ludzkich, o zjawiskach przyrody, de 
affectibus, rirtutibus, passionibus, actionibus ho- 
minum, naturae factis) 'znaczniejszy pod wzglę
dem siły, natężenia, nasilenia, jakości działania, 
intensywniejszy, gwałtowniejszy, maior, fortior, 
yalidior, potentior, gravior9: Chocz nauoczszo 
czescz ony mogo, tocz ge oni czyno Gn 4a; 
Allecz bi tho gescze vothsze miloserdze od boga 
było, abycz ('gdyby5) mv on fszythky svothe 
angoly na pomocz posiał Gn 181 a; Bo na- 
wyączschi gnyew biwa o gimyenye albo o czczi 
ruschenye XV med. R XXII 236; Chcze on 
(sc. Chrystus)..., aschbichom... tho (sc. wie- 
sielenie) pocazowaly ludzem a przeczywni- 
kom, nye abichom ge na wyączschi gnyew 
prziwodzili ib. 247; Decebat,... vt ea puritate 
niteret virgo (sc. Maria), qua sub deo nequit 
maior intelligi yess by pod bogem nye mogła
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bycz wyathsza (ib. 278: wyaczscha) rosumyaną 
XV med. SKJ V 273, sim. XV p . posf. i? XXV 
266; Wyaczsza pocora devocio maior XV 
med. Zab 513; Sz V0tsz0 SZ0CZ0 (leg. żądzą) 
magna solicitudine ca 1450 P F IV 570; Wy0czsa 
(maior) gest ma zloszcz, nyszbich zazluszyl smy- 
lowanye BZ Gen 4, 13; Gdisz w nawy0czszey 
boleszczy biły (ąuando gravissimus vulnerum 
dolor est), dwa syni Iacobowa... szły do myasta 
a sbylasta wszitky mosze ib. 34, 25; Ysze na- 
wiączsza dobrocz (summum bonum) gest od lvdzi 
na swiecze sprawiedlywoscz mylowacz Dział 1; 
Tocz me navyanczsze veszele De morte w. 166; 
Przetoz wielka iest wassa slachetnoscz podług 
cziala, ale wiantsza podług dusse M W  52a, 
sim. XV p. post. R I s. XXXIX; Wyerzą ya, yze 
yest twe wyaczsche szmylowanye... nyz me 
czyaszsche zgrzeschenye Naw 93; Szyn gedini 
gego vmarl gest gemv na gego wyątszy szmątek 
XV ex. M P K JII316; Bil szaszyą on rex... wyącz- 
szee (leg. w więcszej) radoszczy y vczyesze, nyszly 
kedi przetthym bil ib. 317; Adam... yest... wyącz- 
szem (leg. w więcszem) wyeszyelv, nyszli kedi 
przedthim w rayv bil ib. 318; In primo verbo 
docuit ( ĉ. Iesus), quod quantumcumque magne, 
ysz yak *nąviaczscze, sint offense, debemus re- 
laxarę ca 1500 GIGn 59; Iesus ym odpovye- 
dzyal: Ta zvyerzata yyeczschy rozvm (maiorem 
intellectum) maya nysch vy wschysczy Rozm 
140; Zvyąrzata... dały szą chvalą Iesucristv- 
szovy... a czynyly yemv czescz, yako na- 
yyączschą mogły ib. 199; Bo <k>to leży v grze- 
sche, daye pomnozenye grzechom, alboz kto 
małych grzechov czeka, vpadnye vyąthsche 
(leg. w więtsze) ib. 690; Acz obloky bądą 
svyeczycz nad navyathschą syyatloscz ib. 723; 
Tho yemv była navyąthscha bolyescz ib. 820; 
Tegodlya który mnye tobye podał, vyathschy, 
smyerthny grzech ma (maius peccatum habet 
Jo 19, 11) ib. 847; ~  tym więcszy, więtszy: 
Quis miserabilior erat, tanto amplioribus be- 
neficiis eum consolabatur thym wyaczszymy 
d[r]obrod[r]zeystwy gy poczeszala XV p. post. R 
XXV 177; Alye tez plvaly... yemv pod noss, 
aby tym yyatsche vdrączenye myal od ych 
smrodu Rozm 664; ~  więtszy mimo coś'większy 

• ponad coś, aliąua re maior *: Vyathschey mylosczy 
mymo tey (maiorem hac dilectionem Jo 15, 13) 
nykt nye może myecz Rozm 568.

4. 'mający większe znaczenie, odgrywający 
ważniejszą rolę, ważniejszy, donioślejszy, maior, 
maioris momenti, gravior*: Gesczecz vothsza 
czuda... gestcy ge on byl... czinil Gn 179a; 
Nyestanye powodowo, vsz (pro ysz) gest wyancz- 
sze (cum sit maior) nysz samprzowo, rzecz

straczi do samprza stoyątego (pro stoyącegc) 
Sul 10; Ysze kaszdemv naawyączsze ob- 
ronyenyee (summa defensio) nye ma bicz 
zapr<z>aano Sul 23; Które yyątsche znamye 
(signum maius) vkaze szye nad tobą? Rozm 
60; Vyeczschą (sc. cuda) czynyl <Jesus) v svey 
mlodosczy ib. 161; Nye czyn yednego myasta 
yyeczschego nysz drugyego (non praefero lo
cum loco in adorando) ib. 247; Azaly nye yest 
dvscha yyeczsza nysz karmyą (nonne anima 
plus est quam esca Mat 6, 25)? ib. 280; Yako 
lyczemyernyczy Zydovye pytały... Iesusa, które 
yest navyaczsche przykazanye v zakonye 
ib. 414, sim. ib. 415; Mystrzv, które yest 
yyaczsche przykazanye (mandatum magnum 
Mat 22, 36) v zakonye? ib. 415; Gen v mye 
vyerzy,... yyaczsche czvda nyz tho (maioraho- 
rum Jo 14, 12) badzye czynycz ib. 562; Cristus... 
myenyl, yze ma krolevstvo kakoly yyątsche 
s tego szyyatha ib. 782; ~  tym więtszy: Przeto 
ten Cayphasch dzyerze na sobye odzyenye, 
aby thym yyathscha y czyasschą vyną vkazal 
namylszego Iesucrista Rozm 725; ~  więcszy 
czegoś: Ya mam szyyadeczthwo yyeczsche svya- 
decztwo (pro svyadecztwa) Yana syyątego (testi- 
monium maius Ioanne Jo 5, 36) Rozm 261; 
~  więcsze rzeczy 'sprawy sądowe większej wagi, 
causae iudiciales maioris momenti*: Domina 
subiudicissa dixit: Nye chczą szą othprzecz, 
essze panu memw dano wączsze rzeczy do xadza 
do roka 1443 TymProc 344; ~  sąd więcszy 
'sąd zbierający się zwykle trzy razy do roku 
z udziałem pana feudalnego lub jego przedsta
wiciela, iudicium, ąuod ter in anno haberi solebat, 
cni dominus feodalis vel eius ńcarius intererat': 
Thaky sbyeszcza kmyecz ma przes pana w sządze 
gayonem a w wyączszem (in iudicio maiori et 
bannito)... ypomyenyon bycz Sul 80; ~  więcsze 
* ważniejsze zdarzenie, factum maioris momenti’ : 
Yescze yyaczsche yzrzysch (maius his yidebis 
Jo 1, 50) Rozm 215.

5. (o ludziach, de hominibus) 'górujący nad 
innymi władzą, znaczeniem, rozgłosem, świe
tnością, bardziej wybitny, ważniejszy, sławniejszy, 
maior, excellentior, dignitate praestantior*: Isczy 
tho dzeczo gestcy ono voczsze, nisly thy kekdy 
bodesz Gn 5a; Myloscziwym... obliczym 
weszrzecz raczy y prziyote... ymyecz, yako 
prziyothe ymeecz raczył yesz... to, czsso thobye 
offyerowal nawonczszy kapłan (summus sacer- 
dos) twoy Melchi<zede>ch 1424 Msza III s. 60; 
Gemuzz nierownego mistrza... ani bądze wiącz- 
schego asz do dnia sodnego Galka w. 9; De 
illorum numero fuit vnus summus, *nawyądszy, 
sacerdos Zacharias, pater sancti Iohannis Bap-

28*

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



2 2 0 WIĘKSZY WIĘZA

tiste XV med. R  XXIV 361; Rvben,... ti gesz 
pyrwy w darach a woczszy w przykazanyu 
(maior in imperio) B Z  Gen 49, 3; Nvmmus 
maiorum fit iudex consiliorum *wyenczych rad 
XV p . p o s t . RFIII 289; Ysz wyąnthszy tho giest 
przyaczyel (maior est amicus), który szwe dawa, 
nyszly który szam szye zakazugye XV p . p o s t. 
R  I s. XLIII; Którzy ssą yyeczschy (qui maiores 
sunt Mat 20, 25), vkazvyą mocz nad nyemy 
R ozm  402; Alye ktorykolye bądzye chczecz 
vyątszy bycz (maior fieri Mat 20, 26), bądzye 
mnyeyszy ib. 403; Yze tego vzdrovyl,... który 
byl navyątschego nyeprzyaczyela yego sługa 
ib . 645; Bo y ktorego navyatschego mąza od 
począthka svyata nyevyasta ku *kloputu nye 
przyprąvyla? ib. 693; ~  więcszy, więtszy kogoś, 
czeg o ś: Alye brat gego młodszy bodze wyoczszy 
gego (maior erit illo) B Z  Gen 48, 19; Azalysz 
vyeczschy oycza (numąuid tu maior es patre 
Jo 4, 12) naschego Iakoba? R ozm  246; Ova tho 
yest vyątschy Yony (ecce plus quam Ionas Luc 
11, 32) proroka ib. 305; Yze nye wstał... 
vyeczschy... Yana Krzsczyczyela (maior Ioanne 
Baptista Mat 11, 11) ib. 316; Wschakosch 
<k>to yest namnyeyschy v krolyewstvye nye- 
byeskym, ten yest vyączschy yego (maior est 
illo Mat 11, 11) ib.; Ya vam povyedam, yze 
thv yesth vyeczschy kosczyola (templo maior 
est hic Mat 12, 6) ib. 326; Oczyecz m oy... 
vyączschy yest vschech (maius omnibus est 
Jo 10, 29) ib. 428; Bo nye yest sługa pana svego 
yyąthschy (non est servus maior domino suo) 
any apostoł, czvsch sługa, yest vyąthschy tego 
(maior est eo Jo 13, 16), yen y posiał ib. 539, 
sim . ib. 569; ~  więcszy nad c o ś: Gospodzynye 
wszechmogączy, nade wszythko sthworzenye 
vyaczszy! D e m or te  w. 2; ~  więcszy, (na)więtszy 
miedzy k im ś : Xandz Iaroslaw, arcibiskup gnez- 
nenski, iako wąnczszi myedzi duchownimy 
sz królem Kazimirem... gest wstawyl, popysal 
y lysti vczwirdzil... prawa Sul 5; Yako zvo- 
lyenyczy... Iesucrista myslyly myedzy sobą, 
kto by myedzy ymy byl vyątschy (Luc 9, 46) 
R ozm  370, sim . ib .; Który yest yyeczschy myedzy 
vamy (qui maior est vestrum Mat 23, 11), 
ten bądzye vasch sługa ib. 418; Przetosch kto 
yest yyąthschy ve cznotach myedzy vamy (qui 
maior est in vobis Luc 22, 26) ib. 558; Czerny 
to bog przepusczyl, yze navyatschy myedzy 
yego zvolyenyky tako vpadl ? ib. 692; ~  więcszy 
nad kim ś: Isze narodzylicz szo który clouek 
na suecze taky, chos bicz on bil nad n<i>m mocz- 
negszy, voczszy y modrszy? G n  5a; ~  W tye 
(pro tey) troyczy nyczs pyrzw<e)y albo posle- 
dzey, nyczs *woczse albo mneyszy (pro  mneysze,

nihil maius aut minus, Pul: wyętsze albo 
mnyeysze, M W  111 b: nycz wianczszego albo 
mnieyszego), ale wszytky trzy persony... sobe 
so y równe FI Ath 24; Tedi on... szedł do domu 
bożego... y wszitek lyvd od namnyeyszego az 
do nawyoczszego (a minimo usque ad maxi- 
mum) B Z  II Par 34, 30; Gest prav[d]a zmyara 
podacz szye vyaczschemv (subdere se maiori) 
przed bogyem, [...] odpłata podacz szye mnyey- 
schemv, yakoby rzeki: Tegodlya szye tobye 
mnyeyschemv podayą, aby yyeczschy (maiores) 
nye gardzyly... opravy od mnyeyschych Rozm  
189; Przetoz... zbavyczyell przepusczyl na- 
vyątschemv grzeschycz, czvsch Pyotroyy ib. 693.

6. (o  wieku ludzkim , de hominum aeta te)
'sta rszy , m aior, grandior a e t a t e Z Semowa 
plemyenya poszli so wszitczi otczowye swich 
synów Eber, brata *Yofetowa wyoczszego 
(fratre Iapheth maiore) B Z  Gen 10,21; Porodziła 
gest wyoczssa (sc. dziewka, maior) syna... 
a takyesz mlodssa porodzyla syna ib. 19, 37; 
Prosimy czio, abismy chwalebnych apostolow 
twogich, Jakuba mnyeyszego y wiaczsego,... bili 
*wspomosczemy M W  54b; ~  więtszy laty: 
Gdisz s mąszem stała przes trzy latha y przes 
trzy myesącze w theem, kv prawy nye pozy- 
wayącz, lvbo była wyątsza lathy, lvbo mnyesza 
(sive fuerit minor annis, sive maior), pothem 
nye może czynycz... o kthorekole gymyenye 
Sul 37; ~  więcszy rodem, z rodu: Przyszedwszy 
Moyszesz a zawołał wszitkich wyoczszich ro
dem (maioribus natu) z luda B Z  Ex 19, 7, sim. 
ib. Lev 9, 1; Sgromadzcze kv mnye wyoczsze 
z rodv (omnes maiores natu) .. s pokolenya wa
szego B Z  Deut 31, 28; ~  więcszy, więcszy uro- 
dzenim, urodzenia: Rzeki (sc. Balach) kv 
wyoczszim yrodzenim (ad maiores natu) Ma- 
dianskim B Z  Num 22, 4; Sly so starszy moabscy 
y *wyoscszy yrodzenim (maiores natu) ib. 22, 7; 
Poydze zona kv bronye myestkye y wdzalyge 
wyoczszim vrodzenya (maiores natu) rzekoocz 
B Z  Deut 25, 7; Opytay... wyoczszych twych 
(maiores tuos) a powyedzo tobye ib. 32, 7; 
Wezbrały syo wyoczszi yrodzenym (maiores 
natu) s Galaad B Z  Jud 11, 5, sim . ib. 21, 16;
~  więcszy *przodkow ie , m aiores, proavi : Nye 
yczinyly gemv lyvd sławnego pogrzeba podle * 
obiczaya, iako bil yczinyl wyoczszim gego 
(sicut fecerat maioribus eius) B Z  II Par 21, 19.

7. wieloznaczne: Wyądszy vel wisszy ca 1418 
JA  XIV 512; Tszo sze vaam vyczy (leg. widzi) 
V0tsze ca 1450 P F  IV 570.

Cf. Babka, Sosnka
Więza czy  Węza 'rodza j sieci na ryb y , rete  

piscatorium  ąuoddam': Slampi, wyrsche, sicze,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WIĘZA

gulgustris vlg. vassy (1408) 1468—586 K odW P  : 
V 135.

Więzacz cf. Wiązacz
Więzać cf. Wiązać
Więzarz cf. Wiązarz
Więzić 4krępując kogoś w ięzam i pozbaw ić go  

swobody poruszania się, trzym ać kogoś w zam 
knięciu, rincire, in custodiam dare : Jaco wemi, 
ez yanl Nicolay *Andrzeowa czloweka w yego 
prawem lessye y wyanzil {leg. uwięził?) gi 1399 
StPPP  VIII nr 9217. ~  C f  Z więzić.

Więzidło "to co kogoś krępuje, obezwładnia, 
tu o uczuciu strachu, ńncula, hoc loco de mętu : 
Tunc pede precipites repedant ad tecta Quirites 
de Cristi tumulo..., suntąue metus loris, gl. 
vinculis vyązydly, stricti 1466 R  XXII 25.

Więziel. bo t. 1. 'przytu lia  czepna, Galium apa- 
rine L .9: Vyezel rubea minor 1472 R ost nr 930, 
sim. ib. nr 933.

2. *gatunki janow ca albo szczodrzeńca, Genista 
pilosa L . e t Germanica L ., vel Cytisus biflorus 
U H e rit.9: Wyezel mirica 1472 R ost nr 134.

1. Więzienie "stan pozbaw ienia wolności, nie
wola, cap tm tas, custodia, carcer9: Nawroczi 
czo pan bog twoy z wyozenya twego (reducet... 
captivitatem tuam) a slvtvge syo nad tobo 
B Z  Deut 30, 3; To so cy, gisz S0 viszly z vyo- 
zenya z Tebnala (qui ascenderunt de Thelmela, 
Biblia m ikułow ska: z wiezenie z Tebnala) B Z  
Neh 7, 61; A gdisz... w swem wy0zenyv bil 
prziszedl (cum per captivitatem devenisset, sc. 
Tobijasz)... do myasta Nynywe se wszim swim 
pokolenym B Z  Tob 1, 11.

2. Więzienie (? )  'ściągająco, zatwardzająco, 
ventrem constipando9 (? ):  Vyeszenye stiptice ca 
1455 JA  XIV 495.

Więzień 1człow iek pozbaw iony wolności, p o j
many w niewolę, captim s, qui in carcere vi de- 
tinetur9: Gdysz vnidzesz kv boyv przecziw 
nyeprzyaczelom swym... a zgimas ge a vsrzysz 
w liczbye *wyosznyom (in numero captivorum) 
zono krasno B Z  Deut 21, 11; Posluchaycye radi 
mey a nawroczcye wyoznye (reducite captivos), 
ktorescye prziwyedly z bracyey waszey B Z  II Par 
28, 11, sim . ib. 28, 15; Nye wodzcye sam 
wyoznyow (non introducetis... captivos) ib. 
28, 13.

Więznąć *staw ać, u tykać w czym ś ciasnym, 
tu m oże o śpiewie p ta k a , haerescere angustiis, 
hoc loco fo rta sse  de avis cantu : Wyąszlo per- 
sistit {sc. in fauce) 1462 R  XXV 270. ~  Cf. 
Uwięznąć.

Więzować ( ? )  (o  ranach) *opatryw ać, obwią
zyw ać, alligare, obligare (vulnera)9: Gensze 
yzdrawa skrvssone serczem y wozyge {Pul,

WI JADŁO 221

M W  129b: zwyęzuye) skruszena gych (alligat 
contritiones eorum) FI 146, 3 . ^  Prawdopo
dobnie należy zapis rektyfikow ać na swozyge.

Więzowy cf. Wiązowy
Więź cf. Więź
Więźnica cf. 3. Wieśnica
Więź czy  też Więź ' w ystęp w m urze obronnym, 

wykusz, propugnaculum, fenestra  e moenibus 
prom inens : Quotienscunque sexaginta vlne in 
muro eodem fuerint mensurate, totidem pro- 
pugnacula, que wyenszs vlg. nuncupantur, de- 
bent collocari, que quidem propugnacula siue 
wyenszs de corpore muri extrinsecus ad men- 
suram quatuor ulnarum debent eminere 1353 
K odM azL  nr 73.

(Wigilia) Wijilija f o r m y : n. sg. wijilija 1495 
GórsJaz 277; ~  g. sg. wijilijej Sul 59; ~  ac. 
sg. wijiliją 1388 Pozn nr 45, 1424 Kościan  
nr 1096, 1498 M acPraw  VI 272; ~  n. p l. wi- 
jilije O rtC el 11; ~  ac. p l. wijilije FI 76, 4.

Z n a c z e n ia :  1. *ostatni dzień p rze d  św iętem , 
dies proxim us antę festu m  : Isz Andrey bil 
<u> mne yigilio {leg. w wijiliją) Omnium 
Sanctorum 1388 Pozn nr 45; Jacom ya paną 
Helska spowyedal y oprawyal wygilią {leg. 
w wijiliją) swantego Jandrzeya 1424 Kościan  
nr 1096; Vstawyamy, aby kasdy mayącz... 
kobily nyevczne oth yigiliey (a yigilia) swyan- 
thego W oczecha... poth strozą pascz ymyal 
Sul 59; Napyrwey wygylya swanthey Yadwygy 
1495 GórsJaz 277; Statuta... Conhrada..., 
ktori... vstawil iesth w Czersku... we wtorek, 
wigilią {leg. w wijiliją, in yigilia) suiąthego Ma- 
tusa apostola 1498 M acPraw  VI 272.

2. 's tra ż  nocna (na określenie części n ocy), 
yigiliae, excubiae (de  noctis parte  ą u a d a m f: 
Przeloszili so wigilye (anticipaverunt yigilias, 
Pul: yspyeszyla yesta ku czuczyu) oczi mogi 
FI 76, 4.

3. 'm odlitwa za  zmarłych, orationes funebres9: 
Trecesim dicitur szalomsche zadvschne abo 
szoltarze, yako tesz yigilie O rtC el 11.

Wigrać się (o  morzu, de mar i) 'burzyć się, 
fa low ać, procella  agitari, aestuare9: Videmus 
enim, quod navis periclitatur..., quoniam marę 
nimis fervet wgygra syą XV ex. GIGn 54.

Wijać 'układać wianek a. nić itp. w okół czegoś 
okręcać, nectere (sertu m ), circumvolvere (filum  
s im .)9: Non esset differencia inter vial et vaal, 
id est flavit P ark  402.

Wijadło 'p rzyrzą d  tkack i służący do nawijania 
nici na cewkę, fistu la  tex toria9: Calatrepa..., id 
est girgillus, instrvmentum femineum, quod alio 
nomine dicitur devolutorium, proprie viadlo 
1444 RozPauł 40 r, sim. 1450 R pK apK r, 1457
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RozOss I 42v, 1476 RozOss II 36r; Girgillum, 
liciatorium yyadlo ca 1455 JA XIV 494; Yyadlo 
calatrepa 1463 PF  V 12; Viadlo calatripa XV 
p.post. ib. 9; Filum enim a colo ducitur in fusum, 
a fuso in alabrum, de alabro in girgillum vlg. 
yyadlo, de girgillo in glomicellum w dąbek 
XV ex. ib. 27; Girgillus yyadlo vel szvkądlo 
ca 1500 Erz 121; Gurgillus yyadlo vel girgillus 
ib.; ~  może pi. tantum: Viadla maraga XV 
p. post. PF  V 7.

Wijilija cf  Wigilia
(Wikary) Wikaryj f o r m y : n. sg. wikaryj 

1398 KodWil I 62; ~  d. sg. wikaryjowi 1407 
Kai nr 222; wikaryjemu 1471 ZapWarsz nr 3051; 
~  n. pl. wikaryjowie 1484 Reg 721; ~  d. pl. 
wikaryjom 1484 Reg 708.

Z n a czen ia :  1. 'młodszy ksiądz, pomocnik 
proboszcza, sacerdos minor, parochi adiutoF: 
Yakosmi przi tem bili, kedi Meczslaw gr[z]oszil 
*kszandu *Micolaowi y gego wicarioui szabiczim 
1407 Kai nr 222; Jakom ya drogy dobrowolney 
kxadzv Janowy..., vicaryemv sz Ciukowa, nye 
zastkapyl 1471 ZapWarsz nr 3051.

2. 'przełożony części prowincji (kustodii, kon
tr aty )  zakonu św. Franciszka, praefectus pro- 
yinciae ( custodiae, contratae) Ordinis Fratrum 
Minorum: Wicary 1398 KodWil I 62; Żadnym 
ynakym obyczayem nye ma byczy thaki przyąth 
(sc. w bractwo), yyąwschy nyzlyby syą ynako 
thym tho mynisthrom albo yikaryom nyegdy 
zvydzyalo 1484 Reg 708; Radzymy, aby visi- 
tatorovye... były yybirany z zakony mnyeyszey 
braczyey, <aby ich nad) braczią vicaryovye... 
namyenyly (quos custodes... duxerint assignan- 
dos) ib. 721.

Wikaryj cf. Wikary
(Wiklina) Witlina bot. 'wierzba wiciowa, Salix 

yiminalis L.\: Vithlina salix 1472 Rost nr 251.
Wikłać się 1. 'zaplątać się, wpaść w sieci, 

tu przenośnie, irretiri, illaąueari, hoc loco 
translate : Ocium tempestas est cordis... Alie- 
natus a yirtute mox sensus sicus Caym, profugus 
vagusque difunditur et veluti Dauid statim pro- 
cella yiciositatis involuitur, gl. illaqueatur, irre- 
titur vikle są, animus ociosus 1436 R X X III277.

2. 'chwiać się, kołysać się, nutare, agi tar i, 
yacillare: Agittacione agitabitur terra wychla- 
nim wyclacz syą bądzye (war. kal.: ruchanym 
ruchacz schą bandze, mamotrekt mikułowski: 
v/iklanim wiklati sie budę; Is 24, 20) ca 1470 
MamLub 190; Wycie ssyą nutat 1481 PF  IV 
747. ~  Bohemizm semantyczny.

C f  Uwikłać
(Wikłanie) Wichłanie 'chwianie się, kołysanie, 

yacillatio, agitatio : Agittacione agitabitur terra

wychlanim wyclacz syą bądzye (war. kal.: ru
chanym ruchacz schą bandze, mamotrekt mi
kułowski: wiklanim wiklati sie budę; Is 24, 20) 
ca 1470 MamLub 190. ~  Bohemizm seman
tyczny.

Wilczasty (o maści końskiej, de equi colore) 
'żółtawy z ciemną grzywą, ogonem i pręgą na 
grzbiecie, gihus cum nigrescentibus iuba et cauda 
et pilis in dorso : <Koń> yylczasthy kopynyczy 
1471 GórsJazRp 270, sim. ib. 272; Kon yyl
czasthy kopynyczy ib. 270, sim. ib.; Valach 
wylczasthy strelczy ib. 271; Valazek yylczasthy 
1499 ib. 277.

Wilczaty (o maści końskiej, de equi colore) 
'żółtawy z  ciemną grzywą, ogonem i pręgą na 
grzbiecie, gihus cum nigrescentibus iuba et cauda 
et pilis in dorso: Kon yylczathy 1471 Gors Jaz 
284; Super equo bono wylczathy 1474 ( ?) StPPP 
VII 162; Equus wylczathy 1475 KozierRpResign- 
Posn 118v; Valach yylczati 1500 GórsJaz 286.

Wilczek 'koń maści wilczastej, czyli żółtawy 
z ciemną grzywą, ogonem i pręgą na grzbiecie, 
eąuus gihus cum nigrescentibus iuba et cauda 
et pilis in dorso9: <Koó> wylczek kopynyczy 
1471 GórsJaz 270, sim. ib. 284, 1471 GórsJazRp 
270; Kon vyłezek mały 1471 GórsJaz 282, sim. 
ib. 284; Habet equm... wilczek XV p. post. 
GórsJaz 281, sim. XV p. post. GórsJazRp 281.

Wilczy 'związany z wilkiem, dotyczący wilka, 
lupinus, qui ad lupum pertinet*: Wyeszmy loy 
czelanczy a moszk sz wylczego gnatha XV 
ex. GILek 45; Wyeszmy wylcze layno, szetrysz 
ye sz *wynam ib. 46; Cistricta est fouea ad ca- 
piendum lupos yylczy doi ca 1500 Erz 121; 
~  zapewne już nomen proprium: Wilcze pole 
1254 KodPol III 61; Vendidit molendinum..., 
nomine *vilce jama 1256 Haeus 98; In mo- 
lendino wilcza iama nuncupato 1313 ib. 152; 
Usque montem, dictum wylcze yami 1452 
LubPodk 62; Usque ad antrum, dictum yylcza 
yama 1484 AGZ XV 568. -  Cf. Bób, Cebula, 

Czosnek, Groch, Łycze, Łyko, Mak, Mlecz, 
Mleko, Mord, Stopa.

Wilczyca 'samica wilka, lupa, lupus femina 
tu nomen proprium: Angelus domini eorum 
ductor extitit ita, ut in Gallaciam, in regno 
Luppe, id est do krdest[a]wa wilczicze, applicu- 
erent. Erat enim in Hyspania regina, que donata 
nomine Lupa XV med. PF  V 59.

Wilgi 'łaskawy, gratiosus, munificus (?):  Est 
eciam beatissima virgo Maria ministra humoris, 
wrylga, id est gracie ca 1484 GIKórn II 214.

Wilgłość 'wilgoć, umiditas, umor': Wilgloscz 
humiditas XV med. GIWroc 23 lv.

Wilgość 1. 'woda coś, np. ziemię, nasycająca
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WTLGOŚĆ WILKOŁEK 223

albo na czymś się osadzająca, tu przenośnie, 
umiditas, wmor, hoc loco translate3: Sicut enim 
ille ąuanto magis habundat inhor<di)nato hu- 
more, wilgoscz, tanto amplius sitit XV med. 
GIWroc 83r.

2. *napój, potus, potio : Si estuatis, uilgosczy 
pragnyecze, fons est (sc. Christus) XV p. pr. 
RRp XXIV 356.

Wilgotność zła wilgotność wnętrzna 'puchlina 
wodna, hydrops \ Którzy by opvchly od zley 
vylgotnosczy vnątrzney (hydropico qui fuerant 
tumentes ex umore),... wschyczy... nathych- 
myast vzdrovyeny Rozm 217.

Wilić się * chodzić w koło, krążyć, circumire, 
errare : Circuibunt bądą szą wyliczy aut kolyczy 
(hw . kal.: bandą byegacz; circuibunt in platea 
plangentes Eccles 12, 5) ca 1470 MamLub 145.

Wilk, Wielk fo rm y : n. sg. wilk XV p. pr. R 
XVI 323, BZ Gen 49, 27, 1472 Jtosf nr 852, efc.; 
-  g. sg. wilka Lev 7, 24, 1471 CyzK/ró 444; 
~  d. sg. wilkowi Gloger; ~  ac. sg. wilka 1412 
Pyzdr nr 359, XV in. CyzPłoc, BI aż 320, Rozm 
426; ~  v. sg. wilku .Rozm 535; ~  n. pl. wilcy 
1477 ZapRpŁomż 3, 683, Rozm 84. 815; wielcy 
1417 Pyzdr nr 506, Rozm 745; wilkowie Rozm 
283; ~  ac. p l  wilki De morte w. 382, Rozm 89.

Z n a c ze n ia : 1 .zoo/. 'vW//c, Canis lupus L.3: Ya- 
ko *stradzoyako osm grzywen yego neosadzenim 
carczu, welczy krowy v ten carcz vtargali 1417 
Pyzdr nr 506; Precz beszal Wrban gonycz wylka 
a drzecz łyka XV in. CyzPłoc; A zatym vzrzely 
wylka Błaż 320; Kto czistoto mylvie, ten sie 
trzyma kv wszelkeey nyeczistoczee iako owcza 
przeczywko wilkowi Gloger; Tuk... tego *do- 
bitczyoczyo, gesz to od wylka (a bestia) po- 
lapyono gest, bodzyeczye myecz ku potrzebye 
roslyczney BZ Lev 7, 24; Yacz thesz *kosw 
szyeka vylky De morte w. 382; May drze lyca, 
schuka vilka 1471 CyzKłob 444; Wylk lupus 
1472 Rost nr 1474; Do yego pasturzow (sc. nie 
przyszedł), nye bil ych <ani> yego roszegnanim 
wilczy bydła poyedly 1477 ZapRpŁomż 3, 683; 
Zbyezely szye zvyrząta kv Yesvszcvy:... małpy, 
vylczy (łupi), gronostayovye Rozm 84; Vy 
vyczye, kakosmy vyelye złego czyrpyely na tey 
drodze: glod..., smoky..., vylky (lupos), lvy 
ib. 89; Varvyczye szye od falschyvych prorokow, 
którzy przychodzą k wam yako v owczem 
cdzyenyv, alyecz vnątrz są vylkovye chva- 
tayączy (łupi rapaces Mat 7, 15) ib. 283; Ya 
vasz szlye yako vylkym (pro vylkom) ovcze (in 
medio luporum Mat 10, 16) ib. 310; Nayem-
nyk... vzrzavschy vylka (videt lupum)... 
y vczyekl, a vylk (lupus Jo 10, 12) vchvaczy 
y rozpądzy ovcze ib. 426; Tako czy ystny...

Zydoyye rzuczyly szye na... Iesucrista yako 
vylczy chvatayączy ib. 815; ~  Benyamyn wyki 
(pro wylk) chwatayoczy (lupus rapax) BZ Gen 
49, 27; O zdraycza nyevyerny, o vylkv chva- 
tayączy! Rozm 535; Takoż y (leg. ji 'go’) po
dały Pylatovy..., a to szye stało zarań v pyątek, 
bo czy ynszy (pro yszny) yyclczy *chvatayącz 
kvapyly, aby tego dnya dano nan ossądzenye 
ib. 745.

2. cwilkołak, homo in lupum mutatus : Wylk 
lycaon XV p. pr. R XVI 323.

3. *jakaś choroba końska, może porażenie 
nerwu grzbietowego a. gruźlica skóry, morbus 
eąuorum ąuidam : *Czsczo Przedslaw w[r]zanl 
kon *Jaroslaowi, ten dzisz wilc[i]a ma 1412 
Pyzdr nr 359.

4. zoo l.' rodzaj gza, Hypoderma bovis De Geer, 
Gastrophilus equi Fabr. et Oestrus ovis L.3: 
Vylk oestrum 1472 Rost nr 1446.

5. bot. a. (karbieniec pospolity, Lycopus Euro- 
paeus L.3: Vylk spina łupi 1472 Rost nr 1589; 
~  b. suchy wilk *dziurawiec zwyczajny, Hyperi- 
cum perforatum L.3: Perforata, ypericon suchy 
wilk 1472 Rost nr 852.

Wilki fo rm y: n. sg. m. wilki ca 1500 Erz 
121; ~  g. sg. neutr. wilkiego XV med. R XXIII 
279; ~  ac. sg. neutr. wilkie XV in. GIKazB II 
116; -  /. sg. f  wilkiej XV med. R XXIII 280.

Z n aczen ia :  1. 'nasycony wilgocią, wilgotny, 
umidus, madidus3: Cicada... dixit (sc. ad for- 
micam), vt quid in tanto caumate cum natura 
refrigeratiuam quietem et humectiuam vmbram, 
gl. id est locum pluuialem wylkego, requirat, tu ... 
cnere te occidis XV med. R XXIII 279; Maris 
vnda... tellus sua ponderositate quiescit... et 
lapillus in humida, wylkey, grauitate firmatur 
ib. 280; Vylkye vados (pro udos?) 1471 Mam Kal 
166; Angustus in ipso fit nodo sinus: huc aliena 
ex arbore germen includunt vdoque, wylky, 
docent inolescere libro XV ex. YergGeorg 76; 
Vylky humidus ca 1500 Erz 121.

2F obfity, bogaty, affluens, abundans3: Anima... 
debet... orare celestem patrem pro terra irrigua 
et ille tibi dabit irriguum, vilkye, sc. inferius, 
id est graciam in presenti et irriguum superius, 
id est graciam in futuro XV in. GIKazB II 116.

Wilkicrz cf. Wielkierz
Wilkołak ( w wierzeniach ludowych, in opinione 

populi) ' człowiek mogący się przemienić w wilka, 
homo, qui in lupum mutari potest3: Wylkolak 
licaon ca 1455 JA XIV 490.

Wilkołek ( w wierzeniach ludowych, in opinione 
populi) f człowiek mogący się przemienić w wilka, 
homo, ąui in lupum mutari potest3: (Kto wierzy, 
by boska postać człowiecza mogła być zamie
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2 2 4 WILKOŁEK WIŁA

niona w wilka), quem vulgaris stulticia wilcolec 
approbat XV med. R  XXIV 357; Aliąuas 
creaturas posse in melius uel in deterius comutari, 
uel in aliam speciem uel similitudinem transfor- 
mari al. vylkolek XV m ed . S K J  I 60; *Wylko- 
lecz neurus XV p . post. P F  V 7; Lupus ali- 
ąuando emittit voces humanas non ut lupus, 
sed ut homo yideatur, et hoc dicitur in vulgari 
wylkolek XV ex. R  XXV 149; Vylkolek licaon 
ca 1500 E rz 121.

Wilkość f o r m y :  n. sg. wilkość 1436 R  XXIII 
278,1466 R  X X II23, X V p. post. P F III291, e tc .; 
~  g. sg. wilkości ca 1450 P F  IV 570; ~  d. sg. 
wilkości XV p . post. R  XXV 173; ~  ac. sg. 
wilkość 1436 R  XXIII 277; ~  i. sg. wilkością 
XV med. R R p  XXIII 279, XV e*. YergGeorg  
80, R ozm  156; ~  n. p l. wilkości ca 1500 R  
XLVII 371; -  ac. p l. wilkości 1444 R  XXIII 
302, XV p . post. P F  III 290.

Z n a c z e n i a : 1. 'woda coś, np. ziem ię, nasy
cająca albo na czym ś się osadzająca, um iditas, 
um or' : Ego (.sc . asbeston) ąuidem maioris 
admirabilitatis... me estimo, ąuoniam insepa- 
rabiliter vnctuosum humidi, gl. humorem vil- 
kcscz, continendo acensus semel vix aut nun- 
quam extinguor 1436 R  XXIII 277; Wylkosczy 
humiditatem 1448 R  XXIV 354; Fontes... semel 
terra inbuta humiditate, gl. humore wylkoscza, 
diutina profusi cernuntur XV med. R R p  XXIII 
279; Humorem puchlosczy, myackosczy, wil- 
cosczy (aliud, sc. semen, cecidit supra petram 
et natum aruit, quia non habebat umorem Luc 
8, 6) ca 1450 P F  IV 570; Tha tho *sbythlna 
wylkoscz 1466 R  XXII 23; Bona arbor debet 
habere tres virtutes: primo, ut radices suas 
mittat ad humorem kv vylkosczy (Jer 17, 8) 
XV p . post. R  XXV 173; Wylkoszczy humorem 
XV ex. P am L it XXVIII307; Pinguis humus dulci 
vligine, wylkoszczyw szyemy, leta XV ex. Yerg- 
Georg 80; Ieiuna quidem cliuosi glarea ruris 
vix humiles apibus casias roremque, wylkosczy, 
ministrat ib. 81; ~  'w yziew y, parow anie, opar, 
vapor, exhalatw  : Wilkosczy ziemne vapores 
terrestres (quando enim calor solis invenit in 
terra aliquos vapores terrestres siccos et fri- 
gidos, tunc calor solis istos vapores alevat) 
1444 R  XXIII 302.

2. 'sok, napój, succus, po tu s': Istud est mul- 
sum, gl. nowm vinum vlg. moscz, suauissimum, 
cor sustentans, hic balsamicus liquor, gl. humor, 
humiditas wylkoscz, substanciam saluans 1436 
R  XXIII 278; Hvmiditas w e, wylkoscz yagody, 
sine granis et sine pelle extingwit sitim XV 
p . p ost. P F  III 291; Liquor, id est humiditas 
yylkoscz ca 1500 Erz 121.

3. 'usposobienie, humor, alicuius mores, ani- 
mus': Gignit hvmores vinum melius meliores 
lepsze vylkosczy XV p . post. P F  III 290; Visco- 
sitates, que sunt in alios homines hodie sicut 
vylcoscy ca 1500 R  XLVII 371.

4. 'jeden z  czterech p ierw iastków , z  których  
rzekom o m iał się składać wszechświat i człowiek, 
żyw ioł, unum e ąuattuor principiis rerum, ele- 
mentum  : To sa ta, czvsch alymenta: ogyen, 
zyemya, vylkoscz y povyetrze R ozm  5; Bo vyl- 
koscz (umidum) <z> gorączoscza, to dvoye 
przyrodzenye albo elementa, davaly szye ('są’) 
yemv krvye, zymnoscz z vylkosczyą (umidum) 
davaly yemv czyelestnoscz ib. 156.

Wiłkur cf. Wielkur
Wilnąć cf. Wiłować
Wilnieć cf. Wiłować
Wilstwo 'głupota, c zy  też szaleństwo, obłą

kanie, dementia, insania': Wilstwo demencie 
XV med. R  XXV 160.

Wiła f o r m y :  n. sg. wiła XV p . pr. R  XVI 
327, XV p . pr. R  XLVII 358, D e m orte w. 47. 
453, etc.; ~  ac. sg. wiłę D e m orte w. 424; 
~  v. sg. wiło Błaż 320; ~  i. sg. wiłą D e m orte  
w. 292; -  n. p l. wiły ca 1420 R  XXIV 82; 
-  g. p l. wił XV p . pr. R  XVI 343; -  d. p l. 
wiłam 1484 R eg  710; ~  ac. p l. wiły D e m orte  
w. 172.

Z n a c z e n ie :  'kuglarz, wędrowny aktor i sztu k
m istrz, akrobata, te ż  błazen, głupiec, h istrio, 
ioculator, item : scurra, insipiens': Vocatus est 
(sc. ad nuptias) autem et Ihus... et dyscipuli 
eius, non hystriones, non cytariste vlg. ne wiły, 
ne clamaczy, ne szpyllmany, ne potrobacze, 
sicut hodie faciunt in oppositum ca 1420 R  
XXIV 82; Vyly scurris XV p . pr. R  XVI 343; 
Vyl scurrarum ib.; Wyła ioculator XV p. pr. 
R  XLVII 358; Gdy leszal wsznak yako vyla, 
szmyercz do nyego przemowyla D e m orte w. 47; 
Sly mnych... vmasze szya yako vylą, a wszdy 
mv tha rzecz barszo myła ib. w. 453; V autem... 
ponitur eciam ut simplex consonans et tunc... 
molliter profertur..., exemplum...: vila vilue 
P ark  402, sim. ib., sim. ib. 414, XV p . pr. R  XVI 
327; Braczya... vylam albo kuglarzom y gyn[...] 
(histrionibus)... nye mayą nycz davaczi 1484 
R eg  710; Histrio, id est leccator vylą ca 1500 
E rz 121; Mimus vylą, inde mimesi podrzesz- 
nyacze ib.; Mimus podrzeznyącz albo blazno, 
vyla ib .; Item dicitur histrio, representator 
comediarum vylą ib.; ~  Swyoty Blaszey gemu 
rzeki: Wyło (insensate)! B łaż 320; Morza mądre 
y thesz vyly D e m orte w. 172; Roszdzelą gy 
szwoyv (leg. z swoją) mylą, a ostavya gy pra- 
vym vylv ib. w. 292; Szvyeczszczy mv szya na-
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szmyevaly, za pravego gy vyla myely ib. 
w. 424.

Wiłość 'zakręt, zakole (strumienia), sinus 
( rivi/ :  Vylosczyami fluuiis XV ex. GIKórn II 
209.

Wiłować fpopisywać się skokami, wywraca
niem koziołków i innymi sztuczkami, może też 
odgrywaniem scenek, błaznować, scurrae partes 
agere, ineptire?: Sunt (sc. aliqui homines) quasi 
hystriones, haroltowye, quoniam non ad suam, 
sed ad aliorum consolacionem insaniunt wy- 
luya XV med. WisłRp nr 2366; ~  dubium: 
V autem... ponitur eciam ut simplex consonans 
et tunc... aliquando mollitei profertur, exem- 
plum...: vila vilue (var. vilne) Park 402; ~  
może 'zachowywać się niespokojnie (jak w go
rączce), (febri) trepidare (? ):  Wiluge agonisat 
ca 1455 JA XIV 489.

Wiłowstwo 'chorobliwe zawroty głowy, vertigo 
capitis : Quatuor ex vento veniunt in ventre 
retento: spasmus, idrops, colica, vertigo vy- 
lowstvo XV p. post. P i7 III 290.

Wina f o r m y : w. sg. wina 1399 Leksz I nr 
2838, 1401 KsZPozn nr 509. 511, 1407 Pilz 
272, efc. etc.; ~  g. sg. winy 1398 HubeZb 
72, 1398 StPPP VIII nr 6409, FI i Pul 3, 7, 
e/c. efc.; ~  d. sg. winie XV me*/. 5X7 I 75, 
1486 AGZ  XIX 313; -  ac. sg. winę 1391 
Pozn nr 105, 1393 Kościan nr 61, 1398 RtGn 
nr 46, etc. etc.; ~  i. sg. winą 1441 RHist LVII 
282, Sul 8. 10, etc. etc.; ~  ł. sg. (o) winie Suł 
30. 40. 69, etc.; ~  n. pl. winy 1391 Pozn nr 
109, 1395 ib. nr 187, 1406 MMAe II 28, etc.; 
~  g. pl. win 1386 MacPam II 331, 1389 Pozn 
nr 76, 1394 HubeZb 69, etc. etc.; ~  d. pl. 
winam BZ Jos 24, 19, XV PamLit XXVI 
398; ~  ac. pl. winy 1389 Pozn nr 76, 1395 ib. 
nr 187, 1397 PKKr I 246, etc. etc.; ~  i. pl. 
winami 1402 Kał nr 65, 1423 Pyzdr nr 733, 
1447 BiblWarsz 1857 II 801, etc.; ~  /. pl. 
(w) winach 1396 PKKr I 245, 1413 BiblWarsz 
1857 II 797, 1418 TPaw VII nr 595, etc.

Z n a czen ia :  1. *kara, zwłaszcza pieniężna, 
może też opłata z  racji różnego rodzaju zobo
wiązań, multa, poena pecuniaria, item pretium 
pro obligationibus variis sohendum : Jaco Jacub 
imał wyn polowicz0 zaplaczi<ć>, jaco jednacze 
scazali 1386 MacPam II 331, sim. 1418 Kai 
nr 574, 1424 ZapWarsz nr 94, 1448 ib. nr 816, 
etc.; Isze Maczey o Grimkowa [v]szalob0 
wsz0l wini a Grimek o to swich win strądze 
1389 Pozn nr 76; Isesm posłem bil ot Pyotra 
do Jacusza a do Thomi, isby geli do Kosczana 
na fsdane, a ony nechaii o wolwark negolefski 
pirwe, nisz szo ti wini stali 1391 ib. nr 109;
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

WIŁA

laco czom bil przepadł vin podcomorzemv, tom 
zapplaczil Jacussoui 1394 HubeZb 69; laco 
praue zandzilismi i przesandali to zito wynach 
{leg. w winach) dwadzescza cop 1396 PKKr 
I 245; Jako prawye panu Spithcowi woyewo- 
dze nye obyanzal yesm sye dacz za wyny drew
1400 SKJ III 192, sim. 1404 Kościan nr 214, 
1418 Kał nr 593, etc. etc.; laco Bartlomey 
*Dobeslaowy trzi krziwni o yego wino dal
1401 Pozn nr 500, sim. 1398—408 BiblWarsz 
1861 III 31, 1409 Kościan nr 455, etc.; Yako 
Micolag yest Janusów kmecz i begal s gego 
vinami 1402 Kai nr 65; Esze Nassowyn, czo 
yesth *wzol Jachnę..., tho yesth wsąl w swem 
czinszu i w sfych wynach 1413 BiblWarsz 
1857 II 797, sim. 1418 TPaw VII nr 595, 1420 
Kai nr 775; Yacom ya szmowi s Paskem ne 
mai o *thto drogo, o ktoro wini osstal 1413 
KsMaz I nr 2014a; Vyna pena XV in. JA 
XXVII 266, sim. 1444 AKPr II s. XIII, etc.; 
Yako Bogusz wszyol gwałtem mego czlowyeka 
przeprzanego z wynamy z prawa 1423 Pyzdr 
nr 733; Yakom ia nye przygyol czlowyeka 
wynach (leg. w winach), za które mi Woyczech 
ranczil 1425 ib. nr 785; Yako Beruoldus... 
ne pobrał gymena maszowy Katharzynemu 
any Katherine gyedno tho, czsso za yego czynssz 
a za wyni stało 1427 Kai nr 953; Quod Simon... 
recognovit unam sexagenam, quam tenetur dare 
Johanni..., quod si non dederit, extunc ipse 
Simon suberit sub quod vlg. vocatur vina do
mini ducis 1429 KsNWarsz I nr 91; Kthoran 
by vynan prawo nalaslo, than Dobek myal 
zaplaczicz 1429 ZapWarsz nr 251; Dobeslaus... 
nolens in penis succumbere al. nye chczacz 
szą wjnami dacz porazicz dabat... intro- 
missionem 1447 BiblWarsz 1857 II 801; Esze 
Jacub myal yednane polozycz a yego nyepolo- 
szenym yednanya... vpadlem winy {leg. w winy) 
1449 ZapWarsz nr 898, sim. ib.; Kedi kthori 
sąndzaa... za wyni sandowe (pro poenis iudi- 
cialibus, Dział 9: o wyną)... zemyanyna... po- 
cządza Sul 22; Skazvgemy, aby o thake nyesta- 
nye sampyerzs wynąą {Dział 19: w wy nye) 
dwv wolu byl skaznyon (poena mulctetur) 
Sul 32, sim. ib. 10. 59. 89; Pyotra w vinye prze- 
rzeczoney a wynowathey szkazvyącz (ad poenam 
debitam condemnantes) sząndząm gindze wy- 
rzeknoney Sul 40; Iakokole sz staradawna przes 
poprzysząszenye vynyączego wszystka vina mą- 
zoboystwa (poena homicidii) msczona biuala 
{Dział 30: w vynye y w głowie bywały potą- 
pyeny) Sul 41; Acciones poplatky, wyny XV 
p. pr. Zab 519; Olechno po pokupyenyv vyny 
excipiebat et reclamabat se ad suum districtum
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1452 AGZ  XIV 345; Succumbit przepadł viną
1453 AKPr II s. XXI, sim. ca 1500 Erz 131; 
Przesthapyly kto przeczywko raczczam..., od 
tego mogą raczcze wszandz wyną (emendas 
accipere) podług mylosczy y vffaly myescz[ye]- 
kyey OrtOssol 43, 2, sim. ib. 16, 1. 51, 4, Ort Mac 
49. 64, etc. etc. ; Przepadnyely ktho wyna 
(emendam) prócz gayonego szandv woythowy, 
thą wyną może on w[y]sz[n]acz OrtOssol 51, 3, 
sim. OrtMac 63, etc.; Tedy ma gy (sc. jęćca) 
s pokvpem, slowye sz wyectem (pro wetem) 
y sz wyna (cum emendis et poena) pusczycz 
podług prawa OrtOssol 84, 3, sim. ib. 93, 3, 
OrtMac 114. 128; Domine succamerarie, sen- 
tenciate mihi penam al. skaszcze my wyno 
1460 LubPodk 93; Condempnatur ad *dyabonis 
cum penis al. zarvany dyablv hy z vynamy 
1460 ZapWarsz nr 1093; Szandza..., czo prze- 
wradzal szady vyerne, byerzuncz vyny nyevmyer- 
nye De morte w. 338; Wyna pomsty pena dampni 
1475 R XXV 129; Cum Iacobus... recepit se ad 
penam al. k wynye, ego ipsum condempno in 
ąuatuordecim marcis 1486 AGZ XIX 313; Czo 
by sz wyny przesthąpney na kthorym braczie 
było gym położono, thedy my thowarzisse 
cbwyenzvyemy szye polowycze oney vyny 
wloszicz (sc. do puszki) 1491 RKJŁ VII 56—7; 
Recepisti... ex hcminibus medietatis ville... 
penas al. wyny ab octo annis 1497 AGZ  XIX 
273; Viną na mązoboiczą 1498 MacPraw VI 
273; Tąsz wyną pokupy (simili sententiae 
subiacebit Ex 21, 31), zabodzye-ly (sc. woł) 
zoną XV p. post. Kałużn 284; ~  bita wina, 
wina bita 'kara pieniężna za pobicie, poena pro 
plagis illatis : lakom ya ne szlubowal za Gana 
Andrzeyewi bitho wino zan zaplaczicz 1424 
KsMaz II nr 835, sim. ib. ; Bytha vyna kmyecza 
(ąuantitas poenae pro cmethonum verberaticne) 
Sul 108; O którą vyna kmyeczą bithą Pyotr 
na myą zalowal, o thom szą ia s nim pogednal 
1452 TymSąd 16; Aczby skazał sąndza 
tho poi kopy za bithą wyną 1453 ZapWarsz 
nr 935; Za vyna bytha 1493 ib. nr 1735; 
~  wina główna *kara śmierci, poena capitalis: 
Taky przestampcza w rowney vynye glowney 
(poena capitali)... karan ma bicz Sul 89; 
~  *kara za zabójstwo, poena pro capite' : Voszne 
voyevody wstawyayą a sza nye tesz vyna oth 
raan alybo główną szobye byerzą (et pro capite 
eorundem poenas exigere... habeant facultatem) 
Sul 56; ~  miłostna wina 'kara zależna od laski 
karzącego, poena punientis arbitrio commissa : 
Volumus..., quod omnes... cives Varschovien- 
ses... cum gravibus curribus et mercanciis... ac 
omnes alii institeres, mercatores... sub paena

gratiae vlg. poth mylostna wynam similiter ad 
arbitrium nostrum... puniendi 1441 RHist LVII 
282; ~  niestana wina, wina niestana, niestania 
'kara sądowa za niestawienie się strony do sądu9 
poena ei imposita, qui coram iudicibus non 
comparuit' : Dominus Meczyrzecensis tenetur 
penam nomine nestana vina 1399 Leksz I nr 
2838; Andreas... tenetur penam, quam vlg. 
dicitur wina nestana 1401 KsZPozn nr 509; 
Nobilis Nicolaus seultetus... condemnavit no- 
bilem Stanislaum... pro vadio vallato in pena 
contumacie al. wynye (leg. w winie) nyeszthanya 
1499 AGZ  XVI 294; ~  wina omylna 'oplata 
za niedotrzymanie umowy przez kmiecia, który 
się wycofał ze zobowiązania objęcia gruntu 
u pana, poena, quae sohebatur a cmethone, 
qui agrum colendum se a domino recepturum 
esse promiserat neque promissum servavit' : Jakom 
ya thobye za wyna omylna za młynarza An- 
drzeya... dossycz vdzelal 1490 ZapWarsz nr 
1646; ~  osądzona wina 'kara pieniężna zasą
dzona przez sąd, poena a iudice alicui impositał : 
Chalymka circa ipsum Andream fuit in decem 
marcis in pena iuridica al. v osządzoney vynye 
1472 AGZ  XII 404; ~  pańska wina 'kara na 
rzecz rady miejskiej, poena, quae a mul tato se- 
natui urbano s o h e b a tu r Si quis fratrum fuerit 
inobediens... in arduis rebus dominorum con- 
sulum, luit penam dominorum al. p[y]anska 
wina, videlicet trium grossorum 1499 AcPosn 
II 382; ~  wina pięćdziesiąt, pięćnadzieścia, 
piętnadzieścia, piętnaście 'sądowa kara pie
niężna, pierwotnie wynosząca 15 grzywien, póź
niej o znacznie niższej wartości rzeczywistej, 
poena iudiciaria, quae primo ąuindecim marca- 
rum summa, post multi inferiore sohebatur 
Ktho gynako przystampycz bandze szmal, 
wyną pyanthnadzescza bancz... skaran (poena... 
puniatur) Sul 8, sim. ib. 15. 17. 18, etc. etc. ; 
Chczemy, aby za thaky gwalth... cztirzi skocz- 
cze... sz vyną (cum poena) pyąncznadzescza 
(Dział 41: z wyną pyatnascze)... sza vyny 
doszycz vczynycz byl powynyen Sul 50; Ten 
tho sząndza... trzy grzywny wsząthe s wyną 
(cum poena) pyancznadzescza... wroczycz yma 
Sul 55, sim. Dział 3; Kyelekrocz zalovacz 
bandzye przeczyw yemu, thilecrocz w wynye 
pyanczdzesyand (in poena quinquagenali) osta- 
nye Sul 91; ~  pokupna wina *pokup, kara są
dowa nakładana na stronę procesową, poena 
a iudice parti imposita': Potrek... tenetur penam, 
que dicitur pocupna wina 1401 KsZPoznnr 511; 
~  poteczna wina 'proceduralna kara sądowa 

płacona zapewne za niesprawne wykonanie przy- 
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iudicio małe pronuntiato sohenda' : Venceslaus... 
penam luit paruam judicio vlg. poteczno \vin0 
1419 TPaw IV nr 3361; ~  potwarcza wina *kara 
pieniężna za bezpodstawne oskarżenie, poena 
pro falsa accusatione sohenda : Aczlyby szeny- 
sczyzna potwarzala kogo... a na nyey znakv 
gwałty nye nalesyono,... tą pothwarczą viną po
dobną (poena debita, Sul 58: mąką dostoyną) 
ma bycz skarana Dział 56; ~  wina przyganna 
*kara za obrazę, poena offensionis, contumeliae': 
Vyna przyganna, gdi wlodica przigany wlo- 
dicze Sul 88; ~  wina ranna 'odszkodowanie za 
odniesione rany, remuneratio pro mlneribus 
acceptis': Woznee wogewodi wstawyayą y za 
nye wyna ranną alybo glowyą (pro główną) 
thesz podnoszą (pro eisdem poenas vulnerum 
vel capitum tollunt) Sul 19; ~  wina siedm, 
sietm, sześć grzywien 'kara pieniężna pierwotnie 
wynosząca 7 grzywien, później o znacznie niższej 
wartości rzeczywistej, poena, quae primo septem 
marcarum summa, post multo inferiore sohe- 
b a t u r Vyną (poenam), yasz rzeczona szethmy 
(Dział 38: vyną rzeczoną syedmynadzessyath) 
grziwyen, to gest pyąncz groszy przes dwv 
kwarthnykv, themv <ma) zaplaczycz Sul 48; 
Połowiczą tych tho sczepow osthawycz na 
zemy... kaszdy wynowath bącz poth vyną (snb 
poena) szesczy grzywyen Sul 49, sim. Dział 41; 
Aczlyby sapyercza na pyrwem rocze... nye stal, 
tedy rzecz... straczy z wyną syedm grzywien 
(cum poena sex, war. septem, marcarum, Sul 
64: sz viną szescz grzywyen) Dział 49; ~  wina 
siedmdziesiąt, siedminadziesiąt, siedminadzieś- 

* cia, siedmnadziesiąt, siedmnadzieścia, sietmna- 
^dzieścia fnajwyższa kara w systemie średnio

wiecznych kar pieniężnych, pierwotnie wynosząca 
70 grzywien, później o znacznie niższej wartości 
rzeczywistej, poena, quae maxima medio aevo ab 
iudicibus constituebatur et primo ąuidem septua- 
ginta marcarum summa, post multo inferiore 
sohebatur': Paknyą... w dosziczwczynyenyy za 
wyni przesszle (de poenis praemissis) biły 
lscziwy..., *cchczemy..., aby wyną, yaasz rze
czona szedmnadzescza naaszey komorzee przy- 
dayąącz biły skaszneny (poena... puniantur, 
Dział 18: przepadnye nam wyna rzeczoną 
syedmynadzessyath) Sul 30; O wynye szedm- 
dzeszanth (de poena regis, Dział 18: o viną, 
która rzeczona syedmnadzesyąth). Mymo tho 
wyną (poena), yaasz rzeczona szedmdzeszanth 
{Dział 18: wina rzeczona syedmnadzesyąth), 
yaasz obykla naszeemv skarby alybo naszeey 
komorze przydaana bicz, wstawyami ib. ; Vsta- 
wyamy, aby woszny... ho wyną (a poena), 
yasz rzeczona szethmdzeszanth (Dział 47: od

viny rzeczoney syedmynadzescza), volv... po- 
cządzacz ma Sul 63; O vynye (de... poena) 
sethmnadzescza (Dział 60: o wielikyey vinye 
syedmnadzesyąth). Vstawyamy, ysz kediby 
ktho... zabyl gy (sc. ślachcica)..., vyną (poe
nam) sethmnadzescza (Dział 60: vina...
syedmnadzescza) zaplaczicz ma Sul 69; Aczlyby 
dobywszy brony nykogo nye vranyl, tedy ma 
pokvpycz viną syedmnadzesscza (poena... pu- 
niatur, Sul 64: przes mylosczy ma skaran bicz) 
Dział 48; ~  wierdunkowa wina kara wynosząca 
jeden wiardunek, tj. 1 / 4  grzywny, poena, ąuae 
uno fertone, hoc ęst ąuarta parte marcae eon- 
stabat' : Vstawyamy, aby woszny... kędy o wyer- 
dvnkową viną (sc. pociądzać ma, ąuando 
pro furto, war. pro fertone, pignorant), tedi 
*szrodniego volv... wszącz mayą Sul 63; ~  wina 
złodziejska * kara za kradzież, poena fu rti': Acz 
kto ze wsy pana gynszego vczynylby zlodzey- 
stwo... panv, czyg człek, viną zlodzeyską ma 
zaplaczycz (marcam grossorum solvere te- 
neatur) Dział 56; dać z siebie winę 'odpo
kutować za grzech, zmazać grzechy, peccata sua 
redimere': Bogvm nye dal s sz<e>bye vyny 
SkargaPloc w. 36.

2. *zarzut, oskarżenie, crimen, accusatio : 
Dacze mne ti wini wipiszafszy, iszbich na to 
odmowo dal 1395 Pozn nr 187, sim. ib.; Tedi 
Senuiczowe pokaszali swe wini wipiszane ne- 
meczszky ib.; Ministerialis, pitaych (leg. pytaj 
jich), ctora *vinao dayo mim copcem opole 
1399 ib. nr 413; Jakom ya Barazy... nye sbyl... 
gwalthem, do nyego zadnyey wyni nye maiacz 
1472 ZapWarsz nr 3052; Obwynyly thymy vy- 
namy 1493 R  XXV 234; ~  wina złodziejska, 
złodziejska wina ' oskarżenie o kradzież, crimen 
furti': Gdiby... rycerzs..., gemvsz kthora vyna 
slodzeyska (ąuaestio furti) nygdi nye była w szą- 
dze rvszona (Dział 35: o zboy nye dana wi»a)f^ 
s grzecha slodzeyskego... byl obvynyon, slvszne 
bącz gemv... vlostną przyszągą... szą oczysczicz 
Sul 44; Dechna... proposuit super Staynko- 
nem..., quia sibi recepit duo pecora, et tria 
pecora sibi othadzbyl al. obvynyl zlodzeyską 
vyną coram voyewoda 1455 AGZ XIV 459; 
~  dać, dawać winę 'obwiniać, oskarżać, stawiać 
zarzuty, accusare, criminari, inculpare : Czo 
Jacub Micolagewi dal wina..., czo Jacub Mi- 
colaga obszalowal 1391 Pozn nr 105; Jaco czso 
Andrz(ych) dal Voytouj vino o dwadzescza 
grziuen,... to gest Micosz viplaczil 1398 RtGn 
nr 46, sim. 1402 Kai nr 38, 1407 ib. nr 249, etc.; 
Cszo Woytek daual Dzetrzichowi vino o qon, 
tho bil gego praui 1403 Kai nr 117, sim. 1424 
ib. nr 880, 1424 ZapRpZakr 1 nr 693, 1445
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StPPP II nr 3234; Czso pan starosta Scepanowi 
vin0 dal, yszbi yego mir wsdruszil,... tego ne 
uczinil 1404 Pozn nr 576, sim. 1420 ib. nr 1064; 
Yssz *Andrzeowy, czo yest dayana wyna, tho 
yest praw o harnas 1407 Pilz 272; Yzeszmy były 
poszły... *do Olbrachta..., aby sze sprawił, 
w czem by mu winą dal 1418 Kościan nr 706; 
Da-ly wyną (OrtOssol 37, 1: owyny-ly) rada 
(inculpant consules) szwemu myesczanynowy 
<o> kthorykolwyek vczynek Ort Mac 40; Tego 
mogą radczcze oszalowacz albo gyemv o tho 
wyną dacz (inculpare possunt) OrtOssol 35, 1, 
sim. ib. 52, 1. 53, 4, Ort Mac 36. 66, etc.; Quia 
nunąuam fuit inculpatus pro honore al. nye 
dawana gemu wina o czescz 1457 AGZ  XV 11; 
Uzrzawszy to Pylat..., ysz yemu (sc. Jezusowi) 
dawały wyną, aby czynyl przeczywko czesza- 
rzowy XV p. post. RozmPam 476, sim. Rozm 
715.

3. 'naruszenie prawa świeckiego, niestosowa
nie się do nakazów i zakazów religijnych, prze
stępstwo, grzech, culpa, delictum, crimen, legis 
violatio, peccatum*: Si invenient domini, abi 
która vyna bila in meis hominibus, tedy goto- 
wem yą czirpecz 1414 TymSąd 165; Item noxa 
dicitur vlg. przesgrzesze vel crimen, vel culpa, 
id est wina 1444 AKPr II s. XIII; Kmyecz 
vczekąncz przes wyni (absąue culpa) swego 
pana, nyegenego prawa nye posczygnye, yano 
zemskye Sul 20, sim. ib. 31, Dział 19; Gdibi 
kthori szli yczynek... nowo wczynil, thedi 
o thaką wyną (pro huiusmodi crimine) przes 
kaszdego czelyadzyna <może> bicz pozowoon 
Sul 29, sim. ib. 44, Dział 34; Aby skodna gygra 
kostek odrzvczona była, przes yąsz... oczczovye 
vyną szynow (propter filiorum excessum, Dział 
36: nye dla wyny oczczowskyey) s gymyenya 
bywayą pądzeny Sul 45; Vyną scelera XV p. pr. 
R XVI 347; Vyna nephas ib.; Który bi vkradl 
czlowyeka a przedal, doszwyatczon wyny (con- 
victus noxae), szmyerczyoo vmrzecz ma BZ 
Ex 21, 16; Pro solo delicto, id est pro vna causa 
za gedna wyna OrtCel 9; Gdy nyektorzy by
wayą pozwany przed naszą oblycznoscz o nye- 
ktore vini (pro ąuibuslibet criminibus et delictis), 
tho gest o gwałt abo zlodzeystwo Dział 16, 
sim. ib. 44; Gęstły sam (sc. ziemianin) zdań 
w wynye (cum... culpabilis fuerit, Sul 30: 
wynyen yest), mayą mv wzącz dwa woły ib. 17; 
Nyyedney wyny ty nye masz przyeczyw temu 
czlowyekowy, bo prawv yest XV p. post. 
RozmPam 475; O myły synv,... odpusczy 
yemv vyna (culpam), vskrzeszy y (leg. ji 'go5)! 
Rozm 133; ~  bez, przez winy 'nieprawnie, nie
słusznie, sine culpa, immerito : lako czso T o m a 

szowa scoro zarzuczono w<o>lu, to gi zarzu- 
czono bes wini, bes prawa 1398 HubeZb 72; 
Ysze pan Micolay... wsząl młyn Yacubowy... 
przesz wyny, przesz prawa 1419 Pozn nr 982, 
sim. ib. nr 1044. 1046; ~  ~  Iensze wchodzi 
przez wini (sine macula, Pul: bez wyny) y czini 
prawdo FI 14, 2; Otcze nas,... odpwsschy nam 
nasche vini (Ojcz 18: vinowaczthwa) Ojcz 
1—4. 6—9, etc., sim. Naw 100, etc.; Prószy 
za nassz sszyna, matko, aby była nassza wyna 
mylossczywe otpuszczona 1442 R  XIX 77; Nota, 
quod peccatum dupliciter remittitur: primo 
ąuoad culpam, kv wynye,... secundo quoad 
penam XV med. SKJ I 75; Panvyoczy panye 
bosze,... gensze sgymaasz nyeprawoszcz y wyni, 
y grzechi (qui aufers iniquitatem et scelera 
atque peccata) BZ Ex 34, 7; Tocz gest prawo... 
poszwyotney obyaty za grzech y za wyno (pro 
peccato atque delicto) BZ Lev 7, 37, sim. ib. 
19, 21; Nye stanye geden swy<a>dek przecziw 
nikomv, ktoriszkoli grzech biłby gego albo vina 
(quidquid illud peccati et facinoris fuerit) BZ  
Deut 19, 15; Miloscziw bodz, panye, lvdv 
twemv... a nye wskladay krwye nyevinney 
posrod lvda twego... y bodze odnyeszona vina 
krewna (reatus sanguinis) od nich ib. 21, 8; 
Bo pan... nye odpvscy vinam waszim y grze
chom (nec ignoscet sceleribus vestris atque 
peccatis) BZ  Jos 24, 19; Deus enim hanc mu- 
tacionem (.sc. animae) facit... et est ista mutacio 
paulatlm precedens a culpa, oth viny, in gra- 
ciam 1461—7 Serm 90r; Causa, poczanthek 
vini, to gest duchowney nyemoc<y>, elfectus, 
popelnyenye vini, et occasio ib. 248r; Vyną 
iniquitas (in me... sit iniquitas II Reg 14, 9) 
ca 1470 MamLub 73; Vyną noxam (usque ad 
reges haec noxa perveniet I Esdr 4, 13) ib. 100; 
Per aquam culpa, gl. peccatum vyna,... deletur 
XV p. post. GIDom 66; Day thu nam myrne 
pobydlenye y vynam *odposczenye XV ex. 
PamLit XXVI 398; Vezry, oycze, yze nye 
podług mey vyny ydą na mąką, alyem tobye 
offyarovan... za vyny grzeschnych Rozm 610.

4. *przyczyna, powód, causa, id quod aliąuid 
efficiP: Bo ies ty *pobib wszistky przeciwaiocze 
se mene przez wini (sine causa, Pul: bez wyny) 
FI 3, 7; I rzecl iesm: Tegodla przez wini (sine 
causa) sprawił iesm sercze moie FI 72, 13, sim. 
Pul; Tesz raczcze any zadny czlowyek ma 
szadzycz (leg. zsadzić) przyszasznyka prze gyny 
vrzad przesz gego vyny (absque causa legitima) 
OrtOssol 50, 3, sim. ib. 56, 1, Ort Mac 62; 
Quia tu sibi recepisti equm... nullam habens 
ad ipsum causam al. wyny nec ipsum iure 
vincens 1464 AGZ XII 393; Querebat (sc. Pi-
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WINA WINNICA 229

latus) causam, vyny, mortis XV p. p o s t. R  
XXIV 375; Przez vyny vderzyl pana vszego 
stvorzenya R ozm  683; Ten przekląty byskup 
nye chcze ossądzycz Iesucrista przez vyny, ale 
pyta: Czo szye vam vydzy? ib. 726, sim. ib. 
770; Aza chczączye {leg. chcecie) * tego czlo- 
vyeka zabycz przes sądv a vyną smyerczy yego 
vascha chczeczye vczynycz? ib. 825.

Winarz f o r m y : n. sg. winarz 1395 A cC as  
331; ~  n. p i. winarze ca 1470 M amLub 204. 
268; ~  d. pi. winarzem ca 1470 M amLub 273; 
~  ac. p i. winarze B Z  II Par 26, 10.

Z n a c z e n ia :  1. 'ogrodnik uprawiający win
nicę, pracujący w winnicy, vindemiator, vinitor5: 
Myal wynnyce y wynarze (vinitores) po górach 
B Z  II Par 26, 10; Vynarze yinitores (filii pere- 
grinorum... et yinitores vestri erunt Is 61, 5) ca 
1470 M am Lub 204; Coloni, cultores vinee vy- 
narze (coloni autem dixerunt ad invicem: Hic 
est heres Marc 12, 7) ib. 268; Cu uinarzem 
ad cultores (dixit autem ad cultorem yineae 
Luc 13, 7) ib. 273.

2. 'handlarz winem , właściciel winiarni, oeno- 
pola  : Gregorius, vinars, acquisivit ius civile 
1395 A cC as 331.

Windlic (? )  'gatunek ja b łek , prawdopodobnie 
sprowadzanych z  Yindelicium ( w okolicach  
Augsburga) , malorum genus, fortasse  ex  Vinde- 
licio apportatorum : Vindlic pomum 1475 R ost 
nr 2985.

Wingwanty cf. Bigwanty
Winić f o r m y :  praes. ind. 3. sg. wini 1466 

R  XXII 15, XV Zab  444; -  imper. 2. sg. 
wiń XV p . pr. R  XVI 343; ~  part. praes. act. 
ctdv. winię B Z  Deut 19, 16. 22, 14; adi. g. sg.
m. winiącego Sul 41; ~  fu t. 3. sg. m. będzie 
winił XV p. post. R I s. XLVII; ~  praet. 3. sg. m. 
winił 1435 Pozn  nr 1652, 1456 ZabUPozn  90; 
~ condit. pass. 3. sg. m. -by winion O rtO ssol 
94, 4.

Z n acz e n ie :  * zarzucać kom uś popełnienie p rze 
stępstw a, złego czynu, oskarżać, pociągać do 
odpowiedzialności, aliąuem criminis accusare, 
inculpare : Nye yyn incusare noli XV p. pr. R  
XVI 343; Nec habeat vir (sc. Adam), quid 
causetur aduersus feminam (sc. Evam), qui se 
prius per feminam excusabat, wymawyal, et 
illam crudeliter accusabat wynyll 1456 ZabU Pozn  
90; Sic leo se damnat, gl. yituperat vyny: pacior 
pro crimine penam 1466 R  XXII 15; Ale ktho 
podług nawky zywye, rzathko bąndzye scząsczye 
wynyl (raro accusabit fortunam) XV p. post. R  
I s. XLVTI; Then, ktho mye przethobą (leg. 
przed tobą) vyny, memv szerczv czyasjcoscz 
czyny XV ex. Zab 444; ~  Iakokole sz stara-

dawna przes poprzysząszenye yynyączego (per 
iuramentum accusatoris) wszystka vina mązo- 
boystwa msczona biuala Sul 41; ~  sposoby  
wyrażania przestępstw a: o coś: Gdyby czlowyek 
zaczwyerdzon, szlowye gdyby kv prawu nye 
stal a przeto by wynon (O rtM ac  130: by oza- 
lowano) o głowa (si... firmati fuerint pro ho- 
micido) y o czyaszkye rany O rtO ssol 94, 4; 
~  czym ś: Czso gest pan starosta zalowal na 
Krczona oth krolya o thy wschistky rzeczy, 
kthorimy gy wynyl oth krolya 1435 Pozn nr 
1652; Iestly stanye swyadek lzivi przecziw 
czlowyekv, wynyo gy (accusans eum) prze- 
stopyenim B Z  Deut 19, 16; Gdysz poymye 
mosz zono a potem bodze yo nyenavidzecz... 
vinyo (M am Lub 51: vynvyacz) yo gimyenyem 
przezlim (obiciens ei nomen pessimum) ib. 22,
14. ~  Cf. Dowinić, ^Jbwinić, Owinie, Powinie, 

Przewinić, Uwinie, Zawinić, Obwiniać, Wir 
nować, Obwmować, Owinować.

Winien cf. 1. Winny
Winnica f o r m y :  n. sg. winnica B Z  III Reg

21, 1, 1486 A±GZ IV 199; ~  g. sg. winnice 
B Z  Lev 19, 10, R ozm  392. 393; winnicy R ozm  
375; ~  ac. sg. winnicę FI i Pul 79, 9, B Z  Ex
22, 5. Deut 28, 30, etc.; ~  l. sg. (w) winnicy 
B Z  Ex 22, 5, 1471 M am K al 146, R ozm  375. 
409; winicy ca 1470 M am Lub 146; ~  n. pl. 
winice XV p. post. R  XXIV 374, XV e*. 
YergGeorg 84; ~  g. pl. winnic B Z  Jud 21, 21; 
~  ac. p l. winnice FI i Pul 104, 32, B Z  II Par 26, 
10; ~  i. p l. winnicami B Z  Jud 11, 33; ~  l. pl. 
(w) winnicach B Z  Jud 21, 20.

Z n a c z e n ie :  *ogród (sa d ), w k tórym  uprawia 
się winorośl, vinea, vinetum , hortus \inedrius : 
Pobył wynnycze (vineas) gich FI 104, 32, sim. 
Pul; Aczbi kto vraszyl rolyo albo wynnyczoo 
(vineam)..., czsoszbikoly myal na polyu 
swem nalepszego albo w wynnyczy (in vinea), 
za szkodo podług sgodzenya maa nawroczycz 
B Z  Ex 22, 5; Any yinnicze twey gron (in vinea 
tua racemos) z rokv twich odpadlich sgroma- 
dzacz bodzesz B Z  Lev 19, 10; Vinniczo vczinisz 
(plantes vineam), a nye bodzesz s nyey sbiracz 
B Z  Deut 28, 30; Zbył... dwadzeszcya myast 
asz do Abel, gesz wynnyczamy obloszono (quae 
est vineis consita) B Z  Jud 11, 33; Gydzcye, 
vtaycye syo w wynnyczach (in vineis) ib. 
21, 20; Gdisz vzrzicye dzewki w Sylo..., wi- 
byegnycyesz... s wynnycz (de vineis) a zlapay- 
cyesz ge sobye, kaszdi geno zono ib. 21, 21; 
Bila tego czasu wynnycza (vinea) Nabotowa 
B Z  III Reg 21, 1; Myal wynnyce (vineas) 
y wynarze po górach B Z  II Par 26, 10; Vynicze 
(war. kal.: yynnycze) vindemie (multiplicabit
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230 WINNICA WINNY

benedicetąue... frumento tuo atąue vindemiae 
Deut 7, 13) ca 1470 MamLub 48; Putacionis 
okrzasanya aut obrzazovv<a>nyą na wyniczy 
(war. kol. : na vynnyczy; tempus putationis 
advenit Cant 2, 12) ib. 146; Yinee letantur in 
palmite vynycze szya roszkwitayą XV p. post. 
R XXIV 374; Neve tibi ad solem vergant vineta, 
vynycze, cadentem XV ex. YergGeorg 84; 
Yeden myal drzeuo fygove w svoyey vynnyczy 
(in vinea) vszadzone... y rzeki kv oraczovy 
they vynnyczy (ad cultorem vineae Luc 13, 6. 7) 
Rozm 375; Rzeki myły Iesus przykład na tho: 
Podobno yesth krolewstvo nyebyeskye czlo- 
vyekv cyczv czeladnemv, yen vynydzye napyrvey 
rano przyvyescz robothnyky <w> swą vynnycze 
(in vineam suam Mat 20, 1) ib. 392; Gdysch 
yyednal robothnyky, tedy ye posiał robycz do 
szvey vynnycze (in vineam suam Mat 20, 2) 
ib., sim. ib., sim. ib. 393; Ydzczye y vy v moyą 
vynnycze (in vineam meam Mat 20, 7) ib. 
393, sim. ib. 392. 409; Przykład o yynnyczy pło
tem ogrodzoney ib. 409; Zle slugy zlye poguby 
a ssvą vynnyczą (vineam suam Mat 21, 41) 
ossadzy ynymy oraczmy ib. 410, sim. ib. 736; 
~  wyjątkowo o narodzie żydowskim: Winniczo 
(vineam, Pul: wynnyczę) z Egipta przenosi 
ies... y sadził ies \o FI 79, 9; ~  może już no
men proprium: Ceteri scopuli ordinarie currunt 
per mericam usque ad yirgultum, dictum wyn- 
nycza 1486 AGZ  IV 199.

Winność *bycie winnym, stan winy, status 
culpa onerati, eius qui reus e s f : Per pecatum 
homo dupliciter obligatus erat. Primo seruitute 
pecati..., secundo ąuantum ad reatum, vy- 
nosczy, pene, cui homo erat obligatus secundum 
dei iusticiam XV ex. MPKJ II 326; ~  dubium: 
Vydz naprzód moya szmyercz a noszy v serczv 
svoym przez vynnosczy (pro przeczyvnosczy ?), 
a potem szye bądzyesch sze mna veszelycz na 
vyeky Rozm 526.

1. Winny fo rm y : n. sg. m. winien Spow 3, 
1417 AKPr VIII a 141, ca 1420 R XXIV 82, 
etc. etc.; winny Sul 13, 1457 AcPosn I 259, 
Dział 8, etc.; winy ca 1470 MamLub 45; / .  
winna Spow 4, XV med. GIWroc 31v, XV 
med. R XXV 159, etc.; wina Dział 54; neutr. 
winno Sul 98; ~  g. sg. m. winnego Pul 5, 7; 
/ .  winnej 1414 KsMaz I nr 2185; ~  d. sg. m. 
winnemu XV med. R XXII 240; ~  ac. sg. m. 
winnego Ort Mac 126, OrtOssol 91, 4, Dział 8, 
etc.; f . winną XV med. PF  IV 592; ~  i. sg. m. 
winnym 1461—7 Serm 444v; ~  n. du. m. 
winna BZ Jos 2, 17; — w. pl. m..winni Sul 89, 
BZ  Jos 6, 18, Ort Mac 22, etc.; ~  g. pl. m. 
winych XV p. post. RRp XXV 181; ~  d. pl.

m. winnym 1444 R XXIII 302, XV ex. Kałużn 
290; ~  ac. pl. m. winne 1389 Pozn nr 57, XV 
ex. PamLit XXVI 398; ~  i. pl. m. winnemi 
Dział 60.

Z n aczen ia:  1. 'taki który przekracza prawo 
świeckie, który nie stosuje się do nakazów i za
kazów religijnych, noxius, sens, culpabilis, reus':
a. o naruszających prawo świeckie, de \iolantibus 
leges saeculares: Noxius..., noxialis idem vynny 
ca 1500 Er z  121; — Rany oni do roka *wloscną 
przyszangą... rani ma doswyathczicz, potheem 
wynni szą samotrzecz odprziszaze Sul 13; Si 
foret protestacio desuper, debet puniri sicut 
reus al. *wymny 1457 AcPosn I 259; Vynny ma 
bycz dan za rąką dWsznykowy. <G>dy geden 
drugego przeprze sadownye a zdadzą gy vynnego 
(Sul 22: przekonaan yest)... o ktorakole rzecz, 
ten od sądv nye ma odstąpycz Dział 8; Sicut 
rei, vinni, fugiunt ad ecclesiam et saluantur 
in ea, sic peccatores ad Mariam 1461—7 
Serm 415v; Qui (sc. dominus)... posuit... ma- 
trem filii inter reum, vinnym, et iudicem me- 
diatricem ib. 444v; Pestilento sbywszy wynnego 
(pestilente flagellato stultus sapientior erit Prov 
19, 25) ca 1470 MamLub 137; ~  Gdi paan 
wszy tylko wynyen yest (cum... culpabilis 
fuerit, Dział 17: zdań w wynye), wee dwv 
wol[y]v... począądzan ma bicz Sul 30, sim. ib. 
68; Nye bodze wynyen (innocens erit), gensze 
bi gi uraszyl BZ Ex 21, 19; Nye przygdzely 
w tych trzech szandzech oczysczyacz szye, tedy 
mogą gy szkazaccz wynnego OrtOssol 91, 4, 
sim. Ort Mac 126; Ale gdyby kmyecze byli 
vynny (culpabiles et deliąuentes, Sul 26: wy- 
nowaczy a dowynyeny), tedy ma kaszdego 
pozwacz osobno Dział 14; Kto bądzie vynyen, 
czo zasluzy, tho bądzie czyrpyal 1484 Reg 722; 
Wsziszczyscze vynny in culpa omnes estis XV 
ex. PF  III 179; ~  czegoś: Ten, który bi byl 
(leg. bił), nye bodzye wynyen krwye (non erit 
reus sanguinis) BZ Ex 22, 2; *Kgdisz kto Że
lazem vrazi kogo y vmrze, ktoris iest vrazon, 
vinyen bodze mozoboystwa (reus erit homi- 
cidii) BZ Num 35, 16; Filius meus huius faciei 
culpabilis non est al. thego lycza nye yesth 
vynyen 1471 AGZ XV 110; Czlowyeka krwye 
wynnego (virum sanguinum, FI: mosza krwa
wego) y zdradnego zadzycz szye będze gospe- 
dzyn Pul 5, 7; Ten yest tego vynyen, yze tvoy 
trzeczy brath zabyt v Betleem Rozm 199; ~  
czymś: Nye bodzewa vinna to  to przisyog# 
(innoxii erimus a iuramento hoc), ges tosz nasz 
zaprzisyogla BZ Jos 2, 17; ~  w czymś: Gdisz 
bodze nalezona marcha czlowyeka zabitego 
w żerni.., a bodze nye yyedzano, kto iest vy-
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WINNY WINNY 231

nyen w zabitem (ignorabitur caedis reus) BZ 
Deut 21, 1; Czo on mnye wyną dagye, w them 
nye *wynnyenem (innocens sum) OrtOssol 101, 
2—3; Nyszlyby oczecz s synem abo brath 
z bratem w gednem ziem vczynkv byłyby 
wynnemi Dział 60; Nyechayczye tych odycz,... 
yze nye ssą vynny v thym, yze vy mnye lapaczye 
Rozm 633; Tho ssa vczynyly przykazanye<m> 
Kayphaszovem, aby rzeczon, yze on v thym 
nye vynyen ib. 666; Bo nye naydąly czyą, nye 
bądą zyva, bądzyez vynyen v smyerczy tvey 
zasmączoney matky ib. 697.

b. o nie stosujących się do nakazów i zakazów 
religijnych, violantibus praecepta divina: Swą 
krwyą nyevynną wybawy duschą vynną XV med. 
PF IV 592; ~  Wynnim reis (solve vincula reis) 
1444 R XXIII 302; Duschne (sc. uczynki) są 
gyne:... karacz blądnego, otpusczicz... wynne- 
mu XV med. R XXII 240; Nos innocentes, 
spravyedlyve vel nyevynne, absoluere decet, 
nocentes perdere non decet vynych XV p . 
post. RRp XXV 181; O krzyzv,... pomnoz 
lazky sprawycdlywym a zgladzy grzechy wzyth- 
kym vynnym! XV ex. Kałużn 290; Rosvąsz 
nasz, vynne! XV ex. PamLit XXVI 398; ~  Se- 
cunda turbacio est colpabilis, gl. culpabilis 
wynna, et illa est ire et contumelie XV med. 
GIWroc 31 v; Dussa, ktorasz syo dodknye nye- 
czystego,... wynna gest (rea est) a sgrzeszyla 
gest BZ  Lev 5, 2; Bomczy zg r z e sc h y la .n a  
wschelkyem myesczu zawzdy ya vynna thobye 
Naw 90; ~  czegoś: Vynna grzechu rea culpe 
XV med. R  XXV 159; Vi syo chowaycze tego, 
abyscze syo wszego nye dotikali, czosz wam 
zapowyedzano, a nye bodzecze vinni tich rze
czy (sitis praevaricationis rei) BZ Jos 6, 18; 
~  czymś: Dussa, która sgrzessy nyewyado- 
mye... a grzechem soocz wynna (peccati rea), 
grzech swoy vbaczylabi BZ Lev 5, 17; Nyc 
bodo wyoczey s wami, doyod nye potrzecze 
gego, ktosz gest takim grzechem vinyen (qui 
huius sceleris reus est) BZ Jos 7, 12; ~  ~  da
wać się winien 'oskarżać się, przyznawać się do 
popełnienia występku, grzechu, culpam sibi con- 
traxisse confiteri : Davam sche tysche vynna, 
Zychem nye pelnyla *scheydmy wczynkow my- 
loszyernych Spow 4; Non est satis, quia con- 
fiteris et dicis: Accuso me, dawam sze wynyen, 
quia dixi mendacium XV med. SKJ V 281; 
~  z czegoś: Davam sya vynyen (Spow 4: vynna) 
bogv *wszechmogocemv sz dzyesyaczyorga przy- 
kazanya *bozogo Spow 3; Sz thych szya wszysth- 
kych grzechów dawam *vynyey *pannu bogv 
Spow 6.

2, * taki który jest komuś dłużny, winien pie

niądze, który ma spłacić dług lub zobowiązanie 
(pieniężne lub rzeczowe), qui alteri pecuniam vel 
obligationem debet": Yako prawye rakomie po
dały tego wolu rzadczi Mikolayewi *Zelecz 
a Mikolay zaplathi (pro zaplaczil) y w tern, 
*sczo bil vinen Thomasz 1417 AKPr VIIIa 
141; Prziszedl yeszt k nemw yeden, yensze 
byl winen yemu, qui dcbebat ei, dzeszocz 
tyszoczy funtów szlotha (Mat 18, 24) ca 1420 
R XXIV 82; Jakom ya wanczey ne wszol 
wszantkus Kabathow..., nisz tho czo *winnem 
1422 ZapWarsz nr 52; Jakom ya v Yąndrzeya 
konya nye poziczil tako dobrego yako trzy 
grziwny anym yego wynyen 1428 Kościan nr 
1201; Gęstły czso pan... komv wynyen (si 
tenctur miles, Sul 70: wynowath-ly slachczicz), 
ma zaplaczycz z wlosnego Dział 64, sim. ib., 
sim. 1466 Tym Sąd 162; ~  o majątku obciążonym 
długami, de bonis aere alieno obligatis: G di... 
gymyenye dlusznyka swego poczuł, yeszbi ny- 
komu s prawa nye bilo vynno (quae nuli i de 
iure debeantur), na them gymyenyv długu 
swego poziskaacz bandzye mocz Sul 98.

3 .  'zobowiązany do czegoś, ad aliąuid facien- 
dum obligatus, obnoxius: Tako yantego... 
xanzączyu postawicz gy bandąn vinny (tene- 
buntur) Sul 89; Tegdi wschitko ono gymyenye... 
vynyen vroczycz (debet reddere) blysschim onego 
zabitego Sul 93; Paklybi zona nye chczyala sam 
przycz, nye bodzesz przysyogy wynyen (non 
teneberis iuramento) BZ Gen 24, 8; Paklibi... 
oczecz zapowye gey, slvbi y przisyogi gey 
wsrvszoni bodo, ani vinna (MamLub 45: vyny 
obnoxius, MamKal: vynny) slvbyenia dzerzecz 
bodze (nec obnoxia tenebitur sponsioni) BZ 
Num 30, 6, sim. ib. 30, 13, ca 1470 MamLub 
44; Ale panna... na tern vina myecz dosycz, 
czso gey oczecz y macz za szywota posag opra
wili Dział 54; Ja<ko> jusch dawnoscz wyschła 
tele, yele na ctoru *personya slusche cu obronye, 
przeto nve wynien yusch wyatzey bronycz 
1460 (? ) Pilz 276.

4. rnależny, należący się, qui dlicui debetur': 
Czso Thoma vinne penandze poloszil, ty so 
vcradzoni 1389 Pozn nr 57; Yakom ya s Pawiem 
ne mai smowi placzicz winney szesczi grziwen 
1414 KsMaz I nr 2185.

5 .  cprzynależny, podległy, obnoxius, subiectus': 
Mayąly gosczom... albo gynym ludzem, czo 
nye szą wynny ku poloszonemv prawu (homi- 
nibus in iudicio non possessionatis), gorączy 
sąnd oszandzyczy OrtOssol 27, 2, sim. OrtMac 
22.

6. 'zasługujący na karę, puniendus, poena 
ajficiendus : Gynako czynąncz wyną pyanczna-
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dzescza wynen bąndze (poena puniatur) Sul 
8, sim. ib. 26. 30, e tc .; K tobyecz (sc. Piłatowi) 
przysluscha poznacz takye rzeczy, bocz yest 
(sc . Jesus) vynyen smyerczy R ozm  773.

2. Winny f o r m y :  n. sg. m. winny ca 1450 
P F  IV 575, ca 1470 M am Lub 309, R ozm  662; 
winy 1457 P F  V 14, XV p . post. R  LIII 69; 
/ .  winna 1419 R ost nr 5244, XV in. R  XXV 271, 
XV p . pr. R  XVI 323, XV c*. GIWp 79; neutr. 
winne 1419 R ost nr 5245, ca 1470 M am Lub  
190. 244, ca 1500 Er z  121; ~  g. sg. f .  winnej 
B Z  IV Reg 18, 32; ~  d. sg. m. winnemu B Z  Gen 
49, 11; neutr. winnemu ca 1470 M amLub 167; 
~  ac. sg .f . winną XV med. GIWroc 66r, 1461—7 
Serm  248v; ~  n. p l. f .  winne O rtZab  530, 
1472 R ost nr 71; neutr. winne ca 1470 M am Lub  
92; ~  g. p l. f .  winnych B Z  Lev 25, 11, ca 1470 
M am Lub 242, XV ex. GIGn 55; ~  ac. p l. m. 
winne B Z  Deut 18, 4; / .  winne XV in. R  XXIV 
74, ca 1420 ib. 84, 1454 R  XLVII 353, etc.; 
neutr. winna 1476 A K L it III 108; winne B Z  II 
Par 32, 28; — /. p l. f .  (na) winnych XV p . pr. 
R  XVI 327.

Z n a c z e n i a : 1. 'zw iązany z  winem, tj. na
pojem  z  winogron, ad  yinum pertinens, yinalis, 
yinaceus': a. ' taki, którego isto tą  je s t  wino, ąui 
yini e s t*: Dadzo kapłanom... pirwey orodi 
(pro vrodi) vzitki vinnee y oleyowe (primitias 
frumenti, vini et olei) B Z  Deut 18, 4; ~  b . 'uży
wający wina, v ino sus, ąui vinum bibit*: Ovcczym 
yąt ten łotr..., opoycza vynny, poruscza szvya- 
tego zakona R ozm  662; ~  c. 'przeznaczony na 
wino, yinarius, a d  yinum destinatus : Schowanya 
zbosza, wynne (vini) y oleowe... vdzalal (sc. 
Ezechijasz) B Z  II Par 32, 28; Vasa distillatoria 
piwne albo vynne al. beczky O rtZ ab  530; 
Introduxit me rex in cellam vinariam piwnicza 
vinno albo comorka (Cant 2, 4) 1461—7 Serm  
248v; Cados, id est vasa, lagwicze vynne, se- 
cundum... Jsidorum est vas continens tres 
vrnas (Luc 16, 6) ca 1470 M am Lub 274; 
~  d. winne drożdże, winny kamień *stw ardniały  
osad  w beczkach z  winem, fa e x  yinalis*: Vinne 
droszdze tartarum 1472 R ost nr 71; <G>ella 
vlg. winy kamyen 1457 R ozO ss I 93 b; Tarta
rum, weynsteyn vlg. viny kamyen XV p . post. 
R  LIII 69.

2. *zw iązany z  winoroślą, a d  yitem pertinens, 
pam pinarius : a. bot. winne drzewo, winne ko
rzenie, korzeń winny *winna m acica, Vitis yini- 
fe ra  L Wyozacz bodze... ku korzenyy^wyn- 
neemu (ad vitem)... oslycza swo B Z  Gen 49, 
11; Vi[c]tis, id est vynne korzenye (war. kal.: 
vitis vynne korzenye aut maczicza; Is 24, 7) 
ca 1470 M am Lub 190; Vinne drzewo latcrosne

yittis frondozą (vitis frondosa Israel Os 10, 1) 
ib. 244; ~  Ego sum vitis korzyen vynny, snath 
(Jo 15, 5, R ozm  567: maczycza) ca 1450 P F  
IV 575; ~  b. grona winna, winne grona, ja
goda winna, winna jagoda, urody winne 'owoce 
winorośli, winogrona, uva, racem us': Yagoda 
vynna vua 1419 R ost nr 5244; Numąuid colli- 
gunt de spinis vuas, winne iagodi, aut de tri- 
bulis ficus (Mat 7, 16)? XV in. R  XXIV 74, 
sim. ca 1420 ib. 84, ca 1470 M am Lub 262, 
Rozm  283; Uva vynna gagoda al. iagoda XV 
in. R  XXV 271; Ve mihi, quia factus sum, sicut 
qui coligit racemos vini, yagody vynne newrzale 
(leg. nieurziałe), in autumpno (Mich 7, 1) 1454 
R  XLVII 353, sim. 1456 R  XXXIII 184; Pir- 
wych vrood vinnich (primitias vindemiae) nye 
bodzecze szbiracz B Z  Lev 25, 11; Mnye . ..  
*pasdzernycz dzeya, w mye iagodi vinne byerza 
ca 1455 D óbr 324; Vynne grona palata (qui 
iuxta eos erant..., afferebant... pallathas, uvam 
passam, vinum I Par 12, 40) ca 1470 M am Lub  
92; Lupini yagod vinnich v<i>n<a>cia warum  
(ipsi... diligunt yinacia uyarum Os 3, 1) ib. 
242, sim . XV ex. GIGn 55; Alia munuscula 
vilia, sicut wam passam, rozynky, grona 
zezrzalą vynna, ceram... et similia accipiebant 
ab eis 1476 A K L it III 108; ~  c. winne jądro 
'nasiono, pestka  owocu winorośli, nucleus uyae : 
Wynne yodro semen prassularis 1419 R ost nr 
5245; ~  d. winne liście, winna rózga, wić, 
m oże też winna chmielina 'latorośl, p ę d  wino
rośli, pampinus, yitis, racemus*: Vynna vycz ra
cemus XV p . pr. R  XVI 323; Ubi pincerna pha- 
raonis vidit coram se vitem, wynno rosga, in 
qua erant tres propagines, odrosły, crescere 
paulatim uvamque maturascere (Gen 40, 9) 
XV med. ó lW ro c  66r; De yinaria vynna chmelina 
XV ex. GIWp 79; Wynne lyszczye pampinus 
ca 1500 Er z  121; ~  e. tyka winna 'palik  pod
pierający winorośl, pedam en, quo yitis adnititur*: 
Thabent in palmite gemme gnyya na tycach 
yynnych grona XV p. pr. R  XVI 327; ~  f. zie
mia winna 'ziem ia rodząca winogrona, terra ąuae 
uyas fe r t* . Doiod... nye przenyoso was... do ze- 
mye plodney y vrodney wyna, zemye chlebney 
a wynney (in... terram panis et yinearum) B Z  
IV Reg 18, 32; ~  g. winny czas, winne zbiranie 
'winobranie, y in d em id : Vynnemv sbyranyy vin- 
demie (assistens quasi Gehon in die yindemiae 
Ecclus 24, 37) ca 1470 M am Lub 167; Vindemia 
sbyrane vyną aut vinni czasz (mitte falcem tuam 
acutam et yindemia botros vineac terrae Ap 
14, 18) ib. 309.

Wino f o r m y :  n. sg. wino FI i P ul 103, 16, 
B Z  Num 20, 5. Neh 2, 1, 1456 R  XXXIII
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182, e tc . etc.; ~  g. sg. wina FI i Pul 4, 8, XV 
med. GIWroc 62r, B Z  I Reg 30, 12, etc. e tc .; 
~  d . sg. winu XV ex. YergGeorg 11; ~  ac. 
sg. wino FI i Pul 68, 15, B Z  Gen 14, 18, M W  
88a; ~  i. sg. winem FI i Pul 59, 3, B Z  Gen 
19, 32, XV p. post. R  LIII 62, e tc .; ~  l. sg. 
(w) winie XV ex. GILek 46, R ozm  173; ~  ac. 
p l . wina B Z  Neh 5, 18.

Z n a c z e n ia :  1. 'napój o trzym yw any p rzez  
ferm entację soku winogron, vinum, potio  ex  
uvarum succo ferm enta ta , merum9: We mne 
spewacho, gisz so pili vino (vinum) FI 68, 15, 
sim. P u l, sim. B Z  Gen 14, 18, M W  88a; Wyno 
(vinum) vwessely sercz[s]e czlowyeczye FI 103, 
16, sim . Pul; Poydzewa, vpoywa swego oczcza 
wynem (inebriemus eum vino) B Z  Gen 19, 32; 
Wyno (vinum) stało przed nym ( ĉ. królem) 
a podnyoslem wyna (vinum), podałem kro- 
lyowy B Z  Neh 2, 1; W tich dzesyocy dnyoch 
rozlyczna vyna (vina diversa) a gynich vyele 
rzeczi davalem ib. 5, 18; Vindemia desecata 
vlg. vino vstale dobre 1456 R  XXXIII 182; 
Meri czystego vina (in die illa vinea meri can- 
tabit ei Is 27, 2) ca 1470 M am Lub 191; Vino 
vinum 1472 R ost nr 1045, sim. XV ex. GILek 
43; Ktho gyest w opwythosczy vina trzezwy, 
then gest zemsky bog XV p . post. R  I s. XLV; 
In specie panis et vini pod oszobą chleba i vina 
XV p . post. R  XXV 173; Głuche pocrzyvy 
varzyczy a zaytliky s wynem uel s pivem XV 
p . post. R  LIII 62; Gdy nye stavalo vyno (de- 
ficiente vino, R ozm  207: vyna), rzekła mathka 
Ihuseva do nyego: Vyna (vinum Jo 2, 3) nye 

vmayą EwZam  303, sim. R ozm  207. 209; Warszye 
(leg. warz-źe) tho poszpolv w osztrym vinye 
XV ex. GILek 46; Tho wino yest lyatossye hoc 
vinum est hornum XV ex. P F  III 180; Czvdo... 
o vynye z vody przemyenyonym (de aqua in 
vinum commutata) R ozm  173; Ova ten yest 
pyenycza vyna (potator vini Mat 11,19) a żarłok 
ib. 317, sim. ib. 205; Zavyązal yego rany y polyal 
olyeyem a vynem (infundens... vinum Luc 
10, 34) ib. 332; ~  Napogil ies nas winem 
scruszena (vino compunctionis) FI 59, 3, sim. 
Pul; ~  pełny wina 'oszołom iony winem , pijan y , 
ebrius, temulentus9: Tvmulenta, id est plena 
pełną vyna aut pywą (aestimavit ergo eam Heli 
temulentam I Reg 1, 13) ca 1470 M amLub  
63; ~  palone, żźone wino 'spirytus winny, 
vinum exustum9: Palone vino aqua vite 1472 
R ost nr 1035; Recipe haustum thiriace cum 
aqua *vitis vlg. *szonyn (leg. żżonym lub z źźo- 
nym) w<i>nem XV ex \G lL ek  44.

2 .'grono winorośli, winogrona, uvae : Przećz<ś>- 
cze nasz viwyodli z Egypta a przivyedliscze nasz

na to myescze psotne, na nyemze... any syo 
figy rodzo, any vino (vineas) B Z  Num 20, 5 ; 
Precox et precoqua vyrzale vino (effloruit tam- 
quam praecox uva Ecclus 51, 19) ib. 179; Sby- 
racze vina vindem<i)atores (Abd prol.) ib. 248; 
Obyerky po ssebranyv vina racemos vindemie 
(factus sum sicut qui colligit... racemos vinde- 
miae Mich 7, 1) ib. 251; Vindemia sbyrane 
vyną aut vinni czasz (Ap 14, 18) ib. 309; ~  su
che, suszone wino *rodzynki, uvae passae9: 
Dały gemu chleba pogescz... a takesz... dwa 
swyoski suszonego wyna (uvae passae) B Z  I 
Reg 30, 12; Suchego wyna (war. kal.: yagody 
schuchego vyna) vue passe (II Reg 16, 1) ca
1470 M am Lub 74; Suszone vino uva paszą ib. 
92; ~  rzeckie wino *gatunek drobniejszych ro
dzynek z  winorośli uprawianej w Grecji, acini 
sieci minuti uvarum in Graecia cultarum : *Rze- 
deszke vino passule XV ex. GILek 40.

3. bot. a. 'winna m acica , Vitis \inifera L .9: 
Od owocza szita, wina y oleia (a fructu frumenti, 
vini et olei) swego rozpłodzili so se FI 4, 8, 
sim . Pul; Numquid colligunt de spinis uvas, 
groźny vyna, et de tribulis ficcus s osthw figy 
(Mat 7, 16)? XV med. GIWroc 62r.

b. polne, świerzepie wino 'kalina koralow a , 
Yiburnum opulus L .9: Labrusca... est vitis... si- 
luestris, sic dictus swerzepye vino, quia in labris, 
id est in ... agrorum finibus... nascitur, que 
producit fructus maturos et amaros, et ponitur 
quoque pro fructu eiusdem 1457 R ozO ss  I 
113v; Labrusca kalyna aut polne wyno (in die 
plantationis tuae labrusca... florebit Is 17, 11)
1471 M am K al 187.

c. psie wino epsianka czarna, Solanum  
nigrum L .9: Psye vino marella 1464 R ost nr 
4855; Solatrum psynki, psye wyno 1472 ib. 
nr 690; Salatrum psze vino, pszye yagody 
1478 ib. nr 2295; Solastrum pszye vyno XV 
ex. GILek 42; Calamentum psye vino al. byala 
lyebyothka ca 1465 R ost nr 3873.

Winoczka 'polew ka winna z  chlebem , ius vi- 
nosum cum pane5: Vynoczka glicis 1472 R ost 
nr 1042.

Winowaciec f o r m y :  n. sg. winowaciec Sul 4, 
O rtC el 10, O rtM ac  86, etc .; ~  g. sg. wino- 
waćca 1405 P yzdr  nr 257, 1412 K al nr 392, 
Sul 4, etc.; ~  d. sg. winowaćcu O rtO sso l 
65, 1; winowaćcowi Sul 10, O rtC el 11; wino- 
wajcowi O rtM ac  86; ~  ac. sg. winowaćca 
1413 Pozn  nr 895, 1428 Z apW arsz nr 2829, 
O rtO ssol 47, 2. 94, 3; winowajca O rtM ac  57. 
130; ~  g. p l. winowaćcew 1471 M am K al 289; 
~  d. p l. winowatcem O jcz 2. 19; winowaćcom 
O jcz 3. 4. 12. 15. 18; winowateom O jcz 8— 11;
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winowaćsom O jcz 1. 14; winowacom O jcz 1; 
winowajcom O jcz 6. 16. 17; ~  ac. pl. winowaćce 
1402 K ai nr 39, 1414 IJrnSłp/ 165.

Z n a c z e n i a : 1. 'ten k to  przekracza  praw o  
św ieckie lub nie stosuje się do nakazów i zakazów  
religijnych, noxius, scws, culpabilis : Yako Wirz- 
bantha beszal na *Derskowo dzedzino gwałtem 
moczo y wibil yest yego vynowaccze solthiszowa 
(feg. z sołtysowa) domu 1402 K ai nr 39; Iaco 
Barthlomei ne vibil Stanislao gego vinowaczcza 
(K a i nr 392: vinouadscza), czso mv vino pro 
furticinio dayal 1405 P yzdr  nr 257; Jaco pan 
Tharchala jol tego winovaczcza..., czso mu 
zabił dwa panicza 1413 Pozn  nr 895; Tenemus 
debitores, vinovaczcze, qui dominum suum 
wlneraverunt 1414 T ym Sąd  165; O cthorem 
obronyenye y o mego *winowaczcya szalował na 
Smirdzigrochi, thego mi obronili pod zacladem 
1428 Z apW arsz nr 2829, sim. ib.; Gdze... 
caplan bilbi zabith.. w nych (sc. w cyrekwiach) 
vrzanth sluzbi bozey nye ma bycz przes kapłani 
czinyon, alyszs wynowaczecz (malefactor) xan- 
dzv byskvpovi bandze podań. Gen nye bandzeli 
bycz mocz vfaczon..., thedi przebiwacze tego 
*myascza przysząngą, iako wynowaczcza (male- 
factorem) yąncz nye mogli Sul 4, sim. D zia ł 4; 
Jakom ya nye odbył Janovy wynowaczcza, 
ktorego w prawye yąl, który mv czlowyeka sbyl 
szyła 1455 T ym Sąd  162; Respondens, id est 
wynowaczecz O rtC el 10; Respondens, id est 
reus gwaltownykoui abo wynowaczczoui ib. 
11; Zaprzyly szye ktho tego, yszby byl wasz 
wynowaczecz, ten może praw bycz na krzyszv 
O rtO sso l 37, 1; Gdzekoly then ysthy powod... 
zaluge szye na swego wynowaczczą (O rtM ac  
57: na szwego wynowayczą), ma gemv szandzą 
sandzycz a prawa pomocz ib. 47, 2; Mozely 
woyth... rok odlozycz do zayvtrzą..., aby za 
yvtrza wynowaczcza (pacis fractorem, O rtM ac  
130: wynowaycza) kv prawu wol<a)no ib. 
94, 3; ~  Otcze nas,... *odpwsschy nam nasche 
vini, yako my odpuscami nasch[sch]im vino- 
waczschom (O jcz 2. 19: winouatczcm, 3. 4. 
12. 18: vinouaczczom, 6. 16. 17: vynovayczom, 
7: *wynowacz0m, 8—11: wynowatczom, 13: 
*wynowayczum, 15: *wynowandzcom) O jcz 1.
14.

2 .'dłużnik, debit or, qui a lt er i pecuniam debet9: 
Przewysszyli czszo nad dług, tho zaszą wyno- 
waczczovi (reo) ma wroczicz Sul 10; O ty 
pyenadze wynowaczczv (O rtM ac  86: wyno- 
wayczowy) szye wpomynal opyekaldnyk tego 
dzyeczaczą O rtO sso l 65, 1; Tedy przedal ten 
wynowaczyecz (debitor) szwoy dom y odkażał 
thy pyenadze, czo byl dluszen ib ., sim. O rtM ac

86; Paknyaly kto... na kostkach da na zakład 
abo na zastawą pyenyadzy, abo za to rakoymya 
weźmye, tedy any wynowaczecz any rąkoymya 
za to ma czso czyrpyecz any placzycz D zia ł 37; 
Cirographum, id est caucicnem, zapisch, de- 
bitorum włośników, vynovaczczev (delens quod 
adversus nos erat chirographum decreti Col
2, 14) 1471 M am K al 288.

Winowactwo 1. 'w ystępek , wina, grzech , cri- 
men, p ecca tu m : Oczcze nasz,... othpuscz nam 
nasze vinowaczthwa (O jcz  1—4. 6—9. 11. 12.
14. 16. 17. 19: vini), yako ge my othpusczami 
naszym vinowaczczom O jcz 18.

2. *należność, solutio : Esz Grzimek vinouath 
Przibislao XLII grossos *vinouatswa za dzc- 
dzitstwo 1423 TPaw VII nr 3251.

Winować f o r m y : praes. ind. 1. sg. winuję 
R ozm  777; 3. sg. winuje O rtM ac 46, O rtO ssol 
41, 1; 3. p l. winują Sul 15, ca 1500 GIKazB  
I 79, R ozm  717, etc.; ~  part. praes. act. adv. 
winując ca 1470 M am Lub 51; ~  inf. winować 
ca 1450 P F  IV 570, O rtM ac  37. 40; ~  praet.
3. sg. m. winował 1400 StPPP  II nr 647, XV 
in. GIKazB  II 98, 1437 Pozn  nr 1581, etc.; 
f .  winowała 1437 Pozn  nr 1582; 3. p l. m. wino- 
wali R ozm  715; ~  part. praet. pass. n. sg. 
neutr. winowano O rtO ssol 36, 1; ~  fu t. pass.
3. sg. m. będzie winowan O rtM ac  124, O rtO ssol 
21, 1. 90, 4.

Z n a c z e n i e : *zarzucać kom uś popełnienie p rze 
stępstw a, grzechu, pociągać do odpowiedzial
ności, oskarżać, aliąuem criminis accusare, in- 
culpare9: Pharizeus... non orabat, quia se su- 
perbivit et alios accusavit winowal XV in. 
GIKazB  II 98; Pro quibus (sc. marcis) domina... 
inculpavit al. wynowala Albertum 1437 Pozn  
nr 1582; Vynovacz accusacionis ca 1450 P F  
IV 570; Vynvyacz (B Z : vin0) obiciens (si... 
quaesierit, sc. vir, occasiones, quibus dimittat 
eam, obiciens ei nomen pessimum Deut 22, 14) 
ca 1470 M am Lub 51; Ya ssam od syebye tego 
nye vyem any ya czyebye vynvyą R ozm  111; 
~  sposoby wyrażania przestępstw a: z czegoś: 
Dały ssą czyebye v moye rącze. . . a s  tego czye 
vynvye (leg. winują), yze szye ych krolyem 
czynysch R ozm  111; ~  o coś: Yakom ya nye 
wzanl ssessczy zrzepczów..., czo myą o nye 
yynowal Pyotr Slap 1437 Pozn  nr 1581, sim. 
ib. nr 1582; Acz pastyrza wynvyą o nyekthore 
bidlą (si pastor inculpetur pro aliquo pecude), 
yszbi ge straczyl Sul 15; <Gdyby> ktho kromye 
stholcza <mowił>..., ysz raycze szą nyepraw- 
dzywy,... thego o tho raycze mogą wynowacz 
(inculpare, O rtO ssol 35, 2: owynycz) O rtM ac  
37; Chczely kroi... waszego myesczanyna ocz
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wynowacz (inculpare, OrtOssol 37, 2: owynycz) 
przed prawem, then czlowyek ma gym odpo- 
wyedzyecz ib. 40; Szyano wszyatho na gedney 
łącze, o tho wynowano gednego <człowieka> 
(pro quo ipsum inculpaverunt) OrtOssol 36, 1; 
~  w czymś: Ysze w czem Wirzchoslaw Maczca 
wynowal, w tern est Maczek praw 1400 StPPP 
II nr 647; Blogoslawyony mosz, yegosz nye 
wynowal bog w grzesze (cui non imputavit 
dominus peccatum) Pul 31, 2; Estne hoc verum, 
quod tibi imponitur w czem czya vynągyą 
(leg. winują)? ca 1500 GIKazB I 79, sim. Rozm 
717. 721; Trzeczye y (leg. ji 'go’) v tern po- 
mavyaly albo vynovaly, aby on byl nyevsta- 
vyczen Rozm 715; Telkoly yest, czyly tego 
vyączey, v czmze czyą vynvyą? ib. 777; ~  zda
nie dopełnieniowe: Kthory pospolny poszel 
rzecznyką [vy]wynvge (inculpat), ysz on thy 
szlową mowyl przyganyayącz OrtOssol 41, 1, 
sim. OrtMac 46; Bandzely przyszaszny woyth 
od szwego pana wynowan (inculpatus)..., jsz to 
thą rzecz chczacz nye doszadzyl (leg. dosądził) 
OrtOssol 90, 4, sim. ib. 21, 1, OrtMac 124.

Winowajca *przestępca czy tez dłużnik, ma- 
leficus vel qui alteri pecuniam debet': Debitor 
vynovayczą albo dlvsznyk ca 1500 Erz 121.

Winowanie 'oskarżanie, accusatio (? ): Thu 
szye czczye o rozmaytem naszmyevanyv y mącze 
yego (sc. Jesusa) a o vynovanyv tego ystnego 
naszmyevanya Rozm 730. ~  Wyraz może
zepsuty.

Winowaty fo rm y: n. sg. m. winowat 1386 
Pozn nr 4. 5, 1389 ib. nr 232, 1391 ib. nr 263, 
etc. e tc.; winowaty 1444 AKPr II s. XIII, OrtMac 
76. 99, etc.; f .  winowata 1399 Kościan nr 
134, 1403 KsMaz I nr 271, 1405 Pozn nr 768, 
etc. etc.; neutr. winowato Sul 97, OrtMac 86, 
OrtOssol 64, 4; ~  g. sg. m. winowatego 1451 
ZapWarsz nr 922; ~  ac. sg. m. winowatego 
1401 HubeZb 116, 1445 AGZ  XIV 171, OrtMac 
116, etc.; ~  l. sg. f .  (w) winowatej Sul 40; 
~  n. du. m. winowata Rozm 320; ~  n. pl. m. 
winowaci 1422 Pozn nr 1083, 1428 ZapWarsz 
nr 2810, 1438 R XXII 357, etc.; f. winowaty 
XV med. SKJ V 256; ~  ac. pl. f . winowate 
SW54.

Z n a czen ia :  1. 'taki który jest komuś dłużny, 
winien pieniądze, który ma spłacić dług lub inne 
zobowiązanie (pieniężne lub rzeczowe), qui alicui 
pecuniam debet, debitor': Ku they zapowyedzy 
mylczal ten wynowathy czlowyek (vir debi- 
torius) OrtOssol 59, 3, sim. OrtMac 76; ~  Mo- 
zely ten wynowathy dokazacz, aby on ten dług 
zaplaczyl? OrtOssol 73, 3, sim. OrtMac 99; 
~  Wynowath-ly slachczicz (si tenetur miles,

Dział 64: gęstły czso pan... kcmv wynyen),... 
then sam zapłacz szwego (leg. z swego) gy- 
myenya Sul 70, sim. OrtMac 139, OrtOssol 
102, 2; ~  coś (komuś): Jaco my vinovat V 
marcas długu 1389 Pozn nr 232, sim. 1418 
Kościan nr 716, 1433 Pozn nr 1563; Czso bil 
Potrek Pechnoui vinouath, to mu wszithco 
zaplaczil 1391 Pozn nr 263, sim. 1411 Czrs 
344, 1411 Kai nr 337, etc■ etc.: Czosm ge bil 
winowat nad zidowski dług, tozszm ye zaplaczil 
1395 PKKr I 242; Jacom ne poslal<a> Jacuba... 
do Potrasza anysm mu vinowata *sczyrech 
grzywen 1399 Kościan nr 134, sim. 1408 Czrs 
339, 1410 Kościan nr 426, etc. etc.; Iaco mne 
Margorzata winowata iescze dwadzescza groszi 
1403 KsMaz I nr 271, sim. 1426 ZapWarsz 
nr 164; Czszom cupil szoltisztwo v Sczepana, 
tom mu wszitko zaplaczil y ne wynowatem mu 
go niczsz 1414 Kościan nr 508, sim. 1428 ib. 
nr 1319; Welesz thy wynowath panw memw 
quantum debes domino meo (Luc 16, 5)? ca 
1420 R XXIV 84, sim. Rozm 389; Yako my 
pan Jendrzey wynowath grzywno y sz 
lichwo pod obliczenym 1427 Pyzdr nr 1017; 
Yakom ya nye wynowath Pyotrowy dzewanczi 
scoth zasluszonego mytha 1428 Kai nr 1004, 
sim. 1428 Kościan nr 1354, 1430 Pyzdr nr 958, 
1452 TymWol 75; O cthore penodze Macyey 
na nyo i na moyo bracyo szalował, tich mi gemv 
wancey nye winowaci 1428 ZapWarsz nr 2810; 
Sną-ly dzyeczą dług szwego oczczą, czo szostal 
wynowath (debita, quae pater ipsius dimisit de- 
bitorius), ten ma zaplaczycz OrtOssol 67, 4, 
sim. ib. 83, 2, OrtMac 90. 112; Jako dwye 
kopye vynovathczy... Jan sz Marczynem... 
dlugv oczczv yego Jana 1497 ZapWarsz nr 1796; 
Dwa dlusnyka były yednemv panv lywnykovy 
vynovatha (duo debitores erant cuidam faene- 
ratori Luc 7, 41), Rozm 320; ~  sposoby wyra
żania tytułu zobowiązania: o coś: Jacom mu ne 
wynowath yedennacze grziven grossy o nedo- 
placzene dzedziny 1426 Pozn nr 1236; ~  za 
coś: Iaco Iura winowat yemu cztirzi grziwni 
sza szukno 1406 Pozn nr 826, sim. 1428 Pyzdr 
nr 898. 914, etc. etc.; Jacom ya ne vinowath 
Janovi dzeszanczi kop za posak 1411 Czrs 
346; Jsze pan Dobrogosth Colensky vinowath 
my sedm grzywen za cramne rzeczy 1421 Pozn 
nr 1090, sim. 1386 ib. nr 4. 5, 1427 ib. nr 
1262, etc.; Jakom ia ne wynowath Janowy 
poltrzecza copy za rankoyemstwo 1427 Zap
Warsz nr 195, sim. 1430 ib. nr 271; Jacom 
ya nye winowatha *Boguslaowi coppi za posak 
i wesglowya, i dzenice 1428 ib. nr 2820; Potem 
masz y zoną zastawyly to gymyenye y za tho
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yesczye wynowaczy (invadiaverunt pro pecunia, 
quam ipsi tenentur) OrtOssol 87, 2, sim. OrtMac 
118; ~  za kogoś: Jaco mu vynovacy ny grzywny 
długu sukennego sza starą Bor(z)uyewską 1422 
Pozn nr 1083; Yako nye wynowath yeszm dwu 
kopu rakogemstwa Ny kłowy za Yarothszkyego 
Maczyeya 1430 Pyzdr nr 1035, sim. 1438 ib. nr 
1175; ~  w czymś: Ysz Ramsz ne uinouat w itch 
(pro tich) trzid<ze)szce zlotich ani w tem 
postawczu 1399 Pozn nr 406.

2. 'zobowiązany do czegoś, powinien, qui ali- 
quid (alicui) debet, obligatus': Jaco Dorothka 
winowata zaplaczicz trzinacze kopy 1411 Czrs 
354; Jako yest mne Ondrzey vinowath sukna 
cupicz dzewcze za kopa 1425 ZapWarsz nr 126; 
lakom ya o *tho krziwdo wstał, eze my pan 
kazał wanczey robicz, niżem bil winowath 
1426 KsMaz II nr 2161, sim. ib., 1427 ZapWarsz 
nr 2773, 1430 Czrs s. LXXXI; Eze mi casal 
vanceg robicz, niszem winowatha 1427 Zap
Warsz nr 2744; Jako za myan Voyczech vinowath 
zaplaczicz Tworkowy czthirnaczcze copy 1429 
ib. nr 264; Debemus, *wynowadzychmy, pro 
fratribus animas ponere (I Jo 3, 16) 1438 R 
XXII 357; Izem nye targował trzech wyeprzow 
v Jana, anim gich wy[a]nowath placzicz 1443 
SKJ III 332; Przerzeczonego gygracza poro- 
dzyczele nye bądą wynowaczy (non tenebuntur) 
themv obgygraczewy za gych syna kv doszycz- 
yczinyenyv Sul 45; Gdi thego nye chczyal 
vczinicz, thedi kmyeczya... yemu wroczicz 
bandzye vynovat (restituere debet) Sul 91; 
Ex quo mulieres ad hoc edictum (sc. caesaris) 
non tenebantur, wynowathy, quare Ioseph vir- 
ginem Mariam... secum in Bethleem adduxerat ? 
XV med. SKJ V 256; Nye gestesczye (więcej) 
wynowaczy (non tenemini ulterius), gedno 
naydcz ortel OrtOssol 89, 1, sim. OrtMac 121.

3. 'taki który popełnił przestępstwo, grzech, 
winien, też oskarżony, qui crimen, peccatum, 
commisit, culpabilis, reus' : Yaco praue Marczin 
przeprzal o tan chasbo *vinovatheco czloveka 
1401 HubeZb 116; Item inculpatus winowathi 
1444 AKPr II s. XIII; Bandzely kto ozalowan 
o głowa... a on nye gest przy tem ..., tedy 
maya go zaczwyerdzycz, slowye yako wyno- 
watego sbyeglcza (OrtMac 116: wynowathego 
y szbyega) OrtOssol 85, 4; ~  Ktho thy pyenądze 
powynyen dacz po ten ortel: przyszasznyczy-ly, 
powod-ly, wynowathy-ly (reus, OrtMac 77: 
wynowatha-ly strona)? OrtOssol 59, 4; Gynako 
nye mayą go ossandzicz, szlowye szkazacz wy
nowathego ib. 95, 1, sim. OrtMac 130; Gdyby 
kto zabyth..., tedy... przyaczele mayą badacz 
wynowatego Dział 31; <G>dy kto bądącz po-

wod, nyekomv da winą w nyemyeczskym pra
w ie..., tedi winowąti (reus) tam ma powoda 
słuchacz ib. 32, sim. ib. ; ~  Thymsze obyczayeem 
chczemi bicz pozew, gdze przes dowynyenya... 
panova bylibi kmyecze... wynowaczy (cul- 
pabiles, Dział 14: vynny) a dowynyeny Sul 26; 
Ten rzecznyk gest wynowath a ma woythowy 
pokupycz wyną OrtOssol 91, 1, sim. OrtMac 
124; — coś: Wząlly (sc. ziarno) w noczy, thedi 
chąnzbą wynowath (decernimus esse furtum) 
Sul 16; Gęstły ya thv czso wynowath podług 
pra<wa>? OrtOssol 105, 1, sim. OrtMac 143; 
Yszye Andrzey nye gesth prziczina ku smyerczy 
Pyothrowey... any gesth wynowath thego obwy- 
nyenya kszaszego 1464 ZapMaz 49; ^  w czymś: 
Ten, czo gy (sc. złodzieja) zabyl, nye bandze 
w them wynowath (non erit reus sanguinis Ex 
22, 2) XV p. post. Kałużn 284; ~  winowat 
w głowie 'winny zabójstwa, homicidii reus': 
Ktho zbyge sługą..., az vmrze..., ten bandze 
wynowath w glowye (criminis reus erit Ex 
21, 20) XV p. post. Kałużn 283.

4. *należny prawnie, qui iure debetur': My 
thake skazanye sąndzey... wykładamy poszle 
bycz w rzecz osądzoną,... Pyotra w vinye 
przerzeczoney a wynowathey szkazvyącz (ad 
poenam debitam condemnantes) Sul 40; Nye- 
kthore personi volne... mogą zalowacz... o rze
czy a dzedzyny gym wynowathe (super rebus 
et hereditatibus ipsis debitis) Sul 54; Jakom 
ya Andrzeyevi nye vinovath dwadzescye y pyąncz 
grosszy długu vinovathego 1451 ZapWarsz nr 
922; ~  (coś komuś) winowato 'coś się komuś 
należy jako zwrot długu, aliquid alicui pro aere 
alieno sohendo debetur': Tegdi ten isti poziczcza, 
albo slowye themu (pro then), yemusz vyno- 
watho, albo nyektori, komu bi przerzeczoni 
dlusznyk nyeczso bil dluzen, na... gymyenyu... 
ziskowacz rzeczonego długu... myecz bandzye... 
mocz Sul 97; Tedy został po them tho vmarlym 
dzeczaczv geden dom [...], gescze było wyno- 
watho (obligabantur, OrtMac 86: yescze wy- 
nowatho) pyacz grzywyen OrtOssol 64, 4.

W inow ity (? ) 'winien, taki który popełnił wy
stępek, nie dopełnił obowiązku, noxius9 sons': 
Stanislaus non stetit ad ius,...dom ini dixerunt: 
*vinowyky, quia... nye doszwyathczyly cum 
registro..., tunc est perdita res 1482 Trześn 107.

W iodro fo rm y : n. sg. wiodro BZ  Judith 
8, 3, ca 1470 MamLub 7. 264; ~  g. sg. wiodra 
ca 1470 MamLub 163. 190; ~  i. sg. wiodrem 
BZ  Deut 28, 22, ca 1470 MamLub 52; ~  /. sg. 
(na) wiedrze ca 1470 MamLub 221, 1471 
Mam Kai 9.

Z naczen ie: 'upał, gorąco, spiekota, aestus,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WIODRO WIÓTKOŚĆ 237

calor, fervor*: Rani czo pan byado y zymniczo, 
y zymno goroczosczo, y wyodrem (percutiat 
te dominus egestate, febri et frigore, ardore et 
aestu) BZ  Deut 28, 22, sim. ca 1470 MamLub 
52; Prziszedszi *wy0dro wyelyke na gego (sc. 
Manasesa) glow0 (venit aestus super caput 
eius)... y vmarl gest BZ Judith 8, 3; Wyodro 
estus (Gen 8, 22) ca 1470 MamLub 7; Na 
vyedrze in calore (ecce proiecta sunt, sc. ossa 
regum nostrorum, in calore solis Bar 2, 25) 
ib. 221; Estus vyodro, sąuara (pares illos nobis 
fecisti, qui portavimus pondus diei et aestus 
Mat 20, 12) ib. 264; Na wyed<r>ze (war. lub.: 
w goranczosczy) fervore (apparuit... ei do
minus... in ipso fervore diei Gen 18, 1) 1471 
MamKal 9; ~  w użyciu poetyckim: Od wyodrą 
a calore (beatus vir, qui... protegetur sub 
tegmine illius, sc. circumspectionis dei, a fer- 
vore, et in gloria eius requiescet Ecclus 14, 27) 
ca 1470 MamLub 163; Ab estu o<d> wyodra 
aut squari (quia factus es... fortitudo egeno 
in tribulatione sua,... umbraculum ab aestu Is 
25, 4) ib. 190.

W iodrunka cf. Biedronka
W ioska  'mała wieś, \iculus, villuld: Cum 

appropinquasset Ihesus Ierosoloimam et ve- 
nisset Bethpha<g>e, gl. Bethpha<g>e villula 
woska dicitur (Mat 21, 1) XV med. GIWroc 
18v; Wyosky viculos (dedit... Hesebon cunctos- 
que viculos Jos 13, 17) ca 1470 MamLub 56; 
lako myły Iesus przyschedl kv górze oly- 
vethney, pod którą była yedna vyoska (villula) 
na ymyą Getzemany Rozm 591.

W io sło  fo rm y: n. sg. wiosło ca 1420 WokTryd 
nr 150, ca 1500 Er z  121; ~  ac. sg. wiosło 1431 
PF V 64, XV p . post. GIDom 82; ~  i. sg. wio
słem ca 1470 MamLub 139, XV p. post. RRp 
XXV 174; ~  d. pl. wiosłam ca 1470 MamLub 
228; ~  i. pl. wiosłami XV p. pr. R XVI 
344.

Z n a czen ia :  1. *drewniany drąg zakończony 
płaską łopatką zanurzaną w wodzie, służący do 
nadawania łodzi biegu i kierunku, remus, tonsa : 
Woslo remus ca 1420 WokTryd nr 150, sim. 
ca 1500 Erz 121; Woszlo remum 1431 PF V 64; 
Vyoslamy remis (primus, qui nave profundum 
et rudibus remis sollicitavit aquas) XV p. pr. 
R XVI 344; K wyoslam in remiges (quercus... 
dolaverunt in remos tuos Ezech 27, 6) ca 1470 
MamLub 228; Debes remum habere vlg. 
wyoslo XV p. post. GIDom 82; Transvehe te, 
przewyeszy, remo wyoslem XV p. post. RRp 
XXV 174; ~  *wiosło sterowe, gubernaculum : 
Clawo wyoslem aut paczyną (eris... quasi 
sopitus gubernator, sc. in medio mari, amisso j

clavo Prov 23, 34) ca 1470 MamLub 139; 
Remus vyoslo vel pączyną ca 1500 Erz 121.

2. corruptum pro węzeł 'wiązka, pęczek, ma- 
nipulus: Wyosla figowe (war. lub.: wyoslow 
figowich, mamotrekt mikulowski: vz!ow fi- 
kowych) massas caricarum (tulit, sc. Abigail..., 
ducentas massas caricarum I Reg 25, 18) 1471 
MamKal 70.

Wiosna fo rm y : n. sg. wiosna Park 402, ca 
1500 Erz 121; ~  g. sg. wiosny 1498 MacPraw 
VI 274; ~  ac. sg. wiosnę FI i Pul 73, 18, 1420 
MMAe XVII 182, 1434 Monlur III 41, (1435) 
1539 KodPol III 407; ~  i. sg. wiosną ca 1400 
CyzWroc, XV in. CyzPłoc, Rozm 688; ~  /. sg. 
wieśnie 1427 Monlur III 4, Sul 92.

Z n a czen ie: 'pora roku między zimą a latem, 
trwająca od 21 marca do 21 czerwca, ver*: Lato 
y woźno (aestatem et ver) ty ies stworzil ie FI 
73, 18, sim. Pul; Poweday woszną: Dal Pyotr 
na Maczeya wroszą XV in. CyzPłoc, sim. ca 
1400 CyzWroc; Vnam mensuram auene ad 
quodlibet ver vlg. na wiosnę iidem tabernatores 
debent inseminare 1420 MMAe XVII 182; 
Recognouit... Nicolaus..., quia vendidit II 
1/2 millenarium roborum vlg. *poltrecza *za- 
chika drzewa... dare in prato Danczk Niclino... 
ad primam aquam proxime venturam vlg. 
weszne sine omni dilacione 1427 Monlur III 4; 
Recognouit... Iohannes..., quia emit apud 
Iohannem XII capetas roboris vlg. czemner... et 
sex capetas super primam aquam vlg. na 
*woszni 1434 ib. 41; Recognouit predictus 
Hannus..., quia tenetur Mathie *Pstrogis 
1/2 millenarium roborum vlg. poi zachczika 
iam persolutum dare et exsoluere ad primam 
aquam proxime venturam vlg. ad woszna de- 
fluentem ib. ; Incole de Crzizanowicze in verre al. 
na wiossną agrum... arare... sint astricti (1435) 
1539 KodPol III 407; Kaszdi kmyecz... dwa 
morgy na zymąn a trzeczy mórg vyesnye (in 
vere) vikopacz bandzye vynowat Sul 92; 
Vyatr, wyege, wyosna Park 402, sim. ib. ; Od 
począthkv wiosny (ab initio... veris) alis do 
Swiąthek 1498 MacPraw VI 274; Ver, vyoszna, 
quarta pars anni ca 1500 Erz 121; Słudzy... 
stały v <o)gnya grzeyącz szye..., yze zymno 
było, yako byva vyossną Rozm 688.

W iotchość cf. W iotkość
W iotchy c f  W iotki
(W iotki) W iotchy 'stary, dawny, \etus, anti- 

quus: Bodzecze gescz vzitki stare esz do dze- 
wyotego lata, asz syo y  narodzi novego, b o -  
dzecze gescz wyotche (donec nova nascantur, 
edetis vetera) BZ Lev 25, 22.

(W iotkość) W iotchość 'starość, osłabienie przez
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starość, p rze z  długie używanie, yetustas, vires 
senectute a tte n u a ta ć : Nye zadrali S0 sy0 rvcha 
wasze ani obow waszich nog wyotchoscz0 
gest sgin0la (nec... vetustate consumpta sunt) 
B Z  Deut 29,5.

W iotszeć cf. W ietrzeć
W iór 1spadający spod siek iery lub struga od

łam ek drewna, trzaska, wiór drzew a, assula, 
segmen lig n i:  Wyori maleolis (non cessabant, 
qui miserant eos ministri regis succendere for- 
nacem, naphtha et stuppa, et pice, et malleolis 
Dan 3, 46) ca 1470 M am Lub 236; Astula cadens 
de ligno, cum secatur, vyor vel trzaszką ca 
1500 E rz 121.

W ir *szy b k i, gwałtowny ruch wody wokoło ja 
kiegoś punktu , m iejsce, w którym  pow sta je ten 
ruch, gurges, aestus aąuae : Nicolaus... duos 
agros... a loco wir adiacentes fluuio Nydzicza... 
vendidit 1398 StP P P  VIII nr 7064; Gurges 
vir vel belk 1463 P F  V 12; Incipiendo a loco, 
dieto wyr, circa £luvium Sczyrzecz 1464 A G Z  
V 209; Rippa eiusdem fluvii... usąue deprope 
Syemyonow wir 1470 A G Z  VII 125; Sirtis, 
loeus periculosus in mari wyr (timentes ne in 
Syrtim inciderent, sc . Paulus cum reliquis 
custodiis Act 27, 17) ca 1470 M am Lub  302; 
Derslaus... obstaculum in fluvio aggerem al. 
za wyrem debet statuere 1481 A G Z  XIX 298; 
Vir opilago XV p . post. P F  V 9; Wyr vortex 
ca 1500 E rz 121; ~  Procella potop albo vyr, 
albo nawalnoszcz morszka XV p . post. P F  
III 287.

W irch(-) cf. W ierzch(-)
W irci- cf. W ierci-
IW iroczatha c f  W nuczę
W irow y 'zaw ierający w sobie w iry, yerticosus, 

yoraginosus: Petrus Hrudkowycz in extremo 
termino relinquit et alia curia kmethonis ex 
opposito curie domine cum virowy piscina in 
Czisikow cesserunt 1442 A G Z  XIV 64.

W irsz(-) cf. W iersz(-)
W irtel cf. W ierteł
W irydarz 'ogród kw ia tow y, yiridarius, hortus 

flo r id u s:  Areole ogrodka albo viridarzą (genae 
illius sicut areolae arcmatum Cant 5, 13) ca 
1470 M am Lub 148; Vyr<y>darz viridarium ca 
1500 Erz 121.

W irzba cf. W ierzba
W irzbca 1. 'sznur tub wąski kaw ałek tkaniny  

przew iązyw any nad biodram i, pas, cingulum, 
zona : Bodz (sc. przeklęcie) yemv yako odzene, 
gym se odzewa a yako wyrzbcza (sicut zona), 
yosz se *weszdghy [se] pasze FI 108, 18, sim. 
P u l

2 . *miara długości równająca się 15 łokciom 9

238 jWIOTKOŚĆ

mensura łongitudinis 15 cubitis constans' : Por- 
cionem... emerant... in latitudine... in dimidia 
sexta zona vlg. wyrzpeza, que continet in se 
decem wirgultas vlg. pranthy 1430 M onlur 
VI 38.

3 . przen. 'sznurem m ierniczym  odmierzona  
część ziem i, udział w ziem i (dziedziczon ej), pars  
agri fune mensorio definita, pars agri, ąuam  
aliąuis hereditate a cc ip iP : Tobie dam zyemę 
Kanaan, wyrzbczę (FI: powrózek) dzedzyny 
wasszey (funiculum hereditatis vestrae) Puł 
104, 11.

W irzbie c f  W ierzbie  
W irzbina cf. W ierzbina  
W irzbno cf. W irzwno  
W irzbow y c f  W ierzbow y  
W irzch(-) c f  W ierzch(-)
W irzg- cf. W ierzg- 
W irzni c f  W ierzchni 
W irzszek  cf. W ierszek
1. W irzw no, W irzbno 'sznur bartniczy, funis  

apiariorum : Mandamus tibi Martino..., qua- 
tenus in terminis proximis feria tercia... con- 
pareas ad instanciam domini Pauli... pro eo, 
quia sibi furasti al. wyrzwno et ferra mellifica, 
et apes in quercv defurati 1461 Tym Sąd  73; 
Eze Marczin nye vcradl wyrzbna y zelascem 
(leg. z żelazcem) y psczol z damba nye wykratl 
Pawiowy ib.; Jako ya nye chowam any mam 
w domu moyem, nye bandancz bartnyk, 
wyrzbna..., anym yego vszkodzyl w ksazych 
barczach 1466 P F  VIII 20.

2 . W irzw no cf. Bierw no
W isać 'opadać swobodnie w dół, w naturalny 

sposób, zw isać, deorsum pendere, dependere : 
Włosi mayanci... ot vschv do ramyon yako 
yarkocze yysyancze (ab humeris ventilantes) XV 
med. L ent; Szynku,... thwoya główka krzywo 
vysza, thacz bych ya pothparla XV p. post. 
R  XIX 48; ~  Nostra leui filo pendula, gl. pen- 
dens wyschayączy, vita fuit 1466 R  XXII 
25.

W isieć  f o r m y :  praes. ind. 3. sg. wisi D ek  III
2. 4. 6, XV p. pr. Cant, B Z  Ex 38, 26, etc.; 
~  part. praes. act. adv. wisząc XV ex. S K J  
I 83; adi. ac. sg. m. wiszącego XV ex. R  XXV 
243, R ozm  603; ~  fu t. 3. sg. m. będzie wisieć 
R ozm  495; ~  praet. 2. sg. neutr. -ś wisiało 
N aw  154; 3. sg. m. wisiał XV ex. S K J  I 145, 
Rozm  22. 83; neutr. wisiało ca 1470 M am Lub  
189, XV ex. S K J  1151;^— pląperf* 3. sg. m. jest 
wisiał był Gn 14a.

Z n a c z e n ia :  1. *opadać swobodnie w dół, 
w naturalny sposób, zw isać, deorsum pendere, 
dependere : Varkocz yey syyathy glovy yyszyal

WISIEĆ
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(trice vero capillorum fuerunt dependentes) 
aze na pass Rozm 22; To yste drzeuo było barzo 
vyschokye... a na schamem vyrzchv yego 
vyszyal ovocz (fructus dependebant) ib. 83; ~  
'być zaczepionym o coś, ex aliąua re pendere":
V mne-t wissy... nossyk przy byedrzyczy XV 
p. pr. Cant; Seymo opono, ktorasz vissy (pendet) 
przed drzwyami BZ  Num 4, 5, sim. ib. Ex 
38, 26; Ad meum ymo ad tuum dedecus in 
ecclesia pendit, vyszy, abscissa manus 1456 
ZabUPozn 98; Wyssyalo (war. kal.: zavyeschil) 
pependerat (frangetur, sc. paxillus, et cadet, et 
peribit, quod pependerat in eo Is 22, 25) ca 
1470 MamLub 189; ~  wisieć na drzewie 'być 
powieszonym na szubienicy, pendere in patibulo : 
Gdisz... obyesson bodze (sc. człowiek) na 
szibyeniczi..., tegosz dnya pcgrzebyon bodze, 
bo przekloot *bogem gest wszelki, ktosz viszi 
na drzewye (qui pendet in ligno) BZ Deut 21, 
23, sim. Rozm 774; ~  wisieć (na drzewie, na 
krzyżu) 'być ukrzyżowanym, crucifigi, in cruce 
pendere : Alecz my przycladem tego tho sbog- 
cze mamy vczinicz. genszecz gest v miłego Xa 
na prauiczy vyszal był Gn 14a; Powythay, dzye- 
wicze czyalo, kthoresz na krzyzv wiszyało Naw 
154; Panye Iesu *Crziste, chwała czyebye na 
krzyzw wysszaczego XV ex. R XXV 243, 
sim. Rozm 603; Qui peccata nostra ipse pertulit 
in corpore suo super lignum, gl. sc. crucis 
pendens wyszącz na d<r)zewye szwyątego krzy- 
sza (I Pet 2, 24) XV ex. SKJ I 83; Jesus... 
cd Zydow yesth nasmyewan, gdy na kr<z>yszu 
vyszal ib. 145; *Przystapąya do czyala svya- 
tego..., kthore... na drzevye vyszyalo ib. 151; 
*Yvz szye blyszy, ysch myą bąda... przeklynacz, 
kyedy moy myły szyn bądzye vyszyecz na 
krzyzv Rozm 495; ~  (o luźnej, długiej odzieży, 
de \este longa) 'spływać, luźno zwisać, defluere, 
pendere : Odeyma mv koszuch lyszy y *placzscz, 
czo naszbyth vyszy De morte w. 476; Wysączę 
difluencia (altera autem famularum sequebatur 
dominam defluentia in humum indumenta 
sustentans Esth 15, 7) ca 1470 MamLub 117.

2. wisieć (na czymś) 'zależeć od czegoś, ex 
aliąua re pendere, in aliąua re positum esse": 
W bratnich *rzechach nye korzisczi, caszn 
(Dek III 6: milocz) Christoua na tern vyszy 
Dek III 2. 4. 6; In his duobus mandatis uni- 
versa lex pendet, zalezy, wisszy (GIWroc 83v: 
zalesy, Rozm 415: leży), et profete (Mat 22,40) 
XV p. post. GIDom 81.

3. 'pozostawać w zawieszeniu, lite non dirempta 
differri: Ideo ipsum condempnavit non in pa- 
ricione al. w nyestanyv et in pena contumacie 
in secundis terminis, cui pendet (sc. terminus) j

al. wyszy iuxta cittaciones et acta 1487 AGZ 
XVIII 499. |

Wisiel bot. 'przytulia czepna, Galium apa- 
rine L .’ : Wyszyel aspergula 1460 Rost nr 3366.

Wisielczy cf. Nasik
Wisielec bot. 'mandragora, Mandragora offi- 

cinalis L.": Vysselecz mandragora 1472 Rost 
nr 807.

Wisielica 'szubienica, patibulum : Petrus Pson- 
ka non [...]auit al. nye othprosyl Sobyesłaum 
de Mathczyn a suspendio al. od wysyelycze 
1443 LubZiemRp I 142; *Wyselicze furca XV 
p. post. PF  V 6.

Wisienki czy też Wiszenki pl. tantum, bot. 
'miechunka rozdęta, Physalis alkekengi L.": 
Vyssenki alkekengi 1472 Rost nr 6 9 9 .^

Wisz 1. 'roślinność na mokrych łąkach, na 
brzegach rzek i jezior, plantae in locis umidis 
crescenteś: Ma kosza vysz, trawa szyeczye De 
morte w. 79.

2. bot. ' turzyca, Carex sp.": Dens equi, iuncus 
triangularis wyss 1472 Rost nr 104.

Wiszenki cf. Wisienki
Wisznia cf. Wiśnia
Wisznie cf. Wiśnia
Wisznki cf. Wiśnki
Wiśnia, Wisznia, też pl. tantum Wiśnie, 

Wisznie fo rm y : n. sg. wiśnia ca 1455 JA XIV 
489, 1472 Rost nr 297. 1191. etc.; ~  ac. sg. 
wiśnię 1465 AGZ XVI 25; ~  n. pl. wiśnie 1472 
Rost nr 698, 1491 ib. nr 11059, ca 1500 ib. 
nr 5826. 7098; ~  g. pl. wiśni 1435 ZapWarsz 
nr 651; ~  ac. pl. wiśnie 1432 Kościan nr 1462. 
~  Grafika nie pozwala na rozróżnienie postaci 
z  -ś- i z  -sz-.

Z n aczen ia : bot. 1. 'wiśnia pospolita, Prunus 
cerasus L. (drzewo i owocf: Cz[o]sso wsząnl 
sługa moy then kanschyk..., then wszanl na 
mem,... a on rambyl trzy wysznye rodzayne 
1432 Kościan nr 1462; Wysznya ca 1455 JA 
XIV 489; Pro qualibet arbore, in qua esset za 
wysna per decem grossos solvere sibi tenebitur 
1465 AGZ XVI 25; Vyssnya arbor cerasi 1472 
Rost nr 297; <P>ullulat ab radice aliis densissima 
silua <ut> cerasis, wysznya, vlmisque XV ex. 
YergGeorg 74; Vyschnyą *cerusum ca 1500 
Er z  121; ~  Jacom ya ne porwał Maczeyowych 
wyszny szylą 1435 ZapWarsz nr 651, sim. ib.; 
Visnye ficus łupi 1491 Rost nr 11059.

2. psia wiśnia 'szakłak pospolity, Rhamnus 
cathartica L.y: Psya visnya cerasus canis 1472 
Rost nr 1191; Psya wysnya alpanus ib. nr 1796.

3. psie, świnie, ziemnie wiśnie pl. tantum 
'miechunka rozdęta, Physalis alkekengi L.y: *Pszi 
wiśnie alkekenge ca 1500 Rost nr 5826; ~
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Sz<w>ynie wysznye alkekengi ca 1500 R ost 
nr 7098; ~  Zemnye vysne alkekengi 1472 R ost 
nr 698.

Wiśnie cf. Wiśnia
Wiśniowy czy  też  Wiszniowy 'zw iązany z  wiś

nią, złożony z  drzew wiśni, cerasinus, cerasis 
constans*: Vsque ad pomarium cerusarum
vlg. dicendo wisznowi sad 1429 ArchTerCrac 
CCCXII 379, 3, sim. ib. 378, 2.

Wiśnki czy  te ż  Wisznki wiśnki ogrodne pl. 
tantum, bot. 'miechunka rozdęta , Physalis a l
kekengi L.’ : Wisnky ogrodne alkekenge 1485 
R ost nr 5825.

Witać 'pozdrawiać kogoś p rzy  spotkaniu sło
wem lub gestem , w yrażać swoją radość z  powodu  
czyjegoś p rzybycia , salutare, salvere iubere’ : 
Wytay, mego twórcza czalo! ca 1440 R  XXV 
220; O, vythay, vyeczczny panye! N aw  11, 
sim. ib.; Wythay, wyerne boże czyalo! XV 
p . post. R  XIX 97; Salve multum jucunde 
wytay wyelye! XV ex. P F  III 179; Ave, vytay, 
rex Iudeorum (Mat 27, 29)! ca 1500 GIKazB  I 
81; O, vytay, nasch zbavyczyelyv, vytay, nasche 
odkvpyenye! R ozm  79; Przyvytal (sc . Jesus) ya 
barzo laskavye rzekącz: Wytay, ma myła przyą- 
czyolko! ib. 497 Cf. Powitać, Przywitać, 
Zawitać.

Witecz czy  też  Wy tęcz bot. 'marzanna fa r-  
biarska, Rubia tinctorum L .*: Witecz rubea 
tinctorum 1464 R ost nr 4906; Wytecz rubea 
tinctorum 1472 ib. nr 929, sim. 1475 ib. nr 3246.

Witka 1. *cienka i w iotka gałązka  (na  końcu 
zw inięta w k ó łk o ), tu o kszta łc ie  cyfry arabskiej 9, 
virga tenuis (fine in form am  circuli convoluto), 
hoc loco de fo rm a  notae Arabicae 9’ : Vythka 
9 resthis XV cx. GlKórn II 205.

2. bot. 'w yka p tasia , Vicia cracca L .': Vythka 
orobus 1468 R ost nr 4021.

Witlina cf. Wiklina
Witni *odznaczający się obecnością wikliny, 

yiminibus obsitus ( ?): Eze Swanthoslaw... po
zwał o dambrowu... y o lanky witnye 1424 
Z ab  538.

Witnica cf. Wietnica
Wizerski *prawdopodobnie określenie gatunku  

płótna pochodzące od nazw y m iejscowości, fo r - 
tasse de panno ex  aliąuo loco im portato*: Do- 
besch Bohemo dedi sexaginta florenos et decem 
ulnas panni wyserskye 1472 R achK ról 92.

Wizmut cf. Bizmut (w Uzupełnieniach)
Wizytator f o r m y :  n. sg. wizytator 1484 Reg  

721; ~  d. sg. wizytatorowi 1484 Reg  723; ~  ac. 
sg. wizytatora 1484 R eg  721; ~  n. p l. wizytato- 
rowie 1484 R eg  721.

Z n a c z e n ie :  'zakonnik sprawujący nadzór

240 WIŚNIA

nad bractw am i III  zakonu fran ciszkań skiego , 
religiosus, qui m onasteria Ordinis Fratrum  M i- 
norum lu straP : Ministrovye y visitatorovye 
albo poyezdzaczovye thego braczthva kthorym 
obyczayem mayą byczi vybyrany 1484 R eg  721; 
Braczya... mayą myeczi visitatora, navyedza- 
cza kapłana (visitatorem habeant sacerdotem) 
ib.; Zadny gynszy nye może gych (sc. braci) 
navyedzaczi yedno gych visitator ib .; Taky 
(sc. brat) ma byczi vydan y povyedzan przez 
nyektorą braczyą visitatorovy albo navyedza- 
ezovy (visitatori) ib. 123.

Wjachać cf. Wjechać
Wjachanie cf. Wjechanie
Wjać cf. Wjechać
Wjechać, Wjachać, Wjać f o r m y :  praes. ind.

1. p l. wjedziemy D zia ł 11. 479 ^ inf. wjechać
Sul 24, XV med. S K J  V 266, 1453 StPPP  II-  
nr 3515; wjachać 1425 P yzdr  nr 788, ca 1500 
GIKazB  I 36; — praet. 1. sg. m. -m wjechał 
1456 Z apW arsz  nr 1039; -m wjachał 1427 
K sM az II nr 2938; 3. sg. m. wjechał 1453 
LubPodk 74; wjachał 1403 K ai nr 89, 1427 
K sM az  II nr 2938, 1428 Z apW arsz nr 2853; 
wjał 1395 Kościan nr 76, 1417 Pozn  nr 919, 
1417 P yzd r  nr 508; 3. p l. m. wjachali 1426 
Pozn nr 1229. 1230; ~  condit. 1. sg. m. -bych 
wjał 1429 P yzdr  nr 919; ~  part. praet. act. 
wjachaw 1469 Z apW arsz  nr 1191; wjechawszy 
D zia ł 38.

Z n a c z e n ia :  1. fp rzy b y ć , zajechać gdzieś, 
yenire, adyenire*: Is Potras ne vigal s Tomisla- 
wowe domu, kedi zabił czloweka [na] na Cho- 
rinu ani saso w dom wyal 1395 Kościan nr 76; 
Yaco nye bila to czelądz Jarognewskego Jąna, 
czso nan Pyotr o nye szalował,... any szo s grodu 
s Drayma zgely, any zasza wyachali 1426 Pozn  
nr 1229, sim. ib. nr 1230; Stella... occultauerat 
se eis ex dei disposicione, ut ita cogerentur in- 
gredi, wyechacz, in ciuitatem Jerusalem XV 
med. S K J  V 266; ~  Secunda cerimonia, quia 
Xc processionaliter vcluit hodie intrare, wya- 
chacz, Ierusalem ca 1500 GIKazB  I 36; ~  'p rzez  
w jazd dokonać objęcia w posiadanie nierucho
mości, equo yenire a d  possessionem  capiendam : 
Idemque Winco post eosdem duos annos pre- 
dictos potens erit in predictas hereditates 
inequitare al. wgyechacz et se intromittere in 
easdem 1453 StP P P  II nr 3515.

2. 'p rzybyć konno we wrogich zam iarach, na
jechać gwałtem , napaść zbrojnie, p rze z  w jazd na
ruszyć granice czyjejś posiadłości, per  yim intrare 
( equo), incurrere, inyadere*: Yako. Staszek sz ma- 
czerzina domu vygachal y ranił Jacuba, y dal 
mu szedm ran, y wchachal (pro wyachal) do
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neg<o> w dom 1403 Kai nr 89; Ysze Bronisz... 
ne wyal w dom pana Lorkowego a nye ucradl 
dzesanczy *grywen Lorkowy 1417 Pyzdr nr 508; 
Iacom ya nye wiachal w Goszkow dwór [szi] 
samowtor siło 1427 KsMaz II nr 2938; 
Inequitavit al. wyechal in domine bona heredi- 
taria 1453 LnbPodk 74; Jakom ya samowthor 
nye wyechal w Maczyeow' bor anym *yamv 
borv yyrambyli 1456 ZapWarsz nr 1039; 
<N>yektorzy swą smyalosczą wgechawszy w las 
abo w gay nyektorego zemy any na (intrantes sil vam 
vel gayum alicuius, Sul 48: nyektorzy... wchodzą 
w łaszy... cvdze), kromye woley gego drzewo 
wyrąbywszy, precz wywoszą Dział 38; Jakom 
ya nye odbył gwalthem zamków v chizow thwych 
wyachaw w dom gego 1469 ZapWarsz nr 1191; 
Yakom ya nye widana przesch oczcza any przesz 
macz s Głuchowa sza Mikolaya[ya]... *anin po 
szmyrczy occza y maczerze w dom gwalthem 
wyechala, any rzeczy w poszwye *poloszone 
domowich pobrała ib. nr 1271.

3. *jadąc wpaść na kogoś, najechać, potrącić 
kogoś jadąc, curru in aliąuem incidere : Czsom 
vczinil Staszcowi, tho za gego poczanthkem, kedi 
na *nyo wozem wyachal 1428 ZapWarsz nr 
2853, sim. ib.

4. (o królu, de rege regnum obeunte) 'przybyć 
na jakieś terytorium w ramach objazdu państwa, 
venire in aliąuem locum : Ysz, gdi naam szą 
przigodzi nyekthorą tych tho zeem nawyedzycz 
alybo w granycze wgechacz (limites subintrare, 
Dział 11: gdi my w którą zemyą przerzeczoną 
wgedzemy), chczeemi, abi sandzaa y podsandek 
they zeemye... na dworze naszeem rzeczi myely 
sandzicz Sul 24; Kyedy my s swym dworem kro- 
lewskym do Poznanya abo Gnyezna wge
dzemy (nostra regia maiestate terram Calissien- 
sem vel Posnaniensem intrante, Sul 63: gdy 
nasza królewska wyelmosznoscz w zyemyą 
kalyską... wgeszdzy), sadza kromye wszego 
zamyeszkanya do naszego dworv ma bycz 
y syescz na sadze Dział 47.

5. wj(ech)ać w załogę (wierną), w załogę 
wja(cha)ć 'zamieszkać w karczmie na rachunek 
dłużnika do czasu zwrotu długu, in deversorium 
ad habitandum venire debitore pretium sohente 
ąuoad creditori piane satisfactum sit’ : Yaco 
Wączenecz... obesłał Jana... nazaywtrz, gdy 
wgal w szalogą any tamo brał zawranu, barchanu 
any kramnich rzeczy 1417 Pozn nr 919; Yaco 
Yąn Dzurka w<je)chal w szaloga verną w Sze- 
motulel (pro Szamotulech) 1420 ib. nr 1070; 
Yakosmy przi tern bili, gdy pan Sigmund kładł 
penandze... w pyotek przed soboto, na ktoro 
bili w załogo wyachacz vpomyenyeny 1425

Pyzdr nr 788; Yako mnye nye obsilal Michał 
listem, abich w załogo wyal 1429 ib. nr 919.

Cf. Wzjechać
Wjechanie, Wjachanie 1. 'wjazd, introitus, in- 

gressus ( w wolnym tłumaczeniu czes. vjitie 
'wejście):  Tedi wezwaw Achis Dauida rzecze 
k nyemu: Szyw gest pan, iszesz ti prawi a dobri 
przede mno, a wigechanye twe a wgechanye 
(Biblia toborska: wygitie twe y wgitie) se mno 
gest na twyrdze (exitus tuus et introitus tuus 
mecum est in castris) BZ I Reg 29, 6.

2. 'przybycie, wjazd urzędnika w celu sprawo
wania związanych z urzędem funkcji, introitus 
sollemnis (palatini) officiorum publicorum ge- 
rendorum causa': Nicolaus... reus super...
Iohannem... tutorem... actorem terminum asti- 
tit pro eo, quia existens actor non stetit, prout 
eum citayit, quod eum iniuste deputaret al. 
zdał post secundum ingressum domini palatini 
al. za wtliorim *wyachanyv 1448 AGZ XIV 
263, sim. ib. 264.

3. 'wtargnięcie do czyjejś posiadłości, zbrojna 
napaść, najazd, incursio ab armatis facta': Yako 
Niklewyfe] nye szgynalo moym wgyechanim 
yednim i drugim tako dobre yako sedm grziwyen 
1437 Pyzdr nr 1144; Jaco Dzirszcowym wyecha- 
nim w moy bor vczinil my skody swimy ogary 
w moyem bydle za cztirzi kopy gwałtem 1446 
ZapWarsz nr 796.

Wjeździć (o królu, de rege regnum obeunte) 
'przybyć na jakieś terytorium w ramach objazdu 
państwa, venire in aliąuem locum : Ysz gdy nasza 
królewska wyelmosznoscz w zyemyą kalyską... 
wgeszdzy (dum nostrae regiae maiestati terram 
Calissiensem... continget intrare, Dział 47: 
kyedy m y... do Poznanya... wgedzemy), sządza 
natemyescze... kalysky... ma przyechacz... 
a sządzicz Sul 63.

Wjeżdżać 1. 'przybywać, zajeżdżać gdzieś, 
advenire (eą u o f: Chwacywszi syo gey rokama 
y wcysly io do tey drogy, iosz to s konmy 
wgeszdzaio podle syeny (per viam introitus 
equorum iuxta palatium) y zabita tu BZ IV 
Reg 11, 16.

2. ’przybywać konno we wrogich zamiarach, 
przez wjazd naruszyć granice czyjejś posiadłości, 
vi eąuis invadere, irruere: Yako mnye Stha- 
nyslaw Myczkowycz w gayv moyem czastho- 
krocz wyeszdzayancz rabal drzewo godnye kv 
budowanyv 1498 ZapWarsz nr 1885, sim. ib. 
nr 1884.

Wjeżdżenie 'prawo wjazdu do lasu w celu 
wycięcia drzewa, ius silmm eąuis intrandi ligno- 
rum emendorum causa9: Cossyna, Rogoźno... 
et Ostraw liberam debent habere temporibus
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perpetuis ineąuitacionem al. wgyeszdzenye in 
predictas silvas ad Lanczuth spectantes pro 
excidendis et educendis roboribus super edi- 
ficationes 1478 AGZ XIX 32.

Wkład 'pasek skóry umieszczany wewnątrz 
bucika wokół podeszwy, lorum coriaceum in 
calceo circum soleam imponi solitum (? ):  Non 
consuimus ( ĉ. nos sutores Ruthinicales) nisi 
morę antiąuo, videlicet absąue apposicione 
corrigii circa subsaliacionem vlg. besz *wgladu 
1465 AGZ XIX 446; Ita nos deus adiuyet..., 
quia sutores Ruthinicales ex antiąuo laborabant 
in civitate Belzensi et consuebant ocreas, calceos 
et solularia (pro sotularia) cum consucione vi- 
delicet s przyszpha et desuper cum consucione 
vlg. szew, tamen absąue apposicione corrigii 
vlg. dicendo besz *wgladv ib., sim. ib. 447; 
Wkład pictacium XV p. post. PF V 9, sim. 
ib. 10.

Wkładać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wkłada 
1444 R XXIII 308, Pul 111 a ig .; 1. pl. wkładamy 
Sul 85, 1451 AGZ XI 370, Dział 10; 3. pl. 
wkładają XV med. ZabUPozn 128, Rozm 417; 
~  part. praes. act. adv. wkładając Sul 103, XV 
med. R XXII 246; adi. n. pl. m. wkładający 
BZ Neh 4, 17; -  inf. wkładać ca 1500 Er z 121.

Z n aczen ia: 1. 'umieszczać coś na, w czymś, 
imponere, superponere': Dzalaioci na murze, 
a noszocy brzemyona, a wkladaioci (portan- 
tium onera et imponentium) geno roko dzalaly, 
a drugo myecz dzerszely BZ Neh 4, 17; Ony 
movyą, alye samy nye czynyą, wvyezvyą brze- 
mye czyeskye a nyepodobno noszycz y vkla- 
dayą ludzyom na ramyona (imponunt in umeros 
hominum Mat 23, 4) Rozm 417; ~  wkładać 
(kogoś w grzech) 'posądzać kogoś o grzechy 
aliąuem de peccato suspicari : Confundantur 
Christiani, qui Mariam virginem in illud crimen 
involuunt wkladayą XV med. ZabUPozn 128; 
~  wkładać w pamięć *przypominać, przywodzić 
na pamięć, in memoriam reducere : Prorok 
o szwętem mężu molwyocz Yezukristowo (pro 
Yezukrista) albo szwyetego ducha wkłada 
w pamyęcz Pul 111 arg.; ~  wkładać czemuś 
koniec rkończyć, zaprzestać coś robić, finem 
imponere': Gdisch nyenasiczona yest ząndza, 
viczyanganyu pyenyandzi konycza nye wkla- 
dayąncz (extorsioni pecuniarum terminum non 
imponens) Sul 103; ~  sromotne uczynki
a ganiebne na kogoś wkładać 'oskarżać kogoś 
o dopuszczenie się haniebnego uczynku, aliąuem 
criminis accusare': Bądą wam mowicz wschitko 
sle, lszącz prze myą, thu sromotne vczinky 
a ganyebne na wasz wcladayącz, lsziwye na 
potwarz prze myą XV med. R XXII 246.

2. 'nakazywać, zobowiązywać do czegoś, im
ponere, mandare': Nos iudex et subiudex vi- 
dentes, quod dominus lohannes Cobilenski non 
obedit huic nostro iuri..., ponimus al. wkładami 
huiusmodi causam super dominum capitaneum 
in eadem causa dare iuvamen al. pomocz 
iuxta iuris formam 1451 AGZ XI 370; ~  wkła
dać milczenie 'zakazywać upominania, się o coś, 
pozbawiać prawa wnoszenia skargi do sądu 
(w danej sprawie), alicui interdicere ne ius suum 
denuo yindicet, adversarium in ius vocet': Prze- 
rzeczone sandi... s pamyanczy mayąn bicz 
sgladzoni a wyeczne mylczenye wlozilismi gym 
i wkładami (eisdem perpetuum silentium im- 
ponimus) Sul 85; Tedi tho gymyenye tych dv- 
chownych na naszą pracza przypysygemy, któ
rym owszeyky mylczenye vkladamy Dział 10. 
~  Może niektóre przykłady należy czytać 
układać.

3. wkładać się a. 'dostawać się gdzieś, wciskać 
się, wnikać, irrepere9 introduci': Wclada sza se 
suggerit (repelle a servis tuis, quidquid per 
immunditiam aut moribus se suggerit, aut 
actibus se interserit) 1444 R XXIII 308; Wklą- 
dacz szyą intromittere ca 1500 Erz 121; 
~  b. 'mieszać się, wtrącać się ( w cudze sprawy), 
se ingerere, immiscere': Ingerere podvsczycz 
vel wklądącz szya ca 1500 Erz 121.

Wkłaść 'położyć, umieścić coś na czymś, im
ponere, superponere': Tedy lud wszowszy
mooky... a nawyozawszy w płaszcze, wkladly 
soo na swoge pieczy (posuit super umeros 
suos) BZ Ex 12, 34; Vdzalal Balaam sedm oł
tarzów y wklatw z wirzchy czelcze y scopi (im- 
positis supra vitulo atque ariete), rzecze ky 
Balakovi BZ Num 23, 14; Vcinil Balaak, iako 
Balaam przikazal y wkład czelcze y scopi na 
wszistki ołtarze (imposuit yitulos... per singulas 
aras) ib. 23, 30.

(Wkłuć) Wkłóć (o strzale, de sagitta) 'wbić, 
infigere, inserere': Bo strzali twoie wkloti so 
w mo (ąuoniam sagittae tuae infixae sunt mihi, 
Pul: wrażony so w myę) FI 37, 2.

Wkopać 'umieścić, skryć w ziemi, fodiendo 
terrae inserere' : Alye on, który byl vzyął yeden 
ftunt, schedschy y vkopal y (leg. ji 'go') v zyemyą 
(fodit in terram Mat 25, 18), y skrył pyenyądze 
pana svego Rozm 489.

Wkraść się (o przykrym uczuciu, de ajfectu 
ąuodam molesto) 'pojawić się niespodziewanie, 
irrepere, injiuere': Gdy wszlyszal thaką mową, 
zawynąl szobye płaszczem głowa, thv szya byl 
weny szamath wkrathl, mało eze sz moszthy 
nye szpadl Aleksy w. 177.

Wkrótce 'w krótkim czasie, wnet, niebawem,
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mox, statim : Gdysz slodzeystwa... przes slost- 
nyky... skrytha bywayą, thako ysz snaymoscz 
grzecha wkrothcze (in brevi, Dział 45: rychło) 
nye może bycz wsyawyona Sul 53; Anyol... 
movyl sze mną... rzekacz, yze sch<ię> ty (sc. 
Joachimie) kv mnye (sc. ku Annie) <masz> 
vroczycz vkrotcze (dicens ad me breviter te 
fore reversurum) Rozm 8.

Wkrzesić fo r m y : Imper. 2. sg. wkrzesi Rozm 
133; ~  inf. wkrzesić Rozm 222; ~  praet. 3. 
sg. m. wkrzesił Rozm 129. 442; ~  part. praet. 
pass. n. sg. f. wkrzeszona Rozm 297; ~  praes. 
pass. 3. sg. f  jest wkrzeszona Rozm 297.

Z n a czen ie : 'przywrócić do życia, ożywić, 
a mortuis excitare, suscitare’ : Czczyenye... 
o vmarlem, ktoregosch tamo wkrzeschyl (sc. 
Jesus) Rozm 129; O myły synv, proschą czye- 
bye..., vkrzeszy y (leg. ji, sc. umarłego, ipsum 
resuscites) ib. 133; Kyedy myły Yesus schedl 
k tey dzyevyczy, chczyącz ya vkrzeszycz (ad 
suscitandam hanc defunctam) ib. 222; Vrozv- 
myala (sc. dziwka), yze yest przez Iesucrista 
vzdrovyona y ykrzeschona (se suscitatam... in- 
tellexit) ib. 297; Tha ystna dzyvka myala szobye 
dvanaczye lyeczye, kyedy ykrzeschona s mar- 
thvych (fuit suscitata mortis a procella) ib .; 
Tegodlya myły Iesus... przyschedl do Betanyey, 
gdzye byl Łazarz vmarl, ktorego ykrzeszyl 
(quem suscitavit Jo 12, 1) myły Iesus ib. 442; 
~  przen. 'zbudować na nowo, denuo erigere*: 
Solvite templum hoc et in triduo suscitabo, 
cwrzesszu (pro wcrzesszu, Rozm 211: wskrze- 
schą, EwZam 304, Rozm 719. 720: wsbvdzą, 
Rozm 450: zbudzą), illud (Jo 2, 19) XV med. 
GIWroc 47 r.

Cf. Wskrzesić
Wkrzeszenie *przywrócenie do życia, ożywienief 

actus aliąuem a mortuis excitandi: Yako to to 
czvdo (sc. poświadczają księgi świętego Jana 
ewanjelisty) o wkrzeschenyy Lazarzoyem (de 
resuscitato Lazaro) Rozm 173; Tluscze yyelykye 
lyvda wszlyschącz, yze myły Iesus ydzye do 
myasta, a tez yze slyschely ykrzeschenye Laza- 
rzovo, które szye stało przezeń (Jo 12, 17),... 
y sly przeczyy yemu ib. 447; ~  Pane, slussyl 
(pro skussyl) ges m o . t y  poznał ges sedzene 
mogę y wkrzeszene (Pul: wskrzeszenye) mogę 
(resurrectionem meam) FI 138,1. ~  Cf. Wskrze
szenie.

Wkup fo rm y: n. sg. wkup (1364) XV p. pr. 
KodWP III 255, (1376) XVI KodWP VI 283, 
(1394) XVI ib. 388; -  g. sg. wkupu (1404) 
KodWP V 52, 1416 Kościan nr 602, 1481 AGZ 
XVI 168; — ac. sg. wkup 1399 Leksz II nr 848, 
1404 Piele VI 222, 1485 AGZ XVI 193; -  n. p l

wkupy 1488 AGZ XIX 70, 1491 A G z  XVI 
234; ~  g. pl. wkupow 1487 AGZ XIX 211; 
~  ac. pl. wkupy 1462 AGZ XIII 376; ~  i. pl. 
wkupy (1425) KodWP V 406, 1472 AGZ VI 
164, 1496 KodPol II 967.

Z n aczen ie:  'nabycie prawa do korzystania 
z lasów dworskich, np. wyrębu drzewa, wypasu 
trzody, także należność za jego nabycie, ius 
ligna excidendi et sues pascendi in silva domini 
ab aliąuo emptum, etiam pecunia pro hoc iure 
obtinendo sohendd: Tribuimus et damus pre- 
fato scolteto et suis posteris tercium denarium 
inempcionem cote, quod Polonicaliter dicitur 
wcup (1364) XV p. pr. KodWP III 255; Nos 
Wyrzbantha... yendentes... scolteciam... Vito..., 
dantes eidem Vito... tres mansos liberos... ac 
terciam partem convencionum silve, que vlg. 
vcup nominatur (1376) KodWP VI 283, sim. 
(1394) XV ib. 388; *Luthogney... astitit ter- 
minum super Sandziyogium... pro vacca et vlg. 
o *szelodz, o wcup 1399 Leksz II nr 848, sim. 
1404 Piek VI 222; Eciam de apreciacione in 
borris et in siluis in prefatis yillis tercium de
narium scolteto debet prouenire vlg. wkupu 
(1404) KodWP V 52; Jako Przibislaw... ne 
zapowedal Syemanowy wkupu w zapuscze pane 
Agnetis 1416 Kościan nr 602; Villam... Abra
ham... cum omnibus... ytilitatibus..., melli- 
ficiis, rubetis, lignorum et roborum excisionibus 
vlg. se wkupi... possidebit (1425) KodWP V 
406; Sed impulsiones et inempciones al. wkupi 
solus Czurilo senior debet obtinere de eisdem 
silyis 1462 AGZ XIII 376; Tam Margaretha 
quam et Andreas hominibus suis libertatem al. 
ykupy seu vrąbne pascendi et ligna scindendi 
habebunt 1471 StPPP II nr 4036; Inscribit et 
assignat... omnia bona et yillas cum... quer- 
cetis, dumetis, yendicionibus lignorum al. 
wkwpy, sareptis 1472 AGZ  VI 164; Rex An- 
dream... Catharinae... 4000 florenos Hungari- 
cales dotis... super medietate bonorum suo- 
rum..., exactionum, yenditionum lignorum al. 
wkupy pecuniarumque... inscripsisse testifica- 
tur 1472 Matr I nr 894; Leonardus... omnes 
homines... cum eorum decimis al. z ospem 
ratione inemptionis in silvas al. dla wkupu 
lyesznego inscribit nobili Nicolao 1481 AGZ 
XVI 168; Iacobus et Raphael in prefatis silvis 
perpetualiter habebunt scropharum impulsuras 
al. wegnanye ad glandes et ad fagines ac quilibet 
recipiet precium al. wkvp ab impulsoribus suis 
1485 ib. 193; Michael debet habere... medie- 
tatem impulsionum al. wgonow et inemptionum 
al. wkupow porcorum, scropharum et ovium 
de omnibus silyis 1487 AGZ  XIX 211; Pro
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eodem Iacobo cesserunt in parte Iohannis duo 
kmethones... et medietas fluviorum, silvarum, 
lacuum, dacionum al. danye, wkupy 1488 ib. 
70; Si in dictis silvis aliąua pascua fuerint, 
videlicet zyry albo wkvpy, horum omnium 
medietatem tollendi habebit facultatem 1491 
AGZ  XVI 234; Donat et reformat... bona pre- 
dicta cum... molendinis... et eorum emoli- 
mentis ac inempcionibus al. *wkuppy 1496 
KodPol II 967.

Wkupić fo rm y: inf wkupić 1449 AGZ XIII 
287, 1481 AGZ XVI 168; -  praet. 1. sg. m. 
-m wkupił 1412 Kościan nr 452, 1421 Pyzdr nr 
965, 1427 Kościan nr 1291; 3. sg. m. wkupił 
1424 Pyzdr nr 979, 1485 AcLubl VI; 3. pi. m. 
wkupili 1424 Kościan nr 1219.

Z n a c ze n ie : *sprzedać komuś prawo do wy
rębu drzewa w dworskim lesie bądź do używania 
dworskiego pastwiska, alicui ius ligna excidendi 
vel sues pascendi in siha domini vendere': Ya- 
kom Myrka wkupyl do Thomislawa do lyassa 
1421 Pyzdr nr 965; Jacom tego *kmyąthowicza 
w łasz pana *myego tamo nye wkupyl, gdze 
on rąmbyl 1427 Kościan nr 1291; ~  wkupić się 
‘ nabyć prawo do wyrębu drzewa lub do wypasu 
świń w dworskim lesie, ius ligna excidendi vel 
sues pascendi in siha domini emere’ : Jacom 
szo s Pyotrasszem... ne fkupil o Borzislaw 
1412 Kościan nr 452; Yszem gym nye otpus- 
czyla... w s<w)em pascz na szolandzw, ale sze 
wkvpily ot triginta scroffis per ąuartale avene 
1424 ib. nr 1219; Yako soltisz... nye rambyl 
dambiny zolandney, gedno tho brał, *wyecz 
szya wcupil 1424 Pyzdr nr 979; Quia in Sokale 
et in Malnow... quicunque homines voluerint 
se inemere al. wcupicz ad predictas silvas, illa 
haberunt habebunt) recipere per medium, vi- 
delicet Andreas et Iacobus 1449 AGZ XIII 287; 
Leonardus... omnes homines... cum eorum de- 
cimis al. z ospem ratione inemptionis in silvas 
al. dla wkupu lyesznego inscribit nobili Nico- 
lao ..., quia prefati homines non alibi debent se 
inemere al. wkupycz, nisi in silvas Nicolai 1481 
AGZ XVI 168; Inemit se al. wkvpyl szyą 1485 
AcLubl VI.

Wkupień ' ten co się wkupił, tzn. wpłacił 
opłatę za przyjęcie do cechu, qui recens collegio 
artificum ascriptus inscribendi mercedem per- 
sohit*: Volumus omnes ciues idoneos pro fratri- 
bus al. za wkupnye inter nos suscipere iuxta 
modum et consuetudinem aliorum contuber- 
niorum (1457) 1533 MMAe VII nr 327.

Wkupować, Wkupować się fnabywać prawo do 
wyrębu drzewa w dworskim lesie bądź do uży
wania dworskiego pastwiska, ius ligna excidendi

vel sues pascendi in siha domini emere': Jaco 
Dzirszeg ne wkupowal w Margorzaczine za
pusty 1400 Kościan nr 161; Sed kmethones..., 
debent se vlg. wkupowacz (,sc. in easdem curias), 
sed pascuis eciam debent uti illis, ubi dampnum 
nullum esset 1409 Czrs 22; Dicens hominibus 
domini archiepiscopi idem Zauischa: Boni viri, 
recordamini, qui vos se emisistis vlg. wkupo- 
waly hic in mericam meam 1440 AGZ XII 87; 
Et homines dixerunt: Recordamur, quia nos 
solebamus apud te inpreciare vlg. wkupowaly 
ib.; Tam Margaretha quam et Andreas homi
nibus suis libertatem al. vkupy seu vrąbne 
pascendi et ligna scindendi habebunt, homines 
vero de aliis villis, qui in siluis hereditatis 
Trzemeschna al. wkupowaly by szye ad pascen- 
dum vel ligna scindendum, totum equali parte 
prefati Margaretha et Andreas habebunt 1471 
StPPP II nr 4036; ~  *rąbać drzewa w lesie na 
zasadzie wkupu, ligna in alicuius siha empta 
excidere : Janek vendere non habebit nec sui, 
nec su<is cmetho)nibus dare, necnon aliis ho
minibus concedere ligna secare vlg. wku- 
pow<ać> 1397 Leksz I nr 2292; Jaco *cczom 
była wszanla czworo kony i wosz w them 
zayeszdze w zapuszczę, gdze oberman zapo- 
wyedzal wkupowacz obyema sztronoma, thym 
wszanla w them zayeszdze w mem prawem na 
Jezerziczach 1432 Kościan nr 1437.

Wlać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wieje BZ Lev 
8, 19; ~  imper. 2. sg. wiej Naw 111; ~  inf. 
wlać M W  22b, XV SKJ I 147; -  praet.
3. sg. m. wlał Rozm 9; ~  pląperf 3. sg. m. 
wlał jest był Gn gl. 41 a; ~  part. praet. act. 
wlaw BZ Lev 8, 12; ^  fut. pass. 3. sg. m. będzie 
wian Rozm 798; / .  wlana będzie XV med. SKJ 
V 257.

Z n a czen ia : 1. *wpuścić płyn do wnętrza 
czegoś, infundere, fundendo immittere : Iste deus 
volens hospitibus suis... propinare potum ce- 
lestem, hodie ipsum potum infudit in vas, quod 
ipse solus mundavit disacz on to pice flal gest 
byl f ten to sod, chos gest gy on sam byl ocyscil 
Gn gl. 41 a.

2. 'lejąc pokryć coś z wierzchu płynem, połać, 
perfundere, superfundere’ : Gensze (,sc. olej) 
wlyaw (fundens) na głowo Aaronowy, smaze 
gy y poszwyoczy BZ Lev 8, 12; Offyerowal 
y skopy (pro skopv) ku obyeczye kadzydlney, 
na gegosz głowo gdisz wloszyl Aaron... rocze 
swe, obyetowaly ge<go> y wlege krew (fudit 
sanguinem) gego na ołtarz wokol ib. 8, 19; 
Nabyoro *popyvlv zezonego za grzechi y *wlege 
ziwey wodi na nye (mittent aquas vivas super 
eos) w ssond BZ Num 19, 17; Nyeyyasto, przy-
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nyess yad..., wlyey[e]szye y {leg. ji fgo’) weny 
{pro w ogen, in igne consume) Rozm 106; 
*Vlayą na vasz vodą czysta (cffundam super 
vos aquam niundam Ezech 36, 25) a bądzyeczye 
oczysczyeny ode wschego zakałv vaschego ib. 
185.

3. fnapełnić czymś, tu przenośnie, infundere, 
immittere, hoc loco translate : Quando iam 
corpus est dispositiun in suis organis, anima 
infundetur, wlana handze, corpori et vnitur sibi 
XV med. SKJ V 257; Ya, Navoyka, proscha 
czyebye, wlyey w moya duscha roszą szwyathego 
dvcha Naw 111; Infusus, wlaną, frigida membra 
tepor, gl. caliditas XV p. post. PF  III 287; 
Vczy<e)czmy sya po dar ducha svyatego, aby 
on raczył nassze syercza roskr<z>evycz a włącz 
nam dar ducha svyatego XV ex. SKJ I 147; 
Tedy bog vlyal dvsche svyątą (animam infudit) 
v to czyalo y oblyal yą swą svyąta mylosczyą 
Rozm 9; To ym przyschło z podusczenya ducha 
złego..., gdyż przy kazdem grzesze yad dyably 
czlovyeczemv serczv bądzye wian ib. 798; 
~  Nynie, swianti nam duchu,... raczi richlo 
właacz se w naszem *roszrzezoni serczu (dignare 
promptus ingeri nostro refusus pectori) M W 22b.

C f Wziąć
Wlanie 'napełnienie czymś, tu przenośnie, in- 

fusioy immisio, hoc loco translate*: Czczyenye... 
o począczyv Marye dzyevycze y o vlyanyv 
dusche v yey svyątą {leg. święte) czyalo (de... 
infusione animae eius) Rozm 9.

Wlatać (o wietrze) 'wpadać gwałtownie, irru- 
ere, irrumpere*: Ventus impetuose ac violente 
auaricie irruens, gl. ingrediens wlathaiaczy, 
domum XV med. R XXIII 279.

Wlec, Wlec się f o r m y : praes. ind. 3. sg. 
wlecze 1466 RRp XXII 17; ~  inf. wlec OrtMac 
29; ~  praet. 1. sg m. -m wlókł 1467 PF VIII 
20; 3. sg. m. wiek 1417 Pozn nr 922; 3. pi. m. 
wlekli Tęcz w. 10.

Z n a czen ia : 1. 'ciągnąć kogoś, coś po czymś, 
przesuwać na inne miejsce, trahere per ter ram : 
Zabywszy, rinna gy {sc. zabitego Andrzeja Tę- 
czyńskiego) wlekły {sc. chłopi) Tęcz w. 10; 
Trahit, gl. sc. pincerna rapit vlecze, ad dumum, 
gl. id est ad rubum, corpus et ense necat 1466 
RRp XXII 17; Jakom ya Stachny... nye byl, 
nye depthal any włóczył w stawye..., anym gey 
do przerambly włoki szyła gwałtem 1467 PF 
VIII 20.

2. wlec tonie 'łowić ryby przez ciągnienie 
sieci na toniach, pisces everriculo capere’: Yaco 
pan Dobrogost... wiek tonę na yeszerze Po- 
powske Tonę moczą a gwałtem przes pana 
Wirzbancziney woley 1417 Pozn nr 922.

3. wlec się 'ciągnąć się przez czas dłuższy, 
przedłużać się, łentius differri : Mogaly thy 
dzyeczy odzyerszecz oyczyszna szwoya... czyly 
nye albo yako długo tho szyą ma wlecz {OrtOssol 
30, 4: szyą zawlecz) do kończą (ąualiter se 
prosequi debent pro fine) podług prawa? OrtMac 
29.

Cf. 1. Oblec, Odwlec, Powlec, Przewlec, 
U wlec, Wewlec, Wywlec, Zawlec, Zwlec, 
Odwłaczać, Powłaczać, Przewłaczać, Uwła
czać, Zwłaczać, Powłócząc, Uwłóczać, Włó
czyć, Obłóczyć, Odwłóczyć, Podwłóczyć, 
Powłóczyć, Przewlóczyć, Uwłóczyć, Zwłó- 
czyć

Wlepić 1. * wcisnąć, wbić, wtłoczyć, imprimere, 
infigere': Instat equs, subiecto vertice calcem 
inprimit, wlepy, et sopit, gl. obdormire facit 
vmarthwy, membra leonis equs 1466 R X X II15; 
Imprimo, scilicet sigiłlare wlepycz ca 1490 
LeksRzW  89; Wlyepycz inprimere XV ex. PF 
V 20; ^  'wtłoczyć w pamięć, memoriae impri
mere : De tribus, que sunt memorialiter tenenda 
wleponya {pro wlepyona) XV med. R XXV 157.

2. 'przyłączyć, dodać, annectere, adiungere : 
Quamvis omnia possit (̂ c. deus), tamen potencia 
eius ordinata est, quia habet secum annexam, 
vlepienia {pro vlepioną), sapienciam, miseri- 
cordiam et iusticiam XV med. R XXIV 368.

Wlewać 'napełniać czymś, tu przenośnie, in
fundere, immittere, hoc loco translate’ : Inducit 
wsszczepya, wlewa, wwodzy 1448 R XXIV 
354; Bo syo ty nye kochasz w zatracenyach 
naszich, bo po burzi iasnoscz czinysz a po 
zlzach a po placzv radoscz a wyesyele wlewasz 
(exsultationem infundis) BZ Tob 3, 22.

Wlezienie ' wejście, ascensio, ascensus*: Trze- 
czye, abi we cznotach syą vtarl a obici gim, bo 
thi są yaco drap ku wlezenyv boga poznanya 
XV med. R XXII 244.

Wleźć form y: praes. ind. 3. sg. wlezie Gn 
172b, XV med. R XXII 244; 3. pl. wlazą BZ 
Ex 8, 3; ~  praet. 3. sg. m. wlazł 1418 Pozn 
nr 953, XV med. R XXII 235; -  part. praet. 
act. wlazszy Rozm 292; wlazwszy 1466 R XXII
15.

Z n aczen ie: 'wejść, ascendere, intrare : a. na 
coś, na wierzch czegoś, na górę, sur sum: Yaco 
Yan wlasl na pana Pomanow wosz y deptał 
gy 1418 Pozn nr 953; Vzrzaw Ihus gromadi, 
any (fa oni’) czu k nyemu gidą,... wlasl na górą 
(ascendit in montem Mat 5, 1), slowye Thabor 
XV med. R XXII 235; Kto wlezye na górą pa- 
nową (quis ascendet in montem domini Psal 
23, 3)? ib. 244; Wirzuczoo izeky szabi z szye- 
by<e>, ktoresz to wlazoo (ascendent) a wnydoo
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do domu twego BZ Ex 8, 3; Tako *vlaschy na 
dachy (ascenderunt supra tectum Luc 5, 19) 
y odbyły desczky, y spvsczyly loże <z> vyrzchv 
Rozm 292; ~  b. do środka, do wnętrza czegoś, 
intra: Gdis szo on (sc. wąż) che odmlodzycz, 
tedycz yocz... on flesze f duro czaszno, a tako 
V0cz on thamo szebe (leg. z siebie) staro skoro 
szeme ('zdejmie5) Gn 172b; Musca mouens litem 
formicam voce fatigat, se titulis ornat turpiter, 
ipsa suis torpes mersa, wlaszvsy, cauis, leuitas 
mihi ąueritur alis 1466 R XXII 15.

Wliczać się ' wchodzić w skład czegoś, należeć 
do czegoś, annumerari, in aliąuem numerum re
fe m  : Które dayemi, obyatuyemy thobye za 
czyrkew sw a n to .k to ro sch ... rzodzicz racz... 
pospołu sz sługo thwym... y thesch wschith- 
kym<i> wlyczayoczym<i> szo w vyaro krzesczy- 
gensko wyerne (una cum... omnibus ortho- 
doxis) 1426 Msza IV s. 313.

Wlicznie ' włącznie, annumerando, includendd: 
Gysz (sc. dzieci) lath... nye mayącz, othpowye- 
dzecz w prawye na rzecz nye mogą any mayą, 
yakokole o latha gim było obeszrzano, yako 
tho parobkom do pyączinaczcze a dzewkam do 
dwunaczcze lath wlicznye (inclusiye), aby w then 
tho czasz nye powinny biły *othpowyedzacz 
Sul 75.

Wliczyć * włączyć do jakiegoś zespołu, annume- 
rare, in aliąuem numerum referre : Oth wyecz- 
nego pothopyenya nasz racz wyrvacz y tesch 
w thwych wybranych kazy we trzedze wliczicz 
(in electorum tuorum iubeas grege numerari, 
Msza V: przyrownacz, wlicz<yć>, XIII: przy- 
lączycz) 1426 Msza IV s. 314, sim. I. VIII; 
Condecet ore pias ingeminare preces: cuncti- 
potentis apex, animam dignere Olimpo sancto- 
rum et numero communicare, vlycycz, suo XV 
p. pr. R XVI 338.

Wlić 'napełnić czymś, tu przenośnie, infun- 
dere, immittere, hoc loco transłate : Ty zagiste 
bog skrithi, w swanthe criste (pro cziste) czalo 
wliti 1421 GIJag 96, sim. 1424 R XXV 225.

(Wlśnić) Wśnić (się) 'jaśnieć, błyszczeć, splea
der e, fulgere : Wsni sią refulget (sidus refulget 
iam novum, ut tollat omne noxium) 1444 R 
XXIII 301; Nalezcza wsniaczey swatlosczy in- 
ventor rutili luminis (inventor rutili... luminis, 
qui certis vicibus tempora dividis) ib. 305.

Władać, Włodać fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
włodzę Gn g 1. 71 a; ~  inf. władać Ort Mac 121, 
OrtOssol 67,3. 87,2, etc. ; ~  fut. 2. sg m. włodać 
będziesz FI i Pul 2 ,9 ; 3. sg. neutr. będzie włodać 
BZ Num 14, 24; 2. pi. m. będziecie włodać BZ 
Num 18, 20; ~  praet. 1. pl. m. władaliśmy BZ 
Deut 3, 12; 2. pl. m. władali są BZ Num 21, 32;

włodali ca 1470 MamLub 91. 104. 115; ~  condit. 
2. sg. m. -by włodał BZ Is 49, 8.

Z naczen ia: 1. 'rządzić, panować, dominari, 
praeesse, regnare': Wlodacz bodzesz nad nimy 
w metle szelazney (reges eos in virga ferrea) 
FI 2, 9, sim. Pul; Posiał Moyzes, ktorzis bi wila- 
zoczili Gazer, ktoregos to dobiwszi myasteczka 
y władali so przebywaczmi (possederunt habita- 
tores) BZ Num 21, 32; ~  'stać na czele, kiero
wać, nadzorować, praeesse, praeponi, curare': 
Wlodaly presidebant (in tota Iudaea lugebant 
Iosiam, et qui praesidebant, cum uxoribus 
lamentabant eum usque in hunc diem II Esdr 
1, 32) ca 1470 MamLub 104; Vlodaly preerant 
(provinciarum iudices et duces, et procuratores 
omnisque dignitas, quae singulis locis ac ope- 
ribus praeerat Esth 9, 3) ib. 115; ~  sobą włodać 
'kierować swoimi czynami, panować nad sobą, 
potentem esse sui, potestatem in se ipsum habere : 
Ego crudeliter cruciata uel lacerata, vt nemo 
possit de me voluptari yse sobo fsiczka ne flodzo 
Gn gl. 71 a; ~  władać ręką 'panować nad ruchami 
ręki, sprawnie poruszać ręką, manum movere 
posse5: Jako ya... nye zasthapilem drogi dobro- 
yolnyey Thomkovy... anym gemy zadał... 
yanyey kiwavey (sc. rany) na szkrony, oth 
kthorey rany *skronnyey ranka prawa wladacz 
nye mose 1480 ZapWarsz nr 1483.

2. 'zarządzać, dysponować czymś jako swoją 
własnością, być właścicielem, possidere, tenere, 
in possessione esse': Calepha... wyodo w zemyo 
to to ... a szemyo iego bodze wlodacz yo (semen 
eius possidebit eam) BZ  Num 14, 24; W zemi 
gich niczim nye bodzecze wlodacz (nihil possi- 
debitis) ib. 18, 20; Wladalismi (possedimus) 
w tern czasze zemyo gego BZ Deut 3, 12; Dałem 
cyo w szl<ub) lyvda mego, abi wzbvdzil {zie
mię) a wlodal dzedzidzstwem <rozpę)dzonim 
(ut... possideres hereditates dissipatas) BZ Is 
49, 8; lako wyele lath ma myecz dzeczą,... gdy 
może szwym gymyenym wladacz prócz opyekal- 
dnykow? OrtOssol 67, 3; Przyszedł gedenczlo- 
wyek szwa (leg. z swą) zoną przed gayony[m] 
szad[em] y wszdal gey polowyczą szwego stoya- 
czego gymyenya..., ale poko on zyw, ma 
w nyem wladacz (OrtMac 118: ma w nym 
wlodnoscz) yako w szwem (quod ipse istius 
dominus esse yellet, quamdiu viveret) ib. 87, 2, 
sim. ib. 88, 3, OrtMac 121.

3. 'sprawować pieczę nad czymś, troszczyć się, 
curare5: Wlodaly preerant (qui credita habebant 
utensilia sanctuarii, praeerant similae et yino, 
et oleo, et turi, et aromatibus I Par 9, 29, BZ: 
wlodnoly) ca 1470 MamLub 91.

(Władanie) Włodanie 'władza, rządy, panowa
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nie, imperium, dominium, potestas' : Dam uas... 
u gih ulodane av 11; Gubernacula sprawo- 
vanye aut wlodanye (audiens sapiens sapientior 
erit et intelligens gubernacula possidebit Prov 
1,5) ca 1470 MamLub 133; Potestas mocz[y] uel 
vlodanye (data est a domino potestas vobis 
Sap 6, 4) ib. 152.

Władarz cf. Włodarz
Władnąć, Włodnąć fo r m y : praes. ind. 3. sg. 

włodnie XV med. SKJ V 275, ca 1470 MamLub 
255, itozra 648; władnie BZ Gen 14, 22; 3. pl. 
włodną ca 1470 MamLub 152; władną BZ 
Judith 5, 23; ~  praet. 3. sg. m. włodnął BZ 
I Par 12, 14; 3. pl. m. włcdnęli BZIW Reg 17, 24. 
I Par 9, 29. 9, 32, etc.; władnęli BZ II Par 34, 
10; ~  condit. 2. sg. m. -by władnął BZ Gen 28, 4, 
Ort Mac 108; 2. pl. m. -byście włodnęli BZ I 
Esdr 9, 11; -byście władnęli BZ II Esdr 8, 84;
3. pl. -by włodły BZ Gen 1, 18; m. -by włodnęli 
BZ Neh 9, 15.

Znaczenia'. 1. 'rządzić, panować, sprawować 
władzę, kierować, imperare, regere, dominari' : 
In hoc est beatificata (sc. virgo Maria), quia 
omnibus dominatur, vlodnye, et super omnes 
potest imperare XV merf. SA7 V 275; Uczynyl 
bog dwye szwyeczi wyeliczi: szwyatlo wyoczsze, 
abi dnyu szwyeczylo, a szwyatlo mnyeysze, abi 
noczi szwyeczylo, a k temu gwyazdi..., abi... 
wiodły dnyem y noczo (ut... praeessent diei ac 
nocti) BZ Gen 1, 18; ~  'stać na czele, dowodzić, 
być przełożonym, praeesse, praefici, dominari 
Cy to z sinow Gaad, ksyoszota woyski: posled- 
nyeyszi[ch] sto tisyoci wlodnol a nawyocey 
tysyocem (novissimus centum militibus, v#r. 
milibus, praeerat et maximus mille) RZ I Par 
12, 14; Gysz prziszedszy ku Elchiaszowy... 
a wzowszi *pycnyodze od nyego, ... dały w roce 
tym, gisz wladnoly dzelnyki (qui praeerant 
operariis) domv bożego BZ II Par 34, 10; 
Wlodną presunt (iudicium durissimum his, qui 
praesunt, fiet Sap 6, 6) ca 1470 MamLub 152; 
Bo zolnyerz zlovye {leg. słowie), yen nad tyszyą- 
czem ryczerzow vlodnye Rozm 648.

2. *zarządzać, być właścicielem, dysponować 
czymś jako swoją własnością, possidere, tenere, 
habere': Wdzwygno roko swo ku gospodzynu 
bogu nawisszemu, genze wladnye nyebem y ze- 
myo (ad... possessorem caeli et terrae) i?Z 
Gen 14, 22; Da-cz (sc. bog Jakobowi) po- 
zegnanye Abrahamowo..., abi wladnol w zemy 
(ut possideas terram), w geyze to gesz goszczyem 
ib. 28, 4; Przywyodl kroi asyrski s Babylona... 
y posadził ge w myescyech sa m a rsk ich .g y sz  
wlodnoly Samario (qui possederunt Samariam) 
BZ IV Reg 17, 24; Zemya, do geysze wnydzecye,

abiscye io wlodnoly (ut possideatis eam), zemya 
nyeczista gest BZ I Esdr 9, 11; Rzeklesz gym, 
abi wnydocz y wlodnoly zemyo (ut... posside- 
rent terram) BZ Neh 9, 15; Nyechalesz gich 
pod roko gich nyeprzyiacyol y wlodnoly gymy 
(possederunt eos) ib. 9, 28; Isze zemya, w nyo- 
zescye weszły, abiscye wladnoly dzedziczstwem 
gego (terra, in quam introistis possidere heredi- 
tatem eius), zemya pokalyona gest BZ II Esdr 

i 8, 84; Weszły na to wszitko pogorzee a lepak 
wladno Ierusalem (possident Ierusalem) BZ 
Judith 5, 23; Gdyby czlowyek przyszedł przed 
gayny sząd szwą {leg. z swą) zoną a dalby... 
szwey zenye... szwe stoyacze gymyenye... thym 
obyczayem, aby on wszdy thym gymyenym 
wladnąl yako szwym, poko zyw (doni dominus 
fieri vellet, donec viveret) Ort Mac 108; Wlodnye 
possidebit (possidebit dominus Iudam, partem 
suam in terra sanctificata Zach 2, 12) ca 1470 
MamLub 255.

3. 'sprawować pieczę nad czymś, troszczyć się, 
curare, prospicere': Ktorim poleczoni bili ssodi 
swyote, wlodnoly {MamLub 91: wlodaly) nad 
chlebi a nad wynem (praeerant similae et vino) 
BZ I Par 9, 29; Potem s sinow Kaathowich, 
bracyey gich, *wlodnoly chlebi poswyotnimy 
(super panes erant propositionis), abi zawzgy 
nowich na kaszdo soboto prziprawyly ib. 9, 32.

4. eposługiwać się czymś, uti : Naleszona 
lyczba... sto tysyoczow moszow, gysz myeczem 
wlodnoly (virorum educentium gladium) BZ 
I Par 21, 5.

Cf. Władać, Włodność
Władny, Włodny 1. fmający władzę, przełożo

ny, praepositus, praefectus : Preest nad nymy 
gyest wlodzen {war. lub.: nad gynnimy vlodvye; 
qui praeest in sollicitudine Rom 12, 8) 1411 
MamKal 279; ~  siebie nie włodzien rnie panu
jący nad sobą, impotens sui': Caszdi gnyewywi 
gest wsczyekli, vderzi, czso w rąku ma, tocz 
syebye nye wlodzen XV med. R XXII 237.

2. fmający prawo do czegoś, potens, ius 
potestatemąue habens : Takes *eszbichow usrzeli 
{sc. starosta i panowie), *eszbo szo nerowno 
swim szinowczem opekal {sc. Jaszek), *tedismo 
wlodni wszocz *zasszi to giste hymene XV in. 
Maik 118; O kthore syedlenye Jacub... zalowal 
na Daczboga..., tho czynyl, gegdy thego wlo- 
dzyen byl 1449 TymProc 249.

3. corruptum pro błędny: Sthwyerdzy, czocz 
vladnye (rege, quod est devium)! XV ex. AKLit 
III 106.

(Władyctwo) Władystwo fbiskupstwo w kościele 
prawosławnym, episcopatus ritus orthodoxi : 
Agnovimus ad peticionem honorabilis in domino
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deo Kiiprziana metropolitani Kiouiensis... et 
illustrium principum... yolentium nostram gra- 
tiam exhilarare Premislien<si) wladistwa (pro 
wladistwu).. . ,  et ita eo tempore religioso 
Afanasiewy wladicae Premisliensi et eius succes- 
soribus... in districtibus Premisliae et Samboriae 
yillas... superius scriptae czerkwie pertinen- 
tes... damus et donamus (1407) 1549 AGZ 
VII 50.

Władyka f o r m y : n. sg. władyka (1392) XVI 
p. pr. DokMp V 440, 1421 StPPP II nr 1829, 
1447 AGZ XIII 241,1475 AkChełm 6; ~  d. sg. 
władyce 1450 AGZ XIV 293; ~  v. sg. władyko 
1419 StPPP II nr 1603; -  ac. p l  władyki 
Rozm  595.

Z n a c ze n ia : 1. 'tytuł honorowy biskupów 
i metropolitów w słowiańskim kościele prawosław
nym, dostojnik w kościele prawosławnym, appella- 
tio honorifica episcoporum et metropolitarum 
in ecclesia Slavica ritus orthodoxi: Dominus 
Kosthko Solnyaczkowicz, wladika Premisliensis 
(1392) XVI p. pr. DokMp V 440; Anastasius, 
wladika Premisliensis, cum Ywankone... recog- 
noverunt, quiagenerosus Georgius... solvit ipsis 
centum marcas 1447 AGZ XIII 241; Dominus... 
palatinus... super... Fyedka... sentenciavit di- 
yorcionales... domino Iakymo metropolito, wla- 
dicze, triginta sexagenas 1450 AGZ XIV 293; 
Venerabilis Harasim, wladica Chelmensis 1475 
AkChełm 6. Rutenizm.

2. 'członek stanu pośredniego między szla
checkim i chłopskim, wywodzący się z niższego 
rycerstwa (małopolskiego) , nobilis minorum gen- 
tium, qui ordinis est nobili inferioris cmethonico 
potioris, nobilium ordine Poloniae Minoris infe- 
riore ortus : Petrus... penam XV Nicolao... pro 
eó, quia sibi dixit in judicio: Newerna wladico, 
ossecan czo, incurrit 1419 StPPP II nr 1603; 
Nicolaus... noluit dare penam Alberto, dicens 
quod esset ignobilis, sed inferior al. wladika, 
qui Albertus dixit se esse nobilem de clenodio 
pendiculi 1421 ib. nr 1829.

3. *żołnierz (tylko w opisie męki Chrystu
sa), miles (in Christi passione deseribendaf: 
O myły *Iusucrisczye, yydzyalesz oczyma tvego 
bóstwa v dvorze krolewskym yladyky ybyrayącz 
szyą v czyn,... gothuyącz bron, aby czye 
przysly łapacz Rozm 595; Ślepy wladika 
(R XXV 229: wlodika, GlKazB I 52: *rzy- 
czesz) othworzyl bog f  bok3) yego (sc. Jezusa) 
XV p. post. AKPr II s. XXIV.

Władystwo cf. Władyctwo
(Władza) Włodza *posiadłość, majętność, mają

tek, possessio, res familiaris9 : Wlodze obye- 
czanya posessiones sponsionis Ort Ceł 9; Sua
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posessio gego wlodza abo gymyenye ib. 10, 
sim. XV ex. Zab 526.

Właga zapewne 'podgrzana woda deszczowa 
stosowana przy zabiegach chirurgicznych, aqua 
phmałis całefacta, a chirurgis adhibita : Vlaga 
tepida 1472 Rost nr 1038. ~  Bohemizm.

(Własnoć) Włosnoć *nabyta wiedza, doświad
czenie , znajomość rzeczy, experientia, peritia, 
scieniid: Experigencia vlg. wlosznocz ca 1428 
PF I 485.

Własność, Włosność, Włostność f o r m y : n. sg. 
włostność XV med. GlWroc 75r; włosność BZ 
Ley 23, 41, OrtCel 9, XV p. post. R XXV 173; 
własność 1466 R XXII 20, ca 1500 Er z 122; ~  
g. sg. włostności XV med. R XXV 153; wlosności 
XV med. R XXIII 279, XV med. Zab 523; -
d. sg. włostności Sul 82; ~  i. sg. własnością 
1464 AGZ XII 395, ca 1500 Er z 122; -  /. sg. 
(w) włosności XV p. post. R XXV 174; ~  ac. pl. 
włosności 1456 ZabUPozn 95; ~  l. pl. (w) włos- 
nościach BZ Lev 20, 23.

Z naczen ia: 1. 'właściwość, cecha czegoś, 
charakter, istota czegoś, proprietas, propria vis et 
natura9: Secundo eius proprietatem wlostnoscz 
XV med. GlWroc 75r; Ex naturalibus animali- 
bus, moribus, gl. ritibus, et proprietatibus, 
gl. condicionibus z wlosznosczy, eorum... hu- 
mane vite qualitas exemplatur XV med. R XXIII 
279; Quia Adam ex naturę cuiuslibet proprietate, 
s posznąnyą wlostnosczy fszelkyey natury, sibi 
notę imposuit nomina XV med. R XXV 153; 
Dla wlosnosczy propter habitum XV med. Zab 
523; Propter aliquas proprietates, wlosnosczy, 
istarum creaturarum 1456 ZabUPozn 95; Qui 
yirtute deserta homo esse desinit, tamen in diuina 
condicione, wlosnosczy, transire non possit XV 
p.post. R X X V  174; Wlasznosczya czaszy con
dicione temporis ca 1500 Er z 122; ~  Primus 
est ordo, wlasznoscz, yeluti stilus, gl. vox, 
cantus szwyąk, in monocordo 1466 R XXII 20.

2. 'wolność, wolność osobista, niezależność, 
libertas ; Ysze cząsthokrocz thaczy nyevol- 
ny ,... pany swe opusczywszy..., kv wlosth<n)o- 
sczy (ad propria) szą wraczayą, sz gych vbyeze- 
nya panowye nyemale szkody przymvyą Sul 82; 
~  Iusticia est libertas animi vlg. wlosznoscz 
albo yolnoscz roszvmv, ynicuique tribuens se- 
cundum proprie tatemXV p. post. R XXV 173.

3. 'to co się ma, posiada prawem własności 
(o dobrach materialnych), posiadłość, majątek, 
proprietas, possessio, bona, res familiaris3: Aper- 
tis thezauris suis, obtulerunt ei munera (Mat 
2, 11)... In hoc, quod dicit (sc. verbum): suis, 
tangit datorum proprietatem, danczow *wlost- 
noosch, contra illos, qui non propriis, sed de

WŁASNOŚĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WŁASNOŚĆ WŁASNY 249

rebus alienis... elemosinas faciunt XV med. R 
XXIV 48; Wlostnosczy appropriato ca 1450 
PF IV 577; Wlosnoscz proprietas OrtCel 9; 
Wlosnoscz proprium ib.; Iohannes... debet dare 
sibi (sc. Petro) intromissionem in mediam 
villam Bludnyky cum omni iure proprietatis 
al. wlasznosczyą 1464 AGZ XII 395; Conditio, 
id est lex, stadło, vel eciam condicio, id est 
proprietas vel pactum oblyg vel wlasznoscz 
ca 1500 Erz 122; ~  Wlasnoscz passio (pro 
possessio?) ca 1500 Erz 122.

4. *panowanie, władza, potestas, imperium 
(?): Cum omnes creaturas sue (sc. Adae) 
potestati, wlostnoscz, subiugasset, non est con- 
tentus XV med. SKJ V 283.

5. *prawo, przyjęte zasady moralne, mor alit as, 
mores5: Nye chodcze wlosnosczach (leg. w włos- 
nościach) narodow (in legitimis nationum), 
ktoresz to ya wyzono przed wami BZ Lev 
20, 23; Wlosnoscz weczna (legitimum sempi- 
ternum) bodze w narodzech waszich ib. 23, 41.

Własny, Wiosny, Włostny fo r m y : n. sg. m. 
włostny BZ Deut 26, 18; wiosny ca 1470 Mam- 
Lub 48; własny ca 1500 Erz 122; / .  włostna 1423 
AKPr VIII a 162, Dział 20; neutr. wiosnę XV 
med. SKJ V 253, BZ Num 19, 21; ~  g. sg. m. 
włosnego XV p. post. GIDom 89; / .  wlosnej 
Dział 40; neutr. włostnego BZ II Par 31, 3; 
włosnego BZ Num 16, 28, Dział 36. 64; ~  
d. sg. m. włosnemu Rozm 644; ~  ac. sg. m. 
włostny Suł 33. 34; włostnego Sul 39; włosnego 
Dział 30, ca 1500 GIKazB I 71; / .  włostną 
Sul 33. 99; włosną XV med. SKJ V 267, Dział 
65, 1484 Reg 717; neutr. włosne EwZam 285; ~
ac. a. i. sg.f. własną XV ex. SKJ 1 144; ~  i. sg. m. 
włostnym BZ Judith 9, 12;/. włostną Sul 33. 49, 
Dział 21; włosną Dział 21. 22. 35. 41. 52; 
własną Rozm 552; ~  /. sg. m. (w) włostnem 
BZ II Par 31, 2; włosnym M W  146b;/. włosnej 
Dział 65; ~  i. du. m. włostnyma Sul 101; ~
n. pl. m. włostni BZ Tob 1, 24; włostne Sul 49; 
włosne Dział 41; / .  własne Rozm 426; neutr. 
włostna BZ Num 35, 29; ~  g. pl. włosnych 1471 
MamKal 258; m. włostnych 1484 Reg 713; 
włosnych 1427 Pozn nr 1251, M W  114a; ~
ac. pl. m. włosne Dział 40;/. włostne Sul 52. 71; 
własne Rozm 425; ~  /. pl. f. (w) włostnych 
Sul 71; włosnych Dział 65.

Z naczen ia: 1. 'w jakiś sposób związany, 
bezpośrednio zależny od osoby (wyjątkowo od 
rzeczy), o której mowa, swój, proprius, sww/: 
a. kontekstu: Wlaszny proprius ca 1500 
Erz 122.

b. (o obiektach nie będących osobami, & rebus 
et animalibus) *należący do kogoś, przynależny

do kogoś, stanowiący czyjąś część, ąui ad aliąuem 
pertinet, alicuius (pars) est?: Yze ksandz Neme- 
rza kupił *ymcne thegosch polouiczo... v tich, 
czso gych dzedzina wlosthna bila 1423 AKPr 
VIIIa 162; Gdyby kthore sczepi... vykopany, 
aczby tesz były wlosthne (propriae, Dział 41: 
wiosnę) tegosz wykopacza, połowiczą tych tho 
sczepow osthawycz... wynowath bącz Sul 49; 
Marczyn położył przeczywko Mykolayowy, ysz 
gdy role włostne (agros proprios) orał, bvr$a 
gemv vpadla Sul 52; Alye ysze vogenne yaszdy... 
wyączey wlosthne zemye (proprias terras, Dział 
65: wiosną zyemya) nyszly opcze obykly szą... 
pvsthe czynycz, przetho... slvsza vstawycz, aby 
gydączy na voyną w szwogych wlosthnych 
zemyach (in suis propriis terris, Dział 65: 
w wlosney zyemy)... brały geno wmyerny po
karm konyom Sul 71; Ale czoscz krolyow bila, 
abi z gego włostnego zbosza (de propria eius 
substantia) bila ofTyerowana obyeta BZ II Par 
31, 3; Vczin, panye, abi picha gego wlostnim 
myeczem gego (gladio proprio eius) [głowa] bila 
scyota BZ Judith 9, 12; Bo oczczowie nyewynny 
cząstokrocz dla zlosczy... synów gymyenya 
włosnego pozbywayą Dział 36; Tesz skazvgemy 
thym wszythkym, czso tako czynyą..., aby 
wlosney cząsczy w takych dzedzynach nye 
myely (ipsos... privamus omni legitima talium 
hereditatum portione) ib. 40; Nayemnyk, który 
nye yest pastyrz, ktoregosz ovcze nye ssą vlasne 
(cuius non sunt oves propriae Jo 10, 12), vzrzav- 
schy vylka k sobye byezączego y vczyekl 
Rozm 426; ~  swój własny, wiosny, włostny 
swój: Jako yesd Micolay... pusczil proszno 
kony, szrzebcza y cobil Jaronemu swich wlos- 
nych, *ktorzesch on byl nalasl v nego 1427 
Pozn nr 1251; łan ... mowil wlosthny szwoy 
myoth (proprium suum mel, Dział 22: swoy 
myod)... do swogego domv szą donyescz 
Sul 33, sim. ib. 34; Podług wiar i konya przyglądał 
(sc. Piotr) y tesz karmył yaco swego włosnego 
(tamąuam proprium, Sul 39: iako włostnego) 
Dział 30; Kyedy sve ovcze ylasne (proprias 
oves Jo 10, 4) yypysczy (sc. pastyrz), ydzye 
przed nymy a ony yego naslyadyyą Rozm 425; ~  
Zapis włosny fzapis własnoręczny, łitterae propria 
manu scriptae : *Triographum, id est caucionem 
vel inscripcionem, que sit manv propria debito- 
rum zapysz wloszny do pyekla (delens, quod 
adversus nos erat, chirographum decreti Col 
2, 14) ca 1470 MfamLub 288; ~  ~  o częściach 
ciała, de partibus corporis: Bog posłał myo 
iest..., a nye s włosnego szercza (ex proprio... 
corde) tegom viwyodl BZ Num 16, 28; Kyedy 
rozmoczył chleb, podał y (leg. ji 'go’) swą
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vlasną rąką Iudaschovy (Jo 13, 26) Rozm 552; ~  
W'łos(t)ną ręką przysiągwszy odbyć, odyć, wiosną 
ręką odyć, przysiąc *osobiście przysiąc, osobistą 
przysięgą się oczyścić, praesentem, ipsum iurare : 
Paknyali to nye bądze, tedy wiosną rąką 
przysyągwszy (proprio iuramento, Sul 33: 
wlostną przysągą) sam odbądze Dział 21; 
Aczby swiathkow nye myal, tedy gego zemyanyn 
wlostną rąką odbądze przysyągwszy (per pro- 
prium iuramentum praestitum, Sul 33: przes 
wlostną przysągą wczynyoną) ib.; Tedy my 
vstawywszy przysądzylysmy łanowy wiosną 
raką przysyągwszy odydz ib. 22; Gdy gemv 
(sc. ziemianinowi) dla gego masstwa o zboy nye 
dana wina przez sąsyady, tedy sam wiosną rąką 
odygdze (fas sibi sit... se expurgare) Dział 35; 
Sam wiosną raką (solus, Sul 65: saam)... ma 
przysyądz swey sprawuedlywosczy ib. 52; ~  ~  
włos(t)ne 'własność, własne mienie, bona sua 
propria’ : Nyewyasti... dały soo, czso S00 
naprz00dly, postawczow..., pawlok,... pokor- 
nye *wlostnye wsziczko daway0cz (sponte 
propria cuncta tribuentes) BZ Ex 35, 26; 
O wyna albo rakogemstwo panyskye kmyecz 
nye ma bycz czadzan, ale gęstły czso pan... 
komv wynyen, ma zaplaczycz z wlosnego (de 
propriis bonis, Suł 70: szwego, leg. z swego, 
gymyenya) Dział 64; Ve vlosne (in propria 
Jo 1, 11, MamLub 276: medzy swe wloszcze, 
MamKal: myedzy swe w'loscziye) przyszedł, 
a svogy go nye przyąly EwZam 285.

c. (o osobach, de hominibus) 'związany po
krewieństwem łub innymi więzami społecznymi, 
propinąuus, sanguine vel necessitate coniunctuś*: 
Ma pan oswyatczicz dwyema lawnykoma wlos- 
tnyma (duobus scabinis propriis), acz ye ma, 
albo opcyma Suł 101; Pan vibral czo dzysz, 
aby byl gemv lvd wlostni (ut sis ei populus 
peculiaris, MamLub 48: oszobny aut wiosny) 
BZ Deut 26, 18; Potem... zabyly krolya gego 
wlostny sinowye (filii ipsius) BZ Tob 1, 24; 
(A)czby nyektorzy... slachczyczy naszego kró
lestwa braczą, syostry abo wiosnę przyrodzone 
(proprios sanguineos, Sul 49: braczą, szostri 
y blyszne przyrodzone) zabylyby nye mayącze 
plodv, tedy slachczycz, czso tako vczyny, nye 
otrzyma oczczysny Dział 40; In peculium 
wlostne (war. kał.: wloschne), ossob[e]n[y]e 
(erunt mihi... in peculium et parcam eis Mai 
3, 17) ca 1470 MamLub 258; O stulte et cece 
luda,... patrem tuum proprium, ylosnego, 
occidisti! ca 1500 GIKazB 171; ~  swój wiosny, 
wiosny swój: Ma wszelky pamyątaczi, aby 
czeladzi szvoyą wiosną (familiam propriam) 
ku bozey sluzbye przyprayyal 1484 Reg 717;

Vlosznemv synv svemv (proprio filio suo 
Rom 8,32) nye przepusczyl bog Rozm 644; 
~  wiosny anjoł 'anioł stróż, angelus tutel- 
aris5: Dokonały sic godziny o wlosznym
angele przes pyszarza Waczlawa vbogego 
M W  \A6b; ~  w swej wlosnej personie 'sam 
osobiście, ipse, praesenś: Regulus, cum audis- 
set, quia Ihus adveniret a Iudea in Gali- 
leam, abiit ad eum, scilicet personaliter w 
szwee wlosznee personyeXV ex. MPKJ II 318.

d. (o abstraktach, de rebus abstractis) 'przy
należny do tego, o kim (o czym) jest mowa, 
będący jego cechą lub integralną częścią, pocho
dzący od niego, będący wynikiem jego działania, 
proprius, qui alicuius est9 ad aliąuem pertinct, 
ab aliąuo originem duciP: Gdi kto... przes 
vlostną przissangą (per proprium iuramentum) 
albo przes swyatky przissyąnzee Sul 99; Ista 
Stella suam, wiosną, claritatem habuit XV med. 
SKJ V 267; Gyadącz z woyny do domow swych 
albo we wlosnych potrzebach (in propriis rebus), 
sąly ksyąszata, ryczerze..., sobye nye mayą 
nyczs gwałtem bracz Dział 65; Wszitczi ludze 
wstacz maia s *czially szwogimi y dacz maio 
z vczinkow wlosznych (de factis propriis Ath 38, 
FI i Puł: od wczynkow swoych) liczbą M W  114a; 
Spiritus... debet circuire mentem non semel, 
sed sexcies per iugem meditacionem, primo prze 
szaradnoscz wlosznego poczathkv, primo per 
utilitatem proprie originis XV p. post. GIDom 89; 
Volya własna wszgardzycz (yoluntatem pro
priam odire) XV ex. SKJ I 144; ~  włos(t)ny 
swój, swój wlostny: Acz ktho gwalthem plascz 
alybo ktorąkole gynszą rzecz wlostną swą 
moczą (auctoritate propria, Dział 41: wiosną 
moczą swą) komykole... weszmye,... wroczicz 
mvszy... rzeczy wsząthe Sul 49; Ezechias 
ystauil zbór kapłański,... kaszdego w urzodze 
swem wlostnem (in officio proprio) BZ II 
Par 31, 2; Braczya... mayą sye trzy razy w rok 
spoyyedaczi svogych wlostnych (grzechów) 1484 
Reg 713; ~  wiosnę (imię) 'nazwa własna, 
nomen proprium) : Huius Cesaris, a quo tale 
edictum exiuerat, nomen proprium, wiosnę, 
non fuit Augustus, yocabatur enim Octauianus 
XV med. SKJ V 253.

2. 'obowiązujący jako prawo, będący prawem, 
legalis, legitimus : Wlosthna legitima ca 1428 
PF 1493; Bodze to przikazanye wiosnę y wyeczne 
(erit hoc praeceptum legitimum sempiternum) 
BZ Num 19, 21; Ty to (sc. prawa) wyeczna 
bodo y wlostną (haec sempiterna erunt et legi
tima) we wszech przebitczech wasych ib. 35, 29; 
Wlostną (war. kał.: wloschne) legittima (prae- 
cepit nobis dominus, ut faciamus omnia legi-
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tima haec Deut 6, 24) ca 1470 MamLub 48; 
Od wloschnich legittimis (war. lub.: od zaconow 
a legittimis; recessistis a legitimis meis Mai 3, 7) 
1471 MamKal 258.

Włastowiczy włastowicze korzenie *suszony 
korzeń jaskółczego ziela używany w celach 
leczniczych, radix chelidonii siccata medendo 
ctpta : Contra ictericiam, id est zlutenyczy, 
valet radix lappacii,... item radix celidonie, 
id est wlastowyczye korzenye, trita cum vino 
albo XV p. post. R LIII 62. ~  Bohemizm.

Właszczyć cf. Przywłaszczyć, Przywłaszczać
Właściny cf. Właściwy
(Właściwie) Włościwie 'wyłącznie (z pominię

ciem innych), excludendo, excipiendo : Non 
exceptis ceteris singulariter, wlosciwe, vnum 
solum (sc. Iohannem diligebat Iesus), sed pre 
ceteris, quos diligebat, familiarius vnum, quia 
Xc diligebat omnes discipulos suos XV med. 
R XXIV 48.

Właściwy, Włościwy fwłasny a nie cudzy, 
proprius, non alienus : Jacom ne wząla XXIIII 
grzywen grossy v Chorangwicza, czssoss byli 
pyenandze oczcza pana Donyna wlasczine (pro 
wlascziue) na zastawye 1423 Kościan nr 977; ~  
włościwe *własność, własne mienie, bona su a 
propria9: Myedzy swe wlosczive in propria 
(war. lub.: wloszcze, EwZam 285: ve vlosne; 
in propria venit et sui eum non receperunt 
Jo 1, 11) 1471 MamKal 276.

Właśnie, Włostnie, Włośnie 1. 'właściwie, 
stosownie, ściśle, proprie, vere, stricte’: Magus 
tamen proprie, wlosnye, loquendo dicitur sapiens 
XV med. SKJY  265; Specialissime vero arx Syon 
dicitur ciuitas Dauid..., scd proprie, wlostnye, 
arx Syon, hoc est illa eminencia localis, in 
qua Xpus... sedet ad dexteram dei patris ib. 282; 
Tegodla za smvczenye (leg. za zmęczenie) vlasne 
rzeczon baranek (ideo proprie pro passione 
agnus dicitur) Rozm 200.

2. 1szczególnie, praecipue, imprimis : Comen- 
dauit autem eum (sc. sanctum Iohannem) 
dominus... dupliciter: specialiter, wlosnye, et 
generaliter XV p. pr. R XXIV 375.

Właza *intruz, ten kto się wkradł na jakiś 
urząd, zajął nieprawnie jakieś stanowisko, pozycję 
społeczną, qui praeter legem munus aliąuod 
o c c u p a v i tJohannes... cittauit Raczslaum... 
pro eo, quia Raczslaus percussit ipsius seruum 
nobilem..., item pro eo, quia appelauit eum 
Johannem vlaza 1415 StPPP II nr 1364; Włazy 
intrusi XV med. R XXV 268.

Włochaciny pi. tantum, bot. 'gatunek agrestu, 
Ribes uva crispa L .': Vlochaczini villerina 1472 
Rost nr 1184.

Włochaty fpokryty włosami, kosmaty, tu 
obrośnięty puchem, pilosus, plumis obductus : 
Nocticorax dicitur noctis corws, avis que- 
dam, quam nos noctuam dicimus, szova, ha- 
bet vngues pedum hamatos włochate ca 1500 
Er z 122.

Włochyni, też pl. tantum Włochy nie bot.
l .  'gatunek agrestu, Ribes uva crispa L ż : Vlo- 
chyni villerina 1472 Rost nr 1183.

2. 'ciemiężyca biała, Yeratrum album L ż : 
Elborum... est quedam herba, que circa talem 
fluuium nascitur et scabiem remouet wlochine 
1457 RozOss I 75 v.

Włochynie cf. Włochyni
Włoć, Błoć prosiana włoć, błoć bot. 'starzec 

nadrzeczny, Senecio Sarracenicus L ż : Proszana 
wlocz herba vulneratorum 1460 Rost nr 3588, 
sim. ca 1465 ib. nr 4382; Dextera doi prossana 
wlocz, prossyana blocz 1472 ib. nr 901. 902; 
Proszana wlocz 1493 ib. nr 2384; Herba wlnera- 
torum, id est prossyana blocz XV ex. GILek 63.

Włodać cf. Władać
Włodanie cf. Władanie
(Włodarstwo) Włodarztwo 'zarządzanie cu

dzym mieniem, bycie rządcą, yilicatio, actus 
yilicandi : Ut, cum amotus fuero a uilicacione, 
gdy oddalon bodo od wlodarzthwa (Rozm 389: 
kyedy my odeymą vlodarztwo), recipiant me 
in domos suas (Luc 16, 4) ca 1420 R XXIV 84; 
Rzeki k nyemv (sc. włodarzowi)...: Vczyn 
lyczbą o twoym vlodarztvye (redde rationem 
vilicationis tuae Luc 16, 2, R XXIV 74: szaphar- 
<st)va) Rozm 389; Czo vczynye, yze pan moy 
odeymyye my vlodarztvo (vilicationem Luc 
16, 3)? ib.

Włodarz, Władarzfo rm y: n. sg. włodarz 1248 
CodSil VII 294, 1377 AcCas 84, 1395 AKPr 
VIIIa 61, etc. etc.; ~  g. sg. włodarza 1391 
Pozn nr 284, 1407 Kai nr 244, 1424 Kościan 
nr 1098, Sul 64; ~  g. a. ac. sg. włodarza 1393 
Pozn nr 155; ~  d. sg. włodarzowi 1441 StPPP II 
nr 2927. Dział 44; włodarzewi 1435 KsMaz III 
nr 1352, Sul 52, 1500 ZapWarsz nr 1890; -
ac. sg. włodarza 1423 Kościan nr 997, 1471 
MamKal 274, 1489 ZapWarsz nr 1592, Rozm 
389; ~  i. sg. włodarzem 1403 Pozn nr 811, 
BZ Gen 24, 2. II Par 31, 12; ~  l. sg. (o) włoda
rzu Rozm 388; ~  n. pl. włodarze 1251 CodSil 
IX 2, BZ II Par 34, 12. Neh 5, 17; -  g. pl. wło- 
darzow BZ I Esdr 9, 2. Dan 3, 2 ; ~  d. pl. włoda
rzom BZ I Esdr 8, 36; ~  ac. pl. włodarze BZ 
Ex 18, 21. I Esdr 7, 25, ca 1470 MamLub 78; -
i. pl. włodarzmi BZ I Reg 22, 7. II Esdr 8, 31.

Z naczen ia: I. 'osoba zarządzająca mająt
kiem wyznaczona przez właściciela majątku, spra
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wująca takie funkcje administracyjne, zarządca, 
rządca, dispensator, administrator rei familiaris 
a possesore constitutus : Wenczlav wlodars VI 
scotos dedit 1377 AcCas 84; Jakosmi viranczili 
włodarza (/cg. u włodarza) skot *Vanczslaow 
przeth swantim Marczinem 1391 Pczw nr 284; 
Ne pital Sandziwoya [...] vlodarza, *keydi czai 
(leg. ciął) kmecza 1393 ib. nr 155; Kmeto de 
Kuchar, vlodarz 1395 AK Pr VIIIa 61; Datur 
terminus inter dominam elementowa de Tar
nowa et inter Dirslaum wlodars 1398 AKPr X 57; 
Iacom sandzil Tuleczsko s włodarzem Boguszem 
o zapust 1403 Pozn nr 811; Jaco czy ludze pirwe 
sbegli swym (leg. z swym) dobitkem, niszly na 
ne w włodarza szadano prawa 1407 Kai nr 244, 
sim. 1424 Kościan nr 1098; Na tego czloweka 
moy włodarz ymenem mym roku w Gostinu 
ne brał anym mu kazał 1419 Kościan nr 747, 
sim. 1420 Pozn nr 999, 1423 Pyzdr nr 748; 
Włodarz vilicus ca 1420 WokTryd nr 54; Jaco 
czsso moy ludze wcządzaly włodarza Czacz- 
skemv, to vcządzaly w mem lesse prawem, 
a on* rwą chmel 1423 Kościan nr 997; Jacom ya 
niczs wyancze drew nye brał, gedno to, czssom 
cupil. a wlodarzs my otpusczyl wzącz 1425 ib. 
nr 1120; lakom ya nye kazała swemu wloda- 
rzewy Mycolayowa gymyenya wsczagnącz po 
rąnkogemstwe 1435 KsMaz III nr 1352, sim. 
1500 ZapWarsz nr 1890; Ize Maczek... any 
gosczinnego dal wlodarzowy, any go oth nego 
włodarz wsąl 1441 StPPP II nr 2927; Kędy pan 
przeczywko wlodarzewy (contra vlodarium, 
Dział 44: wlodarzowy)... o nyekthore... krzywdi 
swe ma czszo rzeczy (leg. rzec), tedy then 
wlodarzs (vlodarius)... panv swemv... ma szą 
szesczą swyathky oczysczycz Sul 52, sim. Dział 
44; Gdy ktho pozwan ma bycz, nye w domv 
slachczycza, alye v włodarza alybo solthisza 
(apud vlodarium vel seultetum) vywolanye po- 
zewne ma vczynycz (sc. woźny) Sul 64; Mar- 
tinus... vendidit provido Mathie włodarz 
agrum 1458 KsNWarsz I nr 463, sim. ib.; 

Jakom ja nye pobrał kmyeczyowy yego, Syrocze, 
broga syana gwalthem przesh włodarza swego 
1489 ZapWarsz nr 1592; ~  z fleksją łacińską: 
Nec eiusdem ecclesie homines per nos... nec 
per vlodarios... quoquomodo iudicabuntur, sed 
immediate per dominum episcopuin Lubucen- 
sem (1287) KodWP I 544; Wencesslaus yloda- 
rius 1/2 marcam census dedit 1369 AcCas 8; 
Wenczsla wlodarius I fertonem dedit 1377 ib. 84; 
~  Mathias, wladarius de Conari 1454 TymSąd 
148, sim. XV p. post. AKPr II 202; Eodem die 
percepi tricentas viginti sexaginta per manus 
władani 1471 RachKról 10.

2. (w przekładzie Biblii) enamiestnik wyzna
czony przez władcę, naczelnik rodu, przełożony 
nad robotnikami itp., procurator regis, operariis 
praefectus, rilicus'\ Yacz szodo ('zejdę’) przez 
dzeczy, a syn włodarzem (pro włodarza) domu 
mego (filius procuratoris domus meae) ten gest 
Eliaser Damascus BZ Gen 15, 2; Genze bil 
włodarzem nad gego wszym sbozym (qui prae- 
erat omnibus, quae habebat) ib. 24, 2; Ustaw 
z nich (sc. z mężów) włodarze (constitue ex eis 
tribunos, MamLub 22: starosti) BZ Ex 18, 21; 
Posluchaycye mnye..., azaly wam wszitkim sin 
Ysay da roley a wynnyce a vcziny vas wło
darzmy a sprawczamy (vos faciet tribunos et 
centuriones) BZ I Reg 22, 7; Włodarz bodze 
nad tymy (praepositus erat iis), gesz z dobrey 
woley ofyeruyo syo panu BZ II Par 31, 14; 
Y biły włodarze nad dzelnyki (praepositi ope- 
rantium) Iobat a Abdias ib. 34, 12; A ti tak, 
Ezdraszv,... vstaw sodze i włodarze (constitue 
iudices et praesides) BZ I Esdr 7, 25; Potem dały 
lysti krolyowi włodarzom (satrapis) ib. 8, 36; 
Roka takesz s ksyoszot y wlodarzow (principum 
et magistratuum) bila w tern... przestpoyenyy 
ib. 9, 2; Zidzi a włodarze (magistratus) gich BZ 
Neh 5, 17; Biły włodarzmy (praepositi) s swich 
włoscy BZ II Esdr 8, 31; Nabuchodonozor kroi 
posiał zbyracz sług, mystrzow... y wlodarzow 
(misit ad congregandos... praefectos) BZ Dan 
3, 2; Prefectos włodarze aut r<z)ąnczcze (habe
bat autem Salomon duodecim praefectos super 
omnem Israel III Reg 4, 7) ca 1470 MamLub 78; 
Włodarza yillicum (homo quidam erat dives, 
qui habebat yilicum Luc 16, 1, R XXIV 74: 
szapharza) 1471 MamKal 274, sim. Rozm 389; 
Przykład o ylodarzy yednego bogatego czlo- 
yyeka Rozm 388; ~  może 'urzędnik admini
stracji kierujący sprawami gospodarczymi, for- 
tasse rei familiaris administrator publicus : Rad- 
yan Zamb, weiland herzoglichen wlodar in 
Militsch 1248 CodSil VII 294; Boghfalus und 
Michahel, wlodare 1251 CodSil 1X2; ~  z fleksją 
łacińską: Datum et actum... duodecimo kalen- 
das novembris... presentibus patribus clarissi- 
mis, yidełicet memorato domino Fulcone..., 
Bogusa castellano..., Gobelbudo wlodario 1236 
KodWP I 165; Ut Desprinus, tunc domine 
ducisse subcameraruis, testes infra scriptos evo- 
caret, yidełicet comitem Nachesium..., Ra- 
dyanum,... qui quondam fuerat ducis in 
Milich wlodarius, Petrum eciam quondam 
ibidem ducis wlodarium (1249) XV ex. Haeus 
80.

(Włodarzowa) Wlodarzewa 'żona włodarza, 
ylodarii uxor9: Iaco Jan Potrowski ne zabił
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Miroslaw<a)... wlodarzewey manszo (leg. męża) 
ani ot nego smerd ma 1405 Pozn nr 776.

Włodarzów 'do włodarza należący, ad vloda- 
rium pertinens*: Jacom swa[n]tkem bil s panem 
Wawrzinczem, sed est cum domino Laurencio 
wlodarzowe (leg. w włodarzowie) domw 1422 
RtKon nr 393.

Wlodarztwo cf. Włodarstwo
Włodnąć cf. Władnąć
Włodnia corruptum pro Chawłodno: Yaco 

Marcin beszal gwałtem na thawlodno 1403 
RtGn nr 129. ~  Lekcja wydawcy na tę włodnią 
jest błędna.

Włodność (?) 'prawo zarządzania, władanie, 
potestas' : Przyszedł yeden człek szwa (leg. z swą) 
zona przed gayny sząd y wszdal yey polowyczą 
szwego gymyenya stoyaczego..., ale poko on 
zyw, ma w nym wlodnoscz (pro wlodnącz ?, 
OrtOssol 87, 2: ma w nyem wladacz) yako tho 
w szwym (ipse istius dominus esse vełlet, 
ąuamdiu viveret) Ort Mac 118.

Włodny cf. Władny
Włodować 1. 'być przełożonym, praeesse, 

praeponi : Preest nad gynnimy vlodvye (war.kał.: 
nad nymy gyest wlodzen; qui praeest insollici- 
tudine Rom 12, 8) ca 1470 MamLub 279; ~  
w niedokładnym tłumaczeniu łacińskiego prae- 
valeo: Włodugye (war. lub.: vlodnye) preualet 
(qui praevalet manu, mandata servat Ecclus 
29, 1) 1471 MamKal 168.

2. 'być właścicielem, dysponować czymś jako 
swoją własnością, possidere, tenere': Wlodowal 
possideas (in terra, quam dominus deus patrum 
tuorum daturus est tibi, ut possideas eam Deut 
12, 1) ca 1470 MamLub 49.

Włodycstwo cf. Włodyctwo
(Włodyctwo) Włodycstwo, Włodyczstwo, Wło- 

dystwo 1. 'przynależność do stanu włodyczego, 
ordo nobili inferior, cmethonico p o t i o r Johan
nes... tres testes nobiles al. wlodiki similes sibi 
fratres suos produxit, qui... jurauerunt..., quod 
ipse Johannes sit frater ipsorum wlodika 
a progenitoribus suis processit. Et domini collo- 
quio presidentes ipsum Johannem circa wlodi- 
stwo... conseruauerunt 1428 StPPP II nr 2167; 
Johannes recognovit, in milicia vlg. wlodyczsth- 
wye (leg. w włodyczstwie czy w włodycstwie) 
thobye nye przyganam, sed non es ita bonus 
nobilis sicut ego 1442 TymProc 204; Gdi kto 
komu przigany, tho yest wlodika wlodicze, tegdi 
on, komu prziganyono, swoye wlodiczstwo 
(militiam) ma dowyescz Sul 88.

2. 'panowanie, rządy, dominatio, potestas': 
Troiaka rech crola m<ocniejszego po)cazuie: 
ystauichne uicozstuo, mochne <włodyc)stuo,

velike bogathstuo Kśw dr 7; Crola uelikego 
moch (leg. moc) pocazuie csne y mochne 
ulodics(two) ib. 13.

Włodyczstwo cf. Włodyctwo
Włodyczy 'włodyki dotyczący, do w lody ki się 

odnoszący, ad nobilem, qui włodyka rocabatur, 
pertinens5: Iaco Voyczech wiroczil Paula ze klodi 
ku wlodiczemu scazanu na pirzwe poroczki 1398 
Pyzdr nr 83; Ex stirpe militali s korzenya wlodi- 
czego abo s pokolyenya OrtCel 4; ~  Gdi... 
wlodica pospoliti zabit bil, gysz nye yest slyach- 
czicz, ale ma telko pravo wlodicze (habet ius 
militale), za głową yego dwadzyesczya kop 
groschi mayąn bicz zaplaczoni Sul 92.

Włodyka fo rm y: n. sg. włodyka 1386 HubeZb 
59, 1387 AcCas 205, ca 1420 R XXV 229, etc.; -  
g. sg. włodyki Sul 89; ~  d. sg. włodyce Sul 88; ~
ac. sg. włodykę 1398—-408 BiblWarsz 1861 III 32, 
Sul 88; ~  n. pi. włodyki XV med. R XXIV 368, 
1472 Rost nr 1549, Rozm 179. 801, etc.; włodycy 
XV p. pr. R XXII 334, ca 1430 GIKazB II 19, 
1456 ZabUPozn 104, Puł 21 arg.; ~  g. pl. włodyk 
Rozm 595. 614; ~  d.pl. włodykam Rozm 803; ~
ac. pl. włodyki 1428 StPPP II nr 2167, Rozm 553; 
~  i. pl. włodykami Rozm 455. 803.

Z n aczen ia:  1. 'członek stanu pośredniego 
między stanem szlacheckim i chłopskim, wywo
dzący się z niższego rycerstwa (małopolskiego)9 
nobilis minorum gentium, qui ordinis est nobili 
inferioris cmethonico potioris, nobilium ordine 
Polon iae Minoris inferiore ortus : Jaco Oiexi 
gest ybogii wlodica, alie ne cleynotnik 1386 
HubeZb 59; Miczek wlodica I grossum dedit 
1387 AcCas 205; Jako Przibislawa... kazała 
Dzirschcowi zabicz vlodiką Polaniszkego 1398— 
408 BiblWarsz 1861 III 32; Idem Petrus eundem 
Michaelem in jurę nobilitatis vituperauit, qui 
Michael dixit se esse medium nobilem vlg. 
wlodica 1416 StPPP II nr 1490; Katherina... 
Rafaelem, scoltetum de Zalessani, infamauit in 
milicia et idem dixit, quod esset wlodika de 
clenodio Ielen 1423 StPPP VII 318; Johannes 
Bik... tres testes nobiles al. wlodiki similes sibi 
fratres sous produxit, qui... jurauerunt..., 
quod... Johannes sit frater ipsorum wlodika, 
a progenitoribus suis processit 1428 StPPP II 
nr 2167; Quod Raphael, scultetus de Zalesze, 
<esset) bonus homo et nobilis homo minor al. 
wlodika 1429 StPPP VII 337; Stanislaus Ba- 
durka... prout Stanislaus kmetho de Szrzancicze 
et Petrus Drosth... domini Nyewyarowsky 
kmethones sibi diffidauerunt, quod non est 
squirio al. włodyka,... docebit, quod est squirio 
al. włodyka 1431 StPPP II nr 2369, sim. ib.; 
Wlodika, panek 1447 R XXII 55; Gdi nyektori
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254 WŁODYKA WŁOS

wlodica kmyecza zbiye (ąuando miles cmetho- 
nem militis yerberat).. .,  tegdi kmyecz ma nayn 
zalowacz Sul 88; Gdi wlodika zabiye wlodikąn, 
za wlodikąn zabytego cztirdzyesczy grziwen 
zaplaczycz bąndzye vynen ib.; Gdi kto komu 
przigany, tho yest wlodika wlodicze (yidelicet 
miles militi) ib.; Gdi... slachczicz... slachczicza 
albo wlodiky dzyewką... rankąn gwałtowną 
wzyąlbi..., possagy... nye bandzye myal Sul 89; 
Multi tamen sunt nobiles, wlodiczi, genere, sed 
non moribus XV p. pr. R XXII 334; Venientes 
possessores, wlodiczy, illius loci 1456 ZabUPozn 
104.

2. 'żołnierz (tylko w opisie męki Chrystusa), 
miles (in Christi passione deser ib en d a f: Włócz
n ią )  ślepy wlodika (AKPr II s. XXIV: wladika, 
GIKazB I 52: *rzyczerz) bok otworzył gego 
(sc. Jezusa) ca 1420 R XXV 229; Susceperunt 
eum (,sc. Christum) milites wlodiczi ca 1430 
GIKazB I I 19; Sicut... milites, wlodiky, qui Xpm 
crucifixerunt XV med. R XXIV 368; Wlodyka 
decurio 1462 R XXV 270; Yezukrista przy
bywszy gwoźdźmy ku krzyzu, odzenye yego 
wrozo rozdzelyly so wlodyczy Pul 21 arg.; 
Pytały yego (sc. Jana) y wlodyky (milites Luc 
3, 14, EwZam 299: ryczerze): Czo vczynymy 
y my? Rozm 179; Posiały (sc. biskupowie ży- 
aowszczy) k nyemv (sc. Jesusowi) sve slugy 
s Herodoyymy ylodycamy (mittunt... ąuosdam 
ex Pharisaeis et Herodianis Marc 12, 13) ib. 455; 
Takosch byezal (sc. Judasz) po ylodyky albo 
po slugy byskupye ib. 553; O tern, yako myły 
Krystus przed sya modlytya yydzyal ybyranye 
ylodyk ib. 595; Iydasch yest vzyąl yoyszką, 
ktoraz była trzysta ylodyk (Jo 18, 3) ib. 614; 
Vlodyky (milites Jo 19, 2) splyothschy koroną 
s czyrnya ylozyly na yego (sc. Jesusa) glovą 
ib. 801, sim. ib. 803; Herod posmyal szye yemv 
y dal y (leg. ji, sc. Jesusa) svem wlodykam, by 
szye yemy nasmyevaly ib. 803; Tako myedzy 
yschytkymy ylodykamy Herodoyymy <nie był), 
który by szye yemv (sc. Jesusowi) ossobno nye 
nasmyeval ib.; Poyąyszy go ylodyky albo slugy 
Pylathoyy y zydoysczy y poszadzyly y (leg. ji, 
sc. Jesusa) na... stolczy ib. 828.

3. *rodzaj pieczywa w kształcie rogu, placenta 
ąuaedam in cornus figuram formata ( ?) : Wlo- 
dyki tortelle 1472 Rost nr 1549.

Włodystwo cf. Włodyctwo
Włodz 'posiadacz, właściciel, dominus, posses- 

s o r Wlodz posessor Ort Cel 9.
Włodza cf. Władza
Włodzien cf. Władny
Włok fo rm y: n. sg. włok (1298) 1447 KodWP 

II 155, (1380) XVI KodWP VI 312, (1392) 1587

KodWP III 648, etc. etc.; ~  ac. sg. włok 1398 
RtKon nr 49, 1439 AGZ XI 155, 1461 AKH  XI 
492, etc.; ~  i. sg. włokiem (1420?) XVIII 
DokMp V 231, 1438 AGZ XII 37, 1448 AGZ 
XIII 263, etc.; ~  n. pl. włoki (1431) 1631 
ArchSław II 149, 1440 AGZ XIII 91.

Z n aczen ie: 'rodzaj sieci na ryby, \erriculum, 
rete piscatorium : In lacu libere piscabitur cum 
rethi, quod włok ylg. nuncupatur (1298) 1447 
KodWP II 155, sim. (1380) XVI KodWP VI 312, 
(1392) 1587 KodWP III 648, 1421 AGZ II 67, 
(1447) 1609 DokMp III 219, 1496 MMAe XVI 
nr 711; Pro fune de pilis ad parandum włok 
dictum 1393 MMAe XV 158; Cum maiori 
sagena, que dicitur włok (1395) 1587 KodWP 
III 680; Czo Micolai trzymał włok [in] in Oswy- 
slowo, tho trzymał mymo trzi lat dobrowolno 
1398 RtKon nr 49; Concedimus in piscinis 
nostris liberam piscationem hamo et yericulo 
al. włokiem (1420?) XVIII DokMp V 231; 
In quo lacu ipsi ciues nostri cum retibus, dictis 
włoki, habebunt piscandi... facultatem (1431) 
1631 ArchSław II 149; Cum retibus al. wlokem 
et sakem simpliciter natando al. brodząncz in 
piscina 1438 AGZ XII 37, sim. ib., sim. 1448 
AGZ  XIII 263, 1452 AGZ XII 214, 1476 AGZ 
II 220, 1483 AGZ III 244. 245, etc.; Paulus... 
arrestayit al. liczowal apud nobilem Nicolaum... 
balistam, włok et wyenczierz 1439 AGZ XI 155, 
sim. 1461 AKH  XI 492, 1467 AGZ XIII 549; 
In ambabus piscinis licitum fiet pisces prandere 
cum rethibus minoribus, yidelicet wloky 1440 
AGZ XIII91; Włok tragena ca 1455 JA XIV 495; 
In piscina... cum parvo rethi al. wlokem pisces 
piscari dono 1461 AGZ IV 175, sim. 1494 
KozierRpInscrPosn 71; Libere sibi fiat piscari in 
piscina... trago al. wlokyem 1489 AcLeop II 
nr 2110; Włok tragum ca 1500 Er z  122; Verricu- 
lum, id est tragum włok ib.

Włomić się 'dostać się silą, wedrzeć się do 
zamkniętego pomieszczenia uszkadzając drzwi, 
vi irrumpere (in domum clausam foribus ejfrac- 
t is f :  Wlomy-ly szye albo podkopa zlodzyey 
w czyy dom (effringens fur domum Ex 22, 2, 
B Z : wilomy... doom) XV p. post. Kałużn 284. ~  
Cf. Wzłomić.

Włos, też pl. tantum Włosy fo rm y: n. sg. włos 
ca 1420 W okTrydm  376, BZ  I Reg 14, 45, 1472 
Rost nr 1507, 1484 ib. nr 5961; ~  g. sg. włosa 
FI61,23,1461—7 Serm 416r,Rozm 269; -  n. pl. 
włosy 1437 Rost nr 2514. 2571. 2746, etc. etc.; ~  
g. pl. włos XV p. post. RRp XXV 179, Rozm 
177. 501; włosow 1474 ZapWarsz nr 1386, 
Pul 61, 23, Rozm 152; — ac. pl. włosy FI 39, 17, 
FI i Pul 68, 5, 1405 HubeZb 118, etc. etc.; ~
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i-pl. włosy ca 1470 Mam Lub 289, Naw 168, 
Rozm 319, etc. ; ~  l. p i  (o) włosiech Rozm 148.

Z n a czen ia : 1. *cienki, nitkowaty wyrostek 
(wlókienko) na skórze ludzi i zwierząt, zwykle 
występujący masowo, tworząc osłonę przed zim
nem, capillus, crinis, coma : Bog zlame głowi 
neprzyacelow swogich, wirzch włosa (verticem 
capilli, Pw/: wyrzch wlossow) chodzoczich 
w grzeszech swogich i7  67, 23; Czso so stało, 
to so stało za Yanowim poczotkem, eze Yan 
za wlossi rwał 1405 HubeZb 118, .9/m. 1405 
Kai nr 131, 1407 /P nr 202, 1495 ZapWarsz 
nr 1687; Wlosz capillus ca 1420 WokTrydnr 376; 
Zolte vloszy cesaries flava XV p. pr. R XVI 344; j 
Ya sz króla korona semkna, za wloszy gy poth 
kosza vemkna De mor te w. 185; Chcza mv szama 
trafycz wloszy ib. w. 293; Cincini mey, wlossy 
me vel trochy {pro troky), que apparent in tem- 
poribus feminarum (quia caput meum plenum 
est rore et cincinni mei guttis ncctium Cant 5, 2) 
ca 1470 MamLub 148, sim. XV ex. GIGn 56; 
Wlossy come (Cant 7, 5) ca 1470 MamLub 149; 
Bądzye na ssobye wlossy rwacz excuciat comas 
(excutient comas veluti catuli leonum Jer 51, 38) 
ib. 218; Non in tortis crinibus nye stoczonymy 
vloszy, id est kądzerawymy (similiter et mulie- 
res... cum verecundia et sobrietate ornantes se, 
et non in tortis crinibus I Tim 2, 9) ib. 289; 
Jakom ja jeyh nye zadał trzech ran... anym 
jeyh wloszowh z glovy oberwał 1474 ZapWarsz 
nr 1386; Gdy nogy thwoye vmywala ze lzamy 
y wloszy oczyrala Naw 168, sim. Rozm 320. 
434. 443; Cesaries est coma capitis et proprie 
yirorum vloszy dlvgye, przedzyal ca 1500 
Erz 122; Vloszy (capilli quoque capitis) yey 
(sc. Maryjej) svyate bylyrvsze albo zolte Rozm 
22; Czo klądzyesch nadzyeyą v starem, yen 
szade vloszy icanos) kraszy, aby szye vydzyal 
mlod? ib. 104; O yloszyech Iesucrystvszoyych 
(de capillis Iesu) ib. 148; Bo yym, yzeby to mogl 
omyslycz, yschby, myły synv, nye targano 
tvoych syyąthych yloss ib. 501; ~  Rozmnoszili 
so se (sc. lichoty) nad włosy głowi moiey (super 
capillos capitis mei, Pul: wyęczey nysz moye 
wlossy) FI 39, 17, sim. FI i Pul 68, 5; Rosczo- 
sawszi włosi głowi swey (discriminavit crinem 
capitis sui), wstauila {sc. Judyt) czepyecz na 
głowo swo BZ Judith 10, 3; ~  Vloszy na 
poyyekach (pili palpebrarum) były malyydko 
wstoczony Rozm 21, sim. ib. 149; Brwy myal 
{sc. Jesus) yyelmy czarne..., gąste v nych vloszy 
myal (breyibus pilis condensata) ib. 150; Broda 
myal {sc. Jesus) yyelyką, nyeczo obdlusza, 
yloszow myekkych (barba... de capillis mollibus) 
ib. 152; ~  o sierści zwierząt, de pilis animalium:

I Habebat (sc. lohannes) yestimentum de pilis,
I z wlosz {EwZam 298: z wloszya), camelorum 
| (Mat 3, 4) XV p. post. RRp XXV 179, sim. 

Rozm 177; ~  psie włosy fsierść o nienaturalnej 
długości, pilinimis longi (?): Kon myszka, ma 
psze yloszy na nogach 1499 GórsJaz 276.

2. pl. tantum, wyjątkowo w sg. ekorzenie lub 
kłącza różnych roślin, używane w medycynie, 
radices plantarum mriarum, a medicis adhibita :
a. perzu właściwego (Triticum repensL.) : Wloszy 
gramen 1460 Rost nr 3568, sim. 1484 ib. nr 6105; 
~  b. pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L .) : 
Maryje włosy: Marie vlossy capilli Veneris 1472 
Rost nr 761; ~  matki bożej włosy: Matki 
bozey włosy capillus Veneris 1464 Rost nr 4787; 
~  niewieście włosy: Nevyescze wloszi capillus 
Veneris 1437 Rost nr 2514, sim. ib. nr 2571, 
ca 1465 ib. nr 4204. 4205; Politricum, adiantum, 
capillis Veneris nyevescze wloszi 1437 ib. 
nr 2746; *Nevesczi ylossi capilli Veneris 1472 
ib. nr 767; ~  c. paproci zanokcicy skalnej 
(Asplenium trichomanes L .)\ matki bożej włos: 
Mathky bozey wlosch capillus Veneris 1484 
Rost nr 5961; ~  niewieście włosy: Nyewyesz- 
czye wloszy capillus Veneris 1485 Rost nr 5964; 
~  b. lub c .: niewieście włosy: Apium rusticum, 
politrica, capillus Veneris, centum milia, id est 
nyewyesczye wloszy XV ex. GILek 51.

3. pl. tantum, bot. a. wodne włosy 'plywacz 
zwyczajny, Utricularia mlgaris L? : Vodne wlossi 
feniculastrum 1472 Rost nr 1841; ~  b. wronie 
wJosy *gatunek kanianki, Cuscutae species : 
Cuscuta, podagra lin i yronye ylossi 1472 Rost 
nr 1092.

Włosiany f o r m y : n. sg. m. włosiany 1476 
AKLitRp III 108; neutr. włosiane ca 1500 
Erz 122; ~  ac. sg. neutr. włosiane BZ Judith 8, 6; 
~  i. sg. neutr. włosianym Rozm 736; ~  ac. pl. 
włosiane 1471 MamKcil 25.

Z n a czen ie : *zrobiony z włosia, z sierści, 
e pilis confectus, cilicinuś*: Maiocz na swich 
lyodzwyach gzlo wlosyane (cilicium) poscyla syo 

; {sc. Judyt) BZ Judith 8, 6; Wloschane {war. lub.: 
j wloszenye, pro wloszenne) cilicina (facies et 

saga cilicina undecim ad operiendum tectum 
tabemaculi Ex 26, 7) 1471 MamKal 25; Sol 
factus est niger, tamquam saccus cilicinus ylo- 
szany 1476 AKLitRp III 108; Cilicium est 
yestimentum factum de pilis wloszane odzyenye 
ca 1500 Erz 122; Thy, dzyeyko luda mego, 
opaschy szye ve yloszyenycza, czvsch zglem 
vloszyanym (accingere cilicio Jer 6, 26) Rozm 
736.

Wlosica *koszula utkana z włosia, z sierści, 
szorstka, zwykle noszona w celu umartwiania się,
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256 WŁOSICA WŁOSZCZY

cilicium, poenitentium \estis e panno duro eon- I 
fecta : *Wloszycu cilicium ca 1455 X4 XIV 491.

Włosienica 'koszula utkana z włosia, z sierści, 
szorstka, zwykle noszona w celu umartwiania się, 
cilicium, poenitentium yestis e panno duro eon- 
fecta9: Thy, dzyevko luda mego, opaschy szye 
ve yloszyenycza, czvsch zglem vloszyanym 
(accingere cilicio Jer 6, 26) Ttozm 736.

W łosienny 'zrobiony z włosia, z sierści, e p/fe 
confectus, cilicinus : Wloszenye (pre wloszenne, 
war. Ara/.: wloschane) cilicina (facies et saga 
cilicina undecim ad operiendum tectum taber- 
naculi Ex 26, 7) ca 1470 MamLub 25.

Włosień 60/. 1. *rdest ptasi, Polygonum avicu- 
lare L .9: Wlosyen centimorbida ca 1465 
nr 4234.

2. 'perz właściwy, Triticum repens L 9: 
Vlossyen gramen 1472 Ttos/ nr 878. ~  Mcżc 
nazwa odnosi się tylko do kłączy tej rośliny, 
używanych w medycynie.

Włosisty 'obficie uwłosiony, włochaty, cn/70- 
ms5: Crinitus, capillatus wloszysthy ca 1500 
£ /z  122.

1. Włoski p/. tantum 'korzenie łub kłącza 
różnych roślin, używanych w medycynie9: a. pc- 
krzywy zwyczajnej (Urtica dioica L .)\ matki 
boże(j) włoski: *Mathwi boszye wlosky capillus 
Veneris 1460 i?0.st nr 3421; Mathky bozey 
wlossky capillus Veneris ca 1500 /&. nr 5386; ~
b. paproci zanokcicy skalnej (Asplenium tricho- 
manes L .)\ Wlosky politricon 1491 Rost 
nr 11085; ~  matki bożej wioski: Mathky bozey 
wloszky capillus Veneris 1484 Rost nr 5963.

2. Włoski 'pochodzący z Włoch, Italicus9: 
włoski (orzech) 'owoc kasztanowca, kasztan 
jadalny, nux Castanae sativae Mili.9: Castanea 
glans, gl. id est nvx wloszky XV p. post. PF III 
291; ~  *jakiś owoc pochodzący z Włoch, fructus 
ąuidam Italicus9: Wloskye [...] citrullus XV ex. 
GILek 37. ~  Cf. Babimór, Blejwas, Cebula,

Gier, Groch, Jabłko, Kapusta, Kmin, Koca
nek, Koper, Miętka, Orzech, Orzeszek, Róża, 
Rzeżucha, Szyszka, Ślaz, Tykwa, Wierzba. 

Włosnoć cf. Własnoć 
Włosność cf. Własność 
Włosny cf. Własny 
Włostnie cf. Właśnie 
Włostność cf. Własność 
Włostny cf. Własny 
Włosy cf. Włos
Włoszcze zwraca uwagę na szczególną rację, 

uzasadnienie czegoś poprzedzającego 'szczególnie, 
zwłaszcza, praesertim, maxime9: Włoszcze {war. 
kal.: w them, mamotrekt mikułowski: zwlasst) 
presertim (cur non comedistis hostiam pro

peccato in loco sancto,... praesertim cum de 
sanguine illius non sit illatum intra sancta 
Lev 10, 18) ca 1470 MamLub 33.

Włoszczenie corruptum pro włoszczy *taki jak  
należy, zgodny z prawem, legitimus, iustus9: 
*Wloszczonye yyeczne (war. kal.: wloscze 
wyeczne, BZ: *wlosnye wyecznya) legittima 
sempiterna (omnia, quae sanctificantur a filiis 
Israel, tradidi tibi... pro officio sacerdotali 
legitima sempiterna Num 18, 8) ca 1470 Mam
Lub 42.

Włoszczy fo r m y : n. sg. f. włoszcza Rozm 456; 
neutr. włoszcze Rozm 763; ~  g. sg. m. włoszcze- 
go Sul 103; / .  włoszczej Sul 103, Rozm 433; 
neutr. wloszczego ca 1420 R XXIV 84, 1474 
Zab 540, Rozm 475; ~  d. sg. włoszczemu 
ca 1428 PF I 488; m. włoszczemu Rozm 759; 
neutr. włoszczemu ca 1428 PF 1 492; ~  ac. pi. m. 
włoszcze ca 1470 MamLub 276; ~  i. p l. m. 
włoszczymi Sul 103.

Z n aczen ia:  1. 'należący do kogoś, przy
należny komuś, stanowiący czyjąś część, własny, 
proprius, ad aliąuem pertinens9: Czy ysczy
poziczacze takye dlusznyky... vdranczayancz... 
troyakye... pyenyąndze viczyangali ot tich tho 
dlusznykow na potąmpąn dusche wlosczey 
(animae propriae) Sul 103; Który sam od szye- 
bye movy, vlosczey chvaly (gloriam propriam 
Jo 7, 18) suka Rozm 433; Kyedy movy, tedy lez 
movy svego (leg. z swego) vlosczego szyer- 
cza albo skarby (ex propriis loąuitur Jo 8, 44) 
ib. 475; ~  włoszcze imię 'nazwa własna, nomen 
proprium : Kupyly... rolyą ffyguloyą tako rzeką- 
czego <figuły>, bo ffygulusz może thu bycz vlo- 
scze ymyą tey roly albo tego ezloyyeka (vel est 
figuli proprium nomen) Rozm 763; ~  włoszczy 
list 'dokument przez siebie wystawiony, litterae 
autographae9: Cząnstokrocz se slego obiczaya 
bilo wwyedzyono, ze nyektorzi slyachcziczi... 
pyenyandzi... gynschim ludzyem... poziczayąn- 
czi a thi iste dlusznyky, kyedi pyenyandzi dlusz- 
nych... nye placzyli, naschimy albo gich wlos- 
czimy lysthi zapisawschi (ipsorum literis propriis 
ascribentes) Sul 103; ~  włoszcze 'własność, 
własne mienie, bona sua propria9: Medzy swe 
włoszcze (war. kal.: myedzy swe wlosczive, 
EwZam 285: ve vlosne) in propria (in propria 
yenit et sui eum non receperunt Jo 1, 11) ca 1470 
MamLub 276; Dobro yyaro nathyszacz (leg. nad 
tysiąc) slothich czystego slotha... yolalby y volj, 
acz tyle wlosczego, tantum de propriis, stra- 
czylby y straczycz..., nisly taka slova... czirpecz 
1474 Zab 540.

2. 'taki jak należy, zgodny z prawem, zwy
czajami, z naturą, właściwy, legitimus, iustus,
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naturae congruens : Wlosczemu specialissimo 
ca 1428 PF I 488; Wlosczemv lozu legittimo 
thoro ib. 492; Czo mye kvszyczye, lycemyerny- 
czy? Bo to yest vloscza mocz odpovyedayacego, 
aby posnął volyą *pytayeczego Rozm 456; 
Baczy, yze tha Iudaszova spovyedz nye godzyla 
szye prze troyaka rzecz: Napyrvey, yze szye nye 
vspovyedal svemv vlosczemv kaplanovy ib. 
759; ~  Wloscze wyeczne legittima sempiterna 
(omnia, quae sanctificantur a filiis Israel, tradidi 
tibi... legitima sempiterna Num 18, 8) 1471 
MamKal 42; ~  *przyrodzony, wrodzony, natu- 
ralis, innatus: Notandum, quod quintuplex est 
bonum... Primo dico, quod bonum est naturę, 
quod homo habet ex naturali condicione 
vlg. sz wlosczego przirodzena ca 1420 
R XXIV 84. -  Cf. Wloszczenie.

3. *taki do którego się z prawa przynależy, 
talis, ad qaem quis legitime pertin ef: Ten se- 
sromoczoni... swyatky czczy dostoynimy, tho 
yest s wlosczego sczithu (de propriis armis) 
dwyema... swąn schlyachtha... doswyathczi 
Sul 103.

Cf. Włość 2.
Włościwie cf. Właściwie
Włościwy cf. Właściwy
Włość f o r m y : n. sg. włość 1407 JA X 389, 

BZ  Ex 9, 24. Lev 25, 24, Rozm 239; ~  g. sg. 
włości BZ Gen 12, 4. 24, 38. Ruth 1, 6, etc.; ~
ac. sg. włość BZ Gen 10, 5. 12, 2. 13, 10, etc.; ~  
i. sg. włością BZ Tob 1, 1; ~  l. sg. (o) włości 
Gałka w. 23, Sul 56, BZ  Gen 10, 10, etc.; ~  
g. pl. włości XV med. R XXIV 349, BZ III Reg 
20, 17. 19, etc.; ~  ac.pl. włości B Z U  Par 32, 
13, ca 1470 MamLub 8. 210; ~  /. pl. (po) włoś
ciach BZ  Judith 11,6.

Z n a czen ia : 1. 'kraj, kraina, dzielnica, pro
wincja, też państwo, terra, regio, territorium : 
Nobis vero, duci Kazimiro, terra Russie cum 
suis castris..., cum aliis omnibus districtibus vlg. 
wlosczy... perpetua cesserunt diyisione (1434) 
IurMas I 140; Czso sadzam skazałyśmy, to 
tylesz panv tey wlosczy (idem... de castellano 
etiam censuimus sciendum) Dział 51; ~  Wlosczy 
provinciarum XV med. R XXIV 349; Ot tich so 
rozdzeloni kragyni luczskye, każda w swo 
wloszcz (insulae gentium in regionibus suis) 
swoyo (leg. z swoją) czeladzo a s swim pokole- 
nym BZ Gen 10, 5; Y bil gest poczyotek gego 
(sc. Nemroda) krolewstwa w Babylony..., 
w wloszczy (in terra) Semaar ib. 10, 10; Tocz so 
synowye Cham w swem pokolenyu... y w swey 
wszitkyey wloszczy (in... terris) ib. 10, 20, 
sim. ib. 10, 31; Wiszedl gest Abram s tey wloszczy 
ib. 12, 4; Potem wznyosl Loth oczy y uszrzal

wszitkyey zemye wloszcz (vidit omnem circa 
regionem) ib. 13, 10, sim. ib. 19, 25; Przyczyogly 
(sc. królowie)... y pobyły wszitko wloszcz 
(omnem regionem) *Analecliytskych a Amorey- 
skich ib. 14, 7; Przeto ze wszelka wloscz gymye- 
nya waszego (cuncta regio possessionis vestrae) 
pod *smowyo vicvpyenya przedawana bodze 
BZ Lev 25, 24; Wiszly slugy ksyoszot wszitkich 
włoscy (provinciarum) BZ III Reg 20, 17, 
sim. ib. 20, 19.1 Par 9, 38; Złoto, które naydzesz 
we wszitkey włoscy (in universa provincia) ba- 
bylonskey..., swyebodnye weźmy BZ I Esdr 
7, 16, sim. ib. Neh 1, 3; Tocz so ksyoszota 
włoscy (principes provinciae), gysz przebiwaly 
w Ierusalem BZ Neh 11,3; <T)obyas... z myasta 
Neptalymowa, gesz lezi nad galyleysko wloscyo 
(quae est in superioribus Galilaeae) BZ Tob 1, 1; 
W Rages, myescye w medzskey włoscy (in Rages, 
civitate Medorum) ib. 3, 7; Kaszn twa po wszech 
wloscyach gest ogłoszona (omnibus provinciis 
praedicatur) BZ Judith 11,6; Wlosczy provincias 
(effunde indignationem tuam... super proyincias 
Jer 10, 25) ca 1470 MamLub 210; Bo tedy było 
przykazanye od czeszarza Augysta, yze każdy 
czloyyek v tey ylosczy (de proyincia) myely 
przydz do Bethleem Rozm 62; Żydowska 
zyemya (sc. Juda), alye ossobna yloscz kromya 
Ierusalem ib. 239; ~  'ojczyzna, kraina, z której 
ktoś pochodzi, gdzie się urodził, patria, terra 
natalis : W Kapadoczy, wloszczy (leg. w włości) 
twe,... porodzilaschy<e> (leg.porodziłaśsie) Do
rota 169; Ale poydzesz do wloszczy mego oczcza 
(ad domum patris mei) a z mego rodu wezmyesz 
zono synu memu BZ Gen 24, 38; Wstawszi 
(sc. Noemi) chczocz do swey włoscy gydz (ut in 
patriam pergeret) s obyema nyewyastama BZ 
Ruth 1, 6; Potrzebysna była, aby Iozeph 
z Marya schły do Bethleem, ysch były s poko- 
lyenya y s wlosczy króla Davyda (de domo ac 
patria David) Rozm 62; ~  'państwo, regnum, 
imperium : Zaly mogły bogowye narodow
wszech zem wizwolycz swe włoscy (regionem 
suam) z moci mey? BZ II Par 32, 13; Bo gdisz 
nygeden bog wszech narodow y włoscy (cuncta- 
rum gentium atque regnorum) nye mogl wizwo
lycz swego lyvda z mey moci ib. 32, 15.

2. dud, naród, gens, populus : Gęstły thak 
welka szaloscz, yasz yidzala wszego swatha 
wloscz? 1407 JA X 389; Potem gest rzeki pan 
bog ku Abramowy: ... Ya czy o rosplodzo 
w wyeliko wloszcz (in gentem magnam, MamLub 
8: wloszczy, leg. w włości, MamKal: wlosczie 
wyelgosczy, leg. w włości, wielgości a. w włoszcze 
wielgości) BZ Gen 12, 2, sim. ib. 21, 18; Nygdi 
drzewyey nye zyawyaly sze (sc. grad i ogień)
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tako wyelikye w szemy egipskye, yakosz gest 
ta wloszcz stworzona (ex quo gens illa condita 
est) BZ Ex 9, 24; Zatraczo zemyo waszo..., ale 
was zatraczo we włości (in gentes) BZ Lev 
26, 33.

3. * władza, imperium, potestas’ : O ... Anticrista 
wloszczi... popissal ( ĉ. Wiklef) s pelnoszczi 
Gałka w. 23; ~  dubium: Ysch ny ma dobycz 
myecza papyez svą v lo s c z ą .a ly e  może kazacz 
Rozm 639.

4. dubium 'wolność od niektórych obciążeń 
dotyczących dóbr ziemskich, posiadanych prawem 
rycerskim, immunitas a muneribus ąuibusdam, 
ad bona terrestria iure militari possessa, perti- 
nentibus : Powynyen gest kaszdy slachczycz 
podlvg dostathecznosczy swego gymyenya... 
kv pospolythemv dobremy pewnymy bronnymy 
*lvdzimy slvzycz, gdiby geno gych gymyenye 
w wloosczy (pro w wolnosczy ?), gesz... s prawa 
slachathnego gest wolne (in libertate, quae et 
ita de iure militali sunt libera), przes wsego 
gabanya było zachowano Sul 56.

Włośnie cf. Właśnie
Włośnik bot. 'przetacznik leśny, Veronica offi- 

cinalis L .': Vlosznyk pansa 1472 Rost nr 1660.
Włożenie *położenie na czymś, impositio, po- 

sitw  : Obaczucz tho Abagarus, yze yednym raky 
ylozenym (per solam impositionem manuum)... 
Tadeusza vzyal zdroyye, vezvawschy ymye 
bożego szyna... y zavolal Rozm 232, sim. ib.

Włożyć, Włożyć się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
włożę XV in. R XXIV 73, BZ  Deut 18, 18, 
ca 1470 MamLub 7; 2. sg. włożysz Pul 20, 5;
3. sg. włoży BZ Lev 8, 9. Num 27, 23, De morte 
w. 334, etc.; 3. pi. włożą FI 50, 20, BZ Num 4, 7, 
Dział 39; ~  imper. 2. sg. włoży BZ Num 16, 46; 
włóż XV in. R XXIV 73, XV med. RRp XXIII 
279, ca 1450 PF IV 573, etc.; 1. pl. włożymy 
BZ III Reg 20, 31; 2. pl. włóżcie BZ Num 16, 17, 
Rozm 369; ~  aor. 3. du. włożysta BZ Gen 
9, 23; ~  inf. włożyć Słota w. 51, 1437 Pyzdr 
nr 1128, Sul 34, etc.; ~ praet. 3. sg. m. włożył 
1399 Kościan nr 122, 1419 Pyzdr nr 580, 1421 
Pozn nr 1081, etc. e tc.;f. włożyła 1407 HubeZb 
87, 1418 Pozn nr 956, 1434 ZapWarsz nr 616, 
1435 KsMaz III nr 1329; 1. pl. m. włożyliśmy 
Sul 37; 3. pl. m. włożyli BZ Num 23, 2. I Par 
13, 7, Tęcz w. 10, etc.; ~  pląperf. 3. sg. m. jest 
był włożył Gn 181 b; był włożył BZ Gen 28, 18. 
IV Reg 23, 35; ~  part. praet. act. włożyw 
Sul 40; włożywszy Rozm 361. 446; ~  part. 
praet. pass. n. sg. f. włożona ca 1470 MamLub 
114; neutr. włożono Gn gl. 102v, 1406 KsMaz I 
nr 734, XV in. R X X IV 74,1427 AKPr V llla  168;
n. pl. m. włożony 1400 HubeZb 78, 1437 Pozn

nr 1587, OrtMac 87, OrtOssol 65, 3; włożone 
1427 AKPr VIII a 168; ~  inf. pass. sg. neutr. być 
włożono Sul 110, Dział 28; ~  praes. pass.
2. sg. m. -ś włożony M W  104a; ~  fut. pass.
3. sg. neutr. będzie włożono Rozm 169; 3. pl. m. 
będą włożony 1484 Reg 721.

Z naczen ia: 1. eumieścić wewnątrz, wsadzić, 
wrzucić do wnętrza, imponere, inducere, inicere, 
immittere in aliąuid': Nisi... mittam, a ne wlosą, 
manum meam in latus eius, non credam (Jo 20, 
25) XV in. R XXIV 73; Infer, wlosz (PF IV 573: 
wlosz, wpuscz), digittum tuum huc (Jo 20, 27) ib.; 
Omnis arbor, que non facit fructum bonum, 
excidetur et in ignem mittetur włożono (Mat 7, 
19) ib. 74; *Proczye wlozyl (sc. Jakob, posuit) 
we zlobi owczam y baranom przed oczy BZ 
Gen 30, 40; Missa rzvczoną aut wlosona 
(mense primo... missa est sors in urnam 
Esth 3, 7) ca 1470 MamLub 114; Qui intingit, 
wlozyl, mecum manum in perapside, hic me 
tradet (Mat 26, 23) 1476 AKLitRp III 108; 
Wszelkyznych ma pyenyądz wlozyczy (tribuat) 
w zkrzynką 1484 Reg 718, sim. 1491 RKJŁ VII 
56. 57; Conuerte vlg. wczyn albo wlossz gladium 
in vaginam (Mat 26, 52) XV p. post. Kałużn 272; 
Wlozil mv wsta (leg. w usta) pokarm ingessit 
sibi cibum in os XV ex. PF III 180; Wlozycz 
indare XV ex. P F \  24; Podobno yest (sc. kro- 
lewstwo niebieskie) czyastu, ktoregosz nyevyasta 
vzyavschy trzy myary vlozy w dzyzą (abscondit 
in farinae sata tria Luc 13, 21) Rozm 378; ~  
Panye Ihezu..., kthorysz godzyny complethney 
w grób włożony M W  104a; Czyalo... w nowy 
grób wloszyly XV ex. SKJ I 146; Czyalo moye 
bądzye v grób [bądzye] vlozono (tumulo sepul- 
tum collocatur) Rozm 169; ~  Wlozo (ponam) 
słowa ma w vsta gego y bodze movicz k nim 
wszitko, czosz gemv przikazo BZ Deut 18, 18; 
Myły Iesus rzeki kv svem zvolyenykom: Vlosczye 
vy v vaszą sercza [...] (ponite vos in cordibus 
vestris sermones istos Luc 9. 44) Rozm 369; ~  
w miech piszczeli włożyć *spuścić z tonu, stracić 
rezon, spokornieć, animum demittere': Gdy przy- 
dze szath boszy, szandza w myech pysczely 
wloszy De morte w. 334.

2. *umieścić na kimś, na czymś, wsadzić pod 
coś, nasadzić, nałożyć na kogoś, coś, imponere,

I supponere, superponere : Tegdi wloszo (impo- 
nent, Pul: naklado) na twoy ołtarz czelot 
FI 50, 20; Iaco ti sczepi wloszono na wosz 1406 
KsMaz I nr 734; Yakom ya nye dal kamye<nia> 
panu Milayewy wsocz anim go kaszal wloszicz 
na pod 1437 Pyzdr nr 1128; Tegdi Sem a *Yoze- 
phat wlozysta płaszcz na swa ramyona (pallium 
imposuerunt umeris suis) a gydzeta... i przikri-
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geta nagoszcz oczcza swego BZ Gen 9, 23; Wzol 
(,sc. Abraham) chleba a lagwyczo wodi y wlo- 
szyl gey (sc. dziewce) na pleczi (imposuit sca- 
pulae eius) ib. 21, 14; Przetoz rano wstaw 
y wszol (sc. Jakob) kamyen, genze bil wlozyl 
pod swoyo głowo (quem supposuerat capiti suo) 
ib. 28, 18; Dokonaw rzeczy y wloszyl zakryczye 
na lycze swoge (posuit velamen super faciem 
suam) BZ Ex 34, 33; Stoi... obietny owino 
modrim plasczem a wlozyo s nim kadzidlniczo 
(ponent cum ea turibula) BZ Num 4, 7; Wlos- 
czesz w nye kadzidło (ponite super ea incensum) 
ib. 16,17; Wezmi *kadzidlnicza a *natrzi ognya 
z ołtarza, wlozi kadzidło z virzchv (mitte incen
sum desuper) ib. 16, 46; Wlozili (imposuerunt) 
spolv czelcza y scopv na ołtarz ib. 23, 2, sim. ib. 
I Par 13, 7; Żaby wszy rinna gy wlekły, na 
wschód nogy wloszyly Tęcz w. 10; Żelazna 
vycz doma szlozy, a drzewyaną na pług wlozy 
Satyra w. 10; Wloszily (Rozm 446: ylozywschy) 
na nye (sc. oślicę i oślę) odzenye swoye imposue
runt super eos vestimenta sua (Mat 21, 7) XV 
p . post. R XXIV 94; Kyedy yą (sc. owcę) 
naydzye, vlozy yą na svoye pieczy (imponit 
in umeros suos Luc 15, 5) Rozm 384; ~  Korono 
wloszy na głowo (cidari quoque texit caput) 
BZ Lev 8, 9; Nath angyoly yą poszadzyl, koroną 
na głową wloszyl ca 1500 PieśniWlad 176; 
Vlodyky splyothschy koroną s czyrnya vlozyly 
na yego glovą (imposuerunt capiti eius Jo 19, 2) 
Rozm 801; ~  Jsze Jandrey... ne ranił... Jan- 
drzeya any mu wlosil pasza na ssyyą 1421 
Pozn nr 1081; Przetosz... powrozi wloszimi na 
nasze głowi (ponamus itaque... funiculos in 
capitibus nostris) BZ III Reg 20, 31; Ysze taczy 
od zlosczy nye mogą bycz wzczągnyeny, alysz 
gym powroz wloszą (nisi addatur torques, 
Sul 48: przydan bądze szkrąth) na szschyyą 
Dział 39; Zydovye myely taky[e] obyczay, yze 
kogokolyye yąly a chczyely vmowycz ('omó
wić’), tego zelazem yyazaly y ylozyly nan 
moczny rzeczyądz y yyedly y (leg. ji 'go’) do 
Pylatha, a to yvz było znamya, yze ten czlovyek 
dostoyen byl smyerczy a przeto Zydovye tez 
ylozyly to znamyą na mylego Iesucrista Rozm 
750; ~  Ysze gednocz gest on na ne swo roko 
bil flosyl, aszcy natichmasth sly duch gestcy 
on bil s tego tho cloueka yystopil Gn 181 b; 
Roko swo dzecyocy na głowo wlozyl (super 
eum manum imponens) Błaż 320, sim. BZ 
Gen 48, 14. Ley 8, 18, XV p.post. JA XII 144; 
Wlozi rocze na iego głowo (impositis... manibus) 
BZ Num 27, 23; Wloz (pone) roko two na 
loczisko. A gdisz roko swo poloszil, wloszil 
(superposuit) Elyzeus roce swoy na krolyowye

J roce BZ IV Reg 13, 16; Vsch<ł)yschacz to 
I Tadeusz ylozyl nany raką (imponit sibi manus) 

Rozm 232, sim. ib. 362. 376; Vlozywschy rącze 
(impositis manibus suis Marc 8, 23) na yego 
oczy y spytał yego: Vydzyschly czo? ib. 361; ~  
na kogoś włożyć cześć, krasę włożyć na kogoś: 
Ten ma s prawem wyszey szescz, ma nan 
kaszdy wloszycz czescz Słota w 51; Sławę 
y wyelykę krasę wlozysz nayn (impones super 
eum, FI: wzloszil ies nan) Puł 20, 5.

3. 'nakazać, zobowiązać cło czegoś, imponeret 
mandare, praecipere': Skazygemy... przyszągą 
łanowy wlozycz (decreyimus... iuramentum... 
imponendum)...,  esz wlostny swoy myod byl 
nosyl Sul 34; Wloszą (BZ: udwyrdzo) ponam 
(ponam foedus meum tecum Gen 6, 18) ca 1470 
MamLub 7; Poslugy albo gynsze rządy..., 
konwkoly z bracziey bądą poleczony albo nany 
włożony, ma ye przyączi a pelnyczi (imposita 
sibi quisque deyote suscipiat) 1484 Reg 721; ~
'nałożyć daninę, tributum imponere, irrogare : 
Ale złoto a srzebro dal Ioachim pharaonowy, 
gdi bil vlozil (MamLub 90: wloszyl) zemy 
pyenyodze na wszelke lyato (cum indixisset 
terrae per singulos) BZ IV Reg 23, 35; Wlosyl 
(BZ: polozil) induxit (indixit Manahem
argentum super Israel IV Reg 15, 20) ca 1470 
MamLub 88; ~  włożyć (wieczne) milczenie, 
milczenie włożyć 'zakazać upominania się o coś, 
pozbawić prawa wnoszenia skargi do sądu 
(w danej sprawie) , alicui interdicere ne ius suum 
denuo vindicet, adversarium in ius vocet’ : My 
Franciskoyi wlozyliszmy (imposuimus, Dział 27: 
przykazałyśmy) mylczenye dla sbyezenya thako 
wyelkego czassy Sul 37; Sąndza tego tho Her
mana oth tego gabanya proszno wczynil, wlozyw 
mylczenye Fałkowy (silentium Falconi impo- 
nendo) Sul 40; Yemu mylczenye o ... dług ma 
bicz włożono Sul 110; Tedy gemv ma bycz vlo- 
szono wieczne mylczenye (sit interdictapotestas) 
Dział 28. ~  Możliwa też lekcja ułożyć.

4. 'uczynić, zrobić, facere, ingerere': Illud 
signum nobis est inpositum, ylosono, in bap- 
tismo Gn gl. 102v; O które snamyenya damba 
przeczossany Micolai na Sczepana szalował, 
thego mv hon nye przeczossal any wloszyl 
nouego snamyenya sylą 1455 TymSąd 72.

5. (o pieniądzach, de pecunia) 'dać, wpłacić 
(zwykle z określonym przeznaczeniem), darey 
impendere in aliąuid': Yako Mycolayof oczecz 
floszyl oszemnacze grziwen do Angneszky f dom 
na ye polepszene 1399 Kościan nr 122; Eze thy 
*penocze woytowske ne wlozoni w thy *penocze 
1400 HubeZb 78; Taco Michna yloszila pol- 
panthi grziwni swego posagu na tho zastawo,

33*
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czso Dzerszek *derszi 1407 ib. 87; Yaco Dobę- 
sława wynosla cterdzescy grzywen grosy syro- 
kich s Dąbrowy dla wana y wloszyla ye na 
Oszowo 1418 Pozn nr 956, sim. 1434 ZapWarsz 
nr 616; Yako Stanisław nye wloszyl swey szony 
posagu na polepszenye domu 1419 Pyzdr nr 580, 
sim. 1424 Kościan nr 1070; Yze pothlik za 
osemdzesant grzywen przedan przez grosza 
y thy[m] pyenandze w Ribythwy wlosone placicz 
Rybythwy a thych penandzy we stho grzywen 
possasnich ne włożono 1427 AKPr VIIIa 168; 
lakom ya thą nywą swim possagem occupil 
pirwey, niszli Gela swoy possag wloszila 1435 
KsMaz III nr 1329; ~  *zdeponować u kogoś, 
deponere, asservandum committere : Jsze thy 
pyenyandze, czso wloszony w kancelaria, są 
dzeszancz grzywyen Margorząty... a ostatek 
oczcza gey 1437 Pozn nr 1587; Gdysz on 
z opyekaldnyky[em] pospołu... dcfoldrowaly 
szye thych długów y tesz w gego gymyą wloszony 
(reposita fuerat) v dobrego czlowyeka k wyerney 
rącze OrtOssol 65, 3, sim. OrtMac 87.

6. włożyć się 'włączyć się w jakieś działanie, 
wziąć w czymś udział, ałicuius rei agendae partem 
capere’ : Receperunt... ad concordandum domi- 
nus castellanus Sanocensis et dominus Georgius 
Mathiaszouicz... Chabri fuit nuncius ex parte 
domini Iohannis et dominus Leonardus... 
imposuit al. wloszyl sze w to rzecz ex parte 
domini castellani 1444 AGZ XI 251.

7. corruptum pro złożyć: Byskvp... fiozy 
(tollet)... interdicht (Dział 4: ma dacz roz- 
grzeszenye) Sul 4.

Cf. Wzłożyć
Włóczanki pł. tantum, bot. 'babka lanceto

wata, Plantago lanceolata L ż : Lanceola, plan- 
tago minor vloczanky 1472 Rost nr 366.

Włóczek 'rodzaj sieci na ryby, mały włok, 
rete piscatorium ąuoddam : Anna potest servare 
duos piscatores, piscando... sagenula al. wlocz- 
kyem, ac etiam homines in Malczicze... potentes 
erunt in rippis piscine sagenulis al. wloczky 
piscari 1498 AGZ XV 354.

Włóczęga 1. bot. a. *sałata siewna, Lactuca 
sativa var. crispa L.’ : Lactuca... est ąuedam 
herba sic dicta... vlg. wloczyaga al. szalsza 1444 
RozPaul 145v; Wloczyaga lactuca 1475 Rost 
nr 3084, sim. ca 1500 ib. nr 5605; ~  b. fburak 
zwyczajny, Beta \ulgaris LŻ : Wlocząga beta 1472 
Rost nr 1071; ~  c. może 'pietruszka zwyczajna, 
Petroselinum satirum Hojfmż: Apium est nomen 
herbe sic dictum pczelnyk albo opych, pedrosky 
{pro petrosky) vel wloczągą ca 1500 Er z 122; ~  
a., b. lub c.: <Za olej, mak i) wloczanga 1394 
MMAe XV 565.

2. dubium: Wloczągą suletum ca 1500 Er z 122.
Włócznia fo rm y: n. sg. włócznia ca 1500 

Er z 122, ca 1500 GIGn 39, ca 1500 GIKazB I 26, 
etc.; ~  g. sg. włócznie 1468 ZapWarsz nr 3097; 
włoczniej 1399 HubeZb 74; ~  ac. sg. włócznią 
Gn gl. 148b, 1405 Piek V I273,1409 ArchTerCrac
V 118, 44, XV ex. MacDod 140; ~  i. sg. włócznią 
1414 KsMaz I nr 2267. 2268. 2271, etc. etc.; ~  
i. du. włoczniama 1475 RafPocz 25; ~  n. pł. 
włócznie Rozm 514; ~  ac. pł. włócznie BZ 
Judith 9, 9, 1495 Sąd II 332; ~  i. pł. włóczniami 
1451 MacDod 104, BZ Neh 4, 13, XV p. post. 
Kałużn 272, etc.

Z n a czen ia : 1. 'broń składająca się z długiego 
drzewca i ostrego metalowego zakończenia, 
oszczep, hasta, lancea : Eze Jan, cso szo listem 
potpiral, aby bil tego zawołana,... sczita 
y *snam0na wloczney, yest tego to cleynota 1399 
HubeZb 74; Ipse enim crucem, claues, lanceam, 
yloczno, et coronam spineam praesentabit Gn gl. 
148b; Pro lancea vlg. wloczną 1409 ArchTerCrac
V 118, 44; Thsom vczinil Micolayewi, tom 
vczinil za yego poczothkem, kedi na mo wloczno 
vderzil 1414 KsMaz I nr 2267, sim. ib. nr 2268. 
2271, 1427 ZapWarsz nr 2714, 1500 RafPocz 24; 
Eze Olekszi nye byegal na Sczepanow dom 
s wloczno 1426 KsMaz II nr 2622, sim. ib., sim. 
1450 Raf Zrań 91; Judasz szebraw slugy bysz- 
kupe... s meczmy..., s wlocznamy 1451 MacDod 
104, sim. XV p. post. Kałużn 272, Rozm 592; 
Rostanowylem lyvd w myescye... s myeczmy, 
z wlocznyamy (cum... lanceis) BZ Neh 4, 13; 
Takesz syo sstan y tym, panye, gisz vfaio w swo 
wyelykoscz... y w sve wlocznye (in lanceis) BZ 
Judith 9, 9; Jako ya nye *szbyel Stanisławowi 
paropką... anym gemv topora y wlocznye wschąl 
1468 ZapWarsz nr 3097; Any ma then czlo- 
wyek... posiał thim, yschbich stal..., yedy gy 
przeklol wlocznyan szmyrthelnye 1471 TymSąd 
15, sim. 1471 ZapWarsz nr 1415. 3035, etc.; 
Czom... ocza Janovego... zabił, thom uczynił 
za gego poczanthkem, kyedi ma pylathikiem 
pobił... a *kyed my sya porały wlocznyama, eze 
mi przeklocz *schczal 1475 RafPocz 25; Wyrczo- 
chem y wloczna [...] nye czyskal 1481 ZapRp- 
Kol 2, 419v; Sz wlocznyą y s paveszą 1489 
ZapRpŁomż 2, 894v, sim. 1497 GórsPiech 208, 
1497 GórsPiechRp 206; Hastas al. *włocznie 1495 
Sąd II 332; Krzysz, wlocznyą bożą w zwem 
szerczyu myeymy XV ex. MacDod 140; Lancea 
est hasta habens in medio amentum wlocznyą 
ca 1500 Erz 122; Arma dyaboli fuerunt tria: 
lancea, vlocznya, ensis et dica ca 1500 GIKazB 
I 26; Przed <nim> stana [a] yschytky przyprayy 
smyerczy yego, to yest krzysz, ylocznya, gvoz-
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dzye (crux, clavi, lancea), bycze Rozm 480; 
Nagotvyczye brony, bycz było vyelye lyvda, 
bycz kopyye, vlocznye były ib. 514; O Pye- 
trze..., nye bylacz kopya albo vłocznya, yze 
takoyey razom stąpasch y yczyekasch? ib. 675.

2. 'potrzask, pedica, decipula : Venabulum 
ferenti, gl. yenabulum wlocznya szyroka, która 
yyeprza gymvye ca 1500 GIGn 39.

1. a. 2.: Michael, kmetho de Szirzniki, acqui- 
siuit super Dobrogostio... tres ąuartas awene 
et wloczna 1405 Piek VI 273.

Włóczni k *kmieć dzierżący od pana całą włókę, 
cmetho in mamo agri a domino cołłocatus’ : 
Quid mansuarius al. wlocznyk debet complere, 
lioc qui sedct in medio manso medium ex omni
bus illis debet compłere 1451 Zap III 213; 
Introligayit... in sex kmethones..., wlocznyky, 
in mansis sex integris residentibus 1455 Tym- 
Wol 57.

Włóczny f o r m y : g. sg. m. włocznego 1443 
TymProc 279; neutr. włocznego 1438 Tym- 
Wol 6; ~  ac. sg. f. włoczną 1427 Zap Warsz 
nr 198; ~  l. pł. m. włocznych 1476 TymProc 
222.

Z n a c ze n ie : *związany z włóką, tj. miarą 
powierzchni poła wynoszącą ok. 30 morgów, 
ad mansum pertinens’ : Jakom ya oth Jana o tha 
krziwda wstał, esz mi lanka wloczna wszyal 1427 
ZapWarsz nr 198; ~  dział włoczny 'rola, 
ziemia uprawna, do której przynależy pewien 
obszar łąk oraz uprawnienia do wspólnego 
użytkowania ziemi nieuprawnej (lasów, past
wisk itp.), ager cultus, ad ąuem prata ąuaedam 
pertinent communisąue usus arvi inculti (siharum, 
pascuorum, s im .f : Jaco ya z Mycolayem 
zamopyath... ludzem... z Bozegoua lank gych 
<w> dzalech włocznych za struga Byedrza nye 
possekl gwałtem 1476 TymProc 222; ~  prawo 
włoczne 'należność kmieca z całej włóki, tributum 
a cmethone mansum colente solutum : Dominus 
Iohannes non habet diuturnitate perdere ylg. 
odpascz prawa włocznego 1438 Tym Wol 6; ~  
układ włoczny 'ogół zasad określających stosunki 
między panem a chłopem (przede wszystkim na 
Mazowszu), też powinności z tymi stosunkami 
związane, leges ąuibus domini cmethonesąue tene- 
bantur, (praecipue in Masovia), etiam officium 
hiis legibus constitutum : Nobilis Johannes Lu- 
bewo est lucratus super fideiussorie vel Mye- 
skone ykladu włocznego, quod sibi fideiussit 
kmethonem Michaelem 1443 TymProc 279.

Włóczyć fo rm y: inf. włóczyć 1425 Pyzdr 
nr 778. 119, (1448) MMAe XVII 484, etc.; ~  
praet. 1. sg. m. -m włóczył 1467 PF VIII 20; 
(ja) włóczył 1394 TPaw IV nr 4992; 3. sg. m.

włóczył 1393 Leksz I nr 1390, 1403 RtGn nr 102, 
1415 Kościan nr 534, etc.

Znaczen ia: 1 .'ciągnąc kogoś, coś (po czymś) 
przesuwać na inne miejsce, huc illuc per terram 
trahere’ : Sicut ego ne wloczil triticum de aceruo 
ipsius 1394 TPaw IV nr 4992; Jaco Choyenski 
wsdzal pow<ro)s na *zapitego czloweka y wlo
czil gy[...], <c)hczal gy obesicz 1403 RtGn nr 102; 
Jako Stanisław Slap non equitavit yiolenter... 
ad domum Cibconis super... Margaretham... 
a ne wloczil ye przesz gistbo y ne yczinil yey 
tego gwałtu 1415 Kościan nr 534, sim. 1416 ib. 
nr 590; ~  A ten lyvd, gen bil w nyem, wiwyodl 
gy precz y kazał gy cepi mlocycz a zelyazne 
broni po nych wloczicz (fecit... trahas... tran- 
sire) BZ I Par 20, 3; ~  Jakom ya Stachny... 
nye byl, nye depthal any wloczyl w stawye..., 
anym gey do przerambly włoki szyła gwałtem 
1467 PF  VIII 20.

2. włóczyć (jezioro) 'łowić ryby przez ciągnie
nie sieci po jeziorze, everriculo pisces capere': 
Quod Dobeslaus in Benakonis lacubus traxit, 
wloczil, tribus wicibus duodecimis 1393 Leksz I 
nr 1390; Yakom ia nye posiał ani casal wloczicz 
yeszora pana Woyczechowego 1425 Pyzdr nr 778; 
Yako kzyandz canczlerz nye wloczil any kazał 
wloczicz yeszora pana Woyczechowego ib. 
nr 779.

3. 'ciągnąć bronę po zaoranej roli rozbijając 
skiby, bronować, occare, occam per terram tra
here*: Hec omnia arare, aratrare et arpicare 
al. wloczyc iuxta modum seminum... tenentur 
(1448) MMAe XVII 484; Occare est, cum 
rustici facta sacione, dimissis bobus, grandas 
glebas scindunt et frangunt ligonibus, proprie 
wloczycz 1450 RpKapKr; Omnes agros colentes... 
tenentur ipsi domino preposito arare annis 
singulis uno die et quicquid eodem die per 
eosdem fuerit exaratum aliis iterum diebus 
uno dierum perarare al. *przearacz et arpicare 
vlg. wloczicz (1451) BenLub 216.

Cf. Odwłóczyć, Podwłóczyć, Powłóczyć, Prze- 
włóczyć, Uwłóczyć, Zwłóczyć, Powłócząc, 
Uwłóczać, Odwłaczać, Powłaczać się, 
Przewłaczać, Uwłaczać, Zwłaczać

Włóka fo rm y: n. sg. włoka ca 1428 PF I 489, 
1437 Wisi nr 228 s. 88, ca 1455 JA XIV 493, 
etc.; ~  g. sg. włoki 1419 AKPr VIIIa 44, 1422 
TPaw VII nr 2505, 1434 ZapWarsz nr 450, 
etc ; ~  ac. sg. włókę 1400 TPaw IV nr 672. 
683, 1422 TymProc 218, 1425 KsMaz II nr 1665, 
etc.; ~  l. sg. (na) włóce 1409 KsMaz I nr 1322, 
1428 ZapWarsz nr 2900, 1482 ib. nr 1539; ~  
g. du. włoku 1464 Tym Wol 40; ~  ac. du. włóce 
1420 TPaw VII nr 1859; -  n. pł. włoki 1400
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TPaw III nr 4733, (1429) XVI p. pr. Matr IV 3 
nr 636, 1430 MMAe XIV 504; -  g. p l  włok 
1404 RtGn nr 92, 1424 KsMaz II nr 821, 1424 
SprTNW  VIII 2, 29, Sul 91; -  ac. p l  włoki 
(1430) XVI in. Matr III nr 112, (1433) XVI 
p. pr. Matr IV 3 nr 675, 1439 Wierzb- 
Frag 25, etc.; ~  I. pl. (na) włokach 1420 
TPaw VII nr 1563, 1430 ZapWarsz nr 339.

Z n a c ze n ie : 'miara powierzchni pola, uży
wana głównie na Mazowszu, wynosząca około 
30 morgów, też pole o tej powierzchni, mansus 
qui dicebatur, agri mensura, praecipue Maso- 
yiensis, 30 iugera continens, /tera eiusdem 
magnitudinis : Czciborius... proposuit duos man- 
sos, dictos wloky, nobili Swentoslao 1400 
TPaw III nr 4733; Jako gest Paulus et Matias 
ne yidzelil unum vloko, quod meus czescz 
emerat 1400 TPaw IV nr 672, sim. ib. nr 683; 
Yako Jacussz... wikupyl Bena s szedmy włok... 
we trzydzeszczi grziwen 1404 RtGn nr 92; 
Iacom ia ne dal wszego zitha Wszeborowi na 
tey wlocze, iedno dwoye staye 1409 KsMaz I 
nr 1322; Iacom ya o tan *krzywdi od Sandzi- 
woya vstal, essze meyg vloki vgal, na *ktora 
szedzal 1419 AKPr VIIIa 44, sim. 1422 TPaw 
VII nr 2505, 1434 ZapWarsz nr 450, 1444 ib. 
nr 572, 1473 ib. nr 1447, etc.; Jako Poszyemi- 
chod wszyanl po szwey zenye... decem marcas... 
posagu a ti pyenądze gey oprauil... na cztirzech 
wlocach forwarkouich 1420 TPaw VII nr 1563, 
sim. 1430 ZapWarsz nr 339; Esz Maczek dal 
dwe wlocze Przedwogeui w szastawo 1420 TPaw 
VII nr 1859; Mansum al. wloką 1422 TymProc 
218, sim. 1462 ib.; Kandim szedł, thandi Potrek 
oczczu moyemu odszedł a on za *dzenssancz 
włok przigol 1424 KsMaz II nr 821, sim. ib., 
sim. 1424 SprTNW  VIII 2, 29; O ctoro wloko 
Micolay na Laszcza zalowal, tho on cupił 1425 
KsMaz II nr 1665, sim. 1441 ZapWarsz nr 709, 
1449 BiblWarsz 1861 III 20, Sul 100, etc.; 
Jacom ya o tho krziwdo oth Hanki wstał, eze 
mi wzola w mey wloce... trzecy o czansc r oley 1428 
ZapWarsz nr 2900, sim. ib.; Wloką mansus 
ca 1428 PF I 489, sim. 1437 Wisi nr 228 s. 88, 
ca 1455 JA XIV 493; Vladislaus II rex Nico- 
lao... scultetiam liberam cum 2 mansis al. 
wloky... donat (1429) XVI p. pr. Matr IV 3 
nr 636, sim. 1430 MMAe XIV 504; Vladislaus II 
rex Andreae... 40 laneos al. włoki... donat 
(1430) XVI in. Matr III nr 112, sim. (1433) 
XVI p. pr. Matr IV 3 nr 675, etc.; O kmye- 
czyech, czso nye zassadzywschi włok idąn precz 
Sul 91; Sibi... duos mansos al. wloky liberos in 
dicta villa Dwirzna... damus 1455 KodPol II 513; 
Mansus slyad, wloką ca 1455 JA XIV 495,

sim. ca 1500 Er z 122; Jakom ya Thomka* 
kmyecza Pyotrowa,... ze dwu wlokv z zemskym 
yrzandem... yczeklego w domv w moyem nye 
zachowałem 1464 TymWol 40; Poltory wloky... 
myary chelmyenskyey 1472 TymProc 218; Yan 
Sowa, kthory szyedzy na wlocze v Chlebowye 
1482 ZapWarsz nr 1539; Jakom ya nye wrzuczyl 
szyą... we włoki w Wągrodnye 1480 Czrs 
s. LXXXVI1; ~  z fleksją łacińską: Obligavit 
unam ploszam seu wlokam, continentem in se 
yiginti sulcos agri 1468—98 RocznHist XV 214.

Włókno 'cienka, włoskowata nitka znajdująca 
się pod ścianką łodygi lnu, fibra lini, capilla- 
mentum : Vlokno linum 1472 Rost nr 315.

Włosie coli. 1. 'włosy zwierząt, sierść, anima- 
lium pili, sa e td : Then łan myal odzyenye z wlo- 
szya (RRp XXV 179, Rozm 177: z wloss) 
yyelbrądow (yestimentum de pilis camelorum 
Mat 3, 4) EwZam 298.

2. dziewicze włosie 'korzenie paproci zanokcicy 
skalnej używane w medycynie, radices Asplenii 
trichomanis L., a medicis adhibitae': *Dzywyczy 
wloszye capillus Veneris ca 1500 Rost nr 5965.

Wmawiać corruptum pro winować: Wma- 
wyacz bandzie (war. lub.: winowacz bądze) 
causabitur (loąuetur verba taedii... et tempus 
causabitur Ecclus 29, 6) 1471 MamKal 169. ~  
Cfi Wzmawiać.

Wmiatać, Wmiatać się 1. 'wrzucać do wnętrza 
czegoś, inicere in aliąuid5: Non proicies nye 
wsipay, nye wmyatay 1447 R XXII 40.

2. wmiatać się 'zajmować bezprawnie cudze 
dobra, wchodzić bezprawnie w posiadanie cudzej 
nieruchomości, bonorum possessionem praeter ius 
apprehendere': Yako pan Wysław... wmyata 
szye w Marczynowo oczczysno, w yego trzy- 
manye 1418 Kai nr 625; Dominus Petrus Schaff- 
ranecz... recognouit, ąuomodo omnes agros, 
prata..., que recepit Johanni Syestrzenecz..., 
yiceuersa restituit et peramplius ipse dominus 
Petrus... in bona hereditaria ipsius Johannis... 
non debet se iniacere al. wmathacz ssy<e) sub 
yadio... Eciam ipse Johannes... non debet... 
iniacere al. wmathacz ssye in siluas regales et 
in agros ciuiles... sub yadio 1447 StPPP II 
nr 3301; Tedi brat... o czanscz swey dzyedzini 
ma otpowyedzyecz, a w czanscz brata swego, 
kthorego nye w zyemy, nye ma syąn wmyatacz 
Sul 86.

Wmieszać 'włączyć coś do czegoś, połączyć coś 
z czymś (tu o majątku), aliąuid alicui rei admis- 
cere, inserere (lioc loco de rebus mobilibusf: 
Yesthly gye (sc. rzeczy) wmyeszal w obeszczye 
y nakładał albo thargowal, tho yesth ysz szye 
gymy obchodzyl (si... supellectile cum alia
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uxore in utilitate et labore habuit), thedy po 
gyego szmyerczy maya zoszthacz wszyszthky 
nyewyeszczye rzeczy... poszlyedney zenye Ort- 
Mac 53, sim. OrtOssol 45, 3.

Wmietać cf. Wmiotać
Wmietanie cf. Wymiotanie
Wmiotać, Wmietać się 1. *wrzucić do środka 

czegoś, inicere, immittere': Wy dobro rzeczo 
molwyocz zdradzilyscye mye w mich bogoch, 
wmyotaliscye ge w gezyoro Błaż 321; Potem 
sodza kazał ge (sc. niewiasty) w wyeliky oghen 
wmyotacz ib. 322; Wmyotaly gych bogy w ogen 
(miserunt deos... in ignem), bo nye biły bogo- 
wye, ale vczinkowye roku lyvdzsku BZ IV 
Reg 19, 18.
2. wmietać się fwtrącać się, zajmować się 

jakimiś sprawami, se ingerere, immiscere alicui 
rei': Alea, vina, Venus, tribus hys factus sum 
egens. Hec tria, qui seąuitur, raro diues repe- 
ritur... Tres concurrentes, szbyeszne, fallunt se 
proicientes, wmyetagy<ą)dz sze, tres concure- 
ntes małe deposucre potentes XV p. post. PFRp 
III 289.

Wmiotanie cf. Wymiotanie
Wmurować 'murując zbudować, osadzić na 

czymś, super aliąua re murare, aedificare': 
Czy wyznały, ysz wydzely, ysz tramy pywnyczne 
powodą leszą w mvrze y na tern gego szklepp 
wmvrowan (hii recognoverunt vidisse... desupcr 
suam testudinem intromunitam) OrtOssol 92,1, 
sim. Ort Mac 126.

Wmykać się (o mieszaniu się w cudze sprawy, 
de eis, ąui se negotiis alicuius ingerunt) rpchać 
się do czegoś, se immiscere alicui rei': Ingerere 
podvsczycz vel wklądącz szya, vnde vlg. dicitur: 
ingeris te velut festuca in anum, id cst in poste- 
riora wmykasch szya yąkoby pasdzyorko w rzycz 
ca 1500 Erz 122.

Wnaszać 'nosząc dostarczać dokądś, do wnętrza 
czegoś, inferre, intro ferre': Z gich pokolenya j 
biły y nad ssodi sluszocimy, bo w lyczbo wna- 
szaly ssodi (inferebantur vasa) y winaszaly BZ I 
Par 9, 28. ~  C f Wznaszać, Wnieszać.

Wnątrz I. p rzy s łó w ek : 'w środku, wewnątrz, 
intus, intra, interius': Quid ergo dc apparencia 
contraria existencie gloriaris? Sepulcrum ąuidem 
extra, zewnątr, flosculis pingitur et intus, wnątrz, 
est spurtitia mortis plenum 1436 R XXIII 278, 
sim. XV p. post. R XXV 266; Obloszyl yo 
(sc. skrzynię) zlotem przeczystym wnotrz y ze- 
wnotrz (intus ac foris) BZ Ex 37, 1; Alye ołtarz 
ten nye byl czai i, alye wnootrz proszni s desk 
a *notrz dzurawi (sed cavum ex tabulis et intus 
vacuum) ib. 38, 7; Tedi bil tu geden mosz... 
tego dnya *wnostrz (intus) w stanye boszem

BZ I Reg 21, 7; Winyeszly z nyego (sc. kapłani 
z kościoła) wszitko nyeczistoto, iosz wnotrz 
(intro) nalezly w odzewnyci domu bożego 
BZ II Par 29, 16; Vąz byl vbyezal v yednego 
czloyyeka, yen spyącz na pvsczy otvorzyl svoye 
vsta, a yaką (pro yako) vnatrz myal yyelyka 
mąką (cum in se torąueretur), przygodzylo 
szye, yze Yesus ydącz vzry y (leg. ji 'go’) Rozm 
161; ~  (w odniesieniu do uczuć, myśli itp.y 
de ajfectibus, cogitationibus, sim .); Wnątrz intus 
(intus tu speculum, tu speculum foris) 1444 
R XXIII 306; Wyessyelenye biwa zewnątrz, 
ale radowanye wnątrz XV med. R XXII 247; 
Religio munda, gl. sc. in cordis intencione uel 
interius, et immaculata, nabożeństwo krze- 
sczyanskye wnątrz czyste, nyepokalan[y]e ze
wnątrz, apud deum et patrem hec est (Jac 1, 27) 
XV med. SKJ I 87; Scimus enim, quod omnis 
creatura ingemiscit, gl. propter expectacionem 
futurę glorie wnątrz wzdycha albo zwnatrz 
(Rom 8, 22) ib. 97; Vzrzaw to Matatias y zdza- 
lylo syo gemv a zadrszal wnotrz (doluit et con- 
tremuerunt renes eius) BZ I Mach 2, 24, sim. 
Rozm 841; Pauperes ewangelisantur wbodze 
(pro wbodzy) novy zakon przygymąyą... aut 
oswyeczayą schią wnątrz przesch ducha swyan- 
tego (Mat 11, 5) 1471 MamKal 263; Zwnotrz 
pogladzy ye myecz a wnotrz (intus Deut 32, 25) 
strach Pul Deut 37; Sangwine, gl. id est passione, 
quorum, gl. sc. appostolorum duodecim, est 
sinus eclesie, gl. id est latus eclesie wszysthek 
koszczyol wnathrz, roseus XV p. post. PF III 288; 
Ostendit (sc. spiritus sanctus) etiam ei (sc. ho- 

i mini) miserrimas penas inferni, interius, wnątrz, 
vite eius multitudinem viciorum, exterius, na 
vyrzchv, viam, per quam complevit decem 
precepta domini XV p. post. R XXV 176; 
Varvyczye szye od falschyvych prorokow, którzy 
przychodzą k wam yako v owczem odzyenyy, 
alyecz vnątrz (intrinsecus Mat 7, 15) są vylkovye 
chvatayączy Rozm 283; Który yczynyl, czo yest 
ssevnątrz, takye tho yczynyl, czo yest ynątrz 
(quod deintus est Luc 11, 40) ib. 305; Nye 
dosycz było przeklątemv satanoyy, yze byczoval 
czyalo ssvnątrz, alye tez podusczyl zoną yego, 
aby vnątrz draznyla yego sercze ib. 823; ~  od 
wnątrz: Wszitka sława iego czori crolowey od 
wnotrz (omnis gloria eius filiae regis ab intus, 
Pul: od wnętrza) FI 44, 15; ~  w błędnej inter
pretacji łacińskiego forinsecus 'z wierzchu, na 
zewnątrz, foris, extra': Forinsecus, id est intus 
wnątrz (war. lub.: *zawnątrzy; accepi librum 
possessionis signatum et stipulationes, et rata, 
et signa forinsecus Jer 32, 11) 1471 MamKal 213.

II. p rzy im ek : z gen. 'w środku czegoś,
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264 WNĄTRZ WNĘKA

wewnątrz czegoś, in aliąua re, intra dliąuid': 
A zatym Benadab ycyekaio wszedł w myasto 
do przebitka, gen bil wnotrz przebitka (intra 
cubiculum) BZ III Reg 20, 30; Nusz vy,... 
mądrczy zydowsczy, to czo yest yzwyrchu 
czasze..., to ... czysczyczye, alye czo yest vasz 
vnątrz (quod... intus est yestrum Luc 11, 39), 
*pelny* yestesczye drapyestva Rozm 305.

Wnet 'w krótkim czasie, natychmiast, zaraz, 
statim, illico : Ys on, komv sią gwalth sthal, ma 
wneth obiawycz y oskarzicz onego gwalthow- 
nyka 1498 MacPraw V I272; Ieslizebi on plinączi 
s thrzaskiem a wneth (statim ac in recenti) 
naprawiłby... on jasz, ktori skaził..., thedi 
bądzye wolien od placzenya they skody ib. 275.

Wnęczę *dziecko w stosunku do własnych 
dziadków, nepos, filii vel filiae filius vel filia': 
Stanislaus et Johannes, prefilii al. *wnoczanthe 
prefate Pechne 1417 StPPP II nr 1547; Nico- 
laus... contulit se ipsum, uxorem snam et nepo- 
tes suos al. swoya wnanczetha et omnia bona 
sua in tutelam 1460 AGZ XI 446; Wnączanta 
{war. lub.: vnvczątha) nepotes (venitque in 
Aegyptum cum omni semine suo, filii eius et 
nepotes, filiae et cuncta simul progenies Gen 
46, 7) 1471 MamKal 17; ~  *potomstwo, nepotes, 
p r o l e s Wnączatą {war. kal.: wnąky) nepotes 
(semen benedictorum domini est et nepotes 
eorum cum eis Is 65, 23) ca 1470 MamLub 205.

Wnęczęcy *należący do wnuka, ad nepotem 
pertinens : Jaschek... cum Sebastiano... habet 
ad terminos... pro medietate maternorum 
bonorum..., item pro puero filie sue, quia sibi 
breuiter facis et pro eo, ne aliquid ab alia uxore 
generares, quod impediret partem hereditatis 
ipsius vnączączi 1419 StPPP 11 nr 1633.

Wnęk f o r m y : n. sg. wnęk 1400 StPPP II 
nr 616, 1412 AKPr VIIIa 117, 1416 StPPP II 
nr 1457, etc.; ~  g. sg. wnęka M W  Ą5b; ~  d. sg. 
wnękowi 1461 AGZ XI 459; ~  n. pl. wnękowie 
1454 AGZ XI 400; wnęki 1471 MamKal 205; -  
g. pl. wnękow BZ Gen 31, 28. 55. Ex 10, 2; ~  
d. pl. wnękom 1402 StPPP II nr 881, BZ Gen 31, 
43, 1460 AGZ XI 448, etc.

Z n aczen ie:  ' dziecko płci męskiej (w pl. też 
w ogóle dzieci) w stosunku do własnych dziadków, 
czasem może też inny bliski krewny, np. brata
nek lub siostrzeniec, nepos, filius filii vel filiae, In
ter dum fortasse filius fratris vel sororis*: Non 
credendo ipsum Johannem esse priuignum vlg. 
wnank eiusdem Francisci 1400 StPPP II nr 616, 
sim. 1412 AKPr VIII a 117, 1416 StPPP II 
nr 1457; Idem *Quoniaz fuit cum puero al. suo 
wnak 1432 Przem I nr 2361; Dorothca, relicta 
Swanchonis, cum Petro, priyigno al. wranch

{pro wnanch) prefati Swanchonis 1445 Trześn 50; 
Iohannes Niger..., ayunculus al. wnank Cle- 
mentis Broda 1450 Przem II nr 641; Mai et 
Philipp, priyigny al. wnąkowye Georgii 1454 
AGZ XI 400; Nye chczyalesz my dacz mich 
dzewek a mich wnokow (filios meos et filias) 
poczalowacz BZ Gen 31, 28, sim. ib. 31, 55; 
Czsosz bich ya gym mogl... yczynycz dzewkam 
y wnokem {MamLub 14: wnukom) mim 
(nepotibus meis)? ib. 31, 43, sim. 1471 Mam
Kal 14, Rozm 115; Yoosz gdisz yszrzal Sychem, 
syn Emorow, wnok Eweow (filius Hemor 
Hevaei), y poczol yo mylowacz BZ Gen 34, 2, 
sim. Rozm 113; Ti mo<w)y w usszy syna twego 
a w usszy wnokow twich (nepotum tuorum) 
BZ Ex 10, 2; Nicolaus... inscripsit... Nicolao 
et Stanislao, suis nepotibus al. *wnyenkom, 
omnia bona sua hereditaria 1460 AGZ XI 448; 
Margaretha... donavit... Iohanni, nepoti al. 
wnąkowi [filio]... Stanislai... duas yillas 1461 
ib. 459; Nepos eius {sc. Mykythae) al. wnąk, 
dictus Costh 1462 AGZ XII 278; Joachimye, 
Anno..., naydczie my... przed obliczym wnąka 
wasszego, pana Jesussza, ... tu zawzdi laszko 
M W  45 b; ~  z fleksją łacińską: Heduigis totam 
medietatem opidi... Ottoni, filio Wncencii..., 
wnanconi suo ordinando,... assignauit 1403 
StPPP II nr 965; ~  Heduigis... duas yillas... 
Ottoni et Heduigi, wnancom su is,... assignauit 
1402 StPPP II nr 881; ~  'potomstwo, nepotes, 
proles': Wnąky {war. lub.: wnączatą) nepotes 
(semen benedictorum domini est et nepotes 
eorum cum eis Is 65, 23) 1471 MamKal 205.

Wnęka fo rm y: n. sg. wnęka 1400 StPPP VIII 
nr 10836, 1404 StPPP II nr 1063, 1448 Przem II 
nr 331, etc.; ~  d. sg. wnęce 1399 StPPP VIII 
nr 8500, 1403 StPPP II nr 965, 1404 ib. nr 1063, 
etc.; ~  ac. sg. wnękę 1469 StPPP IX nr 747, 
1470 AGZ XVI 78; -  /. sg. (po) wnęce 1468 
StPPP IX nr 690; ~  n. pl. wnęki 1452 Przem II 
nr 1046; ~  d. pl. wnękam 1495 AGZ XVI 262.

Z n aczen ie: *dziecko płci żeńskiej w stosunku 
do własnych dziadków, czasem może też inna 
bliska krewna, np. bratanica lub siostrzenica, 
neptis, filia filii vel filiae, interdum fortasse filia 
fratris vel sororiss: Jacussius... confessus est 
iam LX marcas grossorum Offce, wnance 
Office... a Johanne... recepisse 1399 StPPP VIII 
nr 8500, sim. 1403 StPPP II nr 965; Cum 
Pechna, eiusdem Elizabeth wnoka 1400 StPPP 
VIII nr 10836, sim. 1448 Przem II nr 331; 
Domina Heduigis... aduocaciam totam... He
duigi..., wnance sue uterine... assignauit sub 
isto contractu, quod eadem Hedyigis, wnanca 
sua, matrimonium... debet contrahere 1404
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StPPP II nr 1063; Quia dominus Vltus... pro i 
sua avia vlg. wnęka medietatem omnium debito- | 
rum predicti Zaianczek debuit solvere 1411 
Czrs 350; Avunculi dominicelle filie al. wnącze ! 
advocati ... interdixerunt reformacionem 1443 
AGZ XIII 137, sim. 1456 StPPP IX nr 535; 
Niclos..., Katharina et Barbara, proneptes sue 
al. wnąky 1452 Przem II nr 1046; Tey dzewcze 
so rzekły Ada, dzewka Elomowa, wnoka Ethe- 
owa (filiam Elon Hethaei) BZ Gen 36, 2; Nico- 
laus cum lohanne... fideiusserunt... pro perso- 
nis propinąuis, qui essent propinąuiores domini 
Rogala post istam prevignam al. po wnącze 1468 
StPPP IX nr 690; Que est propinąuior mihi 
quam tib i..., quia tibi est neptis al. wnaka et 
mihi est sororissa al. vyczana rodzona 1469 
ib. nr 781; Quas marcas Dobeslaus obligatus 
est solvere pro... virgine Barbara, nepote 
sua al. za wnąka 1470 AGZ XVI 78; Elizabeth... 
recognovit post mortem suam neptibus suis 
al. wnakam equalem divisionem 1495 ib. 262.

Wnętrek *wytrzebiony samiec świni, wieprz, 
porcus, maialis : Madialis est porcus domesticus 
castratus wnatrek ca 1500 Er z 122.

Wnętrności cf. Wnętrzność
Wnętrny cf. Wnętrzny
Wnętrza cf. Wnętrze
Wnętrzać cf. Wywnętrzać
Wnętrze coli, też pl. tantum Wnętrza fo r m y :

n. sg. wnętrze 1437 Wisi nr 228 s. 86, XV med. 
SKJ V 275, ca 1455 JA XIV 491, etc.; ~  g. sg. 
wnętrza XV med. GlWroc 58 r, BZ Tob 8, 2, 
Pul 44, 15. 118 arg. 7; ~  ac. sg. wnętrze 1444 
R XXIII 309, BZ Tob 6, 19, ca 1470 MamLub 
162; ~  /. sg. (w) wnętrzu XV med. R XXII 244, 
M W  9 a ; ~  n. pl. wnętrza ca 1428 PF I 490, 
1444 R XXIII 301; -  ac. pl. wnętrza FI i Pul 
108, 17, BZ  III Reg 17, 21. Tob 6, 5, XV p. post.
R XXV 201.

Z n a czen ia : 1. *zawartość tułowia, narządy 
w nim zawarte, wnętrzności, intestina, viscera : 
Wnotrza precordia ca 1428 PF I 490; *Wnadrze 
exta oris 1437 Wisi nr 228 s. 86; Wnatrza 
viscera (quem totus orbis non capit, portant 
puellae viscera) 1444 R XXIII 301; Cum 
fuissem illum intuita, qualiter percuciebatur..., 
comota sunt omnia viscera, wnatrze, mea XV 
med. SKJ V 275; Quis... discernere possit, 
qualiter splendor ille inaccessibilis virgineis se 
infunderit visceribus wnatrze {leg. w wnętrze?) 
ib. 279; Panye bosze moy, proszo, abi syo 
nawrocyla dusza tego dzecyocya w gego wnotrza 
(in viscera eius) BZ III Reg 17, 21; Dzyevycza 
Marya... vzrala yatego svego mylego syna..., 
poruschylo szye v nyey ynatrze yschytko nad

yey myłem synem Rozm 745; Kyedy yvz lyekl 
(sc. Judasz) na zyemy, tedy dzyvno k temv 
przyslo, yze vnątrze lalo szye v thy vsta yego, 
ktoremy byl boga czaloval ib. 769; ~  podmiot 
w sg., orzeczenie w pl.: Brzuch szye yemv 
(sc. Judaszowi) roskoczyl y vyplynąly yego 
vnatrze s nyego (Act 1, 18) Rozm 762; Ros- 
pukvschy szye vylaly szye yego ynatrze (diffusa 
sunt omnia yiscera eius Act 1, 18) ib. 769.

2. (w użyciach poetyckich i przenośnych) 
'wnętrze duchowe, życie duchowe, intima, inte
rior a (cordis, animaef: Oblekł se yest w prze- 
klocze yako w odzew y weszło yest yako woda 
w wnantrza yego (in interiora eius) FI 108, 17, 
sim. Pul; Wnatrze penctralia (hi, sc. sancti, 
... calcarunt hominum saevaque verbera, cessit 
his lacerans fortiter ungula nec carpsit penetra- 
lia) 1444 R XXIII 309; Quo uberius culpa 
fletur, eo alcior cognicio diyinitatis attingitur, 
quia ad yidendum internum lumen, *vnotrza, 
polluta dudum consciencia lacrimis renovata 
baptizatur XV med. GlWroc 58r; Wnątrze 
intima (hic, sc. ayarus, enim et animam suam 
yenalem habet, quoniam in vita sua proiecit 
intima sua Ecclus 10, 10) ca 1470 MamLub 162; 
Wszytka sława yego czory krolyowey od wnętrza 
(omnis gloria eius filiae regis ab intus, FI: od 
wnotrz) Pul 44, 15; <Mem się wykła)da wnętrze, 
bo tu molwy o myloszyerdzyu, yez yest z wnętrza 
Pul 118 arg. 7; O szwathloszczy blogoszla- 
wona..., napelny szerdeczna thwogych wyer- 
nych wnatrza (repie cordis intima, AKLit III 106: 
wnathrnosczy *serdecznye)! XV p. post. R XXV 
201; ~  z przy dawką w pl.: Ducha prostego 
odnow we wnatrzu mogich (in yisceribus meis 
Psal 50, 12, R XXII 244: w mem wnątrzv, 
FI i Pul: we czrzewech mich) M W  9 a.

3. 'środek jakiegoś pomieszczenia, pars interna 
domus’: On yemv (sc. przyjaciel przyjacielowi) 
<z> ynatrzą odpoyye rzekącz (ille deintus 
respondens dicat Luc 11,7) Rozm 274.

4. w przekładzie (może błędnym) czeskiego 
wyrazu jatra *wątroba, iecur': Rozplatay ribo 
to a wimy syerce gey y zolcz, y wnotrza (iecur) 
BZ Tob 6, 5; W to nocz pyrwo wrzucysz wnotrze 
ribye y ogen (incenso iecore piscis) ib. 6, 19; 
Wyiow s swey tobołki czostko syercza a wnotrza 
(partem iecoris) oney ribi y wrzucyl ge na ziwe 
wogle ib. 8, 2.

Wnętrznie 1. V  sobie, w duchu, w głębi duszy, 
in animo, in mente': Ipsi intra nos gemimus, 
adopcionem filiorum expectantes a gy my 
w nasz szamy wnatrznye wzdychamy, wyzwo- 
lenya synów bożych oczekawayącz (Rom 8, 23) 
XV med. SKJ I 97; Propter hoc nolite fieri
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imprudentes, sed intelligentes, gl. id est interius 
in mente legentes, que sit Yoluntas dei ale 
wnętrznye cztączy, czsso gest *abbo byłaby 
vola boża (Eph 5, 17) XV ex. ib. 118.

2. (o interpretacji tekstów biblijnych, de Scrip- 
turae sacrae interpretatione) 'w sposób uka
zujący skryte znaczenie tekstu, mystice, allego- 
rice : Mistice wnatrznie (R XXV 198: ducho- 
wnye), anagoice zwirzchnye, tropoloice przic- 
ladnye, allegorice duchownye, historiace podo- 
bnye 1444 R XXIII 304.

Wnętrzności cf. Wnętrzność 
Wnętrzność, też pl. tantum Wnętrzności, 

Wnętrności f o r m y : i. sg. wnętrznością 1466 
R XXII 24; ~  /. sg. (w) wnętrzności Rozm 
462; ~  n. pl. wnętrzności 1466 R XXII 15, 
M W  Ib—2a; ~  ac.pl. wnętrzności M W  43a, 
XV p. post. R XXV 182, EwZam 291; wnętrności 
XV ex. AKLit III 106; ~  l. pl. (we) wnętrnoś- 
ciach 1436 R XXIII 278.

Z n a czen ia : 1. 'wnętrze tułowia, narządy 
w nim zawarte, wnętrzności, intestina, viscera : 
Homo in maternis visceribus, gl. interioribus 
ve wnątrnosczach, oritur 1436 R XXIII 278; 
Nimis iratam vexat tumor, illa tumoris copia 
findit eam, gl. sc. ranam, guttura rupta, gl. vis- 
cera destructa wnątrznosczy vypukle, patent 
1466 R XXII 15; Sicut potaciones amare 
purgant interiora, wnatrznosczi, hominis, sic 
vera contricio purgat peccata XV p. post.
R XXV 182.

2. *narządy wewnętrzne jako siedziba uczuć 
i wzruszeń, wnętrze duchowe, interiora, intima 
cordis9 : Boga prószmy..., abi *bylli cziste 
wnątrznoszczy szercza (cordis intima) y bi 
odstąpił gnyew M W lb —2a;Ktorey naszwiatsza 
dusza w godziną wielebney mańki twoiey myccz 
bolesczi przeszedł y wnątrznosczi serdeczne 
przenyknal M W  43 a; A thy, dzyeczyą,
... *vprzeydzysz przed oblyczym pana gotho- 
vacz drogy yego, kv danyv navky zbavycnya 
lyvdv yego, na odpuszczenye grzechów gych 
przez vnatrznosczy myloszyerdzya (per viscera j 
misericordiae Luc 1, 78) boga naszego EwZam 
291; O swathlosczy nablogoslawyensza, napelny 
wnathrnosczy *serdecznye (repie cordis intima,
R XXV 201; szerdeczna... wnatrza) twoich 
yyernich sług XV ex. AKLit ITT 106; Górze 
vam, madrczy..., którzy *oczysczyczye, czo 
yest znątrz kyelycha [...], a vnątrznosczy {leg. 
w wnętrzności) pełny ^jesteście) kradzyeystva 
(intus... pleni estis rapina Mat 23, 25) Rozm 
462.

3. 'siła żywotna, vis vitalis9 (?): Florent arbusta 
gignencia poma yenusta nectare yitali, gl. yinaci 55
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potacione seu naturali yigore przyrodzoną 
wnantrznosczą, depositura mali 1466 R XXII 24.

Wnętrzny, Wnętrny f o r m y : n. sg. f. wnętrzna 
ca 1470 Mam Lub 1, XV ex. SKJ I 110; neutr. 
wnętrzne XV in. R XXIV 52, Rozm 585; ~  
g. sg. f . wnętrznej BZ III Reg 22, 25, Rozm 
217; ~  ac. sg. f. wnętrzną BZ Ley 8, 16. 25; ~  
/. sg. wnętrznym XV p. post. RRp XXV 182; 
neutr. wnętrznym 1448 R XXIV 353, Naw 
106; ~  /. sg. m. (w) wnętrznem XV ex. SKJ 
I 114; neutr. wnętrznem 1449 R XXV 167; ~
n. pl. neutr. wnętrzne XV p. post. R XXV 174; ~  
d. pl. neutr. wnętrznym 1444 R XXIII 306; 
~  ac. pl. f . wnętrzne Rozm 287. 379. 490; ~
1. pl. f  wnętrznymi 1444 R XXIII 309, 1461—7 
Serm 36r; ~  /. pl. (we) wnętrnych 1436 R XXIII 
278; / .  wnętrznych ca 1470 MamLub 246.

Z n aczen ia: 1. 'znajdujący się wewnątrz, 
w środku czegoś, internus, interior, intestinus : 
Attende, quod aurum internis, gl. interioribus, 
intrinsecis ye wnątrnych, nascitur latibulis 1436 
R XXIII 278; Vzrzisz tego dnya, gdisz wnydzesz 
do pokoia wnotrzney komori (cubiculum intra 
cubiculum) BZ III Reg 22, 25; In penetra- 
[bi]libus wnątrznich {leg. wnętrznych) komo- 

I rach aut zamczech (yidete insanias multas in 
j medio eius, sc. Samariae, et calumniam patientes 
! in penetralibus eius Am 3, 9) ca 1470 MamLub 

246; Ibat Ihus in ciuitatem. Notandum, quod 
quintuplex est ciuitas: interior vnathrz<n)e 
PamLit XXVII 307: *wnątrznye), exterior vyrz- 
chnye, superior yysze, deterior podleysze, infe- 
rior nyskye XV p . post. R XXV 174; ^  Przeth- 
wym {pro przeczyw) *wnatrysnym dnarn wyesz- 
my szalwyą a *bobrowye stroye, warszye {leg. 
warzże) tho poszpoly XV ex. GILek 46; Którzy 
by opychly od zley yylgotnosczy vnątrzney 
(hydropico qui fuerant tumentes ex humore)..., 
wschyczy... nathychmyast vzdrovyeny Rozm 
217; ^  w błędnym przekładzie łacińskiego
cxterior albo w błędnym odpisie wyrazu zewnętrz
ny: Vrzyczyesch y {leg. wrzućcież ji fgo5) 
v czyemnycza ynątrzną {leg. w ciemnice wnętrz
ne, in tenebras exteriores Mat 22, 13) Rozm 413; 
Sługą nyevzytecznego vrzuczczye yyeczny {pro 
ve czmy) ynatrzne (in tenebras exteriores 
Mat 25, 30) ib. 490, sim. ib. 287. 379.

2. 'zachodzący w psychice człowieka, odno
szący się do przeżyć psychicznych, uczuć, 
myśli itp., duchowy, intimus, qui in animo, 
corde situs est9: Naturalis instinctus ylg. wno- 
trzne {R XXII 344: *wnastrzne) ponokane vel 
poruszene XV in. R XXIV 52; Tu lux vera 
oculis (sc. mentalibus) wnatrznym oczom, sensi- 
bus zewnatrznimi smisly (tu, sc. deus, lux vera
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oculis, lux quoque sensibus) 1444 R XXIII 306; 
Gaudę visceribus, misiami, mater, in intimis 
wnatrznimi (gaude visceribus, mater, in intimis, 
felix ecclesia) ib. 309; Wnątrznym dusschnym 
wyesselym animo exultante 1448 7? XXIV 353; 
*Wzayemnyv, *wnatrzne, pospolna medzy sobą 
(antę omnia autem mutuam in vobismetipsis 
caritatem continuam habentes I Pet 4, 8) 
1449 R XXV 165; Vt det vobis secundum 
diuicias glorie sue yirtutem corroborari per 
spiritum eius in interiori homine, gl. sc. in 
cordibus vestris przesz ducha gego wnątrznem 
(leg. w wnętrznem) czlecze (Epb 3, 16, R XXV 
167: wnątrznem, leg. w wnętrznem, czele) 
w serczach waschych XV ex. SKJ I 114; 
Non verba pensanda sunt, sed affectus, lacrimis 
melius loquitur anima quam verbis, intimis 
affectibus, wnatrznimi zandzami, quam exterio- 
ribus vocibus 1461—7 Serm 36r; Energia, id est 
interior labor siue operacio... wnatrzna praczą 
(Prol II) ca 1470 MamLub 1; Aby, myły Yesu- 
kriste..., moya duscha vczyeschyl wnąthrznym 
veszelym Naw 106; Xpc dixit suis discipulis: 
Beati oculi, qui yident, que vos yidetis. Videa- 
mus hic, quia non omnes oculi fuerunt beati, 
qui Xpm yiderunt, quia oculi Pilati, Cayphe. 
isti omnes eum yiderunt et tamen non sunt 
beati. Sed dominus noster Ihus Xpus dicit 
oculos beatos suorum apostolorum interiores, 
wnat<r)zne, et exteriores, y wyrzchnye. Dicebat 
eis: Beati sunt oculi vestri, quibus yidetis meam 
incarnacionem, promissam a patre meo eterno 
XV p. post. R XXV 174; Sciebat enim ibi esse 
suum dilectum, quem intimo corde, wnathrz- 
nym, amabat XV p. post. RRp XXV 182; 
Manifesta autem sunt opera carnis, que sunt: 
fornicacio, immundicia, gl. id est cogitacio uel 
consensus, eciam si opere non impleatur 
wnętrzna nyeczystota w ymysle (Gal 5, 19) 
XV ex. S K J \  110; Alye myły Yesus nye yyerzyl 
ym, tegodla yze znal wschytky vnatrz<n)e mysly 
(Jo 2, 24) Rozm 212; Vnątrzne szamnyenye 
bądzye nass gryscz, ac sz mylosczyy zynątrzną 
nycz nye dbamy ib. 585.

3. w przekładzie (może błędnym) czeskiego 
wyrazu jatrny 'dotyczący wątroby, ad iecur 
pertinens : Tuk... y syatko wnotrzno (reticulum 
iecoris, Biblia taborska: branicy yatrnv) a dwye 
lyodzwyczy... zakadzy na ołtarzu BZ Lev 8, 16, 
sim. ib. 8, 25.

C f Wznętrzny
Wnić cf. Wejść
Wniebowzięcie (o Marii, matce Jezusa Chry

stusa, de Maria, matre Christi) *wzięcie do nieba 
wraz z ciałem, sumptio in caelum cum corpore*:

Virgo Maria in tempore sue asumpcionis, 
swego wnyebowszacza, fuit letificata XV med. 
SKJ V 274; Ku czczy a ku chwale krolewnye 

i a ye welebnemv wnebowzączw (ad honorem... 
assumptionis) XV p. post. R XXV 265.

Wniebowzięty (o Marii, matce Jezusa Chry
stusa, de Maria, matre Christi) wniebowzięta 
'wzięta z ciałem do nieba, in caelum cum corpore 
sumpta : Marzy swantha, wnebowyasztha (pro 
wnebowszyatha) XV in. CyzPłoc.

Wniesienie 1. (o ogniu, de igne) *podłożenie, 
actus inferendi, iniciendi : Eze Mykolay ogna 
ne wnosi any gego fneszenym Msczychne sad 
pogorszal 1437 PF VIII 17.

2. (o majątku ruchomym, de bonis mobilibus)
'włączenie do wspólnej własności, actus bona 
ad rem communem afferendi' : Gdi Fyebronia 
otmawyala swo maczerzisno, potem nigdi szye 
s oczsem nye dzelila any mu szadnego siadu za 
dzyal dala, any tamo mu dano siadu dla pyenan- 
dzy wnyeszyenya 1423 Kał nr 698; ~  *posag, 
dos' : Elizabeth... recognovit... Iohanni, marito 
suo, tricentos florenos... importacionis al. wnye- 
szenya, quos importavit in bona eius paternalia 
1495 AGZ XVII 320.

3. *bezprawne wprowadzenie się do cudzego 
domu, occupatio domus alienae praeter ius facta : 
Jakom ya nye wnyosl syą w then dom sha- 
moczwarth s sobye rownymy anym yey (sc. 
wdowy) domv zastapyl, gdzye yą yey mąsch szo- 
sthawyl ..., anym them wnyesyenym vmnyeysyl 
yey wasnosczy yako dwye kopye grossj 1491 
ZapWarsz nr 1716.

C f Wzniesienie
Wnieszać (?) 'nosząc dostarczać dokądś, do 

wnętrza czegoś, inferre, intro ferre : Pyenyodze 
za wyno a pyenyodze za grzech nye wnyeszano 
(pecuniam... non inferebant) do domu boszego 
BZ IV Reg 12, 16. ~  Zapewne błąd zam. wna- 
szano.

Wnieść, Wnieść się fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
wniesie Ort Mac 75; ~  imper. 2. sg. wnieś BZ 
Num 17, 10; ~  inf wnieść BZ Ex 36, 34. 
II Par 24, 6; ~  praet. 1. sg. m. wniosłem 1423 
Pozn nr 1150, 1479 ZapWarsz nr 1498; -śm 
wniósł 1435 Pozn nr 1650; -m wniósł 1466 
ZapWarsz nr 1246, 1470 ib. nr 2939, 1472 ib. 
nr 2966, etc. ; -m wnios 1499 ZapWarsz nr 1840; 
f. wniosłam 1473 ZapWarsz nr 1404; -m wniosła 
1419 AKPr VIII a 43, 1420 Pyzdr nr 679. 680, 
etc. ; -m wniesla 1434 KsMaz III nr 147; ja 
wniosła 1419 Czrs 213; 3. sg. m. jest wniósł BZ 
Num 19, 10; wniósł 1415 Kał nr 519, 1415 
Kościan nr 545, 1416 Kał nr 521, etc. e tc.\f. jest 
wniosła 1418 Kał nr 575, 1418 Pozn nr 1014;
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wniosła 1391 Pozn nr 124, 1400 ib. nr 436, 1401 
HubeSąd 74, etc. etc. ; wniesla 1396 Pozn nr 216, 
1419 Czrs 213; 3. pl. m. wnieśli 1432 Pyzdr 
nr 1073, BZ II Par 24, 10, 1466 TymSąd 73,
1468 TymProc 202; ~  condit. 1. sg. m. -bych 
wniósł 1435 Pozn nr 1652; 3. sg. f. by wyniosła 
1423 Pyzdr nr 710; neutr. -by wniosło BZ II 
Par 24, 6; 3. pl. m. (-)by wnieśli BZ Ex 16, 5. II 
Par 24, 11; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wnie- 
sion 1400 HubeZb 78, 1450 SprTNW  VIII 2,29,
1469 StPPP IX nr 731; neutr. wniesiono 1403 
HubeZb 104, 1418 Kościan nr 660, 1418 Pozn 
nr 942, etc.; n. pl. m. wniesiony 1418 TPaw VII 
nr 243, 1435 Pozn nr 1650; / .  wniesiony 1456 
ZapWarsz nr 1111; ~  praes. pass. 3. pl. m. są 
wniesiony BZ IV Reg 22, 4; ~  fut. pass. 3. sg. m. 
będzie wniesion BZ III Reg 14, 13; / .  będzie 
wniesiona BZ I Par 22, 19; neutr. wniesiono 
(będzie) BZ Num 18, 9; będzie wniesiono 
OrtOssol 50, 1; 3. pl. m. wniesiony będą BZ IV 
Reg 12, 4; ~  praet. pass. 3. pl. m. były wniesiony 
BZ II Par 34, 9. 14.

Z n a czen ia : 1. 'niosąc dostarczyć dokądś 
a. do kogoś, inferre, importare : a. bez określo
nego bezpośredniego kierunku i adresata: Alye 
szóstego dnya abi uczynyly, czso bi wnyeszly 
(parent, quod inferant) BZ Ex 16, 5; Ienze iest 
wrnyosl popyol krovi (qui vaccae portaverat 
cineres), nyecist bodze BZ Num 19, 10; ~  Fe- 
mina (sc. Eva) intulit (sc. peccatum ?), zenszka 
twarz wnoszla, femina (sc. Maria) fugauit ode- 
gnala 1456 ZabUPozn 86; ~  ogień wnieść 
*podpalić, succendere9: Eze Mykolay ogna ne 
wmosl any gego fneszenym Msczychne sad po- 
gorszal 1437 PF VIII 17; ~  b. w określonym 
kierunku, do konkretnie oznaczonego adresata: 
aa. określone miejsce docelowe: do czegoś: 
Jakosm ya nye wnosi slych pyenyandzy na 
dobre... anysm szą k tim pyenyandzom przysnął, 
czso wnyeszony do Posznanya 1435 Pozn 
nr 1650; O cthori lysth Jacub na myan zaluye, 
<ten> do mego domv nye wnyessyon chanzebnan 
rzeczan 1450 SprTNW  VIII 2, 29; Wnyes zasyo 
*rosgi *Aaronovi do stanv swyadecztwa (refer 
virgam... in tabernaculum testimonii) BZ Num 
17, 10; Bo on sam bodze wnyesyon do grobu 
(iste... solus inferetur... in sepulcrum) z lyvda 
Geroboamowa BZ III Reg 14, 13; Wszitki 
pyenyodze swyotich, gesz wnyesyoni do koscyola 
boszego bodo (quae illata fuerit in templum 
domini)... y ti, gysz dobrowolnye... wnoszo 
w koscyol boszi, ti wezmo kaplany BZ IV Reg 
12, 4; Gydzi ku Elchiaszowy..., acz zgromadzi 
pyenyodze, gesz so wnyesyoni do koscyola 
boszego (quae illata est in templum domini)

ib. 22, 4; Przeczesz tego nye bil pyleń, abi 
przipodzil slugy koscyelne wnyescz z Iudi... 
pyenyodzi (inferre... pecuniam), gesz soo vsta- 
wyoni Moysesem..., abi ge wnyoslo wszitko 
sebranye do stanv swyadeczstwa (ut inferret 
eam... in tabernaculum testimonii)? BZ II 
Par 24, 6; Zradowaly syo wszitka ksyosyota 
... a wszedszi wnyeszly (sc. piat) do skrzinye 
bozey (contulerunt in arcam domini) ib. 24, 10; 
Gdisz winosyly pyenyodze, które bili wnyesyoni 
do koscyola bożego (quae illata fuerat in tem
plum domini) ib. 34, 14, sim. ib. 34, 9; Yakom 
ya... nye wzyąlam skrzynky rzeczą kradzye- 
bną... y insschych rzeczy y nye wnyoslam gych 
do domv swego 1473 ZapWarsz nr 1404; 
Jakom ya chmyelv yego nye sdarl s chleva yego 
gwalthem anym go wnyosl do domv mego 
1494 ib. nr 1764a; ~  w coś: Jacosz pan starosta 
zalowal oth krolya, yszebych ya wnosi pyenyądze 
falschowne w gego myasto Poznan 1435 Pozn 
nr 1652; Quod Johannes... nye wyłowił zlo- 
dzeysky... stawv v Biskupicz any ryb z yego 
w szwoy doom wnyosl 1453 RTH  III nr 133, 
sim. 1422 Kai nr 830, 1459 ZapWarsz nr 1035, 
etc.; Czoszkoli za grzech y za vino dano bodze 
mnye a wnyeszono w stany *swyatich (quid- 
quid... cedit in sancta sanctorum) BZ Num 18,9; 
Vczincye swyocz panu bogu waszemu, acz bodze 
wnyesyona skrzinya zaslyvbyenya boszego... 
w dom[u] (ut introducatur arca... in domum) 
BZ I Par 22, 19; O *kkrore *rzecze od Zydowky 
żałowano na mya, thy rzeczy w moy dom nye 
wnyesyoni 1456 ZapWarsz nr 1111; Eze zlo- 
dzeye, kthorzy myod w borv Chrczonowy 
kradną, nye wnyesly w dom Przeczkow 1466 
TymSąd 73, sim. 1468 TymProc 202; Jakom 
ya... Jakvbowy dw (leg. dwu) polczv mąsza... 
nye wzianl anym w dom moy wnosszl 1470 
ZapWarsz nr 2939, sim. 1472 ib. nr 2966, etc.; 
Nye pobrałam oth nyey (sc. Dorotyjej) rzeczy 
domovich... anym gich wnyosla brzemyenyem 
w dom moy 1475 ib. nr 1198, sim. 1456 ib. 
nr 1021; Jako ja nye wszal w domv oczcza 
mego dzesszaczy kop grosszy... a gych nye 
wnoszlem w dom szwoy 1479 ib. nr 1498; 
Jakom ya nye przyscheth w dom Stanislawov 
*amy yemv wssal velny byaly gothovey, *amy 
ye wnossch w dom moy 1499 ib. nr 1840; ~  
bb. określony adresat: do kogoś: Yaco... nye 
pobrano Pyotrowy crawczewy... sukna chą- 
zebnyą rzeczą... any do nyego (sc. Michała) 
w dom wnyessono 1424 Kościan nr 1071; Jsch 
do Yana... nye wnyesyono rzeczy slodzyeysky 
Kropczynych 1491 ZapWarsz nr 1721; ~  przed 
kogoś: Gdisz czas bil, abi wnyesly skrzinyo
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przed krolya (ut deferrent arcam coram rege) 
przes roce sług koscyelnich BZ II Par 24, 11.

2. (o majątku ruchomym lub nieruchomym, 
głównie o posagu i spadku, de bonis mobilibus 
seu immobilibus, praecipue de dote et hereditate)
'przyłączyć do czyjegoś majątku, włączyć do 
wspólnej własności, afferre, addere ad rem 
communem : Ysz Potr sedmdzesantb pnew pczol 
tamo wnosi a ne ma nyczsey *przuplodu 1416 
Pozn nr 911, sim. 1429 ib. nr 1328, 1466 Zap- 
Warsz nr 1262; Czszo Paszkowa żałowała na 
Mykolaya, aby gego zona w[i]nosla oszmdze- 
szant grzywen wana w gego dom po gey striyu, 
tego yest ne wnosla 1418 Pozn nr 1014; Eze 
Jachna nye wnosla posagv... nics wancey gedno 
troye skotha 1428 ZapWarsz nr 2780, sim. 1401 
HubeSąd 74, 1427 Zab 538; Kedim za Staszka 
szła, tedim wnyesla dzesszancz kop gotouich 
pyenyądzi 1434 KsMaz III nr 147; ~  do kogoś: 
<Co> Swanthoslawa vneszla do szwego man- 
sza... do Tulecz pendzeszancz grziwen, <to 
mu) ge poloszila 1396 Pozn nr 216; Yaco Do- 
rothia wnosla do Schemky, swego brata, bydła 
y ginszego mało y uele yaco *dzenszacz grzywen 
1416 ib. nr 913, sim. 1420 Kał nr 759, etc.; Czso 
Szyman szalował na Yanusza, bi yego *yottwy 
wnyosla do nyego czterdzesczy grzywyen yego 
oczczysny, tam czso wnyosla, tho gey zaplaczil 
1423 Pyzdr nr 710; Yako Pyotr wnyosl dzeszancz 
grzywen groszy szyrokych do swe czcze z Grzy
bowa do Wyslawycz 1424 ib. nr 758, sim. 1420 
Kał nr 768, etc.; Kyedy zona wnyeszye pyenya- 
dze do maza OrtMac 75; ~  do czegoś: Jaco 
Butka wnosla do Ratay panczdzeszant grziuen 
svego possagu 1407 Kościan nr 334, sim. 1413 
Kał nr 421. 424, 1414 Kościan nr 514, etc.; 
Yakom po rosdzelenyv wnyosla szescz grzy
wen groszy do Ostrowa maczerzisny 1420 Pyzdr 
nr 679, sim. ib. nr 680; Jako do Symunouicz ne 
wneszono Mycolayowy maczerziszny 1427 AKPr 
VIIIa 170; Yako Szwanchnyna macz any oczecz 
nye wnyesli poszagu trzydzeszad grzywyen 
grossy siro<ki)ch do Falicowycz w dom pospo- j 
lithy 1432 Pyzdr nr 1073; Ysze Voyslaw... | 
wnoszl dwanascze grzivyen pyenandzy do Pyen- j 
kow w dom do svey Jagnyeschky 1444 ib. i 
nr 1261, sim. 1418 Pozn nr 960, etc.; ~  na coś: 
lako Stanislava ynossla swoy posak na Kiszewo 
1391 Pozn nr 124, sim. 1407 Kał nr 255, etc.; 
Eze Adamkowey dzeczy prababy wneszon posag 
na Craszewskego dzelnicze 1400 HubeZb 78; 
Ysz yest Katharzyna wnyosla tam na Westiza 
swego posagu trzidzeszczy grzywyen 1418 Kał 
nr 575; Jako Katharzina, moya mathca, ne 
wnoszla szedmy kop na moyą oczczyszna 1434

| ZapWarsz nr 627, sim. 1432 Kał nr 1058, 1436 
ZapWarsz nr 672; Jacom ya wnoszla trzy kopy 
na Maczeyowa dzedzyna poszagu szwego 1435 
ZapWarsz nr 650, sim. 1433 ib. nr 409; ~  w coś: 
laco Thomina szostra wnosla w Nalek... sto 
grziwen swego posagu 1400 Pozn nr 436; Yako 
Yanowi czotki dwadzescza grziwen posagu wne
szono w to dzedzin0 1403 HubeZb 104, sim. 1418 
Kościan nr 660, 1418 Pozn nr 942, etc.; Jaco 
Potrasz... ne ma yszitka tich penandzi..., 
czso ge wnosla gich matka swe maczerzisni 
w Kyyanczino 1406 Pozn nr 598, sim. 1416 ib. 
nr 807, etc.; Jako Andrzey... ne wszol wanczey 
s Katharzino, swo zono, poszagu, yedno pyancz 
grziwen any go wanczey w Chobenicze wnosi
1415 Kościan nr 545, sim. 1415 Kał nr 519,
1416 ib. nr 521, etc.; Esz ty pyenandze wnesyoni 
w tą dzedziną, szkand pan Micolay poszwan
1418 TPaw VII nr 243; Iacom ya w Miko- 
lay<o)w dom, mansza swego, wniosła (var. Czrs 
213: jaco ya... wnosla) dwanaczcze kop bidlem 
penandzi 1419 AKPr VIIIa 43, sim. 1463 Zap
Warsz nr 1135; Ysze Dorothka dwanaczcze kop 
wniosła (yar. Czrs 213: wnesla) w dom Miko- 
lai<o)w, mansza swego, bidlem y penandzmi
1419 AKPr VIIIa 43; Yaco possagu swey zony 
*wnoslzem panczdzezanth grziven v oczysno 
do Glaboczcza 1423 Pozn nr 1150; Yako ya 
Bogusław nye wzyal *szyeczsczydzeszand kop 
po szmyerczy Abramowey... anim gych wnyosl 
w dom oczcza swego 1466 ZapWarsz nr 1246.

| 3. 'wziąć z jednego miejsca i umieścić w innym
znajdującym się poniżej, deferre, e loco superiore 
deportare': Sum tam debilis..., quia propria 
yirtute ad motum aque descendere non yaleo... 
Nullus homo est tante yirtutis,... qui me 
deorsum, na doi, deferat wnyosl ca 1500 G7- 
KazB I 42.

4. 'wymyślić rozstrzygnięcie, orzeczenie, wyrok, 
sententiam ferre, decernere’ : Gosczye albo oko- 
lyczny ludze..., czo w wasz prawą foldrvyą albo 
ządayą, mayą thamo gyscze odpowyedacz, 
bandzely tho prawym ortelem wnyeszono (si 
hoc... fuerit consecutum, OrtMac 62: nalyezyo- 
no) OrtOssol 50, 1; In iudicio bannito et lo- 

| cato... ortilegium supremi iuris... portatum 
i est al. *wnyeszzyon 1469 StPPP IX nr 731.
| 5. wnieść się w dom 'zająć dom, wprowadzić
I się bezprawnie, domum praeter ius occupare': 

Jakom ya nye wnyosl syą w then dom sha- 
moczwarth s sobye rownymy anym yey (sc. wdo
wie) domv zastapyl..., anym them wnyesyenym 
ymnyeysyl yey wasnosczy yako dwye kopye 
grossj 1491 ZapWarsz nr 1716.

6. corruptum pro wwieść: *Gr0gy gego udzelal
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złote, przes które szerdzy wnyeszcz (Biblia 
taborska: vwesti) szyo mogły (per quos vectes 
induci possent) BZ Ex 36, 34.

C f Wznieść
Wnijć cf. Wejść
Wnikać 'kłaść się na czymś, incumbere, 

incubare : Frigora nec tantum cana concreta 
pruina aut grauis incumbens, wnykayvcza, 
scopulis arentibus estas, ąuantum i 11 i nocuere 
greges XV ex. YergGeorg 87. ~  C f Wznikać.

Wnimać, Wnimać się 1. 'być jakiegoś zdania, 
mniemać, uważać, sądzić, censere, putare, ex- 
istimare : Wnimal ies (Pw/: mnymal yes) złe 
(existimasti iniąue), isze bodo tobe podobni 
FI 49, 22; Wnimam (pro wniman) iesm (aesti- 
matus sum, Pul: mnyman yesm) se *stopaio- 
czimi w iezoro Fl 87, 4; Przestopayocze wmynal 
(pro wnymal) gesm (Pul: mnymal yesm) wszytky 
grzeszne szeme (praevaricantes reputavi omnes 
peccatores terrae) Fl 118, 119.

2. *rozmyślać, rozważać coś, cogitare*: Wnimal 
iesm (existimabam, Puł\ mnymal yesm), abich 
poznał to Fl 72, 16.

3. wnimać się 'spodziewać się (czegoś złego), 
suspicere, timere (aliąuid malumfi: Vtny prze- 
czywenstwo mogę, gegosz w<n)ymal gesm S0 
(quod suspicatus sum, Pul: wnymal yesm szye) 
Fl 118, 39.

Wniwecz c f  Nic
Wnorzenie cf  Wnurzenie
Wnorzyć cf  Wnurzyć
Wnosić 'nosząc dostarczać dokądś a. do kogoś, 

przynosząc składać w określonym miejscu, inferre, 
intro ferre': Jako poziczil Pretpelko w mne 
zamosstrzala y *wnoszel w pane dom do czalw 
(leg. działu), y o them pani we 1407 RtKon 
nr 239; Wszitki pyenyodze swyotich, gesz 
wnyesyoni do koscyola boszego bodo... y ti, 
gysz dobrowolnye... wnoszo (quam... inferunt) 
w koscyol boszi, ti wezmo kaplany BZ IV 
Reg 12, 4; Ale wszakosz nye biwali... wszelke 
ssodi złote a szrzebrzne s pyenyodzi, gesz 
wnosyly (quae inferebatur) do koscyola bo
szego ib. 12, 13; Wnosząncz in[ter]ferentes 
(in diebus illis vidi in Iuda... onerantes super 
asinos vinum et uvas... et inferentes in Ieru- 
salem die sabbati Neh 13, 15) 1471 MamKal 103; 
Quia ipse (sc. Iohannes) posuisset in arestum 
apud ipsum Greger attinencia cantrifusoria, 
que mater sua Hedvigis apportasset al. *wna- 
szyla ad ipsum Greger 1499 CracArt nr 1353. 
~  C f Wznosić.

Wnowe (?) 'z nowych zbiorów, po żniwach, 
post mersem, de novis frugibus ( ? ) : 0  cthore 
penodze szalował łaszek na Pawia, za thi

gemv ima dacz resz wnowe 1427 KsMaz II 
nr 2906, sim. ib.

Wnuczę fo rm y: n. sg. wnuczę 1417 KsN- 
Warsz I nr 8; ~  n. pl. wnuczęta ca 1470 Mam- 
Lub 17; ~  g. pl. wnucząt 1424 TPaw VII 
nr 3605, 1432 Kai nr 1062, 1465 LubPodk 
129; — d. pl. wnuczętom 1402 TPaw IV nr 848, 
BZ Ex 34, 7; ~  ac. pl. wnuczęta BZ Tob 9, 11, 
1469 WolffMiejsc 68; ~  i. pl. wnuczęty 1415 
KodPol III 374.

Z n a czen ie : 'dziecko w stosunku do własnych 
dziadków, nepos, filius vel filia filii vel filiae': 
Dałem duas partes wnuczotom, a sobem wsol 
treczo 1402 TPaw IV nr 848; Mulier Woycze- 
cha... una cum pueris ipsius filie Annę vlg. se 
wnucząthy 1415 KodPol III 374; Andreas... 
citayit Dorotheam... a suo vlg. dic<t)i wnu- 
C Z 0 ... et non comparuit termino et cum suo 
*wfnucz0 1417 KsNWarsz I nr 8; Quamdominus 
Crusch<viciensis) debet recipere eandem pecu- 
niam pro meliori puerorum, wnuczanth szwich, 
leuare 1424 TPaw VII nr 3605; Ysze pan Bo- 
dzey... nye dzelil Mykolaya, othcza thego tho 
dzeczancza,... tha czanscza v Sdzynicz hy 
wnuczanth gynschich 1432 Kai nr 1062; Veniens 
Michael... vna cum suis priuigneis al. sz wiro- 
czatha (pro wnvczathy) 1444 Przem I nr 3358; 
Gensze wraczasz nyeprawoszcz ot oczczow 
synom y wnuczyotom (nepotibus) do trze- 
czyego y czwartego pokolenya BZ Ex 34, 7; 
Abiscye wydzely swe dzecy przed sob0 y swa 
wnuczota (filios filiorum vestrorum) az do 
trzecyego y czwartego pokolenya BZ Tob 9, 11; 
Generosi actoris..., avi et tutoris nobilium 
Nicolai, Iohannis, Stanislai, suorum proavo- 
rum al. wnucząth 1465 LubPodk 129; Pro 
nepotibus suis al. za wnuczatha, videlicet Anna 
et Margaretha 1469 WolffMiejsc 68; Vnvczątha 
(war. kał.: wnączanta) nepotes (venitque in 
Aegyptum cum omni semine suo, filii eius et 
nepotes, filiae et cuncta simul progenies Gen 
46, 6) ca 1470 MamLub 17.

Wnuczka 'dziecko pici żeńskiej w stosunku do 
własnych dziadków, neptis, filia filiae vel filii : 
Wnwczka XV med. R XXII 40; Secunda linea 
consanguineitatis: nepos wnuk, neptis wnucz
ka nata post filium XV ex. GIWp 21, sim. ib.; 
Nona linea consanguineitatis:... ffratris nepos 
wnuk, neptis wnuczka ib.; Neptis, neptula 
wnuczką ca 1500 Er z 122.

Wnuk fo rm y: n. sg. wnuk 1399 StPPP VIII 
nr CCCIV 6, 1423 StPPP II nr 1930, 1441 
StPPP VII 362, etc. etc.; ~  g. sg. wnuka M W  
83a. 85b; ~  g. a. ac. sg. wnuka 1388 TPaw III 
nr 865; ~  d. sg. wnukowi 1401 KsZPozn nr 524,
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WNUK WNURZYĆ 271

1420 TPaw VII nr 1666, 1460 ArchTerCrac 
XV 77, 12; wnuku M W  101 b; ~  ac. sg. wnuka 
1453 KsNWarsz I nr 320; ~  v. sg. wnuku M W  
62a; ~  n. pl. wnukowie 1443 AGZ V 117, 1443 
AG Z  XIV 84, 1453 AGZ XIII 322, BZ IV 
Reg 17, 41; ~  g. pl. wnuków BZ I Par 8, 40; 
-  d. pl. wnukom 1443 AGZ XIV 114, cci 1470 
MamLub 14, 1488 Ziel I 170; ~  ac. pl. wnuki 
1486 AGZ XIX 204; wnuków M W  94a; -  i. pl. 
wnuki 1466 ZapMaz 57.

Z n a czen ie : 'dziecko płci męskiej (w pl. też 
w ogóle dzieci) w stosunku do własnych dziadków, 
czasem może też inny bliski krewny, np. bratanek 
lub siostrzeniec, nepos, filius (pl. pueri) filii 
vel filiae, interdum etiam filius fratris vel sororis9: 
Sicut Nicolaus non spoliauit nepotem, wnuca, 
Jaszconis 1388 TPaw III nr 865; Stachna 
et Nicolaus, wnuk eiusdem 1399 StPPP VIII 
nr CCCIV 6, sim. 1447 Przem II nr 213, 1449 
AGZ XI 343; Adam et Jacobus... fideiusserunt 
Dobeslao... et filio eius vlg. wnucowi dare 
decem scotos 1401 KsZPozn nr 524; Iste XXX 
marce latorum grossorum debent cedere Do
beslao, wnukoui domini plebani 1420 TPaw VII 
nr 1666; Recepisti sibi violenter ayuncum suum, 
wnuk dictum 1423 StPPP II nr 1930; Quod 
Mathias... est noster uerus consanguineus wnuk 
1441 StPPP VII 362; Nicolaus non est nepos 
vlg. wnuk eiusdem Bogussi uterinus 1443 RTH 
III nr 115; Huius vero Canuti nepos, gl. ąuidam 
filius fratris, wnuk *dzyadowey, avitam vlcisci 
volens iniuriam XV med. GIWinc 144; Sanctus 
Adalbertus... fuit eciam nepos, wnuk, Henrici, 
Romanorum regis XV med. R XXIV 360;
Idem pater Viti__ cum dominus astripotens
ei daret, quod conspiceret puerum, videlicet 
wnuka, tunc eciam ei debet dare eandem sum- 
mam 1453 KsNWarsz I nr 320; Wnuk nepos 
OrtCel 8, sim. OrtZab 529, etc.; Stanislao, 
nepoti suo al. wnukowi... dedit 1460 Arch
TerCrac XV 77, 12; Inter Stanislaum cum ! 
ipsius particibus et cum vnuky parte ab altera 
1466 ZapMaz 57; Seraphyn, filiaster al. wnug 
1468 KsRStWarsz I nr 99; Wnukom (war. 
kal., BZ: wnąkom) nepotibus (quid possum 
facere filiis et nepotibus meis? Gen 31, 43) ! 
ca 1470 MamLub 14; O Jezu, wnukv swyathey 
Anny, racz othpusczicznasze grzechi! M W  62a; 
Anna szwyatha, módl sye za namy, byszmy 
były dosthoyny wnuka thwego chwały M W  83a, 
sim. ib. 85 b; lusz apostholowie szyę weszelą, 
lana y dwu Iacubow, thwoych wnuków, maiacz 
szobą (leg. z sobą) M W  94a; Módl szye za j 
namy wnuku szwemv M W  101 b; Nobili j 
Iwasko..., genero suo, se in tutoriam commisit i

! (sc. Maxym) cum bonis suis..., nepotes al.
| wnvky suos, filios olim nobilis Stephani, ipsius 

proprii [...] in tutoriam 1486 AGZ XIX 204; 
Nona linea consanguineitatis: ... ffratris nepos 
wnuk, neptis wnuczka XV ex. GIWp 21; ~  
Dicti nepotes al. wnukowe Iohannis 1443 AGZ 
V 117, sim. 1443 AGZ XIV 84, 1453 AGZ XIII 
322; Iohannes... solvit nepotibus al. wnukom 
suis... yiginti quinque marcas 1443 AGZ XIV 
114; Bo sinowye gych a wnvkowye (nepotes), 
iako czinyly oczczowye gych, tak czinyly asz 
do dzysyego dnya BZ IV Reg 17, 41; Biły sino
wye Vlam moszowye przevdatny... a wyele 
maioci sinow y wnuków (filios ac nepotes) 
BZ I Par 8, 40; Ipse Adam... nepotibus, wnu
kom, dicti Pylyk... satisfecit 1488 Ziel I 170.

Wnuka fdziecko płci żeńskiej w stosunku do 
własnych dziadków, czasem może też inna bliska 
krewna, np. bratanica lub siostrzenica, neptis, 
filia filii vel filiae, interdum etiam filia fratris vel 
sororis9: Katherina... et Anna..., sorores ger- 
mane..., neptes al. wnuky olim domini Thome 
1464 StPPP II nr 3744; Vnuca neptis XV 
p. post. PFW 30; ^ z fleksją łacińską: Domina 
condam Smilonis... suam wnucam Pechnam 
<ponere habet) 1397 StPPP VIII nr 5924; 
Domine advocate! Interroga suum scabinum, 
utrum ego sum propinquior post meam filiam 
et post meam wnukam XV OrtWpM  15.

Wnukiew fo rm y: n. sg. wnukiew 1456 
ZapRpZambr 1, 211, ca 1460 MPKJ II 379; -  
g. sg. wnukwie 1462 ZapRpWiz 1, 195v; ~  
d. sg. wnukwi 1447 Monlur III 144; — ac. sg. 
wnukiew Sul 37.

Z n aczen ie:  'dziecko pici żeńskiej w sto
sunku do własnych dziadków, neptis, filia filii 
vel filiae’ : Martinus... recognouit, quia tenetur 
quatuor sexagenas filie Czanokonis et Clowyne 
wnukwy 1447 Monlur III 144; Francyszek 
wnukephi (neptem) swogą Lucziyą... wszyąl na 
swą pyeczą Sul 37; Nepotula al. wnukyew 
1456 ZapRpZambr 1, 211; Wnukew neptis 
ca 1460 MPKJ II 379; Sue filie al. szwey wnuk we 
1462 ZapRpWiz 1, 195v.

(Wnurzenie) Wnorzenie * włożenie do wody, actus 
( in aąuam) intinguendi9: Baptismus est intinccio in 
aqua, verbo vite sanctificata, gl. intinccio wno- 
rzenye XV p. post. GIDom 59.

(Wnurzyć) Wnorzyć ' włożyć do wnętrza czegoś, 
pogrążyć w czymś, immittere, immergere : Talem 
Iohannem siue peccatorem filius dei in crvce 
amarissime commendavit, in qua recommenda- 
cione... tam profundissimam misericordiam 
eius yisceribus immisit et immersit, wnorzyl, 
yt nulla ynquam... culpa inyeniri possit XV
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272 WNURZYĆ WODA

med. SKJ V 281; Vt huiusmodi recomendacio 
(sc. peccatoris penitentis) tanto arcius in eius 
(sc. Mariae) visceribus immergeretur wnorzono 
ib. ; ~  Non mirum, quod ita Nacta dissolute, 
rospustnye, viuebat, nam sic fuit profundatus, 
ynorzon, yiciis, quod nesciebat iam discernere, 
rosnacz, inter virtutem et yicium XV med.
R XXIII 269.

Woda f o r m y : n. sg. woda 1310 PPom 603, 
Gn gl. 41 a, FI i Pul 17, 13, etc. etc.; ~  g. sg. 
wody Gn 174a, jF/ i Pul 80, 7. 105, 32, etc. etc.; ~  
d. sg. wodzie Gn 174a, XV med. Zab 523, BZ 
Num 19, 9, Rozm 117; ~  ac. sg. wodę 1400 
Pozn nr 467, FI i Pul 65, 11. 77, 19, etc. etc.; ~  
i. sg. wodą 1419 Pozn nr 1048, 1420 ib. nr 1063, 
ca 1420 R XXV 229, etc. etc.; ~  l. sg. (w) wo
dzie (1392) 1587 KodWP III 648, FI i Pul 22, 2,
1418 TPaw VII nr 362, etc. etc.; ~  n. pl. wody 
FI i Pul 45, 3. 68, 1. 76, 15, etc. etc.; ~  g. pl. wod 
FI 17, 17. 64, 10, FI i Pul 1, 3, etc.; ~  d. pl. 
wodam BZ Ex 7, 15. 8, 20, 1466 R XXII 13, 
Rozm 186; ~  ac. pl. wody FI Is 4, FI i Pul 32, 7. 
77, 16. 19, etc. etc.; ~  i. pl. wodami FI i Pul 
28, 3. 103, 3, ca 1428 PF I 481, etc.; ~  /. pl. 
(na) wodach FI 28, 3, FI i Pul 23, 2. 73, 14, etc.

Z n a czen ia : 1. *przeźroczysta bezbarwna ciecz 
wypełniająca zagłębienia ziemi, bijąca z ziemi 
lub spadająca deszczem, służąca jako podstawowy 
napój, aqua’ (często w liczbie mnogiej) : W okro- 
dze iego stan iego: woda czemna (tenebrosa 
aqua) w obloczech powetrznich FI 17, 13, 
sim. Pul; Gospodzin... na wodze postroben- 
stwa (super aquam refectionis) wzch<o)wal 
me FI 22, 2, sim. Pul; Wiwodl wodo (aquam) 
z opoky Fl 77, 19, sim. Pul, sim. FI i Pul 65, 11, 
2?Z Is 48, 21, etc.; O chtoro wodo zalowal na 
mo lasek, tom ya brał..., eze mi otpusczil, 
s gego studney 1402 KsMaz I nr 170, sim. 1404 
RtGn nr 110, 1441 ZapWarsz nr 700; Voda 
aqua H I9 Rost nr 5265, sim. ca 1450 GIJag 96, 
1472 Rost nr 1036; Gorocza yoda aqua tepida
1419 Rost nr 5266; Przetocz stoi weliky sweboda, 
staye na nym pywo y voda y k temu moszo 
y chlep Slota w. 9; Po wszaczu otpusczeną 
yali gy..., rąnili, vodą polewą<li> y klodowaly
1420 Pozn nr 1063; Pirzwe lozisko, kąndi bil 
zbyeeg wodi (decursus aquae, Dział 1: brzegy, 
ktorimi pyrwey woda rzeky czekla), za prawe 
granice maa bicz ymano Sul 21; Ano sz wyrzchu 
szła przygoda: nyegdi mrosz, nyegdi woda 
Aleksy w. 106; Ale nyechacz przynyosso ma
lutko wodi (aquae) a omiyo wassze nogi BZ 
Gen 18, 4, sim. ib. 24, 32; Vszrzala wodi studny- 
czo (puteumaquae) ib. 21, 19; Nyemogły Egip- 
stzy wodi rzeczney (aquam fluminis) pycz I

BZ Ex 7, 21, sim. ib. 7, 24; Nye bodzeczye 
nyczs surowego geszcz any uwarzonego w wo- 
dzye (nec coctum aqua) ib. 12, 9; Day nam 
wody (aquam), acz bodzem pycz ib. 17, 2, sim. 
ib. 15, 22. 34, 28, etc.; Nye bodze gescz tego, 
czosz iest poswyoczono, ale gdisz omige czalo 
swe wodo (aqua) BZ Lev 22, 6, sim. ib. Deut 
23, 11; Inferius aggeris nulla obstacula facere 
debet, que sustentarent al. wspiraliby wodą 
1479 AG Z  XIX 179; Iacz vodą (aqua Luc 3, 16) 
krezą vas EwZam 299, sim. Rozm 185; Myły 
Yesus od svey matky vzyal trochą maky y stail 
z voda Rozm 122; Vstąpywschy svyąthy Pyotr 
na vodą z lodzyczye y chodzyl po morzv 
(Mat 14,29) ib. 351; ~  Pokazali sose stu[n]dne 
wod (fontes aquarum, Pul: studnye wody) Fl 
17, 17, sim. Fl i Pul 106, 33; On na wodach 
(super maria) zaloszil iest io (sc. ziemię) y na 
rzekach nagotowal iest io Fl 23, 2, sim. Pul, 
M W  40a, sim. Fl 28, 3, Fl i Pul 135, 6; 
W powodz wod wela (in diluvio aquarum multa- 
rum) ku bogu se snadz ne przibliszoo Fl 31, 8, 
sim. Pul, sim. Fl i Pul 92, 5, M W  124b, Pul 
Hab 23; Iacosz szoda ielen ku studnam wod 
(ad fontes aquarum, Zab 523: ku vodze stu- 
dzyonney), taco szoda dusza moia k tobe, 
bosze Fl 41, 1, sim. Pul, sim. Fl 64, 10, 
BZ Ex 15, 27, etc.; Wznaly so y moczili so se 
wodi (aquae) gich Fl 45, 3, sim. Pul; Zamoczil 
ies głowi smokow w wodach (in aquis) Fl 73, 14, 
sim. Pul, sim. Fl i Pul Moys 11, BZ Ex 15, 10; 
Rozdarł morze y przewodl ie y postawił wody 
(aquas) iaco w mochirzu Fl 77, 16, sim. Pul, 
sim. Fl Is 4, FU Pul 32,7; Wiwodl yaco rzeky 
wodi (aquas) Fl 77, 19, sim. Pul; Bo vderzil 
iest opoko y plinoli wody (aquae) Fl 77, 23, 
sim. Pul, sim. Fl i Pul 104, 40, BZ Is 48, 21; 
Genze pokriwasz wodamy (aquis) wirzchi gego 
(sc. nieba ?) Fl 103, 3, sim. Pul, sim. Fl i Pul 28, 3; 
Medzy posrzodkem gor poydo wodi (aquae) 
Fl 103, 11, sim. Pul 1456 R XXXIII 182; 
Obroczyl wody (aquas) gych w krew Fl 104, 28, 
sim. Pul; Poloszyl pvscze w stawy... wod (in 
stagna aquarum) a ziemo przez wody (sine 
aqua) w wychody wod (in exitus aquarum) 
Fl 106, 35, sim. Pul; Chwalcze gy neba neb 
a wody (aquae), gesz na nebe so, chwalcze 
ymo panowo Fl 148, 4, sim. Pul; Sgromaczczye 
sze wodi (aquae), gesz to pod nyebem so, 
w myasto gedno BZ Gen 1,9; Bocz ya przywyo- 
do wodi s potopu (aquas diluvii) na szemyo 
ib. 6, 17; Wodi (aquae diluvii) szo rozwodnyli 
po wszey semy ib. 7, 10, sim. ib. 7, 17. 19, etc.; 
Gydzy k nyemu (sc. faraonowi) z zarayn, owacz 
winydze k wodam (ad aquas), a stanyesz w pod-
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WODA WODA 273

kanyu gemu na brzegu rzecznem BZ  Ex 7, 15, 
sim. ib. 8, 20, 1466 R XXII 13; Pyłem wodi 
(aquas) czvdze a wisuszilem slopyenmy nog 
mich wszitki wodi (aquas) zawarte BZ IV 
Reg 19, 24; Gdisz ge woyska... Egypskich 
scygala, tak gest wodamy (aquis) zatopyona, 
isze z nych nyzadni ziw nye ostał BZ Judith 5, 13; 
Trzeczya rzecz, aby dotknyenym svego czyalo 
(pro czyala) mocz odnoyyenya dal vodam 
(aquis) Rozm 186; Svyąty Yan Krz<ci)czyel, 
ten tamo takye krzczyl..., bo szą tamo były 
vody yyelykye (aquae multae Jo 3, 23) ib. 239; 
Czvartego dnya bądzye gorzecz morze y vody 
(aquae) ib. 479; ~  u wody 'przy wodzie do 
mycia rąk, podczas mycia rąk, inter manus 
aqua lamndas’ : V wody szo poczina czescz: 
drzewey nisz gdi szodo *gestcz, tedyo (leg. tedy 
ją) na rocze dayo Słota w. 56; ~  ~  użycia 
przenośne i poetyckie: Iaco woda wilii iesm se 
(sicut aqua effusus sum) y rozproszoni so 
wszitki cosci moie FI 21, 14, sim. Pul; Posiał 
z wisocoscy y wzol iest me y wyol me z wod 
wela (de aquis multis, Puk. z wyelykych wod, 
sim. FI 143, 8) FI 17, 19, sim. Pul 143, 8; Zba- 
wona me vczin, bosze, bo weszli so wodi 
(aquae) asz do dusze moiey FI 68, 1, sim. Pul, 
Rozm 733; Wiwol me od tich, gisz nenazrzely 
me, y z globocosci wod (de profundis aquarum) 
FI 68, 18, sim. Puł; Widzeli so cze wodi (aquae), 
bosze, widzeli so cze wodi (aquae) y bali so se 
FI 76, 15, sim. Puł, sim. Puł Hab 15; Strvmen 
prześlą gest dvsza nasza, snadz przyslaby (pro 
przeslaby) była dusza nasza wodo neczyrpoczo 
(aquam intolerabilem) FI 123, 4, sim. Puł; 
K tey czistosczy nabiczu trzeba tich wod: 
napyrwey wodi mądrosczi, to gest bożego słowa 
ma rad słuchacz XV med. R XXII 241; Ta to 
woda nalepyey a pewnyey omiwa szmazanye 
serdeczne ib.; Nade mno stwyrdzyl szye gnyew 
twoy y wszystky wody (fluctus, FI: rzeky) 
twe wwyodl yes na myę Puł 87, 7; Laszkava 
panno M aria,... napoy nasz vodą gorzkosczy, 
bychom opłakały szlosczy ca 1500 Pieśni Wład 
174 jako jeden z czterech elementów:
Prestocz Xpc na (pro ne) chczal gest byl 
cloueka stvorzycz... s vod|z]y, isbicz on ne bil 
necisthy Gn 174a; Isczy szema naprzecif vodze 
gest szucha a naprzecif pouetrzu gest ona 
moczna a tesze naprzecif ognevy gest ona... 
szymna ib.; Yze Xpus stworzył zywyoly, to 
yest zyemye, wyatr, ogye<ń>, wodę Puł 73 arg.; 
~  ~  jęczmienna woda, woda jęczmienna enapój 
warzony z jęczmienia albo rzadki kleik jęcz
mienny, decoctum hordei : Voda yączmenna 
tisanna 1472 Rost nr 1034; Yaczmyenna vodą

tipsana ca 1500 Erz 122; ~  woda kropiona, 
oczyszczenia, poświęcona, uczyszczona woda 
'woda używana przez Żydów do rytualnego 
oczyszczenia, przygotowywana przez zmieszanie 
z popiołem z jałowic, aqua cinere iuvencarum 
admixto, qua Iudaei in expiationibus ritualibus 
utebantuF: Sbyerze mosz cisty popyol krovi..., 
aby bil... k wodze kropyoney (in aquam 
aspersionis)... Wszelki, ktoris by dotknol czlo- 
wyeczey dvsze marlini a nye bil pokropyon 
to wodo (hac commixtione), pokala stan bozi 
BZ Num 19,9. 13; Sginye dvsza gego..., bo 
swyotinyo bożo pokalal a nye iest wodo ociscze- 
nya (aqua lustrationis, MamKal 42: wodą 
poszwyanczoną) pokropyon ib. 19, 20; Wszelki, 
ienze *dotkney wod ocisczenya (aquas expia- 
tionis), nyecist bodze asz do wyeczora ib. 19, 21; 
Vczisczona voda aqua lustracionis (war. łub.: 
yyczysczeną; purificabis eos, sc. Levitas, iuxta 
hunc ritum: aspergantur aqua lustrationis 
Num 8, 7) 1471 MamKal 40; ~  woda odma
wiania, odmówienia, przeciwieństwa, przeciwo- 
mołwienia, wody odpowiadane, odpowiednie 
(o wodzie wydobytej ze skały na pustyni przez 
Mojżesza po buncie Żydów, de aqua a Moyse 
e saxo in deser to prolata): Kusił iesm cze v wodi 
przecywomolwena (apud aquam contradictio- 
nis, Puł: v wody przeczywyeynstwa, sim. FI 
i Puł 105, 32) FI 80, 7; Ta iest woda odmawanya 
(aqua contradictionis), gdzes so syo karcili 
synowye israelsci przecziwko panv BZ Num 
20, 13; Tocz so wodi *odmowyenyo (aquae 
contradictionis) w Kades na pvsci Syn ib. 27, 14; 
Boscze przevinili przecziwko mnye... wod (leg. 
u wod) odpowyednich (ad aquas contradictionis) 
BZ Deut 32, 51; Vczene twe od moza swyotego 
twego, gegozesz skvszil... y *sodzillesz v wod 
*odpowyadzanich (ad aquas contradictionis) 
ib. 33, 8; ~  woda picia bożego 'woda używana 
w sądzie bożym, ujawniająca ewentualne kłam
stwo, rodzaj sądu bożego u Żydów, aqua potatio- 
nis domini, quae vocabatur, id est iudicium dei, 
quod in usu apud Iudaeos erat': Szyyye bog, yze 
nynye tobye (sc. Josefowi) kaza pycz vodą 
pyczya bożego (aquam potationis domini), 
a nathychmyast vkaze grzech tvoy Rozm 59, 
sim. ib. 60; Gdyś yest vezvan Iozeph do ołtarza 
y dana yest yemv voda <picia bożego) (aqua 
potationis domini), yeyze kto by ykuszyl ly[a]~ 
szącz (leg. łyżąc).. .,  bog daual nyektore znamye 
ib. 59; ~  różana woda 'wodny wyciąg z kwiatu, 
nasienia lub in. części róży (francuskiej), uży
wany jako lekarstwo, succus e Rosa Gallica L. 
expressus, a medicis adhibitus : Rosana voda 
aqua rosacea 1419 Rost nr 5267; ~  wody wie-
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dzione 'rodzaj akweduktu, aąuaeductus ąuidam : 
Kako yczinyl (.sc. Ezechijasz) stawek a wodi 
wyedzone (piscinam et aąuaeductum) BZ IV 
Reg 20, 20; ~  zła woda 'brudna woda po myciu 
naczyń kuchennych, aqua rerum ablutione sordi- 
data5: Thv pod wszchodem leszal (sc. Aleksy), 
kaszdi nany pomygye, szlą wodą lal Aleksy 
w. 182; ~  żywa woda, woda żywa 'woda pły
nąca', źródlana, aqua viva, fluens' : Nabyoro *po- 
pyvlv zezonego (Opalonego9) za grzechi y *wlege 
ziwey wodi (aąuas vivas) na nye w ssond BZ 
Num 19, 17; Panye boże,... otworz gim skarb 
twoy, stvdnyo wodi ziwey (aąuae vivae), aby 
nasiczeni przestali semranya swego ib. 20, 6; 
Zyvich wod (war. lub.: szywich aut szyemye, 
leg. z ziemie, przystayaczych) aąuarum viven- 
cium (puteus aąuarum viventium, quae fluunt 
impetu de LibanoCant4,15) 1471 MamKal 148; 
Ktokoly gednemv namnyeyschemv s thych da 
telko czaszą vody zyvey (calicem aąuae frigidae 
Mat 10, 42) v ymye zvolyenyka m ego..., nye 
straczy zaplathy svoyey Rozm 314; ~  woda 
żywa, woda ciekąca w wieczny żywot (symbol 
odnowienia duchowego, de signo animae reno- 
\atae): On by tobye dal vody zyvey (dedisset 
tibi aąuam vivam Jo 4, 10) Rozm 245; Vodą 
(aqua), którą ya dam, bądzye v nym studnya 
vody czyekvczey w yyeczny zyvot (fons aąuae 
salientis in vitam aeternam Jo 4, 14) ib. 246; 
Kto v mye vyerzy.. .,  rzeky zyvey vody (aąuae 
vivae Jo 7, 38) poczyeką z yego zyvota ib. 459; 
~  prawdopodobnie już nomen proprium: De 
predicta vero villa Goluskyna procedendo ad 
locum, qui Warnowa woda vlg. vocatur 1310 
PPom 603; Item pratum dictum w zimne wodę 
(1392) 1587 KodWP III 648.

2. *ciek wodny (potok, rzeka) albo zbiornik 
wody stojącej (staw, jezioro), aqua fluens (tor- 
rens, fluvius) vel stagnans (stagnum, lacusfl: 
Iaco Wawrzinecz trzimal woda Missyno trzi 
lata s pocogem 1400 Pozn nr 467, sim. 1417 
Pyzdr nr 507; Yacom ya Regnolda ne othbil 
kyem <o)th wody 1405 KsMaz I nr 596; Acz 
czso yczinil Andrzey Szdzichoui, to yczinil za 
gego poczantkem, kedi gi na swey yodze 
zastał 1418 TPaw VII nr 362; Ma gidz graniczą 
tą szamiczą, asz na doi do mlinow xsząsa woda, 
czszo rowem gidze... Wącz od gori xsząsa zema, 
a gego bioto a voda y geszoro 1419 Pozn nr 1048; 
Mathias... mansit jurę circa istam partem 
lacus... esz do palew, et ita: Aqua debet esse 
Mathie, et Stephani terra, per istum locum, 
póki woda wylewa, perpetuis temporibus 1420 
TPaw VII nr 1710; O gensze mlin i wodo 
Marthyn szalował na Samosanda, o tho szo on

s nim rosdzely 1421 PF VIII 16; Yze iako (pro 
tako) dawno, yakom byskup, z onem gesth 
w dzersenu they wodi y pothoku 1423 AKPr 
VIII a 162; Jako Wisotha widzersal mymo 
sesczdzesatk lat y swem (leg. z swem) otczem 
ta voda, gdzese yasz byl 1423 Kai nr 861; 
Nadzeszly czloweka swego na zemy abo na 
wodze, swandy ('wszędy5) węszmy gy 1423 
RtKon nr 404, sim. 1426 Pyzdr nr 818; Ize pany 
Wichna slą szamowtora... na czascz yego vody, 
a tamo... pobrała yesd ryb 1427 Pozn nr 1267; 
Jaco mich troge dzeczi nye napauali w Jacubowe 
wodze bidla siło 1427 ZapWarsz nr 2716, 
sim. ib., sim. 1446 ib. nr 1279. 1281; Zasta- 
wyamj dzedzini nassze... ze wszitkimi wodami, 
cum omnibus... aąuis, y tesze lokami ca 1428 
PF I 481; Arvum vel niuam prope ecclesiam... 
secus decursus aąuarum, vel podług *wodom 
(1433) XVII DokMp II 168; Jacom ya ne odbył 
Sczepanowy bydła od vody poszpolney gwałtem 
1448 ZapWarsz nr 831, sim. ib.; Czarny so 

; waszych bogow ob<ra)szy, alle... odpuscy- 
cyesz naam, acz ge do wody donyesyemy 
y zmygemy Blaż 321; Wodzie (leg. w wodzie, 
BZ: przes rzeko) amne (amne transmisso, 
pergeret, sc. Jacob, contra montem Galaad 
Gen 31, 21) 1471 MamKal 14; Jakom ja panv 
Mjcolayeyy... nye vkrathl ryp s szadzem s wody 
1475 ZapWarsz nr 1389; Abysczye my dali 
(sc. archanjeli boży) m ocz..., yzby mye zadny 
nyeprzyyaczyel nye mogl pothąpycz na drodze 
y na wodzye any w ognyy Naw 185; Cliczyenye 
pyczya szą czyrpyely a kv yodzye (ad aąuam) 
albo kv studny rzatko przyschły Rozm 117; 
Bo Zyd każdą vodą zovye tarsys, czvsch morze 
(omnem aąuarum collectionem vocat Hebraeus 
tharsis) ib. 213; ~  błotne wody 'bagnisko, 
moczary, palus, loca palustria : Qum immundus 
exit spiritus ab homine, yadit per inaąuosa 
loca... Quid sunt inaąuosa, blothne wodi, nisi 
corda gentilium? XV in. GIKazB II 88; ~  cie
kąca woda, woda ciekąca, ciekące wody, wody 
ciekące, woda płynąca 'rzeka, strumień, fluvius, 
torrens5: A bodze iaco drzewo, iesz szczepono 
iest podług czekocych wod (secus decursus 
aąuarum), iesz owocz swoy da w swoy czas 
FI 1, 3, sim. Pul; Wniwecz wnidoo iako woda 
czekocza (aqua decurrens) FI 57, 7, sim. Pul; 
Tesz chczemy dzirzano bycz o dąmbyech lesz- 
nych albo w leszech wodnych, tho yest przy 
Warczye alybo przy kthorychkole wodach czeką- 
czych (circa alias aąuas decurrentes) yroslych 
Sul 59; Wstawyamy, ysz kędy by ktho... wdrvge- 
go pana wszy [...] w gezerze, w stawye alybo 
w czekączey yodze (quod si quis... furtum
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fecerit in lacu... vel in aqua fluenti, Dział 56: 
w rzecze), ... szkodą czirzpyączemv ma do- 
szycz vczynycz Sul 68; Stała gest woda plynocza 
(stetit unda fluens, FI i Ful Moys 8: rzeka 
*czekocza) BZ Ex 15, 8; Ysze... panossą 
Mychal... yysznal..., ze przedal... polowyczu 
v Vythanowycz... panosszy Sbygnyevowy... 
s robotamy,... vodamy czy<e)kaczymy y stoya- 
czymy 1498 SKJ III 335; ~  martwa woda 
* stojąca woda, pozbawiona odpływu, aqua stag- 
nans, stagnum : Incipiendo a sumitate piscine... 
distincciones granicierum stare debent per 
aquam vlg. poky marthwa woda stogy 1435 
KodMazL 184; Circa quam vallem al. vyr 
stare debet aqua mortua al. martwa woda 1445 
LubZiemRp I 311.

3 . 'płyn lub wydzielina tkanki ludzkiej przy
pominająca swoim wyglądem wodę, corporis hu- 
mani elementum umidum : Quando enim decola- 
tus fuit (sc. sanctus Paulus), lactis vnda de suo 
corpore exiuit tedy vocz s gego czala sio gest 
mleko y voda Gn gl. 41 a; Wloczni<ą> ślepy 
wlodika bok otworzył gego, krew s wodą 
poplynąla sbawena nassego ca 1420 R XXV 229, 
sim. XV ex. SKJ I 145; ~  wody 'łzy, lacrimae5: 
Wychod wod (exitus aquarum, Pul: wuod) 
wywedle gęsta oczy mogę, ysze ne strzegle 
zakona twego FI 118, 136.

(Wodca) Wodźca 1. 'ten co prowadzi, prze
wodnik, dux, qui viam monstraP: Alye pan 
przedchodzyl ge (sc. syny izrahelskie)..., abi 
wodzcza bil drogy (dux... itineris) w noczy 
y we dnye BZ  Ex 13, 21.

2. 'ten co przewodzi, przywódca, naczelnik, 
zwierzchnik, przełożony, ductor, imperator, prae- 
p o s i t u s Sebralem k sobye mosze ze wszego 
Israhela, abi se mno pospołu szły:... Z sinow 
wódźcie (ductoris) moabylyonskego Zaraey 
a s nym mozow dwyescye a pyoczdzesyot BZ II 
Esdr 8, 34; Posiałem ku Eleazarowy a ku... 
Masmam..., Zacharia a Mosollamin, gee wodzce 
(ipsos ductores) y vmyale ib. 8, 45.

Wodne 'opłata pobierana od spławiania towa
rów wodą, cło rzeczne, teloneum a traiectu sol- 
\endum : Przewód, wodne, pszarske (1381) 
DanŁowG 218.

Wodnic cf. Rozwodnić, Rozwodnieć, Roz
wadniać

Wodnik zool. 'gatunek gąbki słodkowodnej, 
Spongilla lacustris L .9: Pollicio, wodnyk, aperit 
seras ca 1500 Rost nr 5538.

Wodnocielny 'cierpiący na wodną puchlinę, 
hydropicus, hydrope laborans : *Wadnoczyelny 
(war. kał.: opuchły idropicus, sim. Rozm 379, 
mamotrekt mikułowski: wodnotelny; ecce homo

quidam hydropicus erat antę illum Luc 14, 2) 
ca 1470 MamLub 273. ~  Bohemizm.

Wodny fo r m y : n. sg. m. wodny FI i Pul 68, 19, 
OrtCel 6; neutr. wodne (1460) KodPol II 925; ~  
g. sg. m. wodnego BZ Judith 7, 16, ca 1500 
JA IV 89; / .  wodnej BZ Neh 8, 1. 3; neutr. 
wodnego 1471 MamKal 88, 1498 MacPraw VI 
275; ~  ac. sg. m. wodny ca 1470 MamLub 248; 
neutr. wodne 1438 Pozn nr 1598, Rozm 209; ~  
i. sg. f .  wodną XV ex. GILek 46; ~  n. pl. m. 
wodni BZ IV Reg 12, 13; wodne BZ Gen 2, 6; ~  
g. pl. f . wodnych BZ Num 33, 9; ~  d. pl. f . 
wodnym BZ III Reg 18, 5; ~  ac. pl. f. wodne 
BZ Ex 7, 19. Judith 7, 6, ca 1470 MamLub 
110; ~  i. pl. m. wodnymi ca 1428 PF I 481, 
ca 1455 JA XIV 493; ~  /. pl. m. (w) wodnych 
Sul 59.

Z n aczen ia: 1. 'z wodą —• cieczą związany, 
będący wodą, aąuaticus, qui aqua constat9: Ne po- 
groszay me potop wodni (non me demergat 
tempestas aquae) FI 68,19, sim. Pul; Wszczyogny 
rokoo SW00 nad wody egipskye a na gich rzeky... 
y wszitky tonye wodne (super... omnes lacus 
aquarum) BZ Ex 7, 19; Powstawszi z Mara 
przisli do Elim, gdzes to bilo dwanascze stydzen 
wodnich (duodecim fontes aquarum) BZ Num 
33, 9; Rzecze Achab ku Abdiaszowy: Gydzi 
do zemye ku rozmaytim studnyam wodnim 
(ad universos fontes aquarum) BZ III Reg 18, 5; 
Sydze syo wszitek lyvd iako geden moz do vlyce, 
gesz gest v broni yodney (antę portam aquarum) 
BZ Neh 8, 1, sim. ib. 8, 3; Lepyey gest, abichom 
żywy socz iocy chwalyly boga, nyszly zmarszi 
od nyedostatku wodnego biły dany w posz- 
myech wszemv lyvdu BZ Judith 7, 16; Sz yezyo- 
ry, moczydlamy, . .. s wodnymi wythoky decur- 
sibus ca 1455 JA XIV 493; Vodne aquarum 
(in verbo eius, sc. domini, stetit aqua sicut 
congeries, et in sermone oris illius sicut excepto- 
ria aquarum Ecclus 39, 22) ca 1470 MamLub 
174; ~  Promyenye wodne (fons) wsplywali 
s szemye BZ Gen 2, 6; ~  w odniesieniu do naczyń 
i rur wodnych: Wszakosz nye biwali s tich 
pyenyodzi wodny cebrowye koscyolu boszemv 
(hydriae templi domini) BZ IV Reg 12, 13; 
Olofernes... przikazal przecynacz ruri wodne 
(aquaeductum illorum, MamLub 110: vodne 
ryny) BZ Judith 7, 6; Vodnego nadobnego 
(pro nadobya?, mamotrekt mikułowski: wodne 
nadobie) luterem (tulit autem rex Achaz caelatas 
bases et luterem, qui erat desuper IV Reg 16, 17) 
1471 MamKal 88; ~  'właściwy, charakterystycz
ny dla wody, aquae proprius : Ta ystna voda 
przemynyla szye,... przemyenyona przez mylego 
lesu barzo v krasne vyno, yako kyedy na
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syyeczye postało, bo *przemynyvscky sve przy- 
rodzenye vodne y przemynyla barve czyrvonego 
vyna (unda namque derelinąuens proprium 
colorem vini sumit rubicundi colorem) Rozm 
209; ~  'zrobiony przy użyciu wody, aqua 
adhibita confectus (?): *Wyszmy... loy geleny 
a oley bobkowy równą xny<a)rą, spusczysz tho 
poszpolu a przeczadzyw maszysz wodna maszczą 
XV ex. GILek 46; ~  ochwat wodny *rodzaj 
choroby końskiej, wywołanej wypiciem zimnej 
wody lub kąpielą w zbyt zimnej wodzie, eąuorum 
morbus ąuidam, aqua frigida factus’: Od ochwatu 
vodnego. Quis equs egrotat ab aqua, illud 
debet considerari circa stillacionem, minue 
venam et curabitur ca 1500 JA IV 89.

2. *związany z ciekiem wodnym (potokiem, 
rzeką) lub zbiornikiem wody stojącej (stawem, 

jeziorem), ad aquam currentem ( torrentem, 
jiuyium) pertinens’ : a. *znajdujący się nad rzeką, 
potokiem, rosnący w pobliżu rzeki, znajdujący się 
pośrodku rzeki lub zbiornika wodnego, aąuaticus, 
ad aquam situs : Chczemy dzirzano bycz 
o dąmbyech lesznych albo w leszech wodnych 
(in silvis aquaticis), tho yest... przy... wodach 
czekączych yroslych Sul 59; Insula mediamnis 
wysep abo ostrow wodny Ort Cel 6; ~  b. *po
ruszany silą płynącej wody, qui aqua impellitur’: 
Zastawyamj dzedzini nassze... ze wszitkimi 
wodam i,... rybniky, mlynmy wodnymy cum... 
molendinis aquaticis ca 1428 PF 1 481; ~  
c. * związany z przewozem i przejazdem wodnym’ : 
cło wodne *cło pobierane od przewozu towarów 
rzeką, teloneum a traiectu sohendum : Jakom 
ya szą nye wrzuczila *wye cz[s]la: w szemne 
y wodne 1438 Pozn nr 1598; ~  najem wodny 
*oplata za przewóz drogą wodną, naulum, merces, 
quae portitori solntur’\ Nagem wodni naulum 
(lonas... invenit navem euntem in Tharsis et 
dedit naulum eius et descendit in eam, ut iret 
cum eis in Tharsis Jon 1, 3) ca 1470 MamLub 
248; ~  wodne prawo, prawo wodne 'prawo 
dotyczące żeglugi rzecznej, ius ad navigationem 
fłuviałem p e r tin e n sNulli nostrorum officialium 
liceat quorumlibet preterquam dietę ciuitati 
omnes causas et articulos in nauibus al. w szku- 
thach contingentes, que dicuntur vodne pravo, 
iudicare (1460) KodPol II 925; Jeslibi ktho 
plinącz s traffthą... jaz... wylomyl..., thakowi 
iesliby byl... pokonan wedlye obiczayv a prawa 
wodnego (a parte iure aquatico convictus), 
thedi... ma zaplaczicz... piączdziesiąth 1498 
MacPraw VI 275.

Cf. Gorczyca, Jaszczurka, Jemioła, Korzeń, 
Kosaciec, Lilia, Miętka, Mysz, Opich, 
Orzech, Oset, Ostrzysz, Pasternak, PO 
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krzywa, Polej, Rzeżucha, Rzęsa, Sitowie, 
Skrzyp, Soczewica, Soczewiczka, Szczotka, 
Wąż, Włos

Wodomcza 'naturalny długi dół na polu, 
którym odpływa woda, rnllis oblonga, qua aqua 
in campo defluit’ : Penes viam facta est granicies 
et vltra declinando ad dextram partem versus 
orientem vadunt granicies et scopuli vsque ad 

| wądole al. wodomca (yar. ib.: wodonica), que 
intermediat agros Przylęk... et Piskorzowice 
(1415) MMAe XVII 152.

Wodonica cf. Wodomcza
Woduch 'polewka winna z chlebem, ius v ino sum 

cum pane’ (?): Voduch glicis 1472 Rost nr 
1040.

Wodza, też pi. tantum Wodze 1. 'pas rze
mienny, służący do kierowania zwierzęciem, lejce, 
cugle, habena, lorum : Wodze abena ca 1420 
WokTryd nr 174; Wodze habena 1437 Wisi 
nr 228 s. 87; A verbo habeo venit habena et 
dicitur esse pars freni, que tenetur in manu vlg. 
wodze XV ex. PF V 27; Vodzą habena ca 1500 
Er z 122.

2. 'prowadzenie, przewodnictwo, ductus, guber- 
natio : Cumque filii Israel duetu, *wodzo, dei 
transissent inter medias undas maris per siccum 
XV med. GIWroc 94r.

3. 'ten co prowadzi, wskazuje drogę, przewod
nik, dux, qui viam monstrat5: Bog sam wodza 
(dux Deut 32, 12) yego (sc. luda) byl a nye byl 
sz nym bog czudzy Pul Deut 17.

(Wodzący) Wodząc (o pojmanym, de homine 
capto) 'prowadzony, ductus, per ductus \ Tedy 
ludasch vzryal svego pana y svego mystrza 
tako nądznye vodzącz (Mat 27, 3) Rozm 758.

Wodze 'pas rzemienny, służący do kierowania 
zwierzęciem, lejce, cugle, habena, lorum : Cri- 
s t e . q u i  luciferorum alipedum tactu stellata 
per ethra gubernas, qui sua purpureis precincti 
tempora frenis et yibrando comis innexa 
capistra, gl. inserta frena przeplatane vodza, 
lupatis zodiaci salebras tinula babata pulsant 
1466 R XXII 23; Perque metri salebras rege (̂ c. 
Criste) nostre plaustra, gl. currus, labores vodza, 
Camene, ne mat in preceps Fetontis imagine 
labens, qui małe plaustra regens ruit instar 
fulminis imo ib. ~  Cf. Wodza.

Wodzenie, Wodzienie f o r m y : n. sg. wodzenie 
XV ex. ErzGlos 177, Rozm 803; ~  d. sg. wo
dzeniu BZ Jud 21, 21, Rozm 78; ~  ac. sg. wo
dzienie Rozm 839; ~  /. sg. (o) wodzeniu
Sul 11. 34, Rozm 78.

Z n a czen ia : 1. 'prowadzenie kogoś dokądś, 
actus aliąuem adducendi’: Gdyż gy povyedly 
zvyazavschy rącze opak, a tho było yvz
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pyąthe vodzenye, tako gy vyedly od Pylatha 
zaszye do Heroda przez myasto Rozm 380.

2. \przyprowadzanie do sądu, przedstawianie 
(świadków) , (testium) ad iudicem adductio : 
O wodzenyw swyathkow (de testibus produ- 
cendis), a gdi kthori yest clyanthy myedzy gymy 
Sul 34, s/ra. /&. 11.

3. 'usuwanie zmazy rytualnej, oczyszczanie 
(tu kobiety po porodzie), wywód, purificatio (hic 
de femina post puerperium) ' : Purificacio beate 
Marie wodzenye XV ex. ErzGlos 177; O wo- 
dzenyv (de purificatione) dzyevycze Marye 
Rozm 78; Kyedy szye czasch popelnyl vodzenyv 
(EwZam 294: dny oczyszczyenya) dzyevycze 
Marye (dies purgationis eius Luc 2, 22)..., 
nyesly szą dzyeczyatko do Ierusalem do kos- 
czyola ib.

4. wodzenie tańców 'tańczenie, saltatw : 
Gdisz vzrzicye dzewki w Sylo gydoce z obiczaia 
ku wodzenyy tanczow (ad ducendos choros),... 
wibyegnycyesz nagle s wynnycz BZ Jud 21, 21.

5. corruptum pro rodzienie: *zdolność rodzenia, 
vis ac facultas generandi, procreandi : Bog 
oczyecz moyy przez proroka Izayascha...: 
Ya, który vodzyenye vsvem ('wszem’) dayą (qui 
generationem ceteris tribuo Is 66, 9), nyeplodny 
bąda? Rozm 839.

Wodzić, Wodzić się form y: praes. ind. 3. sg. 
wodzi 1401 SKJ III i93, Śul 49, XV p. post. 
PFRp III 289, XV p. post. R I s. XLI; 3. p l  
wodzą Sul 78; ~  imper. 2. sg. wodzi Ojcz 1—3. 
8— 12. 14. 16. 17, Dek IV, 1440 R XXIV 76, 
BZ Gen 24, 8; wódź BZ I Reg 20, 8; ~  part.
praes. act. adv. wodząc BZ  Judith 3, 10; adi. 
cf. Wodzący; ~  inf. wodzić 1428 Kościan 
nr 1421, 1428 Pozn nr 1288. 1310. 1313, etc.; 
~  fut. 3. sg. m. będzie wodzić Rozm 356; ~
praet. 1. sg. m. wodziłem 1426 Pozn nr 1223; 
-(e)śm wodził 1407 RtKon nr 273, 1426 Pozn 
nr 1223; -m wodził 1407 RtKon nr 273, 1476 
AKPr VIIIa 57, 1480 ZapWarsz nr 1508;
3. sg. m. wodził 1394 TPaw III nr 3470, 1419 
Pyzdr nr 589, XV med. SKJ I 105, etc.; f. wo
dziła 1403 Kai nr 96, Aleksy w. 149, Rozm 790;
3. pl. f. wodziły BZ Jud 21, 23, Rozm 660. 
752; ~  condit. 2. sg. m. -by wodził BZ Gen 
24, 6; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. wodzono 
1425 Kościan nr 1263, De mor te w. 491; ~  
fut. pass. 2. pl. m. będziecie wodzeni Rozm 310.

Z n aczen ia: 1. 'prowadzić kogoś dokądś, 
pokazywać drogę do określonego miejsca lub celu, 
ducere aliąuem aliąuo, adducere, deducere’ : Jaco 
czsom wodzyl, toszm wodził po prawe a po 
swem: ych na lewo, a me na prawo 1407 RtKon 
nr 273; Scitis, ąuoniam cum gentes essetis, ad

simulacra mutta prout ducebamini, gl. sc. a spi- 
ritu maligno, euntes yaco wasz zly duch vodzyl 
gydącz (I Cor 12, 2) XV med. SKJ I 105; Cho- 
way syo tego, abi nye wodził (cave neąuando 
reducas) syna tamo s sobo BZ Gen 24, 6; 
Syna mego nye wodzy tam zassyo (ne reducas 
illuc) ib. 24, 8; Ty myo sam zabyg, a ku swemu 
oczczu myo nye wódz (ne introducas me)! BZ 
I Reg 20, 8; Alye bądzyely slyepy slyepego 
yodzycz (si... ducatum praestet Mat 15, 14) 
Rozm 356; ~  (o prowadzeniu pojmanego, de 
homine capto ducendo): Tego na Sbroslawa 
szalugo, gdzesz mi mego czloueka gol, a gowszy 
gy woszal, a potem gi wodził do drugego 
*pane, potem gi wodl do mego kmecza i tamo 
gi pothal 1394 TPaw III nr 3470; Yako Przybi- 
slaw wodzyl mego posła w powrosze y tam mu 
dal trzy rany 1419 Pyzdr nr 589; Jaco czosm 
yąl Pawia, tąmeszm go ne wodzyl ną ginną 
dzedzyna, gedno tam na Słupi..., a na gynna 
dzedzina ne wodzylem go 1426 Pozn nr 1223; 
Nyekthore (sc. panny) głodem morzono, pothem 
w powrozye yodzono De mor te w. 491; Yakom 
ya Maczeya... nye szbyl gwalthem... anym 
gyego na me gymyenye... wodzyl 1476 AKPr 
VIIIa 57; Jakom ya nye yal czyebye w Thar- 
czynye... anym cza vodzyl do Mysczina 1480 
ZapWarsz nr 1508; Yako Klymek nye yal 
szamoosm v Phirleya w gospodze... any go 
vodzyl do Mysczina ib. ; Bocz vasz... badą 
byczovacz <w) ych synagogach a bądzyeczye 
vodzeny kv krolom, kv starostam prze mye 
(ducemini propter me Mat 10, 18) Rozm 310; 
On oblekvschy szye y vroczyl szye k nym... 
y przyłączył szye k tym tlusczam, które vodzyly 
mylego Iesucrista (turbis ducentium Iesum) 
ib. 660; ~  wodzić (na pokuszenie) *poddawać 
próbie, wystawiać na działanie pokusy, in tenta- 
tionem inducere’ : Otcze nas, ... ne *voczy nas 
na pokwssene (Ojcz 4. 6. 7. 15. 19: wodzi, 
leg. wwodzi w pokuszenye, 18: vodz, leg. 
wwodź, w pokuszenye) Ojcz 1—3.8—12. 14. 16. 
17; Item nota cum dicitur: Ymyą twe, uerbum 
nomini et uerba transposita idem significant, 
quia si non, tunc eciam deberet dici: Y nye nas 
wodzi 1440 R XXIV 76; -  (w błąd) wodzić 
*prowadzić do grzechu, in peccatum inducere 
Nummus in errorem mulierum ducit, wodzy, 
amorem XV p. post. PFRp III 289.

2. 'przyprowadzić do sądu, przedstawiać (świad
ków), (testes) ad terminum adducere’ : Jaco 
wtenczasch, kedym myal swathky wodzycz... 
przecziw Wscheborowy, tedym byl prawa nye- 
mocza nyemoczen 1428 Kościan nr 1421, sim.

I 1428 Pozn nr 1288. 1310. 1313, etc.; ~  Lako-
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zyrsstwo szwyatczy na myeszek swymy zadząmy 
a wodzy szwyathky nyeprzyszyągle (gula affec- 
tionibus probat et sic testibus non iuratis) 
XV p. post. R I s. XLI.

3. tańce wodzić, wodzić tańce *tańczyć, 
choreas ducere, saltare : Sinowye Benyamy- 
nowy... podle swey lyczbi złapały sobye szoni 
s tich, gesz tance wodzili (quae ducebant 
choros) BZ Jud 21, 23; Tak wyelyki strach 
wszem kraynam przipadnye, ysze... ksyoszota... 
wichodzily przecyw gemu (sc. Olofernesowi), 
przimuiocz gy s koronamy,... yodzocz tance 
(ducentes choros), s pysczci y z bobennyki BZ 
Judith 3, 10.

4. łżywe świadeczstwo wodzić 'składać fa ł
szywe zeznanie, testimonium falsum praestare : 
Nyeczistosczi nye plodzy any lsziwego swa- 
deczstwa vodzi! Dek IV.

5. kogoś wodzić w czymś 'skarżyć kogoś w są
dzie z jakiegoś powodu, aliąuem apud iudicem 
alicuius rei accusare \ Jaco ta pani po wysczv 
lysta wsdawnego pana starosczynego była 
w dzerzenyy swe czansczy y czinsse brała, 
yaco lyst omawya, gedno lony ge wodzono 
w czinssech 1425 Kościan nr 1263.

6. wodzić się *toczyć się, odbywać się, dziać się, 
agi, fien  : Esz Andreas y yego oczecz od dwu- 
naczczye lyath ne byl w dzerszenyy wirzb, 
o yesz sye rzecz wodzi 1401 SKJ III 193; Ze 
wszysthkych vyn za rany... skazanich... trzeczą 
cząscz sząndowy, gdze szą rzecz yodzy (ubi 
causa agitatur, Dział 40: gdze ta rzecz sadzona), 
dacz przykazyyemy Sul 49; Ysze ryczerze zem 
naszich w sządzech... personą naszą snamyony- 
yą, przeth gymisz rzeczy dzedzynne... vodzą 
szą a rosprawyayą (causae hereditariae... agi- 
tantur) Sul 78; ~  Bo... każdy s nych (sc. ewanje- 
listow) nye pysal yschytky rzeczy, która szye 
snadz tako yodzyla, yze kyedy stal myły Iesus 
przed Pylatem, yyschedl ku Żydom na dvor 
Rozm 790; ~  Cszo so cupa (leg. kupią) wodziła 
medzi Sulkem a medzi Otho, tha so cupa 
Sulkem roszka (pro roszla 'rozszła’) 1403 
Kał nr 96.

7. wodzić się *zachowywać się, postępować, 
agere, se gerere5: <W> yego nadobnych obycza- 
yow (pro obyczayoch) wschysczy szye kocha
ły..., bo w dzyeczyączem stadle tako szye vo- 
dzyl (se puer gessit), ysch by ('był’) wschytkye 
przeschedl svym zyyotem Rozm 120.

8. wodzić się 'oczyszczać się ze zmazy rytualnej 
(tu o kobiecie po porodzie), purificari (hic de 

femina post puerperiumf: Dignata est purgari 
wodzicz <się> 1466 R XXV 137; Ono panye 
v Ierusalem, który były vstaly ss szesczy nye-

| dzyel albo s pologa tego dnya y vodzyly szye, ...
I schły przeczyv... Iesusovy Rozm 752.

9. coś się komuś wodzi 'coś komuś towarzyszy, 
jest jego udziałem, aliąuid aliąuem seąuitur, 
comitatur5: Szwąthenw Allexemv, themv kszadzy 
wyelebnemv, nyelyba mv phala była, czo szą 
mv ondze wodzyla Aleksy w. 149.

Wodzienie cf. Wodzenie
Wodzirej 'ten co prowadzi taniec, qui 

choream du cif: Presultor dicitur ille, qui in 
principio ducit choream vlg. yodzyrey ca 1500 
Er z  122.

Wodźca cf. Wodca
Wojenczyzna *danina, którą obowiązani byli 

złożyć kmiecie panu wyruszającemu na wojnę, 
tributum, ąuod coloni domino ad bellum profi- 
ciscenti sohere debebanf: Thomas..., actor, 
super... Iohannem... tenutarium in Myslaticze, 
reum, pro yiolenta inieccione in censum, labores 
expedicionales al. woyencziszna, avenas, gallos, 
ova et alios proyentus 1462 AGZ XIII 372; 
Quando recepisti predictum censum et expedi- 
cionales al. woyenczyszną seu wyrządy 1471 
AGZ  XVIII 107, sim. ib.

Wojenne *danina, którą obowiązani byli złożyć 
kmiecie panu wyruszającemu na wojnę, tributum, 
ąuod coloni domino ad bellum proficiscenti 
sohere debebant’ . Ab omnibus et singulis 
exaccionibus expedicionalibus yidelicet woyen- 
ne... solvere sunt astricti 1382 Paul 28, sim. 1393 
ib. 63; Grzimko... astitit termino suo super 
Szelewsky pro eo, quod sibi causam inpingeret 
vlg. woyenne 1400 KsZPozn nr 78; Jacussius... 
actor contumax contra Pessiconem... pro exac- 
cione regali ac pro woyenne 1401 StPPP II 
nr 754; Kmethones... per fertonem, racione 
expedicionis vlg. woyennego... tenebuntur expa- 
gare 1425 KodPol II 412, sim. 1439 AGZ XI 154, 
1460 TymProc 291; Libertamus eosdem a statio- 
nibus et quibusvis exactionibus al. pomoczne 
et wogenne 1440 KodTyn 305; Dacio al. yoienne 
1441 AGZ XI 184; Absolyimus eos ab exactione 
bellica, quod non tenentur dare vlg. wojennego 
(1446) XVIII DokMp III 202; Elomines ville 
Bronisław liberi debent esse... a juribus et 
conswetudinibus..., yidelicet a sep, obrzass, 
narzass, yoyenne, a porco 1447 Monlur II 5; 
Kmethones Paulo debent yoyenne solvere 1451 
AGZ XI 374, sim. 1444 DokMp III 145; Nico- 
laus... luit sex marcarum, quia recognovit 
solvere caucionem fideiussoriam iuris terrestris 
et alias exacciones al. pobory, hoc est yoyenne 
et alia, que concernunt ad kmethonem de medio 
manso 1462 TymProc 333; Zophia de kmetho- 
nibus de dicta mcdietate (sc. yillae) debet
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dare domino Pełka ad expedicionem subsidium 
al. *voy<e>nnye 1464 AGZ XVI 11, sim. 1463 
ib. 6; Expedicionales al. woyenne... pro se 
excepit 1464 ib. 14; Quia dicti kmetones... dum 
expedicio generalis bellica proclamata fuerit, 
bellicalia al. vogenne... solvere sibi debent 1464 
MMAe XVI nr 836, sim. 1469 AGZ XVI 65, 
1478 ib. 142, 1492 AGZ XIX 401; Solvit tres 
cum media marcas latorum grossorum et unum 
fertonem communis, qui census dicitur woyenne 
DILB III 194; Solus debet (sc. Leonardus) 
capere bellica tributa al. woyenne 1483 AGZ 
XVI 180; Veniens... Iohannes... reconvenit... 
Andream... pro eo, quia ipse recepit sibi... 
proventum bellicalem al. voyenne 1497 StPPP 
VII 53.

Wojenny fo r m y : n. sg. m. wojenny 1444 
AKPr II s. XIV, XV med. RRp XXIII 280, 
OrtCel 1 1 ;/. wojenna XV in. JA XXVII 267, 
1444 AKPr II s. XIV, 1453 LubPodk 74, etc.; ~  
g. sg. m. wojennego 1435 Pozn nr 1553;/. wojen
nej Sul 19. 21. 56. 70; ~  ac. sg. f. wojenną 1434 
Zap Wars z nr 624a, 1482 AGZ XVI 394; -  
/. sg. m. (o) wojennem Sul 7; f. wojennej ca 1420 
R XXIV 84; -  n. p l.f . wojenne Sul 71; -  g. pl. 
wojennych 1419 MMAe XV 559; m. wojennych 
ca 1470 MamLub 149; ~  ac. pl. f. wojenne 
Sul 23.

Z n a czen ia : 1. *mający związek z wojną, 
bellicus, ad bellum pertinens : Il-as pernas lardi 
woycnnich 1419 MMAe XV 559; Woyena 
sbroja {AKPr II s. XIV: vogenna sbroya, 
OrtCel 1: harnasch uel zbroya wogenna) arma 
bellica XV in. JA XXVII 267; Scutum bellicum 
*woyenne sczyt {OrtCel 11: wogenny sczyth) 
albo tarcza {AKPr II s. XIV: sczyth ok<r)agli 
wogenny et eciam dicitur tarcza, dicitur Latine 
rotundus clipeus) ib. ; O którą pomocz vogenną 
Bolesta na myą zalowal, o tom o wszyczko 
sz bracza ygednan 1434 ZapWarsz nr 624a; 
Jze Barthosz... nye wszal sukyen, *kapatha, 
arnaszu wogennego, mieczew 1435 Pozn nr 1553; 
Vstawyenye... o słudze vogennem Sul 1 ; 
Nyekthorzi z naszych slyachczyczow... ny pod 
czyyą {i. e. pod niczyją) chorąngwyą z naszey 
woyszki stanowycz szą obykli..., aby... woyen- 
ney strozzey szą vwyarowali (ut... exercitus 
custodiam evitent) Sul 21; Wyelye zzakow... 
powynnee naam... slvzbi woyenne (servitia in 
facienda expeditione) odeymacz obikli Sul 23; 
O slvzbye slachty woyenney Sul 56, sim. ib. 19. 
70; Ysze vogenne yaszdy (guerrarum strepi- 
tus)... wyączey wlosthne zemye nyszly opcze 
obykly szą... pvsthe czynycz Sul 71; Belliger, 
gl. bellicosus wogenny, equus non nisi pondere

sit grauatus XV med. RRp XXIII 280; Vadunt 
usque ad viam, que dicitur voyenną droga 1453 
LubPodk 74, sim. ib. 75; Woyennich stanów 
castrorum (pulchra es, amica m ea,... terribilis 
ut castrorum acies ordinata Cant 6, 3) ca 1470 
MamLub 149; Si contingat bellum, Iohannes 
debet recipere expedicionem bellicam al. woyen- 
na et... Nicolaum debet intercedere in bellica 
expedicione 1482 AGZ XVI 394; Quia tu rece- 
pisti post olim... Ieronimum... currum bellicum
al. pyczny *voyeney 1500 AGZ  XVIII 416.

2. edotyczący wojska, wojskowy, mi Ii tar is,
ad exercitum spectans : Virum eius {sc. Bersabee) 
Vriam in belli acie, na szpiczi woyeney (GL 
Wroc 68 v: na stpiczy), poni iussit (II Reg 11, 15) 
ca 1420 R XXIV 84.

Cf. 1. Wienny
Wojeński 'mający związek z wojskiem, woj

skowy, bellicus, militaris\ Wszistek plon w[y]o- 
gensky (omnem praedam exercitui) rosbitvgesz 
BZ Deut 20, 14; Zrzędziły spycye wogenske 
ku boiv (aciem ad pugnandum) przecyw Fyly- 
steom BZ I Reg 17, 2; Gęstły mnysz, iszbi 
w moci wogenskey (in robore exercitus) zalezalo 
wycyestwo boia, przepuscy pan, abi bil prze- 
mozon od nyeprzyiacyol BZ II Par 25, 8.

Wojewoda, Wojwoda fo rm y : n. sg. wojewoda 
{ca 1250) XV MPH  II 473, (1377) 1629 DokMp 
IV 191, (1377—8) 1564ib. \91,etc. etc.; wojwoda 
(1268) PPom 191, 1386 DokMp IV 224, FI 
103, 19, etc. etc.; 1463 AGZ XVI 3 ; ~  g. sg. 
wojewody 1395 Pozn nr 187, 1400 ib. nr 428, 
1427 ib. nr 1268, etc.; ~  d. sg. wojewodzie 
1400 SKJ III 192, 1424 Pyzdr nr 764, 1428 
Kai nr 731, etc.; ~  ac. sg. wojewodę 1400 Pozn 
nr 448, 1404 ib. nr 745; ~  i. sg. wojewodą 1401 
Pozn nr 518, 1417 ib. nr 926, BZ Num 3, 24. 
I Par 11, 6; ~  n. pl. wojewody {ca 1250) XV 
MPH  II 468, Sul 19. 24, etc.; ~  g. pl. wojewod 
1420 MMAe VIII 459, Sul 6, BZ I Par 7, 40, 
etc.; ~  d. pl. wojewodam BZ IV Reg 10, 25. 
Neh 2, 7. 9; ~  ac. pl. wojewody De morte
w. 180; ~  i. pl. wojewodami Dział 61.

Z n a czen ia : 1. *początkowo urzędnik na
dworny, dowódca wojska w zastępstwie panują
cego, z czasem wysoki urzędnik ziemski, sprawu
jący na określonym obszarze m. in. władzę admi
nistracyjną i sądowniczą, primum magistratus 
ducis, exercitui praefectus, deinde palatinus, ąui 
vocabatur, magistratus maior, summa potestate 
gubernandi ac iudicandi in aliąua regione praedi- 
tus*: Omnes autem domini pan appellantur, 
duces vero exercitus woyewody nominantur 
{ca 1250) XV MPH  II 468; Iuxta Polonicam 
interpretationem dux exercitus woyewoda appel-
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latur ib. 473; ~  Huius... nostre donationis 
testes sunt:... Mestwinus, dux Pomerano- 
rum,... Dubignowe, woiwoda, Andreas sanda 
(1268) PPom 191, sim. 1410 Przem I nr 506, etc.; 
Noster fidelis servitor Wrodzslaw, voyewoda 
Samboriensis (1377— 8) 1564 DokMp IV 197, 
sim. (1394) 1545 ib. 274, etc.; Kedi w wogewodi 
bili, tedi go szo pitali, moszeli goscza dafnoszco 
sbicz 1395 Pozn nr 187, sim. Sul 57, Dział 51; 
Spiczimirus, castellanus, Ymmramus, woyewoda 
Cracouiensis XIV p. post. WilkKrak 3; Iacom 
wtenczasz szedzal na sandze ot woyewodi, kedi 
Smichna otsandzona poszasznich penadzy 1400 
Pozn nr 428; Iacom pana woyewodo vpominal, 
yzbi mi mego kmecza wroczil ib. nr 448, sim. 
1404 ib. nr 745; Jako prawye panu Spith- 
cowi, woyewodze, nye obyanzal yesm sye dacz za 
wyny drew we dwa pyecza wappna szedz 1400 
SKJ III 192; Iacosm Sibana oprawal pozim 
(pro bozim) czalem v ten dzen, kedi z woyewoda 
roc mai 1401 Pozn nr 518, sim. 1417 ib. nr 926; 
Presentibus... v i r i s .. Monivido, woyewoda 
Wylnensi, Pudrimo, marsalco 1412 Lites II 307, 
sim. (1411) KodWil I 86; Qui nobis, videlicet 
iudex, woyewoda, et ceteri domini retulerunt 
1418 ArchSław I 25; Abiscze go (sc. zapisu)... 
nye czinili przes wedzenya panów woyewod, 
a na ymo krakowskego y sandomirskego 1420 
MMAe VIII 459; Wogevoda castellanus ca 1420 
WokTryd nr 243; Woyewoda palatinus ib. 
nr 479; Yakom ya nye ranczil panu yoyewodze 
Za wyczlenye dzedzin Czenyna a Camyenya 1424 
Pyzdr nr 764, sim. 1428 Kai nr 731; Jacom nye 
srzadzyl ymeną v Maczka Labischkyego, woge- 
wody brzesczkego 1427 Pozn nr 1268, sim. 1429 
Kai nr 1048, 1433 ib. nr 1063; Preczlaus in 
Lyeshecz, w;oyewoda castri Leopoliensis 1433 
A G Z Y  72, sim. 1440 A G Z XIV 13, etc.; Quasqui- 
dem tres marcas idem Clemens debet dare... 
coram iudicio vel woyewoda 1440 AGZ XIV 5; 
Z radi... xandza Iaroslawa... y thake prelathow, 
wogewod (palatinorum), ricerzow y... slyach- 
cziczow... prawaszmi vczynili Sul 6, sim. D ział2; 
Slvzebnyki alybo woznee wogewodi (palatini) 
wstawyayą Sul 19, sim. ib. 56; Kedi kthori 
sąndzaa, wogewcda (palatinus), castellaan alybo 
kthore grodstwo... naszego zyemyanyna... po- 
cządza Sul 22, sim. ib. 64, Dział 9. 49; Abi 
woyewodi (palatini, Dział 12: kaszdy wogewoda, 
sim. Sul 8) w pewney lyczbye swogych sandzy 
myely doszicz, wstawyami, abi... woyewoda 
(palatinus) krakowski w yanem a sandomirski 
woyewoda (palatinus) thesz w yaneem sandzy 
doszycz ymyely Sul 24; Kedi ktho... othzowye 
skazanya pana krakowskego,... kaszdemv woye-

wodzye (palatino) laszycze (sc. łupieże)... dacz... 
ma Sul 50, sim. Dział 42; O sbyeglych z zemye 
a o prawye zemskyego wogewodi Sul 60; 
Starosta (Sul 60: wogewoda) tesz temv... zbie- 
gowy mosze daczmyr, vpewnywszy gy za szescz 
nycdzel, ten to starosta (Sul 60: wogewoda) 
przed namy abo naszymy namyestnyky, abo 
naszymy wogewodamy (circa... nostros capi- 
taneos, Sul 60: v naszych starosth) sprawiedly- 
wosczy gemv mayą schvkacz Dział 61; W<o)ye- 
wody y czesthnyky, wszythky szvyeczskye 
myloszthnyky..., wszythky ya pobyerza k sobye 
De morte w. 180; ~  wojewoda (solny) 'funkcjo- 
nariusz żupy solnej, magistratus salis fodinae (?): 
Quod Barthossius, condam woyewoda salis, 
resignavit omnia bona sua Dobrogostio 1422 
Przem I nr 1389.

2. 'ten co przewodzi, przywódca, naczelnik, 
zwierzchnik, przełożony (rodu, grupy religijnej, 
wojskowej itp.), dux, ductor, praepositus, prin
ceps' : Dwanaszczye *wiwod z nyego winydze 
(duodecim duces generabit) BZ Gen 17, 20; 
Nye bodze odnyeszona lyaska od ludy a woge
woda (dux) s byodr gego ib. 49, 10; Stany 
rosbili so synowye Danowi, gichze to wogewoda 
(princeps) bil iest Abiezer BZ Num 2, 25, 
sim. ib. 3, 30; Czycz... stany swe rosbyo na 
polnoczi pod wogewodo (sub principe) Elizaf 
ib. 3, 24; Ale pak wogewoda z kapłańskich slvg 
kosczelnich (princeps... principum levitarum) 
bodze Eleazar ib. 3, 32; Przikazal Yen ricerzom 
a wogewodam (ducibus) swim BZ IV Reg 10, 25; 
Wszitcy cy sinowye Aser ksyoszota *rodzagem 
wiborni a przesylny wogewodi wogewod (electi 
atque fortissimi duces ducum) BZ I Par 7, 40; 
Wszelki, gen pobyge Iebuzea napyrwey, bodze 
ksyoszocyem a wogewodo (princeps et dux) 
ib. 11, 6; Day my lysti ku wogevodam tey 
włoscy (ad duces regionis) za rzeko BZ Neh 2, 7, 
sim. ib. 2, 9; ~  przenośnie: Tamo wroblowe 
gnyezdycz bodo, rarogowy dom woywoda (dux, 
Pul: wódz) yest gych FI 103, 19. ~  Bohemizm 
semantyczny.

3. 'namiestnik, książę Mołdawii, Wołosz
czyzny i Siedmiogrodu, dux, imperator Molda- 
viae, Yalachiae, Transsihaniae : Familiari woy
woda de Walach ia II equos versus Bochynam 
1430 AKH  XI 441; Magnificus dominus N., 
woyewoda Moldaviae 1438 MMAe II a 89, 
sim. 1444 AKPr I 157, 1500 ZsigBud 138; Ule 
Romanus, woyewoda, morbo finitus et morte 
extinctus est 1448 MMAe Ilb 41; Iohannes 
de Hunyad, regni Hungariae gubernator et 
woyewoda Transsiluanus 1448 Monlur II 48; 
Hostes carpere temtabas perfide Valachie,
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gl. yoluisti eąuitare super Turcos cum voyevoda 
XV p. pr. R XVI 330; Est... Hungariae regno 
res vulgatissima, ąuoniam si quid yoivoda ille 
belligerando feliciter gessit, rege praesente et 
suis sic actum est 1453 MMAe Ilb  319; Quae 
(sc. terra Valachiae)... in ditione Poloniae regni 
consistens, etiam hactenus cum suo yoyeyoda 
Stephano obediens domini regis ditioni et 
imperio subiacebat 1468 ib. 241; ~  z fleksją 
niemiecką: Das der grosmechtige Herre Elias 
Moldescher, woywode in Walachia, hot offgehal- 
den 1441 Czół IV 27.

4. *naczelnik tzw. krainy, czyli małego okręgu 
wsi na prawie wołoskim, wojewoda wołoski, 
praefectus parvo pa go yicorum iure Vałachico 
conditorum : Ladislaus, ...  dux... Russiae,... 
declaramus, quod inspectis fidelibus et variis 
obsequiis fidelis nostri Czurcowic, woiewodae 
wołoskiego,... et quia idem Czurcz, woiewoda, 
cum uxore et pueris suis residentiam personalem 
facere tenebitur in praedicta nostra terra 
Russiae (1377) 1629 DokMp IV 191; Nos 
Zegotha, palatinus Sanocensis..., Nayn, woy- 
woda Walachorum, ... commendamus universis 
1386 ib. 224; Datum in Sambor..., praesenti- 
bus... nobili Stiborio de Oglandow, yoyeyoda 
nostro, nobili Dzurdz de Stupnicza, *yayevoda 
Valachorum (1392) 1564 ib. 266; Presentibus... 
nobilibus... dominis: Stiborio de Oglandow, 
capitaneo Sanocensi, Dzurcz, woieuoda Wala
chorum in districtu Samboriensi 1406 DokMp 
V 52, sim. 1406 Samb 6; Acta in Chełm... 
praesentibus: ... Terencio, ecclesie Patnycensis 
pop, et Stasthkone, woyevoda de Teratyn 1428 
AkChełm XIX 1; Termini Valachorum presenti
bus Paschco, woyewoda, kraynyk 1442 AGZ 
XI 199.

5. 'niższy urzędnik królewski o nieznanych 
kompetencjach, magistratus regis inferior ąuidam 
(z fleksją łacińską)'. Vobis igitur capitaneis, 
burgrabiis, tenutariis, procuratoribus, yicepro- 
curatoribus, woyewodis et eorum yicesgeren- 
tibus, nunciis et officialibus nostris quibuscum- 
que, in terra Russie ubilibet constitutis, pro 
tempore existentibus, ... firmis nostris regalibus 
damus in mandatis 1426 AGZ V 49; Quo circa 
vobis pallatinis, castellanis,... capitaneis, burgra
biis, woyewodis et aliis, qui presentibus fueritis 
requisiti, mandamus 1444 ib. 144.

Wojewodzi, Wojewodzie, Wojwodzie *zastępca 
wojewody, qui palatini vices gerit, palatini vica- 
r i u s In domo adyocati Petri... non in tcrminis, 
sed coram woywodze, quia termini tunc sunt 
revocati 1395 Leksz II nr 1787; Iudicium... 
celebratum per dominos, yidelicet Slotam,

burgrabium Poznaniensem, Petrassium, woye- 
wodzi, loco domini palatini 1400 KsZPozn 
nr 306, sim. ib. nr 313, 1400 Pozn nr 454, etc.; 
Quod Petrassius, vogewodzi, nornine domini 
palatini astitit in sccundo super Albertum 1401 
KsZPozn nr 502, sim. ib. nr 504. 536, etc.; 
Petrassius, woyewodzi, yeniens ex mandato 
domini capitanei ib. nr 694; Iudicium... antę 
castrum per dominos celebratum, yidelicet 
Petrassium, woyewodzi, tamquam iudicem per 
dominum capitaneum deputatum, Petrassium 
Clizam, burgrabium 1402 ib. nr 1023, sim. 1403 
KodWP VII 209; Ad quarum... marcarum 
census annui solucionem se dicti Nicolaus, 
...et Petrassius, woyewodze, et Johannes... ac 
Wyrzbyantha... eius fideiussores... obligarunt 
sponte 1407 KodWP VII 364, sim. ib.', Ubi 
ministerialis recognoscet et woyewodzy, quo 
opolniczy transierunt et illuc transire debent 
1432 Pyzdr nr 1036.

Wojewodzie, Wojwodzie fo rm y: n. sg. woje
wodzie 1439 AGZ XI 156, 1445 AGZ XIV 169, 
1477 RachKrół 191, etc.', wojwodzie 1393 
Leksz II nr 1537, 1441 Czół IV 8. 9. 10, etc.; ~
n. pi. wojewodzicy 1479 AGZ XV 501, 1481 
ib. 513, 1483 ib. 206; ~  g. pl. wojewodzicow 
1479 AGZ  XV 502, 1481 ib. 513, 1483 ib. 207; 
~  ac. pl. wojewodzice 1479 AGZ XV 501.

Z n aczen ie: 'syn wojewody, fili u s palatini : 
Simon Biliński lugit penam pokupnam 8 scotos, 
Petrassius, woywodzicz, fidejussit pro eo 1393 
Leksz II nr 1537; Testes primi pro eq u o:... 
quintus Zayn de Zaslawia, passirb woyewo- 
dicz 1439 AGZ XI 156; Carpa, woywodicz 1441 
Czół IV 8, sim. ib. 9. 10. 14, 1443 ib. 124. 125, 
1444 ib. 158; Presentibus generosis: Alle- 
xandro de Labishyn, yoyewodzycz, Stanislao 
de Sroki, yicecapitaneo Leopoliensi 1445 AGZ 
XIV 169, sim. 1477 RachKrół 191, 1496 AGZ 
XVII 327, 1500 AGZ XV 393; Lyssakowsky 
contra voyewodzycze 1479 AGZ  XV 501; 
Voyevodzyczy contra Nicolaus. Nobilis Nico
laus..., actor, attemptavit terminum primum 
super generosos Iohannem, Nicolaum, Stani- 
slaum, ... filios olim magnifici Stanislai de Cho- 
tecz, palatini terre Russie et capitanei Podo- 
liensis ib., sim. 1481 ib. 513, 1483 ib. 206; 
Procurator dominorum *vohevodzyczow lohan- 
nis, Nicolai, Stanislai 1479 ib. 502; Stanislaus 
Sciricensis... affectavit pignoracionem... domi- 
norum voyevodzyczow 1483 ib. 207, sim. 1481 
ib. 513; Nicolaus Campsky, wogewodzycz, 
tribunus Visznensis, recepit de eisdem pecuniis 
1484 SkarbMaz nr 973, sim. ib. nr 921, 1499 
AKH  VIII 312.
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Wojewodzie cf. Wojewcdzi
Wojewodzina, Wojwodzina 'żona wojewody, 

uxor pałatini9 : Dominam *woywodzen0 S<i)ra- 
cofszka 1396 Leksz I nr 2110; Sandzivogius... 
cum domina woyey/odzina Sirakowski 1399 
ib. nr 2945; Ysze Dobrochna... nye wszyola 
poltrzeczya tyszyocza zlotich czyrwonich panyey 
Margarzaczinich, woyewodzyne, gyey oczczisny 
1427 Kai nr 715.

Wojewodzin(y) f o r m y : n. sg. m. wojewodzin 
1396 Pozn nr 191, 1403 BiblWarsz 1857 II 800, 
1440 PF VIII 17 ;/. wojewodzina Dział 53; ~  
g. sg. m. wojewodzinego Sul 56; ~  ac. s g .f  wo
jewodziną 1415 Pozn nr 887. 888; ~  ac. pl. m. 
wojewodziny 1400 Pozn nr 426; ~  /. pl. / .  
(o) wojewodzinych Dział 53.

Z n a czen ie : 'związany z wojewodą, pocho
dzący od wojewody, nałeżący do wojewody, 
ąui ad palatinum pertinet, pałatini est ’: Testes 
Kuszonis contra palatinum Poznaniensem...: 
Jako Maczey bil Nakel<s)kich czloueck..., 
a ne bil wogewodzin 1396 Pozn nr 191, sim. 1403 
BiblWarsz 1857 II 800; Iacosm woyewodzini 
ludze połapał tedi, kedi cradly lodzo na Cussewe 
jezerze 1400 Pozn nr 426; Isze Pyotr Vrbanowsky 
ne yal na Grodno, pana woyewodzino dzedzino 
1415 ib. nr 887, sim. ib. nr 888; O które bydło 
rszancza na Troyana woyewodzin zalowal, tho 
on wroczil 1440 PF VIII 17; Gdze dworowye 
krolcwsczy szą daleczy, cząsza wszątha do 
dwora castellanowego alybo woyewodzynego 
(ad cnriam castellani aut pałatini, Sul 19: woge- 
wodzego) slvsznye może bycz dognana Sul 56; 
Aczlyby była panna wogewodzina (filia pałatini 
Sul 57: dzewka woyewodza) a gymyenye wieli- 
kye, tedy ssto grzywien (sc. ma być oprawiono) 
Dział 53; To gest o dzewkach wogewodzynych ib.

Wojewodzy fo rm y: n. sg. m. wojewodzy 1403 
Pozn nr 729; / .  wojewodza 1397 OpMog II nr 
116, 1413 ib., Sul 57; ~  g. sg. m. wojewodzego 
1401 HubeZb 81, Sul 19; ~  ac. sg. m. wojewodzy 
1407 HubeZb 121; ~  n. pl. m. wojewodzy 
Sul 78; ~  /. pl. m. (o) wojewodzych Sul 24.

Z n aczen ia: 1. 'związany z wojewodą, tj. wy
sokim urzędnikiem ziemskim, pochodzący od 
wojewody, należący do wojewody, ad palatinum 
pertinens9: Eze Michał wyprziszogl Bartka 
s woyewodzego szodu 1401 HubeZb 81; Ja- 
cussius, famulus woyewodzi 1403 Pozn nr 729; 
Mymo nasze yyednane pozywan Sulek woyewo- 
dzy {leg. w wojewodzy) ssand 1407 HubeZb 121; 
Cząnzza wząntha do dwora pana castellana 
alybo wogewodzego (ad curiam castellani aut 
pałatini, Sul 56: woyewodzynego) godnye mozze 
bicz wpąndzona, gdze dwori krolewske dalyeke

Sul 19; O sandzaach woyewodzych (de iudicibus 
palatinorum) Sul 24; Bylalybi dzewka woyewo
dza (filia pałatini, Dział 53: panna wogewro- 
dzina),... szsto grzywyen dacz ma {sc. brat) po 
nyey Sul 57; Na gychze (sc. rokoch małych) 
komornyczy sządzy y pothsąthkow, y drydzy 
komornyczy woyewodzy (camerarii... pałatini) 
y pothkomorznyczy yibrany przesz nye gim 
mayą bycz przylączeny Sul 78.

2. 'związany z funkcjonariuszem w kopalni 
soli, zwanym wojewodą ( tu zapewne nomen 
proprium), ad magistratum in salisfodina, ąui 
wojewoda appellabatur, pertinens9: Testes... 
recognoyerunt unum famulum cum bipenne 
<et censu de montibus), dictis yoyewodza 
góra et sewcza góra, per patrem suum... apud 
Nycolaum... esse emptum 1397 OpMog II 
nr 116, sim. 1413 ib.

Wojewódczyn 'pochodzący od wojewódki, ąui 
ad magistratum dictum wojewódka pertinet9: 
Fedko de Obelnicze, filius woyewodezin 1442 
AG Z  XII 106.

Wojewódka, Wojwódka 'niższy urzędnik, 
np. administrator zamku, także zastępca osoby 
prywatnej, magistratus inferior ąuidam, etiarn 
alieni iuris vicarius’ : Eodem tempore Nicolaus 
al. woyewodka submisit se soluturum II marcas 
ludee Dauidisse 1448 Przem II nr 338, sim. ib. 
nr 340. 341; Quia eum (sc. Alexium) woyewodka 
domini heredis verberavit 1497 AcLeop II 
nr 1707; ~  zapewne już nomen proprium: 
Andreas... ordinavit suum verum ac legittimum 
procuratorem Iacobum, dictum woyewothka, 
heredem de Karwowo 1425 KsMaz II nr 1394, 
sim. ib. nr 1395, 1441 AGZ XII 95, 1442 Kod- 
Univ I I 11; Mathias woywodka de Schamothuli, 
salicida, habet ius 1440 Liblur nr 5127; ^  
z fleksją łacińską: Domina Oluchna de Sumlani 
constituit nobilem yogeuodcam in suum pro
curatorem 1449 AGZ XII 188.

Wojewódstwo cf. Województwo
Wojewódzstwo cf. Województwo
Województwo, Wojewódstwo, Wojewódzstwo 

'okręg podległy władzy wojewody, regio pałatini 
dicioni subiecta : Kaszdi wogewoda w swem 
wogewodstwye (in suo palatinatu) na gednem 

j sandzi maa doszicz myecz Sul 8; Dictus regulus 
et non rex, bo nye myal wszystkego krolewstwa, 
alye... myal w temsze krolewstwye nyektore 
paynstwo, yako hodie *starowstwo albo woye- 
wocztwo XV ex. MPKJ II 318; ~  A nadto 
y zbosza w mem yogevoczstwye nye dbałem 
(annonas ducatus mei non quaesivi) BZ 
Neh 5, 18.

Wojna fo rm y: n. sg. wojna (1255) KodPol III
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65, ca 1428 PF I 490; ~  g. sg. wojny 1398 
RtGn nr 36, 1431 MonJur III 22, Sul 71, etc.; ~
ac. sg. wojnę FI 143, 1,1423 TPaw VII nr 3294, Sul 
7, etc. etc.; ~  i. sg. wojną 1423 PF VIII 17; ~  
/. sg. (na) wojnie 1396 Leksz II nr 1840, 1411 
HubeZb 90, 1415 Kościan nr 527, etc.; ~  ac. pi. 
wojny (1406) 1538 KodWP VII 345, Sul 23, 
BZ I Par 20, 1; ^  /. pi. (na) wojnach ca 1470 
MamLub 136.

Z n a c ze n ia : 1. *wojsko, exercitus, militum 
copiae: Woyna exercitus ca 1428 PF  I 490; 
Paknyąly thaczy daley w naszey woynye bandą 
nalezeny (in nostro exercitu fuerint inventi)..., 
mayą maani {pro naam) bicz podaany Sul 21.

2, 'wyprawa wojenna, expeditio bel lica, bellum : 
Petrus et Przibislaus... luerunt penam pro eo, 
quod reciperunt vlg. na woyne nestano 1396 
Leksz II nr 1840; Mathias Gwer... et successores 
legittimi... ad singulas expeditiones al. woyny... 
duobus in equis competentibus servitia exhibere 
sint astricti (1406) 1538 KodWP VII 345; lako 
Laurencius rzeczy tich ne pokradł..., ale gich 
oth neprzyaczol na woyne nabył 1411 HubeZb 
90, sim. 1415 Kościan nr 541, 1456 ZapWarsz 
nr 1050; Jakoszmy przi tem biły, kędy Sczepan, 
woszny, szdal rok zawity Dorocze... na pirzwe 
poroczky po woyne 1415 Kościan nr 527; Qui 
sunt in expedicione, na woyne, wnuś facit 
foveam,... alter cadit ibi XV in. GIKazB II 86; 
Jakom posziczil panu Crusswiczskemu szesczi 
grziwen, tedi kedi gechano na brodniczsczo 
{leg. brodnicską) woyno 1423 TPaw VII nr 3294; 
Quando veniet de lite vlg. s woyni 1431 Monlur 
III 22; Solthyszowye... na woyną giez powinni 
(ad expeditionem ire tenentur) Sul 7, sim. ib.
15. 23. 46. 71, Dział 10. 19. 37. 63. 65; Thegodlya 
wstawyami, aby... dvchowny zzaaczi... z namy 
gycz... myely na kaszdee woyni (ad quamlibet 
expeditionem, Dział 10: na kaszdą wyprawą) 
Sul 23; Thym, którzy sz namy... bądączy na 
woynye (in bello)... zabyczi, danyna ma wzzącz 
mocz wyekvystą Sul 62; Gydączy sz voyny 
(transeuntes de expeditione)... sobye strawy... 
nye mayą bracz Sul 71, sim. Dział 65; Tho 
chczemy rosvmyecz o onych slachczyczoch, 
kthorzy na woyną slvzą (ad expeditiones ser- 
viunt) Sul 79, sim. Ort Mac 74, OrtOssol 58, 4; 
Stało syo gest po roce tego czasu, ktorego obikly 
krolyowye na woyni wichadzacz (ad bella 
procedere) BZ I Par 20, 1; Gdyby nye chczal 
na wyprawa woyny gechacz, tedy gymyenya ma 
sstąpycz swemv bratv... A gdyby tego nye 
chczal yczynycz any woyny postąpycz (si neu- 
trum facere curaverint), tedi tho gymyenye... na 
naszą pracza przypysvgemy Dział 10; Na

woynye in expedicione (Holofernes... dinume- 
ravit viros in expeditionem Judith 2, 7) ca 1470 
MamLub 110.

3. eobowiązek służby wojskowej, militia, munus 
militare : laco mo mai Mscignew s woyni 
wibawicz y o tho str[z]aczi mego gimena sa 
trzy grziwni 1398 RtGn nr 36.

4. 'walka, bitwa, proelium, pugnd: Blogo- 
slawony pan bog moy, gensze vczy rocze mogę 
kv byczv albo na woyno (ad proelium, Pul: 
ku bytwye) FI 143, 1.

5. 'przemoc, gwałt, vis, yiolentia : Essze Yan 
ne pobrał Mikolayowi stha drzewa szamopant 
voyna szyło 1423 PF VIII 17.

6. 'danina, którą obowiązani byli złożyć kmiecie 
panu wyruszającemu na wojnę, tributum, quod 
coloni domino ad bellum proficiscenti solvere 
debebant': Ab omni liberamus exactione... 
ac militale..., stan, wojna (1255) KodPol III 65.

7. corruptum pro nowina: Na woynach {war. 
kał.: na nowynach) in novalibus (multi cibi 
in novalibus patrum Prov 13, 23) ca 1470 
MamLub 136.

Wojować fo rm y: praes. ind. 2. sg. wojujesz 
1449 AGZ  XIV 281; 3. sg. wojuje ca 1430 
GIKazB II 28; ~  praet. 3. sg. m. wojował 
Rozm 810; 3.pl. m. wojowali 1448 AGZ XIV 257.

Z n aczen ia:  1. 'prowadzić wojnę, bić się, 
bellum gerere, expugnare : Deus expugnabit, 
woyuye, pro te inimicos tuos (Ecclus 4, 33) 
ca 1430 GIKazB II 28; Bog vasch voyovall 
s vamy moczną rąką Rozm 810.

2. *niszczyć, rabować, praedari, spoliare : 
Dum Tharthari vispiliaverunt terram Russie 
al. woyovaly 1448 AGZ XIV 257; Hlebko 
dixit... Iohanni coram iure: Tu recipis, tu 
yoyugesch..., ego propono super Hlebkonem, 
quia dixit coram iure, quod eum recipeiem 
et yoyowal 1449 ib. 281.

Cf. Rozwojować, Wy wojować, Zwojować
Wojowanie 'prowadzenie wojny, niszczyciel

skie działania, actus bellum gerendi, devastandi : 
Yako woyovanyą {leg. w wojowaniu) nyeprzi- 
gyaczel {war. lub.: yaco *woyowanye *nye- 
przyaczyelskye) sicut in yastitate (regionem 
yestram... alieni devorant et desolabitur sicut 
in yastitate hostili Is 1, 7) 1471 MamKal 180.

1. Wojska 'żona wojskiego, uxor magistratus, 
ąui wojski appellabatuF: Sicut scio et fateor, 
quod voysko ylg. vac<c)a ne zagota Johanni, 
ale go pani Powoy zagola 1385 TPaw III nr 10; 
Margaretha de Pelnathycze, woyska Leopolien* 
sis, recognoyit evincere et eliberare nobilem 
Iohannem 1474 AGZ XIX 21.

2. Wojska cf. Wojsko
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Wojski *urzędnik ziemski sprawujący w czasie 
pospolitego ruszenia pieczę nad rodzinami i mie
niem szlachty, magistratus terrestris, qui tempore 
belli familiarum ac bonorum nobilium curator 
e r a t Excipientes eos ab omni iurisdicione 
nostra et officialium nostrorum, yidelicet palla- 
tini, castellani, tribuni, pincerne, woiski 1289 
PPom 400; Castellani Cracoviensis et eius, 
qui dicitur woyszky (1290) KodWP II 30; 
Woysky Sandomiriensi (1322) MMAe I 166; 
Pctro, dieto woyski (1344) 1761 DokMp I 57, 
sim. 1347 ib. 67, etc.; Officialis noster, qui 
woyski vlg. dicitur 1350 KodPol II 288, sim. 1457 
MMAe XIII nr 1177; Dominicus..., woyski 
in terra Lublinensi (1353) DokMp IV 94; Eze 
*Bachorzine *kaszne zayoto bidlo na pana 
voyskego dzedzine 1398 HubeZb 73; Pro debito 
fratris sui olim woysky 1399 StPPP VIII 
nr 8209; Trał de Lubnica, castellanus, woyski 
1403 AKH  VIII 465, sim. 1436—45 ib. 207, 
1453—67 ib. 208; Brzeziński, woyski 1409 RTH 
III nr 16; Yako Pyotrasz po wosana (pro W0- 
sanu, leg. wwiązaniu) pana woyszkego wibil 
Hanno s gey possagu 1413 JA VI 215; Nobili 
Nicolao Zemba, woyski Sanociensi 1434 AGZ 
XI 90, sim. 1436 ib. 107. 108, etc.; Tribuno 
al. woyski terre Sanocensis 1437 ib. 120, sim. 
1459 AGZ XII 444; Contra tribunum... Yako 
ya nye sbyl czlovyeka voyskemv 1455 ZapRp- 
Zakr 4, 117v ; V o y sk y .tr ib u n u s Lomzensis 
1467 TymSąd 93, sim. ca 1500 R XLVII 355; 
Ibidem in castro voyszky... cuin familia tenetur 
residere metquartus, cui datur expensa et dige- 
rium, ceryisiam... et candelas 1498 LustrPloc 
149; Itcm yoyszky habet solarium, theloneum 
terrenum a quolibet equo... et eciam aquatico 
a scaphis et traphti et istud recipit in Ploczka 
ib., sim. ib.

Wojsko, Wojska f o r m y : 1. Wojska: n. sg. 
wojska BZ III Reg 20, 19, Rozm 651; ~  g. sg. 
wojski ca 1430 GIKazB II 19, Sul 21, BZ Ex 14, 7, 
etc., OrtCel 1; ~  d. sg. wojszcze Rozm 628. 
629; ~  ac. sg. wojskę FI i Pul Moys 4, BZ 
Ex 14, 24. Neh 9, 6, etc., Rozm 649; ~  v. sg. 
wojska Rozm 626; ~  /. sg. wojską BZ II Par 
32, 9, XV p. post. GIDom 75, Rozm 615, 
etc.; ~  l. sg. (na) wojszcze BZ Ex 14, 4, 
1498 StPPP VII 99; ~  d. pl. wojskam BZ 
Judith 5, 27. 7, 1; ~  ac. pl. wojski BZ Gen 
21, 22; ~  i. pl. wojskami Rozm 744.

2. Wojsko: g. sg. wojska 1497 StPPP VII 31; 
~  d. sg. wojsku 1500 ListTat 174; ~  n. pl. 
wojska BZ Neh 9, 6, ca 1500 GIKazB I 46; ^
ac. pl. wojska BZ Ex 15, 4. Jos 8, 13.

Z n a czen ia : 1. *ogół żołnierzy, wielka liczba

zorganizowanych żołnierzy, armia, exercitus, 
militum copiae : Nyekthorzi z naszych slyach- 
czyczow... ny pod czyyą (/. e. pod niczyją) 
chorąngwyą z naszey woyszki (de nostro 
exercitu) stanowycz szą obykli Sul 21; Przed 
schpicza woysky antę aciem OrtCel 1; Quas 
duas tunas cervisiae sibi hic ad exercitum al. do 
yoyską conductas idem... Albertus... non dedit 
1497 StPPP VII 31, sim. ib.; Deereverunt ei- 
dem... Nicolao... pignus in rebus... Michaelis... 
in exercitu al. woyschcze existentibus 1498 ib. 99; 
Yesthly gonyecz brata naschego prziyedze thim 
richley k nam, thedy ya wszyądą na schyyą 
woysky swemv 1500 ListTat 174; ~  Woz farao
nów y woysko (currus... et exercitum Ex 15, 4, 
BZ\ wozy... y woyska) gego wrzyczyl gest 
w morze FI Moys 4, sim. Pul; Ecce Iudas ducit 
cohortem, voysky, rzyso, ingratus de beneficiis 
Christi ca 1430 GIKazB I I 19; Wy wy odo woysky 
gego (exercitus eius) ku Abrahamowy BZ 
Gen 21, 22; Oslawyon bodo na ffara<on)owi 
y na wszey gego woyszcze (in omni exercitu 
eius) BZ Ex 14, 4, sim. ib. III Reg 22, 36; 
Wszool gest... kszyoszota wszey woysky (duces 
totius exercitus) BZ Ex 14, 7, sim. ib. Deut 20, 9. 
Jos 5, 14. IV Reg 15, 25; Weszrzaw pan na 
stani egipskye... y zabił woysko gich (exercitum 
eorum) BZ Ex 14, 24; Ale w[a]sza giną woyska... 
byl sgednal (exercitus... aciem dirigebat) BZ  
Jos 8, 13; Ostatnya woyska (exercitus) szła za 
nymy BZ III Reg 20, 19; Posiał Sennacherib... 
slugy swe do Ierusalem a on sam leszal se wszo 
woysko (cum universo exercitu) przed Lyachis 
BZ II Par 32, 9; Olofernes... przikaze swim 
woyskam (exercitibus suis) BZ Judith 7, 1, 
sim. ib. 5, 27; Voyską castra (deiecit castra 
Assyriorum et contriyit illos angelus domini 
Ecclus 48, 24) ca 1470 MamLub 178; Venit 
Thitus cum magno exercitu, zastampe(m), 
woyszką, et pugnavit contra eos XV p. post. 
GIDom 75; Voyska superyenerunt [eos], na- 
dyachaly, eos exercitus Saracenorum ca 1500 
GIKazB 146; Baczczye, by na nasz nye przyschła 
pomsta okropna, yas... yego (sc. faraona) 
voyska v morzv potonąla (in Mari Rubro suum 
exercitum necavit) Rozm 96; Bych myal taką 
yoyską (si tantam copiam exercitus haberem) 
a dostatek lyyda..., wschytkye bych Zydy 
chczyal ymączycz ib. 231, sim. ib. 592. 595. 614; 
Tedy Iudasz zdraycza poydzye s tą yyelyka 
yoyską ib. 615, sim. ib. 800. 801; Bo ydzczye... 
yoyska r[z]yczerzov y oprayyenye czynoy! 

j ib. 626; Albo by yass mogl v popyol przemye- 
I nycz, yako yczynyl yoyscze *Samagripovey ib.
| 628, sim. ib. 629; O tern, yako myły Cristus
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karał tą ystną yoyszką ib. 649; Voyska pogańska 
y starostha ych (cohors... et tribunus Jo 18, 12), 
która była czeladz krolevska..., yąly my lego 
Iesucrista ib. 651; ~  Kto nye prziszedl do woyski 
boszey (in exercitu domini) se wszego pokolenya 
israhelskego ? BZ Jud 21, 5; Ti gesz vczinyl 
nyebo y nyebo nyebyos y wszitko yoysko gich 
(omnem exercitum eorum) BZ Neh 9, 6; Woyska 
nyebyeska (exercitus caeli) tobye syo klanyaio ib.

2. * uzbrojony tłum, gromada, tnrba hominum 
armata : Takoż y (leg. ji, sc. Jesusa) yąly 
y *posnaly s nym z yyelykymy yoyskamy luda 
Rozm 744.

Wojwoda cf. Wojewoda 
Wojwcdzic cf. Wojewodzie 
Wojwodzie cf. Wojewodzi 
Wojwodzina cf. Wojewodzina 
Wojwódka cf. Wojewódka 
Wokół I. p rzy s łó w e k : 'dookoła, ze wszyst

kich stron, circum, circa, undique5: Gdisz 
szwyoczocz pokropyl byl ołtarze syedmkrocz, 
pomazał gego bil y wszytko oroszę gego wokool 
BZ  Lev 8, 11; Omoczyw palyecz dotknę rogow 
oltarowych wokol (per gyrum) ib. 8, 15; Wlege 
krew gego na ołtarz wokol (per circuitum 
altaris) ib. 8, 19, sim. ib. 8, 24; Bodo... slypowye 
podstrzesni wokol (per circuitum) s podstawki 
swymi BZ Num 3, 37; Gdisz odeszli od stanów 
gich wszitczi wokol (per ciicuitum) ib. 16, 27, 
sim. ib. I Par 22, 9. II Par 33, 14; To zemyo 
bodzecze myecz po ktayoch swych wokol 
(in circuitu) BZ Num 34, 12, sim. ib. I Par 11,8; 
Acz dadzo slvgam cosczoloyim... myasta... 
a przedmyesce gych wokol (per circuitum) 
BZ  Num 35, 3, sim. ib. 35, 4 .1 Par 6, 55; Posiały 
po wszey Samary wszodi wokol (per circuitum) 
az do lericho BZ Judith 4, 3, sim. ib. 7, 6; 
Vstaui na wsze stroni wokol (per gyrum) stroze 
nad studnyczamy ib. 7, 10.

II. p rzy im ek : z gen. rzeczownika 'dookoła, 
ze wszystkich stron, circum, circa: Wokol 
stany (per gyrum tabernaculi) bodo rosbyacz 
swe stany BZ Num 1, 50, sim. ib. 1, 53. 2, 2; 
Vstauil wszytek lyyd... przed ołtarzem w kos- 
cyele wokol krolya (per circuitum regis) BZ II 
Par 23, 10.

Wol 'zgrubienie szyi wskutek powiększenia się 
tarczycy, wole, struma, tumor collis': Wol 
struna (pro struma) ca 1420 WokTryd nr 29.

Wola fo rm y: n. sg. wola FI i Pul l, 2, Ojcz 
1—7. 9.12. 14—18, Dek I I 1. 2, etc. e tc.; g. ~  sg. 
wole 1396 Pozn nr 189, 1397 ib. nr 221, Gn la, 
etc. etc., XV p. post. Zab 539; wolej 1386 Pozn 
nr 6, 1400 ib. nr 455, FI i Pul 5, 15, etc. etc., 
Rozm 833; woli 1391 Pozn nr 106, 1408 ib.

nr 637,1415 Czrs s. LXXXI, etc. ; -  d. sg. woli BZ 
Gen 50,19. Neh 9,17, Rozm 599. 814. 825; wolej 
OrtOssol 89, 4; wole Gn gl. 165a; ~  d. a. /. sg. 
(po) woli XV med. R XXII 238, XV med. R 
XXIII 269, Rozm 647; ~  ac. sg. wolą 1400 
RtKon nr 100, Gn 171 b, FI i Pul 26, 8, etc. etc.; 
~  i. sg. wolą 1391 Pozn nr 275, 1396 ib. nr 214, 
1397 ib. nr 327, etc. etc.; ~  l. sg. (w) woli 
Gn 14b, FI 29, 5. 8, etc. etc.; wolej OrtOssol 
43, 4. 51, 3. 75, 2, etc., Puł 72, 23; wole 1403 
RtKon nr 150; -  ac. pł. wole FI 110, 2, Fl i Pul 
15, 2. 102, 7.

Z naczen ia: 1. 'samodzielna, niezależna decy
zja, postanowienie, voluntas, arbitrium liberum, 
propositio animi libere suscepta : Bo gnew 
w rozgnewanu iego a sziwot w woli iego (vita 
in yoluntate eius, Pul: w wolyey yego, sim. ib. 
29, 8. 72, 23) Fl 29, 5, sim. ib. 29, 8. 72, 23; 
Otcze nas,... *bwncz thwa wola Ojcz 1— 7. 9. 12. 
14 ■— 18; Iesu Criste..., aby nye patrzył grzechy 
nasze, ale na wyaro czyrekwe twey, którą 
podług twey woley (secundum tuam yoluntatem) 
ypokoycz... racz 1424 Msza III s. 64, sim. VI. 
XII. XIV; A ona... mąsza sobye *wyeszmy 
podług swey yoley (iuxta suam yoluntatem) 
Sul 52, sim. Dział 43; Podle waszey woley 
(in arbitiium yestrum) ystawylyscye gemu dzen 
BZ Judith 8, 13, sim. ib. 8, 17. Tob 3, 6, 1476 
AKLit III 108; Ale czyny-ly on tho na myloscz, 
tedy then, czyą rzecz mowyl, da my, czo gego 
wola (ąualiter... laboris mercedem yoluerit 
praemiare) OrtOssol 28, 3, sim. ib. 37, 1, Ort- 
Mac 25. 40; Tedy raczcze... nye mayą nycz 
czynycz any koko (pro kogo) w szadny vrzad 
k szwey woley postawycz OrtOssol 89, 4; Stan 
szye podług yoley tyoyey, kyedy nye może 
pomocz prozba matky tvey Rozm 505, sim. ib. 
520. 586. 820. 833; Stan szye yolya tyoya a nye 
moya (non quod ego yolo, sed quod tu Marc 
14, 36) ib. 598, sim. ib. 208. 597. 604, etc.; 
Vschakoz nye przeczyy thyey yoly byerzez 
czyrpyenye ib. 599; Thy boyącz szye czeszarza... 
ossądzasch mye nye tyoyą moczą y yolyą 
ib. 813; ~  'postanowienie władz miejskich, 
uchwala, sententia iuris urbam : Arbitrium, 
yoluntas, consensus vlg. wftala, wola XV in. JA 
XXVII 266; Arbitrium, id est yoluntas, con
sensus al. ychwalona wola, alias dicitur welkerz 
wschystkych OrtCel 1, sim. XV p. post. GIKórn 
II 203; ~  boża y^ola, wola boska 'boże zrządze
nie, postanowienie, na które człowiek nie ma 
wpływu, voluntas Dei*: Boża wolya bila (yoluntas 
dei fuit), yze myo gest richlo potkało, czsozem 
chczal BZ Gen 27, 20; Zaly sze moszem boszey 
woły przeczywycz (num dei possumus resistere
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voluntati)? ib. 50, 19; Iudei vero ipsani (sc. 
Mariam Magdalenam)... cum Lazaro et Maxi- 
miano naui imposuerunt, ut submergerentur, 
sed nutu diuino, boża volą, Marsiliam deyeni- 
rent XV p . post. R XXV 179, sim. Rozrn 195; 
O myła pany, nye myey takyego smatkv, 
bozącz vola k temv była, wschysczy vmrzemy 
Rozm 146; Boską volyą stało szye, yze tako 
vkoronovan ib. 830, sim. ib. 87; ~  swa wola, wola 
swa 'samowola, zuchwalstwo, licentia, libido, liber- 
tas immoderata : W swem gnyewye zabylyszczye 
mosza a w swey woły (in yoluntate sua) podkopały 
mvrJ5ZGen 49,6; Zatwardzily oćcowiena- 
szy) sszige swe a dały so woły swey (dederunt ca- 
put), abi syo nawrocyly k sluszbye swey BZ Neh 9, 
17; Gdy... tho czyny (sc. przysięźnik) szwey (leg. 
z swej) woley, iakoby s pychy (de beneplacito 
voluntatis) OrtOssol 51, 1, sim. Ort Mac 63; 
Morza szle mnychy..., czo sz clastora yczekaya 
a szvey yoley poszyyayy De morte w. 442; ~  na 
czyjejś woli być 'zależeć od czyjejś decyzji, ex 
arbitrio alicuius pendere': Na voly (in arbitrio, 
MamLub 45: na yolą) mozovey bodze, aby 
ycinila (sc. małżonka) albo nye ycinila BZ 
Num 30, 14; ~  swą wolą doświadczyć 'dowieść 
własną przysięgą, iure iurando suo probare5: 
Trzebą-ly gey (sc. niewieście) szwyathkow albo 
moze-ły ona tho szwą wolą doszwyathczycz 
(iurare debeat seu possit propria manu unica 
vel testibus)? OrtOssol 80, 3, sim. OrtMac 108; 
~  uczynić swą wolą, wolą swą nad kimś, 
przeciw komuś 'wykonać swoją decyzję, swój 
wyrok w stosunku do kogoś, yoluntatem suam 
exercere5: Nad Ioasem [a] yczinywszi swo 
woly0 (ignominiosa exercuere iudicia), precz 
odgechawszi nyechaly gego w wyelykich nyemo- 
czach BZ II Par 24, 24; Vczyny (sc. pan) woly0 
sw0 <prze)cyw *Babylonye (faciet yoluntatem 
suam in Babylone) BZ  Is 48, 14; Nye chczyely- 
bychmy daley zyvy bycz, nyslybychmy voley 
syoyey nad nym (sc. Jesusem) nye yczynyly 
Rozm 612; — po (dobrej) wolej, woli, (swą 
dobrą) wolą, z swe woli, z (swej dobrej) wolej 
*bez przymusu, przez własną decyzję, dobrowolnie, 
sponte, libere, yoluntate5: Jako Dorothea ne 
ranczila Janoyi swo volo, ale przimoczona 1391 
Pozn nr 275; Jacosmy pytale Przechny y iest 
przywolila swro dobro wolo Choczicze przedacz 
1400 Kościan nr 154, sim. 1404 HubeZb 104, 
1405 RtKon nr 191, 1415 Kościan nr 536; 
Voluntate svo dobro \o lo  Gn gl. 165b; Z woley 
moiey (ex yoluntate mea) spowadacz se bodo 
iemu FI 27, 10, sim. Pul; Jaco macz moya ne ma 
nyczsz swego na dzedzynie dzalv... gedno to, 
czsso ge swe (leg. z swe) voly damy 1420 Kościan

nr 838; Jacom my ya nye kazała pascz przesz- 
dzącznye mymo rok gego, ale szwą dobrą wolą 
pasł 1428 ib. nr 1370; Vczinycze offyero bogy..., 
z dobrey woley offyeryyocz dari (sponte offe- 
rentes munera) BZ Num 15, 3, sim. ib. Deut 
23,23. IIPar 31,14. 35, 8; Bodzegimodpyscono, 
bo so nye swey (leg. z swej) woley sgrzeszili 
(non sponte peccayerunt) BZ  Num 15, 25, 
sim. ib. Ex 36, 2; Abi nyosl srzebro... y złoto, 
gesz kroi y gego rączce dobro volyo (sponte) 
bogu israhelskemv obyatowaly BZ I Esdr 7, 15; 
Nykogo nye m ogą... przynyewolycz św iad 
czyć) tego, czo nye chcze po dobrey woły 
(yoluntarie, OrtOssol 75, 2: po d[r]obrey woley) 
szwathczycz OrtMac 101; Geden darował 
drugego... sz dobrey woley (deliberato animo) 
OrtOssol 48, 3, sim. OrtMac 59; Nye chcze-ly 
gei (sc. winy) mv kto po woley dacz (de yoluntate 
dare), tedy może woyth tego ystego poszwacz 
przed gayny sząnd OrtOssol 51, 3; Ysz on tą 
rzecz szwą wolya opusczyl (quod causam 
yoluntarie impostulatam dimiserit) ib. 91, 1, 
sim. OrtMac 124.

2. emożliwość swobodnego decydowania, swo
bodnego wyboru, licentia, libertas, facultas omnis 
necessitatis expers : Tho ne gest f[s] twe yoly, 
abicz thobe Xpc dal dludze stroue (leg. długie 
zdrowie) Gn 14b; Chcząly gy raczcze przyyacz 
w myasto myesczanynem..., tho gest w gych 
dobrey woley (istud stat in consulibus, Ort
Mac 50: w gych woły) OrtOssol 43, 4; O woły 
y o slyszbie (de seryitio exhibendo, Sul 66: 
o yolenysthwye slyszby slach<e)czskey w kro- 
lewstwye). <U)loszylismy, ysz riczerze... w kró
lestwie polskyem... mayą sluszycz, ale zagrany- 
czamy nye są powynny Dział 52; Woley pote- 
statem (non des illi, sc. filio, potestatem in 
iuyentute Ecclus 30, 11) ca 1470 MamLub 
169; ~  dobra wola *wolna wola, tzn. wolność 
wyboru między dobrem a złem, boni et mali 
arbitrium liberum: Dilecte homo, habe bonam 
yoluntatem ad salutem tuam, sicut habuisti 
liberum arbitrium, dobra volą, ad peccata tua 
ca 1500 GIKazB I 55; ~  mieć kogoś po woli 
'mieć prawo swobodnej decyzji w stosunku do 
kogoś, ius aliąuem ad arbitrium suum habendi 
possidere\ luz y (leg. ji, sc. Jesukrysta) mamy 
po vyly (pro voly), moglybychmy y (leg. ji 'go’) 
dobrze *vmorzycz Rozm 647; ~  podać kogoś 
czyjejś woli 'poddać kogoś czyjejś swobodnej 
decyzji, aliąuem alicuius arbitrio permittere : 
Iesucrista podał (sc. Piłat) ych voly (Iesum 
tradidit yoluntati eorum Luc 23, 25) Rozm 814.

3. 'żądanie co do postępowania innej osoby, 
polecenie, yoluntas, mandatum, praeceptum*:
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Który clouek czyni vol0 othcza mego, tenczy 
przydze do krolefstwa nebeskego Gn 171 b, 
sim. i b Tedycz ga *na chczo cynicz vole bosze 
Gn 172a; Pisano iest o mne, bich vczinil wolo 
twoio (ut facerem yoluntatem tuam), bosze moy 
FI 39, 11, sim. Pul; Znamy yczynyl droghi swoye 
Moyszyeszowy, synom ysrahelskym wole swoye 
(yoluntates suas) FI 102, 7, sim. Pul; Blogo- 
slawcze panv wszyczki... slugy yego, gysz 
czynycze wolo yego (yoluntatem eius) FI 102, 21, 
sim. Pul; Vczinmi slyvb s panem bogem naszim, 
abichom odegnaly wszitki zoni ot syebye... 
podle yoley bozey (iuxta voluntatem domini) 
BZ  I Esdr 10, 3, sim. ib. 7, 18; Który s tych dw 
(leg. dwu, sc. synu) yczynyl volyą (yoluntatem 
Mat 21, 31) oczsa? Rozm 454, sim. ib. 283. 
284. 344. 423. 454; Ony ych (sc. Żydów) vo!y 
dosycz czynyącz, były gy tako sylnye, aze 
szye dvoy smączyly ib. 825; ~  wola poślednia, 
poślednia wola 'rozporządzenie umierającego do 
wykonania po jego śmierci, testament, testamen- 
tum, suprema \oluntas : Poyal sobą (leg. z sobą) 
Zalomyą... y z yey dzyeczmy na syyadecztwo, 
aby syyatczyly poslednya volą Herodova (ut... 
extremam yoluntatem patris sui testarentur) 
Rozm 112; Yze yolya oyczoya poslyednya 
(testamenti yoluntate) k temv przydana była 
ib. 113; ~  na czyjąś wolą stać 'stawić się na 
rozkaz, ad nutum adesse : Gdisz wrząth solthy- 
sky zawszdy slyzebny gest a na wolyą panów 
swogych stacz abo czynycz sprawnye powinyen 
gest (sc. sołtys, ad nutum dominorum suorum 
stare et facere iure teneatur, Dział 44: ma pana 
swego wolą czynycz) Sul 52.

4. *pragnienie, życzenie, votum, optatum, 
studium : Legitur... de eo ...,  ysecz on sve *czalo 
gest nodzil a gego *uvole ne prepuscil gest 
Gn gl. 165a; Wolo boyoczym sy0 gego wczyny 
(yoluntatem timentium se faciet) FI 144, 20, 
sim. Pul; Vola yalcycz bellicus ardor XV 
p. pr. R XVI 339; Kto takye gest w żeli nądze 
tego swyata, eze nye po woli na nim syą mu 
dzege XV med. R XXII 238; Tu ea (sc. bona) 
prodigaliter, marnye, exponis et credis, quod 
per hec dona haberes deum pro voto tuo po 
twey voly XV med. R XXIII 269; Dal gym 
mocz szyny boszymy bycz..., chtorzy nye ze 
krvye any z volyey czyala (ex yoluntate carnis 
Jo 1, 13)..., alye z boga narodzyly szyą są 
EwZam 285; Podług tvey (sc. Jozefa) yoly 
(iuxta desiderium tuum) ona żąda czysta 
dzyeyycza ostacz Rozm 35; Badzyeszly ven 
yyerzycz, popelny szye tvoya wschytka volya 
(cuncta complebuntur tua desideria) ib. 231; ~  
dobra wola 'pragnienie dobra, studium bom :

Tales (sc. boni religiosi) debent habere tria’ 
sc. assiduitatem yoluntariam, dobre yole, paupe- 
ritatem et bonam societatem ca 1500 JARp X 
220r; ~  jedną wolą 'zgodnie, jednomyślnie, eon- 
corditer, unanimiteF :Thowarzisze rzemyesla *cra- 
weyczkiego... dobrowolnye przyssedssy przed 
wsythkyem braczthwem mystrzow swoych yedną 
volyą proszily mystrzow swoich 1491 RKJL 
VII 56; ~  mieć dobrą, złą wolą k czemuś 
'pragnąć czegoś dobrego lub złego, bonum vel 
malum optare, desiderare : Królewna odpowye 
yemy: Mąm thescli dobrą volą k themv Aleksy 
w. 77; Wschelky, który vzry zemczysną (pro 
zenczysną) a ma zlą volą k temv (sc. cudzołó
stwu, ad concupiscendum eam Mat 5, 28), 
yvsz pokalal yą swe sercze Rozm 268; ~  dać 
sobie do wole czegoś 'użyć czegoś do syta, bez 
ograniczeń, large se imitare : Na pissane pe- 
rzynye damy sobye do wole pywa y medu 
XV p. pr. Cant.

5. 'upodobanie w czymś, \oluptas, studium 
alicuius red : W zacone boszem wola iego 
(yoluntas eius) FI 1, 2, sim. Pul; Swotim, czso 
so w zemy iego, dziwne szczinil wszitky wole 
moie w nich (mirificavit omnes yoluntates meas 
in eis) FI 15, 2, sim. Pul; ledney prosił iesm 
od gospodna..., abich widza<ł) wolo boszo 
(ut yideam yoluptatem domini) FI 26, 8, sim. 
Pul; Welika dzala gospodnowa, wynalesona 
we wszytky wole yego (in omnes yoluntates eius, 
Pul: we wszystke wolyey yego) FI 110, 2; Ne 
w moczy kona bodze ymecz (sc. pan) wolo 
(yoluntatem habebit) FI 146, 11, sim. Pul, 
M W  130b.

6. 'intencja, zamiar, plan, propositio, intentio, 
consilium : Davam szya yynyen bogy *wszech- 
mogocemy..., czom szgrzessyl... slą volą Spow 
3; Ad bonitatem pastoris ąuatuor reąuiruntur, 
scilicet: ratitudo intencionis, vrosd (leg. urost) 
vole, solercia pascendi, audacia resistendi, 
diligencia custodiendi XV med. GIWroc 29v; 
Deus et dyabolus sunt duo domini contrarii 
tam in effectibus, dokonanu, quam in yolunta- 
tibus woły ib. 78r; Nigeden pocoya Xpowa... 
myecz nye może, geno kto ma dobrą wolą 
XV med. R XXII 243; Poczoli tak czynycz, 
yakoz biły ymiszlyly, nye chczyely tego zostacz, 
bi swey woley skutkyem nye napelnyly (donec 
eas, sc. cogitationes, opere compleant) BZ 
Gen 11,6; Jakom ya... nye groszylem mv anym 
ranky na par szyną gego pothnyossl ymy szlem 
gnyewlywym y sz wolą szbyczą gy 1470 Zap- 
Warsz nr 3007; Bo to yest yloscza mocz odpo- 
yyedayacego, aby posnął volyą *pytayeczego 
Rozm 456; Yakokolyye ny mam yoley zdra-
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dzycz y (leg. ji, sc. mistrza, quod nihil tale 
contra dominum cogitaverant, sc. apostoli), 
snadz potem bądą myecz ib. 547; ~  ludzie 
dobre(j) wole, wolej, woli 'ludzie starający się 
dobrze postępować, bogobojni, homines pii, bonae 
yoluntatis5: Chuala bocz bogu na uisz[sz]okosczy 
a mir boszy bocz na szemy ludzem dobre vole 
(bonae yoluntatis Luc 2, 14, R XXII 243, 
EwZam 292, De nativ w. 68: dobrey woley, 
Rozm 68: dobrze zyyyączym, to yest dobr[z]e 
voly) Gn la ; ~  dobra wola *życzliwość, łaska
wość, dobroć, beneyolentia, benignitas, humani- 
tas’: Gospodne, iaco szczitem dobrey woley 
(bonae yoluntatis) twoiey coronowal ies nas 
FI 5, 15, sim. Pul; Dobrotliwe vczin, gospodne, 
w dobrey woli (in bona yoluntate, Pul: w dobrey 
wolyey) twey Syon FI 50, 19, sim. KartŚwidz; 
Czas dobrey woley, bosze (tempus beneplaciti, 
deus, Pul: czas myloszczy bozey) FI 68, 16; ~  
niedobra, zła wola *nieżyczliwość, niechęć, nie- 
przyjaźń, malevolentia, m alitid: In maliyolam 
w slą yolą (in maleyolam animam non introibit 
sapientia Sap 1, 4) 1470 MamFub 150; O tern, 
yako ssą apostolovye były nyedobrey yoley 
(Rozm 548: zley yoly) yeden na drugyego 
Rozm 547; ~  złą wolą < mając złe zamiary, 
mała mente' : lako Iaranth ne kasal zabicz 
Pessika ani ranicz, ani sio wolo yancz 1417 
MMAe XVI nr 80.

7. *zgoda, akceptacja, przyzwolenie, consensus, 
permissio, assensus5: Iaco bila wola Janu- 
szoya..., kyegdi odbiła yego braczi pani Bur- 
netha 1413 Kai nr 423; Kedim dzedziną Zyto- 
weczsko pomenal, tedy przi tern bil Mathias 
y Paszek y bila gich wola 1418 Kościan nr 712, 
sim. 1424 ib. nr 1220; Yakom ya nye kaszala 
yechacz na pana Mycolaya dzyedzyna gwałtem 
any moya wola bila 1424 Pyzdr nr 973; Wyszna- 
wamy..., kako... Jan y Jęndrzey... sz naszego 
przywolenya y sz woley, de nostris consensu 
et yoluntate, yczynily... procuratora ca 1428 
PF I 479; ~  (z) czyjąś (dobrą) wolą: Czo 
clouek zabit pana Vancenczef, to ne s mo vola 
ani rada 1397 Pozn nr 339, sim. 1398 Kościan 
nr 94, 1400 Pozn nr 458, 1404 ib. nr 569, etc.; 
Iaco Bawor rambil Wylkoyem (leg. w Wilko
wem) lesze s gego dobro yolan 1398 Kościan 
nr 110, sim. 1402 KsMaz I nr 239, 1413 Kościan 
nr 482, Rozm 807; Ani iego yolo ani iego kazno 
pany Jagneszka wszanta do *czucey zeme 1400 
Pozn nr 487, sim. 1406 Kościan nr 307, 1414 
Kai nr 463, 1421 Kościan nr 893. 894; O chtoro 
wodo zalowal na mo Jasek, tom ya brał s yego 
wolo 1402 KsMaz I nr 170, sim. 1407 Pozn 
nr 616, etc.; Yeko so Grzegorz nye mo wolo na

schedlisko wprowadził, ale gwalthem 1416 Pyzdr 
nr 464, sim. 1425 Kościan nr 1133; ~  bez 
czyjejś wole(j), kromie czyjejś wolej, prócz 
czyjejś wolej, przez czyjejś wole(j), woli: Od 
pana bogacz ta rzecz possla y nye mozemicz 
nyczs bez gego woley (extra placitum eius) 
yczynycz gynego BZ Gen 24, 50; Mogl-ly 
s prawem gey opyekaldnyk gey mąszą (leg. mężu) 
dacz oczczyszną besz gey yoley y wyedzyenyą 
(absąue ipsius filiae consensu et scitu)? Ort- 
Ossol 28, 4, sim. Ort Mac 25; My przyszan- 
gamy... welkerzow ne czynycz besz raczkye 
wolye v swem *rzemiszlye XV p. post. Zab 539; 
~  Ysz nykt kr omy e czy gey woley (domino 
inyito nec rogato, Sul 44: przes dząky pana 
gych) nysządney rzeczy nye ma wzącz Dział 35, 
sim. ib. 38. 44; ~  Przetho wydzalo szą naszym 
ryczerzom, aby nygeden slyachczicz... kypycz 
myal... szobye solthysthwa w ktorey wszy prócz 
woley (praeter... yoluntatem, Dział 44: kromye 
woley) pana oney wszy Sul 52; Mozely zona 
szwemv mazowy oddacz za szwego zywothą 
szwe gydacze gymyenye prócz woley szwych 
blyszych przyrodzo <nych) (absąue here- 
dum consensu) OrtOssol 73, 2; ~  Jacom ne 
yegnal cobili w Micnewo dzedzino przez yego 
woley 1386 Pozn nr 6, sim. 1400 ib. nr 455, 
1403 ib. nr 740, etc. ; Isz Petrasz ne mai przedacz 
dzedzini przesz Jakuszewe woli 1391 ib. nr 106, 
sim. 1408 ib. nr 637, 1415 Czrs s. LXXXI, etc.; 
Isz przesz me wole pani Kandida gnała dwoge 
scotta na mo dzedziną 1396 Pozn nr 189, sim. 
1403 Kai nr 115, 1413 Pozn nr 847, etc.; Tho 
yą (sc. zastawę) d zer sal przes mey yoley 1424 
Kai nr 989, sim. 1425 RtKon nr 424, etc.; Gdiby 
ktho dąp porąbyl w gymyenyy drygego przes 
panowey wolye (domino inyito, Dział 38: 
kromye woley gego) Sul 48; Gdi kteri bąncz 
slyachczycz... nyecziyąn dzyewkąn..., bes przi- 
syolyenya i przes yoley (sine yoluntate et consilio) 
prziyaczol... wzyanthąn, swemu przirodzone- 
mu... w zonąn bi prawąn yidal Sul 90.

8. 'zwolnienie na pewien czas od obowiązków 
wobec właściciela ziemi, także miejsce, gdzie 
obowiązuje to zwolnienie, immunitas, qua quis 
a muneribus domino sohendis ad tempus libe- 
rabatur, etiam: locus ab huiusmodi tributis 
leyatus : Jaco Mikosz ne dal Woczechoui wole 
1397 Pozn nr 221; lako mami yolo y [gjnigdismi 
dali 1400 RtKon nr 100; Asze ten kmecz v Ja- 
cuscha mai scheszecz (pro schedzecz) trzi lata 
wole (leg. w wole) 1403 ib.n r  150; Yaco pani 
Hanka... ne dala swim kmeczem... dwu lathu 
yoley 1420 Pozn nr 1071; Kyedy moy oczecz 
Strycowo dzedziną przymowal, tedy kmecze
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szą wolą nye wymawyaly any ge tedi myely 
1420 Kościan nr 802; Kyedy Januszewy Strycowo 
dzedziną zastawyano, tedy kmecze volą myely 
ib. nr 803, sim. ib. nr 805, 1421 ib. nr 866; 
Iohannes... proposuit super... Nicolaum..., 
quia... violenter recepit... castrum Sobyen cum 
yillis et libertatibus al. vole[y] eidem adiacen- 
tibus 1436 AGZ  XIII 12; Myalby (sc. kmieć) 
przeththym volą kylo lath (si antea libertatem 
habebat), tylesz lath panv svemv slvzycz m a..., 
gyle lat volą szą weszelyl (quod annorum 
libertate gaudebat, Dział 62: yle lat bądze 
vszywal woley) Sul 61, sim. Dział 62; W voly 
*syedancz (sc. kmieć) morgy bandzye kopacz 
Sul 91; Iohannes... recognovit, quia nobili 
Leonardo... vendidit... villam suam Wele- 
pole... cum libertate al. z wolą 1454 AGZ  XI 
398; ~  Libertatem al. vola scultetus debet 
locare 1474 AGZ XII 357, sim. ib. 410.

Woleć, Wolić fo rm y: praes. ind. 1. sg. wolę 
Rozm 171; 3. sg. woli Ort Mac 44, 1460 PrzBibł I 
187, 1474 Zab 540; ~  praet. 3. sg. m. woli! 
XV med. SKJ V 255; 1. pl. m. wolilismy 1471 
MamKal 258; woleliśmy ca 1470 MamLub 
258; ~  condit. 3. sg. m. wolałby 1474 Zab 540;
1. pl. m. wolelibychmy Rozm 612.

Z n a c ze n ie : 'bardziej chcieć, przedkładać nad 
coś, wybierać coś jako lepsze, maile, magis 
\elle, anteponere : Voluit Xpc naści de virgine 
desponsata et... maluit, *walyl, prius dominus, 
ut magis aliqui tunc de su o conceptu dubitarent, 
quam de pudore sue matris XV med. SKJ 
V 255; Przetosz volisz[li] {Biblia taborska: 
woliż) ziwot (elige... vitam), aby y ti ziw byl, 
y synowye twogi BZ Deut 30, 19; Gdyby raycze 
yąly przyszyasznyka, czo rzecz mowyl gynnych 
przyszyasznykow, a then przyszyasznyk woły 
szye kv praw {leg. prawu) wczyekacz Ort Mac 44; 
Barszyey boli, kyedi myła gynszego woły 1460 
PrzBibl I 187; Wolelyssmy {war. kal.: voli- 
liszmy) malyimus (I Mach 12, 10) ca 1470 
MamLub 258; Dobro vyaro nathyszacz {leg. nad 
tysiąc) slothich czystego slotha y spravedlivey 
vagy yolalby y wolj... smercz ymecz..., nisly 
taka slova sprosna... czirpecz 1474 Zab 540; 
Nye bądaly s tobą, volą ymrzecz (tui si caruero, 
mori plus optabo) Rozm 171; Bo ssą były rzekły 
(sc. Żydowie): Nyzlyby nam odyąth (sc. Jesu- 
kryst), yolelybychmy zemrzecz ib. 612.

Wolen cf. Wolny
Wolenie cf. Wolnie
Woleństwo fo rm y: n. sg. woleństwo 1393 

KodUniv I 15; ~  g. sg. woleństwa 1456 StPPP 
IX nr 537; ~  d. sg. woleństwu Sul 81; ~  ac. sg. 
woleństwo 1438 R XXII 353, XV med. SKJ

I 84, BZ I Par 21, 10. Tob 1, 14; -  i. sg. 
woleństwem 1476XGZ XVIII 130; ~  /. sg. (o) 
woleóstwie Sul 66.

Z n aczen ia: 1. 'niezależność, możność swo
bodnego wyboru, postępowania wedle swej woli, 
brak przymusu, libertas, status liber, ius suurri : 
Quasi liberi et non quasi yelamen habentes 
malicie libertatem, yolensthwo {GIJag 89: voly- 
noscy), sed sicut serui dei (I Pet 2, 16) 1438 
R XXII 353, sim. XV med. SKJ I 84; O vo- 
lenysthwye slyszby#slach<e)czskey (de seryitio 
exhibendo, Dział 52: o woły y o slyszbie) Sul 66; 
Takeszmudal mocz, *dokodbikoly chcyal gydz, 
maiocz yolenstwo (libertatem), abi czinyl, czso 
bi kole chcyal BZ Tob 1,14; ~  Ze trsyech rzeczi 
dauam woleństwo (optionem) tobye, geno, 
ktoresz chcesz, sobye zwoi, acz yczinyo tobye 
BZ I Par 21, 10; ~  *wolność osobista, alicuius 
status liber’: W prawye czesarskem stogy, 
aby szlvdzy nyeyolny... nye mogły bycz sz rąkv 
panów szwych wywoleny, alyszby przes nye 
yolno pysczeny były a wolenstwy szwroczeny 
byli (nisi... fuerint... libertati restituti) Sul 81.

2. 'pozwolenie, uprawnienie, prawo do czegoś, 
ius atque facultas alicui data, venia, licentia, 
potestas : Extunc... partem bonorum in Strzel- 
czycze in manus Iohannis... ammittet... cum 
libera excisione al. z wolyensthwem rąbanya 
roborum pro edificiis et lignorum pro crema- 
cione in silvis predictis 1476 AGZ XVIII 130.

3. *prawo lenne, ius feodale: Omne ius... et 
dominium iam dictorum parietum et curiae, 
prout soli... habuerunt, in ipsum Iudaeum... 
legitime cum aequali feodo vlg. woleństwo 
perpetualiter transtulerunt 1393 KodUniv I 15.

4. *samowola, bezprawie, licentia, libertas 
immoderata, iniuria’ (? ):  Predictus dominus 
Filusz promisit dominum Iacobum protegere 
ab omni iniuria a colibet homine... Quia ipsi 
duo, Filusz et Michael, debent protegere domi
num Iacobum ab omni persona al. vole<n)stwą 
1456 StPPP IX nr 537.

Wolica 'osada zwolniona na pewien czas od 
chwili założenia z płacenia czynszów i danin, 
\icus, qui annos aliąuot, postquam conditus est, 
tributis, vectigalibus sim. levatur’: Iohannes... 
Bronissio obligat yillam suam Malnow tenute 
sue excepto yolycza Malnow, quam libertatem 
al. yolycza reseryat pro se propter locacionem 
kmethonum 1492 AGZ  XVIII 320.

Wolić cf. Dozwolić, Powolić, Pozwolić, Przy- 
wolić, Przyzwolić, Wywolić, Wyzwolić, 
Wzwolić, Zwolić, Zwyzwolić, Wyzwalać, 
Woleć

Wolne 'dział ziemi wolnej od czynszów i danin
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stanowiący pierwotnie uposażenie sołtysa przy 
zakładaniu wsi na prawie niemieckim, agri 
a muneribus praestandis immunes, ąui scułtetis 
proprii dabantur, cum yici iure Theutonico 
conderentur5: Quia recepit decem mercas a Mar- 
tino... pro suo patrimonio, pro libera hereditate 
al. za woln[y]e in Warszycze 1468 StPPP IX 
nr 652; Nicolaus... recognouit se recepisse 
quinque marcas a Bartholomeo... pro libertate 
al. za volne in Crayowieże 1487 ib. nr 969; 
Quia receperunt a Bartholomeo... decem marcas 
pro patrimonio ipsorum in Crayovycze libero 
al. wolne 1490 ib. nr 1020; In bonis suis, que 
nunc habet in Varszycze liberum al. na wolne 
ib. nr 1021; Quia Bartholomeus... posuit et 
dedit Nicolao... quinque marcas pecunie annua- 
lis... pro libertate al. volne in Crayowicze 1491 
ib. nr 1029.

W olnie cf. W yw olnić
W olnie fo r m y : comparat. wolniej XV med. 

SKJ V 274, XV p. post. R XXV 266.
Z n a czen ia : 1. 'dobrowolnie, z własnej woli, 

bez przymusu, sponte, yołuntate' : Isz Bawor ne 
puszczał na Ianusza *pzrizogo na tern vgeszdze, 
czo gy sobe wolne wybrała 1394 Kościan nr 12; 
Wolne (yoluntarie) offerowacz bodo tobe FI 
53, 6, sim. Pul', Wolnye sponte XV p. pr. R XVI 
349; Ut manus nostre ad bona opera, quasi 
non ligate, libere extendantur volnye były 
wyczągnyony XV med. SKJ V 260, sim. ib. 262; 
Wszitko, czsozkoly bodzesz chcecz s two 
bracyo vdzalacz zlotem y srzebrem, konay 
wolnye (perfice pro yołuntate tua) podle przika- 
zanya pana boga twego BZ II Esdr 8, 17; Volne 
sponte (cum ingrederentur templum domini,... 
sponte obtulerunt in domum dei ad exstruendam 
eam I Esdr 2, 68) ca 1470 MamLub 100; Wolnie 
sponte (qui prae confusione promittit amico 
et lucratus est eum inimicum gratis Ecclus 
20, 25) ib. 165; Krystus... poschedl przeczyv 
ym, yakoby gotovy kv smyerczy, y offyaroval 
szye volnye przeze wschego strachy Rozm 622; 
~  'samorzutnie, samo z siebie, sponte, per se': 
Czosz wolnye (sponte) rodzi zemya, nye bodzesz 
znoocz BZ Ley 25, 5.

2. 'bez przeszkód i ograniczeń, też zgodnie 
z prawem, sine impedimentis, etiam: iure, lege' : 
Bog pomst wolne (libere) czinil iest FI 93, 1, 
sini. Pul; Nyekthore personi volne (libere), yako 
szą mąsszke, a nyekthore, yako nyewyescze, 
mnyey yolnye (minus libere) mogą zalowacz... 
w sządze o rzeczy... zastawyone Sul 54; Nona 
Stella est deuotio, que debet esse in religiosis, 
qui ideo postposuerunt curas seculi, ut liberius 
yacare, wolnyey patrzycz, possent deuocioni

XV med. SKJ V 274, sim. XV p. post. R XXV 
266; Ysz byl szobye wolnye zoszthawyl pan- 
szthwo szwe (OrtOssol 97, 1: ysze byl sobye 
zostawyl wolne państwo swego gymyenya) poko 
zyw OrtMac 133; Subiudex cum successoribus 
in borris suis et silvis in eadem parte tam 
domino... debent habere wchody al. barthni 
yoluntaliter al. wolnye, prout habuerunt ex 
antiquo 1487 AGZ XV 569; ~  przepuścić 
kogoś wolnie *pozwolić odejść, odprawić, dimit- 
tere, abire permittere': Iestli potem nye bodze 
(sc. żona) tobye k mysly, przepysczisz yo wol
nye (dimittes eam liberam) ani gey mocz bo
dzesz przedacz za pyenyodze BZ Deut 21, 14.

3 .  'na prawie lennym, secundum ius feodale : Pa- 
rietes muratos... ipsos... Margaretham etFran- 
ciscum filium eius iure haereditario legitime et 
per modum feodi vlg. wolne concernentes 1393 
KodUniv I 15.

4. corruptum pro wolenie 'możliwość wyboru, 
swoboda decyzji, arbitrium liberum, optio libera : 
Gęstły syo wam zle widzi, abyseye slyzili pany, 
wolnye {Biblia taborska: wolenie) wam dano 
gest (optio yobis datur), zwoleye szobye dzysz, 
czso wam lyybo gest BZ Jos 24, 15; Wolnye 
(mamotrekt mikulowski: wolenie) opcio (trium 
tibi datur optio, elige unum quod yolueris ex 
his, ut faciam tibi II Reg 24, 12) ca 1470 Mam
Lub 77.

Wolno f o r m y : comparat. wolniej cf. Wolnie.
Z n a czen ia : 1. *dobrowolnie, z własnej woli, 

bez przymusu, sponte, yołuntate': Szmyely Hannvs 
ssam swa raką przyszancz... a chczely... rolyą 
gey wolno wzdacz y zapyssacz OrtOssol 104, 4, 
sim. OrtMac 143.

2. *swobodnie, bez przeszkód i ograniczeń, też 
zgodnie z prawem, libere, sine impedimentis, 
etiam: iure, lege' : Eze Barthlomey Janowi 
bidlo... zayol w trawę,... gdzesz on ymal pascz 
yolno 1402 HubeZb 102; Jaco Jandrzych... 
ryl row na yego (sc. Jędrzycha) dzedzynye, 
a o ten row nigdy s nym nye bil ygednan, aby 
gy myal wolno ssypacz 1424 Kościan nr 1100; 
Damusque yobis... treugas pacis... atque indu- 
cias... cum omni facultate... ad propria libere 
yeniendi wolno przyczaj 1428 P F I 483; Gdiby 
kthorego slachczicza... czeladnyczy zytlio w no- 
czi kmyecze... pobrały, slyszno bącz pany 
thego zytha... otheymowacz ye, konye byerzą- 
czych ye alybo gynsze rzeczy yolno (libere) 
szobye wszącz Sul 48; Czokoly zona wolnych 
pyenyadzy przynyeszye k szwemy mazowy, 
o które on odpowyeda y gymy czyny, szlowye 
nakładą albo obchodzy szyą gymy wolno yako 
chcze OrtOssol 66, 1, sim. OrtMac 88; Pothem
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wszdano gemv geden dom ..., czo gy kvpyl, 
a wzdano gy gemv y gego po nym dzeczom 
wolno (libere) myecz y osyescz dzyedzycznye 
OrtOssol 96, 4, sim. ib. 22, 4. 104, 1, Ort Mac 133. 
141; Gdym yą tako podvbozal, ysz nye mam 
gey czym zaplaczycz y chczą gey rolya wroczicz, 
y chczą straczycz vszytek zadathek a nygdy 
szye gego ypomynacz, y rolyą tą wolno wy- 
pysczycz OrtOssol 104, 3, sim. Ort Mac 142; 
Kmyecze z obv dzedzyny w onem geszerze 
wolno (licite, Sul 21: slysznye) ryby mogą 
lowycz Dział 7; Gescze taky (sc. kmieć) nye 
mosze od pana gydz, alysz myasto syebie tako 
bogatego posadzy..., tosz wolno mosze precz 
gydz (recedere permittatur, Sul 61: wynycz ma 
bycz przepysczon) ib. 62; Kasdy ma swego 
wolno poszywacz ib. 65; Są-ly ksyąszata, ry- 
czerze..., sobye nye mayą nyczs gwałtem 
bracz... any mayą przypadzacz kogo kv prze- 
danyy, ale kaszdy ma wolno (libere, Sul 71: 
dobroyolnye) rzeczy swych yszywacz, yako my 
lyvbo ib; Takosch przepysczenym bożym odstą- 
pyly anyely od Yesucrystha y dały yemv (sc. sza
tanowi) myescze, yschby mogl volno skyszycz 
y przystąpycz Rozm 195; ~  wolno jest, jest 
wolno 'można, jest dozwolone, licet, licitum e s f : 
Fidelis seryus dei omne opus suum triplici 
consideracione discuciat: primo, an liceat, mo- 
szeli, wolnoli yest, secundo an deceat, tercio 
an expediat XV in. GIKazB II 105; Wyedzal<l)y 
o thych żałobach a nye bylaly gemy zawada, 
szlowye aczby gemv było wolno przydz y odycz 
k thym to sandom OrtOssol 68, 2, sim. OrtMac 
91; Gdyby oddal stoyacze gymyenye, czo nayn 
odymarlo, przeczyw temy mogą bycz gego 
blyszchy przyrodzeny, acz o them wyedzely, 
a wolnoly gym było tamo przydcz w rok y dzen. 
Ale nye wyedzyelyly o them dawanyy albo nye 
byloly gym tamo wolno przydcz, tedy szye nye 
mogą zamylczecz w rok y w dzen podług 
prawa prawego OrtOssol 81, 1, sim. OrtMac 109; 
Pyssarza dzyerszecz gest wolno, komy go trzeba 
OrtOssol 94, 1, sim. OrtMac 129; ~  wolno 
chodzić 'być na wolności (nie w więzieniu), 
liberum (non vinctum in carcere) esse*: Vrzy gy 
(sc. dłużnika) gyny, czo mv dluzen, ysz on 
wolno chodzy, mozely gy tesz gabacz o szwoy 
dług ? OrtOssol 82, 2, sim. OrtMac 110; ~  
puścić wolno 'pozwolić odejść, odesłać, odpra
wić, dimittere, abire permittere*: Iesus yzyayschy 
y (leg. ji, sc. człowieka opuchłego) vzdro- 
yyl y> y pysczyl y volno (dimisit Luc 14, 4) 
Rozm 380; ~  puścić wolno, wolno puścić 
*obdarować wolnością osobistą, wyzwolić, manu- 
mittere, liberare, liberum reddere': Paklybi kto

yderzyl w oko sługo swego albo dzewky swey 
a blykawe ge uczynylbi, ma ge puszczycz wolno 
(dimittet eos liberos) za oko, które wibyl BZ  
Ex 21, 26, sim. ib. 21, 27, XV p. post. Kalużn 284; 
W prawye czesarskem stogy, aby szlvdzy 
nyeyolny... nye mogły bycz sz rąkv panów 
szwych wywoleny, alyszby przes nye volno 
pysczeny były (nisi per eosdem fuerint manu- 
missi) a wolenstwy szwroczeny byli Sul 81; ~  
puścić wolno, wolno (wy)puścić, uczynić 'wy
puścić na swobodę, przestać zatrzymywać ( w wię
zieniu, itp.), dimittere, liberum facere, liberare 
(a carcere)': Pvsczyly kto od szyebye wolno 
swego dlusznyka (dimittit quis suum datum 
yirum pro debito liberum a se transire),... tego 
może gyny czlowyek przed prawem ozalowacz 
OrtOssol 82, 2, sim. OrtMac 111; Podadzaly 
mv go (sc. dłużnika wierzycielowi) s prawa 
za raką, tedy go <nie) może wyyacz s tego on, 
czo mv gy pyrwey podano za raką, gdysz gy na 
szlub wolno wypysczyl s tego dzyerszenyą 
OrtOssol 82, 2, sim. OrtMac 111; Odpoyyedzyal 
myły Iesus: . . .  Aczlybych vass pytał, nye odpo- 
yyeczye my any myą juz volno pusczyczye 
(neque dimittetis Luc 22, 68) Rozm 718, sim. ib. 
723; Libertare volno yczynycz ca 1500 Er z  122; 
~  wolno wypuścić 'uwolnić od zobowiązań, 
immunem ab oneribus reddere*: On (sc. dłużnik) 
tho gymyenye szwe ode mnye nygdy nye 
wyszwolyl any ya gemv nygdy gego wolno nye 
wypysczyl (numquam liberum dimisi, OrtMac 
106: nygdy... nye szpusczyl) OrtOssol 78, 3; ~  
wypuścić wolno 'pozwolić odejść z gospodarstwa 
kmiecego, cmethoni a fundo abire permittere*: 
Yaco mne Wsebor wypusczil Marczina volno 
przeth swantem Marczinem 1413 KsMaz I 
nr 2032.

Wolność 1. 'niezależność, możność swobodnego 
wyboru, postępowania wedle swej woli, brak 
podporządkowania komuś, czemuś, libertas, ius 
suum: Ut benefacientes obmutescere faciatis... 
hominum ignoranciam, quasi liberi et non 
quasi yelamen habentes malicie libertatem 
yolynoscy (I Pet 2, 16, R XXII 353, SKJ I 84: 
yolensthwo) 1403 GIJag 98; Qui autem perspe- 
xerit se in lege perfecte libertatis yolynoscy 
(Jac 1, 25, R XXIV 372, SKJ I 86: szyolenstwa) 
ib. 99; Habet enim hec bestia multa capita..., 
que sunt: affectacio libertatis, zadzo [f]wolnos- 
czi, per quam non wlt aliis subesse 1461—7 Serm 
151 v; Iusticia est libertas animi vlg. wlosznoscz 
albo yolnoscz roszvmv, vnicuique tribuens se- 
cundum proprietatem XV p. post. R XXV 
173.

2. 'uprawnienia, zakres działania, ius atąue
37*
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facultas alicui data, licentia : Przyszasznyczy 
tako mayą przyszagacz ku prawu...: Ysz my 
[ortele] woythowy myesczkyenw y ludzom 
prawe ortele naydcz chczemy...,  jako my 
prawo vmyemy tako daleko, yako k t[w]emv 
mamy wolnoscz (ut idipsam seąuelam habet) 
OrtOssol 52, 4, sim. OrtMac 64.

C f Włość 4.
Wolny fo rm y: n. sg. m. wolen FI i Pul 87, 4, 

Sul 66, BZ  Ex 21, 2, etc. etc., XV p. post. R I 
s. XLVII; wolny 1426 KsMaz II nr 2208, 1436 
AGZ XII 6, OrtCel 7, DILB II 19; f. wolna BZ
I Mach 2, 11, XV ex. Zab 526; neutr. wolno 
1423 M P K JII 302, 1434 PF V 32, 1450 RpKap- 
K r; wolne XV in. JA XXVII 267, 1444 AKPr
II s. XIV, 1453 ib. s. XXI, etc.; ~  g. sg. m. wol
nego 1440 KodTyn 303, Rozm 108; / .  wolnej 
Sul 22. 54, XV med. SKJ V 255; neutr. wolnego 
1400 Pozn nr 473, OrtCel 4; ~  ac. sg. m. wolny 
1414 Kai nr 466; wolnego XV med. AKPr I 27, 
XV p. post. Zab 522, ca 1500 GIKazB I 59; 
/ .  wolną Sul 61; neutr. wolne 1401 Kai nr 18, 
1425 ZapWarsz nr 144, OrtOssol 97, 1, Rozm 
692; ~  i. sg. m. wolnym 1486—95 RocznHist 
XV 230; / .  wolną ca 1484 GIKórn II 214; -  
/. sg. m. (na) wolnem (1440) MMAe XVII 359, 
(1444) BenLub 243, BZ IV Reg 15, 5 ; / .  wolnej 
Sul 70, BZ I Reg 26, 19; ~  n. pl. wolne 1463 
KsNWarsz I nr 578; m. wolni 1424 Msza III 
s. 63, sim. VI. VII. XII. XIV, 1415-26 ZapMaz 
nr 1, XV med. S K J\ 102, etc.; wolny OrtMac 88, 
OrtOssol 66, 1, DILB II 63; wolne 1437 Wisi 
nr 228 s. 88; / .  wolne XV med. GIWroc 97r, 
Dział 46; neutr. wolna OrtCel 4; wolne 1456 
ZablJPozn 86; ~  g. pl. m. wolnych 1435— 6 
BiblWarsz 1861 III 19, OrtMac 87, OrtOssol 
66, 1; ~  d. pl. neutr. wolnym XV med. RRp 
XXIII 279; ~  ac. pl. neutr. wolna FI i Pul 
118, 108.

Comparat. n. pl. m. wolniejszy Dział 46.
Z n a czen ia : 1. *swobodny, niezależny, nie

ograniczony, liber, qui suae potestatis, swi arbitrii 
est’: Nyewyastham mązathim, gdysz nye mayą 
samych (feg. z samych) szebye volney moczy 
prze mąze gych (cum non habeat su i ipsius 
liberam potestatem propter maritum, Dział 46: 
maszathky, które samy w sobye wolne), dzeszącz 
lath byezecz mayą w dawnoscz gim Sul 54; 
Wszysthczy wyesznycze, gdze szą ten vczynek 
sstunye (pro sstanye),... vyszcza volną mocz 
mayą myecz (omnes yillani... recedendi liberam 
habeant facultatem, Dział 62: mogą wstacz) 
Sul 61.; Gego przyrodzeny[v] przyyaczele mo- 
wyą, ysz gego zoną nye ma dzalv w them domy 
przetho, ysz ten dom wzdam (pro wzdan)

gemy... a ysze byl sobye zostawyl (sc. mąż) 
wolne państwo swego gymyena (dominium et 
potestatem, OrtMac 133: ysz byl szobye wolnye 
zoszthawyl panszthwo szwe) OrtOssol 97, 1; —̂ 
prawo wolne lińskie, wolne prawo 'sąd wyższy 
prawa niemieckiego, któremu podlegali sołtysi 
i wójtowie, iudicium iuris Theutonici, a quo scu- 
Iteti et adwcati iudicabuntuF: lus feodale prawo 
wolne lynskye OrtCel 6; Wolne pravo ius 
feodale OrtZab 528; ~  uchwała wolna 'zarzą
dzenie, postanowienie, uchwała władz miejskich, 
sententia iuris urbani : Arbitrium, yoluntas, 
census uchwala wolna alias dicitur *wyelbyerz 
wszythkych XV ex. Zab 526; ~  wolne nauki 
'wybrane gałęzie nauki tworzące podstawowe 
wykształcenie w wiekach średnich, tzw. sztuki 
wyzwolone, tzn. gramatyka, dialektyka, retoryka, 
muzyka, arytmetyka, geometria i astronomia, 
artes liberales, quae in trivio et ąuadrmo trade- 
bantuF: Sancta yirgo Katherina Costi regis 
fuit filia, studiis liberalibus, wolne nahuky, 
bene erudita XV med. GIWroc 97 r; ~  (o zwie
rzętach, de animalibus) 'żyjący na swobodzie, 
secundum naturam vivens*: Texente aranea retia- 
culum artis sue musca... dixit: Vt quid concludis 
fallaci rethi semitas liberioris naturę, gl. libera- 
lium animalium wolnym szwyerzątom XV med. 
RRp XXIII 279; ~  (o ludziach, de hominibus) 
'nie związany ślubem małżeńskim, nie poślubiony, 
non nuptus, non desponsatus : Quare voluit naści 
Christus de yirgine desponsata et non de libera 
a nye wolney XV med. SKJ V 255; ~  wolny 
pan 'tytuł feudalny (niem. FreiherrJ, titulus 
feodalis*: Liber (sc. dominus) wolny pan
OrtCel 1.

2. 'taki, z którego ktoś może swobodnie ko
rzystać, liber, non impeditus : Yaco Jadwiga dala 
Jaszcoui volne sedzene a w tern geg szastawnik 
gemu vadzi 1401 Kai nr 18; <Jako> ya mam 
lowysko wolne[ne] z moych <prz)othcow w Go- 
sthkowye 1425 ZapWarsz nr 144; Czokoly 
zona wolnych pyenyadzy (sine arrestu, id est 
liberas) przynyeszye OrtOssol 66, 1, sim. OrtMac 
87; Szą-lykthore dlugy gego zony zapowyedzany, 
tako ysz gemy nye szą (sc. pieniądze) wolny 
wszancz (sed si ammonita debita et pecunia 
in libertate mariti sunt arrestata) OrtOssol 66, 1, 
sim. OrtMac 88; Subiudex et successores debent 
habere pascualia al. *paszthwe *wolnyą in 
parte Iohannis... tam in silyis et campis, et in 
borris 1487 AGZ XV 569; ~  'wszystkim do
stępny, publiczny, cuius usus omnibus liber est, 
publicus : Wolne targy nundine 1437 Wisi 
nr 228 s. 88; Dum... contigerit ipsis et futuris 
eorum successoribus yendere... caines extra
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maccella descripta, ut in foro libero al. na 
wolnem thargu, quod forum... sabbatino die 
per nostros antecessores fuerit admissum (1444) 
BenLub 243, sim. (1440) MMAe XVII 359; 
Pycsch... recognouit, quia porta circa braseato- 
rium Gregorii debet esse voluntaria al. wolna 
1449 Przem II nr 544; Ktorikole tesz o gwalth 
a sboy na yawnyey volney drodze (in strata 
publica, Dział 60: na dobrowolney drodze) 
vczinyony bądze przekonań,... vyną szethmdze- 
sąth... zaplaczicz ma bicz przyczysznyon Sul 70.

3. 'posiadający wolność osobistą, liber, qui sui 
iuris est9: Szyodmego lyata winydzye (sc. nie- 
wolny Żyd) wolen (liber) darmo BZ Ex 21, 2, 
sim. ib. 21, 5, XV p. post. Kalużn 282; Ta, iasz 
bila wolna (libera), vczinyona gest sługo BZ I 
Mach 2, 11; Liberum wyszwolonego, wolnego 
XV p. post. Zab 522; Non enim est equalitas 
dare liberum, volnego, pro illibero (sc. homino) 
ca 1500 GIKazB I 59; Nygdysmy nye sluzyly 
komv, kakosch thy movysch: Volny bądzyeczye 
(liberi eritis Jo 8, 33)? Rozm 473, sim. ib. 474; ~  
(o chłopach, de cołonis) 'nie przywiązany do 
ziemi, qui agro alicui cołendo non est ascriptus : 
Laurencius cum fratribus s<uis) kmeto<nibus> 
ducit testes de libertate sua...: Jaco ya tho 
vyem, ysze Wawrzinecz z bracza wolny sza 
1415—26 ZapMaz nr 1; Est frater noster liber, 
qui recedere habet et recessit ut aliquis nostrum 
al. wolni 1436 AGZ XII 6; Servi liberi vlg. wolny 
1456 JusPoł 296; Panthnowski luit penam... 
iudicio tres marcas et hoc. quia sibi ius 
administrare noluit cum laborioso Martino 
libero al. s wolnym de Panthnowo 1486—95 
RocznHist XV 230.

4. 'taki, który może coś uczynić, mający upraw
nienia do określonego działania, liber, qui ius 
atąue facultatem ałicuius rei faciendae habet9: 
Kako może przeczyw themv vczynycz podług 
prawą, a byl by wolen w szwem gymyenyy 
(ut habeat facere et dimittere)? OrtOssol 61, 3, 
sim. Ort Mac 90; Ysz on w them byl wolen [a] za 
zywothą czynycz y nyechacz, czo chczal (pote- 
statem optinuit) OrtOssol 87, 4, sim. OrtMac 
119; Maczey... vzdal (sc. łąkę)... na vyeky 
vyeczne..., yze volen dacz, przedacz gdze 
chczącz 1463 R XXII 382; Slugacz nye mosze 
any gest wolen czynicz żadnego vrządu przez 
swego pana XV p. post. R I s. XLVII; ~  'zdolny 
do działań prawnych, do czynności procesowych, 
cui lege agere licet9: <G)dysz rownoscz myedzy 
stadłem gest rozmagytoscz, bo nyektorzy są wol- 
nyeyszy,... to gest maszowie, nyszly szenysczyzny 
(quedam personae libere, ut virorum, aliarum 
autem, ut mulierum, minus libere agere possint

in iudicio, Sul 54: myedzy kthorymy nyekthore 
personi volne, yako szą mąsszke, a nyekthore, 
yako nyewyescze, mnyey volnye mogą zalowacz) 
Dział 46.

5. 'uwolniony od czegoś, nie obciążony czymś, 
liber, a muneribus praestandis vacuus, expeditus9: 
Day..., aby pomoczę myloszerdza twego wspo- 
moszeny y tesz od grzecha bylybychoom wolny 
(a peccato simus semper liberi, Msza I. VIII: 
wyszwoleny) 1424 Msza III s. 63, sim. VI. VII. 
XII. XIV; Gdyscze sluszyly grzechowy, vol- 
nyscze były od sprawyedlywosczy liberi fuistis 
iusticie (Rom 6, 20) XV med. SKJ I 102; ~  
Poszwany volen ma othydz (citatus liberatus 
discedat, Dział 52: tedy ow ... bądze praw) 
Sul 66; A quibus quidem centum marcis... 
prefatum Nicolaum solutum, liberum reddimus 
et quitamus, id est wolnego czynimi XV med. 
AKPr I 27; Tedy on tego przysząstwa wolen 
y proszeń gest (officii liber est) OrtOssol 60, 3, 
sim. OrtMac 78; Tedy sampyerz gest proszeń 
y wolen od powodą OrtOssol 69, 1; Ieslizebi 
on plinączi... naprawiłby... on jasz, ktori 
skaził..., thedi bądzye wolien od placzenya 
they skody (in praedictis poenis... erit liber) 
1498 MacPraw VI 275; Tedy synovye ssą volny 
(sc. od czynszu, liberi sunt Mat 17, 25) Rozm 372; 
Lyczemyernyczy..., czy movyly, yze myszmy 
volny od svyeczkych zakonow, bośmy pod 
zakonem bożym ib. 455.

6. (o chłopach, de colonis) 'siedzący na tzw.
wolniżnie, zwolniony na pewien czas ze świadczeń 
na rzecz właściciela dóbr, ąui a muneribus domino 
sohendis ad tempus liberabatur9: Stanislaus
colonus tho bil moy wolni do God, a yam gy 
wipuszczil y sz chicz, y sze wszego 1426 KsMaz II 
nr 2208.

1. (o dobrach ziemskich, gruntach, de bonis 
terrestribus) a. 'nie ograniczony prawami osób 
trzecich, a cuiusvis vindiciis vacuus9: Ysze Potr 
plath brał y vidzirszal spokoyne ten szszreb 
volni mimo trzidzeszczy lat 1414 Kai nr 466; 
Eze kedi Sbrossek ymal dacz wanzanye w Od- 
woczskv opathowy, tedi tho gymene nye było 
wolno any go dzyrsal Sbrossek 1423 MPKJ II 
302; Catherina... cum Ioanne, filio... recogno- 
verunt, quia vendiderunt allodium, wolnego, 
in Liszki... domino Bogdal abbati 1440 KodTyn 
303; Eorum bona sunt in eternum al. volne 1462 
KsNWarsz I nr 578; ~  b. 'użytkowany przez 
chłopa, który na pewien czas zwolniony jest 
z wszelkich świadczeń na rzecz dworu, a colono, 
ąui ad tempus a muneribus domino praestandis 
levabatur, cultus9: Iaco Olbrachth ne mai 
v Jacussa yolnego polusledza, ale mu noczo
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sbegl s gego yprauiszno 1400 Pozn nr 473; 
Duarum mansorum liberorum al. wolnich 
1435-6 B ib lW a rszim  III 19;In qna (sc. villa) 
sunt duodecim lanei cmethonales, item unus 
liber al. wolny in servitio DlLB II 19; De resi- 
duis vero ąuatuor laneis, qui wolny dicuntur, 
solvitur et condncitur decima manipularis et 
canapalis ecclesiaeet plebano in Skala ib. 63; ~
c. państwo wolne, wolne państwo, wolne 
dobre, wolne dobro, wolno dobre 4dobra, 
majątek nadany na prawie lennym, praedium, 
quod feudum yocatur': Ffoedus wolne państwo 
uel wolne dobre XV in. JA XXVII 267; Feodus 
państwo wolne, id e<s)t dominium, et feodus 
eciam dicitur wolne dobre 1444 AKPr II s. XIV; 
Feodium uel feodus est res alicui imperpetuum 
concessa vlg. wolno dobre 1450 RpKapKr; 
Feodus volne państwo vel volne dobro 1453 
AKPr II s. XXI; Feoda, id est libere hereditates, 
volna dobra lynska Ort Cel 4; Feodus wolne 
dobro dzedzini lynskyey ib.; Feoditas, id est 
hereditas al. wdzedzynowane gymyenye wolnego 
dobra ib.

8. 4dobrowolny, nie przymuszony, spontaneus, 
\oluntarius': Thedi slvszno bąncz cząnszebny- 
koom oną czązzą rosdacz... podlvg wolney gych 
volyey (pro libera ipsorum voluntate) Sul 22; 
Matrimonia debent esse libera wolne 1456 
ZabUPozn 86; ~  wolna 4dobrowolne ofiary, 
dona sponte oblata': Wolna (yoluntaria) vst 
mogych wdzoczna wczyn FI 118, 108, sim. Pul.

9. 4samotny, opuszczony, odosobniony, solus, 
desertus': Vczinil iesm se iaco czlowek przez 
pomoczi, medzy martwimi wolen (inter mortuos 
liber) FI 87, 4, sim. Pul; ~  Poraził bog krolya 
a bil trodowat asz do dnya smyercy swey, a bidlyl 
w domv w wolnem osobye (habitabat in domo 
libera seorsum) B Z IV Reg 15, 5; Vyschedvschy 
(sc. Piotr) na dwór..., aby myal myescze volne 
plakanya (ut liberum locum flendi haberet) 
y płakał barzo gorzko Rozm 692.

10. 4nieopanowany, zdrożny, pollutus, impro- 
bus': Nil enim valet mundum esse corpore, qui 
pollutus est mente volną ab[y]o prosnya ca 1484 
GIKÓrn II 214.

11. 4ani ciepły ani zimny, letni, tepidus, nec I 
calidus nec frigidus : Wolno tepidum 1434 PF 
V 32; Gdysz lyekarzom vydzyalo szye dobrze, 
yschby czyalo yego olyeyem drzewnym lyeczyly, 
wszadzyly y (leg. ji 'go') v kądz pełną olyą 
(leg. olija) volnego Rozm 108.

12. corruptum pro wonny: Ukoy syo w wolney 
(Biblia taborska: wonne) obyecye zaszszoney 
BZ I Reg 26, 19.

Wolowaty 'mający wole, tj. powiększony gru

czoł tarczycowy, strumam magnam habens': 
Gibosi, garbaczy, ceci, surdi, <strumosi>, gar- 
laczy al. wolowaczy, leprosi XV p. post. Gl- 
Dom 11.

Wolrot 'wonna substancja znajdowana w prze
wodzie pokarmowym niektórych gatunków wielo- 
rybowatych, corpus odoriferum, quod in balaenae 
yisceribus inveniebatur': Semen ceti, id est 
wolroth XV ex. GILek 52.

Wolwark cf. Folwark
Wołać, Wołać się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 

wołam ca 1470 MamLub 211, M W  67b, Naw 
161, etc. ; 2. sg. wołasz BZ Ex 14,15.1 Reg 26,14, 
XV ex. P F Y  104; 3. sg. woła Blaż 322, OrtMac 
61, OrtOssol 49, 4, etc. ; 1. pl. wołamy SaheReg, 
XV p. post. R XIX 97. 98, XV GIWp 69; 
3. pl. wołają M W  123a, XV p. post. RRp XXV 
180; ~  imper. 1. pl. wołajmy M W  74b. 79 a, 
XV ex. P F Y  104; 2. pl. wołajcie BZ Jos 6, 10, 
ca 1500 PieśniWlad 173, Rozm 275; ~  part. 
praes. act. adv. wołając FI i Pul 68, 4, Sul 26, 
XV med. SKJ V 271, etc.; wołajęcy XV in. 
R XXIV 71; a di. wołając ca 1470 MamLub 39; 
n. sg. m. wołający 1471 MamKal 39, XV p. post. 
RozmPam 476, Rozm 177. 184; g. sg. m. wołają
cego EwZam 299; d. pl. wołającym Rozm 317; ~  
inf. wołać 1429 Kościan nr 1388, BZ Tob 6, 3. 
Judith 10, 1, etc. etc.; ~  fut. 1. sg. m. będę 
wołać FI i Pul Ez 6, Pul 4, 4; wołać będę FI 4, 4, 
FI i Pul 21, 2. 27, 1. 29, 10. 140, 1; 3. sg. m. 
będzie wołać BZ  Deut 24, 15, Rozm 274. 328; 
będzie wołał XV p. post. Kalużn 286; fi wołać 
będzie Sul 58; 2. pl. m. będziecie wołać BZ Jos 
6, 10; 3. pl. m. będą wołać BZ Deut 27, 14, 
XV p. post. Kalużn 286; wołać będą FI i Pul 
64, 14. 113, 15; ~  praet. 1. sg. m. wołał jeśm 
FI 17, 7. 29, 2. 85, 3, etc. etc., FI i Pul 129, 1; 
wołałeśm Pul 29, 2. 85, 3. 6. 140, 1. 141, 1. 7; 
wołałem OrtMac 138, OrtOssol 101, 3, M W  18b. 
lOOa. 116b; jeśm wołał FI 21, 26, FI i Pul 16, 7. 
26, 12. 31, 3. 60, 2; -śm wołał Pul 21, 26; 3. sg. m. 
wołał jest FI \Pul 33, 6, BZ Ex 8, 12. 17, 4; wołał 
1400 Pozn nr 456, FI i Pul 90, 15, 1418 Kościan 
nr 658, etc. etc.; fi. jest wołała BZ Deut 22, 24; 
wołała 1408 RtKon nr 283, Sul 19, BZ Deut 
22, 27, Rozm 739; neutr. wołało 1417 Kościan 
nr 633; 1. pl. m. wołaliśmy BZ Deut 26, 7; 
-smy wołali BZ Num 20, 16; 2. pl. m. wołaliście 
BZ Jud 10, 12; 3. pl. wołały Rozm 450. 752; 
m. wołali są FI 17, 45. 106, 28, FI i Pul 33, 17, 
Rozm 74; są wołali ca 1500 PieśniWlad 176, 
Rozm 218. 828. 842; wołali 1398-408 BiblWarsz 
1857I I 796, 1413 Kościan nr 491, a/ 1440 R XXV 
220, etc. etc.; ~  condit. 1. pl. m. -bychom 
wołali Pul 140 arg. 141 arg.; 3. pl. m. -by
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wołali OrtOssol 39, 4, Rozm 838; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. wołano 1425 Raf Zrań 
87, OrtOssol 84, 3; g. sg. m. wołanego Dział 
55; ~  condit. pass. 3. sg. neutr. byłoby wołano 
Sul 14; -by wołano Ort Mac 130.

Z n a czen ia : 1. 'wydawać głos, krzyk, głośno 
mówić, krzyczeć, a&y zwrócić na siebie uwagę, 
przedstawić prośbę, clamare, vocare, v o cif er ar i :
a. dopełnienia: Wołali so (clamaverunt, 
Pm/: wolały), any bil, iensz bi zbawoni yczinil 
F/ 17, 45, .s/ra. i7/ i Pm/ 33, 17; Bosze moy, 
wolacz bodo (clamabo) przes dzen a ne wislu- 
szasz FI 21, 2, s/ra. Pm/; Gdi iesm wolał (cum 
clamarem ad eum, Pm/: gdysm wolał k nyemu), 
wisluszal iest me F/ 21, 26, sim. FI i Pul 16, 7. 
31, 3; Ten vbogi wolał iest (clamavit) a gospo- 
dzin wisluszal gy FI 33, 6, sim. Pul; Wolacz 
bodo (clamabunt) y zaprawdo pene mowicz bodo 
FI 64, 14, sim. Pul; Vsilowal iesm wolaiocz 
(clamans) FI 68, 4, s/ra. Pm/, sim. XV raeć/. 
SA7 V 271, BZ Jos 3, 3, Rozm 61. 193. 297. 
662. 803; Gospodne bosze..., we dne wolał iesm 
(clamavi)... przed tobo FI 87, 1, sim. Pul, s/ra. 
F/ i Pm/ 118, 147; Yako dzyeczy<ę) *yastkol- 
czyno tako bodo wolacz (clamabo Is 38, 14) 
FI Ez 6, sim. Pul; Et ecce mulier Chananea 
egressa est..., clamabat dicens volaiący a rekący 
(Mat 15, 22) XV in. P XXIV 71; Ossylstwem 
dzewyczą... obnyeczczyw, acz wolała (si pro- 
clamaverit), na laascze gey... bąncz Sul 19, 
sim. BZ Deut 22, 27, Rozm 739; W wrotha 
dworv pana they wszi swą lyaską tykayącz 
a wolayącz (clamando, Dział 14: ma... gego 
zawolacz) maa gy pozwacz Sul 26; Kamyenim 
yo obrzvczisz, dzewko, przeto ze gest nye 
wolała (non clamavit), soocz w myescze BZ 
Deut 22, 24; Bodo wolacz (pronuntiabunt) 
slvdzi kosczelni a rzekocz kv wszem mozom 
ib. 27, 14; Nye bodzecze volacz (non damabitis) 
ani bodze sliszan glosz vasz BZ Jos 6, 10; 
W któryś to (sc. dzień) wam powyem: Wolaycze 
a krziczcze (clamate et vociferamini) ib. ; Ktosz 
ti, gysz wołasz (clamas) a czinysz nyepokoy 
krolyowy? BZ I Reg 26, 14; Zawsdy volam 
clamito (iniąuitatem et vastitatem clamito 
Jer 20, 8) ca 1470 MamLub 211, sim. XV ex. 
SKJ I 145; Strosch wolayanczy (war. lub.: 
stros wolayacz) excubitor (Eleazar... erit super 
excubitores custodiae sanctuarii Num 3, 32) 
1471 MamKal 39; Wolały oyczowye swyaczi na 
ziemy, wolały w pyekyelney othchlanyfe] zą- 
dayącz, aby z nyeba stąpił M W  59a, sim. XV 
p. post. RozmPam 476; Cherubyn tez y seraphyn 
swiati wolaio M W  123a; Wołamy we dnye 
y w noczy ządayącz thwoyey pomoczy XV

p. post. R XIX 98, sim. XV ex. GłWp 69; 
Glosz wasz wolayączy wylewa tą krew nyewynną 
XV p. post. RozmPam 476; la glos volayaczego 
(vox clamantis Jo 1, 23, Rozm 177. 184: gloss 
yolayączy) na pvsczy EwZam 299; Volaly szą 
(sc. źli duchowie, clamaverunt): Poskoczmy 
s tego myasta Rozm 74; On bądzyely tuta 
*nyeprzestane volacz (si ille perseyeraverit pul- 
sans Luc 11,8) ib. 274; Volayczye (pulsate Luc 
11,9), otvorzą yam ib. 275; Podobno yest (sc. to 
pokolenie) dzyeczyom szyedzączym na targv, 
yolayączym yednym glossem (qui clamantes 
coaeąualibus dicunt Mat 11, 16):... Krzy- 
czelysmy, a yysczye nye płakały ib. 317; Nye 
bądze szye yadzycz any yolacz (neque clamabit 
Mat 12, 19) ib. 328; Vzrzyącz..., yze dzyeczy 
volaly (pueros clamantes... et dicentes Mat 
21,15): Osanna, synv Davydov! ib. 450, sim. ib. 
752; Thv vola (exclamat) nyevyerny kaczerz 
Aryan rzekącz: Nye ssą rovny, który vye 
a który nye yye ib. 484, sim. ib. 595. 693; ~  
Myszly o nakarmyenyw bidla twego y o na- 
poyenyw, bocz lacznye a nye prosshy, pragnye 
a nye wola XV p. post. P i s .  XXXIX.b. z dopełnieniem nazywającym tego, do kogo 
skierowane jest wołanie: do kogoś: W serczu 
Marią pyastuymy, naboznye do nyey volaymy: 
O Maria myloschczywa! XV ex. PF V 104; 
Do wschythkych lyydzy wolasch rzekącz: Podz- 
czye ku mnye wschyszczy! ib. ; Gdy... do Pyotra 
szą volaly, byszkup sz ludem vsdrowyeny ca 1500 
PieśniWład 176; ~  komuś: Bogu memu wolał 
iesm (ad deum meum clamayi, Pul: ku bogu... 
zawołał ycsm) FI 17, 7; ~  k(u) komuś: Gospo- 
dzin wislucha me, gdi wolacz bodo (Puł: będę 
wolacz) k nemu (cum clamavero ad eum) 
FI 4, 4, sim. FI i Puł 27, 1. 29, 10. 140, 1; Go
spodne bosze, wolał iesm (Puł: wolalesm, 
sim. ib. 85, 3. 6. 140, 1. 141, 7) k tobe (clamayi 
ad te) y yzdrowil ies me FI 29, 2, sim. ib. 85, 3.
6. 140, 1. 141,7, etc., FI i Puł 129, 1; Od conczow 
zeme ku tobe iesm wolał (ad te clamayi) FI 60, 2, 
sim. Puł; Volal ku mne (clamabit ad me) 
y wisluszam gi FI 90, 15, sim. Puł, sim. BZ 
Ex 15, 25, etc. ; Wolały so (Puł: wolały) kv gospo- 
dnv (clamaverunt ad dominum), gdy so se 
monczyly FI 106, 28; Zdrowa, k thobe wołamy 
SaheReg, sim. XV p. post. R XIX 97; K thobye 
proroczy volaly, by czo yedno yidzecz myely 
ca 1440 P XXV 220, sim. BZ Jud 10, 10. Neh 9, 
27. 28. Judith 5, 10, XV p. post. R XIX 97; 
Dzewyczą... kv wyesznyczam wolacz bądze 
(Dział 55: bądze powolawala gwaltownyka) 
placzącz..., yszby gey krzywda była yczynyona 
Sul 58; Rzeki gest pan ku Moyszeszowy: Czso
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wołasz ku mnye (quid clamas ad me)? BZ 
Ex 14,15; Wolał gest opyocz Moyszesz ku panu 
(clamavit... ad dominum) a rzkocz ib. 17, 4; 
Kakosmi wołali kv bogv (clamaverimus ad 
dominum) y vsliszal iest nasz BZ Num 20, 16; 
Volalissmi kv panv bogv (clamavimus ad domi
num deum) BZ Deut 26, 7; Wolalyscye ku mnye 
(clamastis ad me) a iam was wizwolyl BZ 
Jud 10, 12; Alye ya mayącz nadzyeią wołam 
k thobye M W  67b; Kv panu bogu w szmuth- 
koch naszych wolaymy (ad dominum... clamavi 
Psal 119, 1, FI i Pul: wolał gesm) M W  74b; 
Glos czerekwe o przeszlyadnykoch swoych, 
abychom ku bogu wolały Pul 140 arg., sim. ib. 
141 arg.; Vrazyczely ge, bandv volacz kv mnye 
(vociferabuntur ad me Ex 22, 23), a yą wyszlu- 
cham gych glosz XV p. post. Kałużn 286; 
Bandzely kv mnye volal (si clamaverit ad me 
Ex 22, 27), wyszlucham go ib.; Na thą (sc. 
pannę) wszysthczy poglądayczye a nabosznye 
k nyey yolayczye ca 1500 Pieśni Wlad 173; 
K thobye, królewno nyebyeszka, vola thluscza 
krzesczyanyska, nakarmy nasz vtrudzone ib.; 
~  kogoś: Czyebye proscha, czyebye volam 
gloszem wyelkym, wczyagny prawycza kv mnye 
szwoya Naw 161; ~  za kimś: Thako nyeyya- 
sta... począla volacz za nym rzekącz (clamavit 
dicens ei Mat 15, 22) Rozm 357; Opvsczy yą, 
bocz vola za namy (clamat post nos Mat 
15,23) ib.

c. z dopełnieniem nazywającym przedmiot, 
treść, cel wołania: o coś: Wolał gest Moyszesz 
ku panu o szlyub szab (clamavit... pro spon- 
sione ranarum) BZ Ex 8, 12; ~  ze zdaniem: 
Kedi wlodarzs pana Cusszew... wolał, ysz 
w pana Cussewem zapuscze rąbil Wocech 1420 
Pozn nr 999; Czy... dały nathychmyasth wolacz 
na wszyth<k)y myesczany (praemittentes... pro- 
clamationem super totam ciyitatem)...,  aby 
kaszdy przyszedł OrtMac 35, sim. OrtOssol 34,1; 
Volaly, yschby tego byskupa chczyely stolcza 
sządzycz (leg. z stolca zsadzić, pontificem... 
amovendum proclamabant) Rozm 112; Arche- 
laus... kazał volacz yyelykyem glossem pod- 
voyskyemv, aby szye każdy do svego domv 
yroczyl (per vocem praeconis omnes... com- 
monens) ib.; ~  przeciw komuś *grozić komuś, 
domagać się kary dla kogoś, alicui comminari, 
minas proferre, aliąuem puniendum esse postu- 
lare*: A nadto wołanym wyelykim iozikem 
zidowskim przecyw lyvdu... wolaiocz (contra 
populum... personabat), chczącz ge ygrozicz 
BZ  II Par 32, 18; Tako szą yyelykymy gloszy 
yolaly (sc. źli duchowie)... przeczyw synv 
bozemv (horridis yocibus clamabant contra

dei filium) Rozm 218; A przeto prosczye mov 
thy slova laskave themv lyvdu, który vola 
przeczyy tobye ib. 771; Yako Zydoyye yolaly 
przeczyy mylemv Iesucristoyy ządayącz, aby 
ykrzyzovan ib. 837, sim. ib. 217; Naprayyly 
(sc. biskupowie) vschytek lyyd, aby yolaly 
przeczyy yemy rzekącz: Vkrzyzvy (leg. ukrzy
żuj ji)! ib. 838; ~  na kogoś *głośno komuś za
rzucać przestępstwo, clara voce crimen alicui 
obicere : Yz Jacuba y Marczina Sandziuoy 
vranil za gich poczantkem, bo nan yolaly: 
a chosza, kedi mu ofcze otbyyaly na yego ozi
minę 1413 Kościan nr 491, sim. OrtMac 114; 
Czhom uczinil Ondrzeyowi, thom uczinil, kedi 
nan wołano jako na szlodzeya 1425 Raf Zrań 87, 
sim. OrtOssol 84, 3; Vszylstwo dzeyyczaam 
czynączy..., byłoby na nye volano (si fuerit 
proclamatum), nye bąndą szą mocz... obronycz 
Sul 14; Acz nye bodze wolacz kv bogv na czo 
(ne clamet contra te ad dominum) BZ Deut 
24, 15; Gdyszem yą gy przywyodl przed prawo 
sz yacztwą y wolałem nayn (ex quo ipsum... 
cum clamore... adduxi) jako na mego mordarzą 
OrtOssol 101, 3, sim. OrtMac 138; Per canem 
signantur mali homines, qui nihil curant, quid 
eis dicitur per predicatores..., sed sicut canes, 
qui licet percuciuntur, inclamantur, volayą na 
nye, tamen semper quod eorum natura docet, 
hoc faciunt XV p. post. RRp XXV 180; Yako 
Zydoyye yolaly na mylego Iesucrista myenyącz, 
yzby byl dostoyen zley smyerczy Rozm 726, 
sim. ib. 715. 751.

d. z dopełnieniem nazywającym środek, narzę
dzie wołania: czymś: Glossem mogim ku go- 
spodnu wolał iesm (voce mea ad dominum 
clamayi, M W  lOOa: wolałem) FI 3, 4, sim. 
Pul, M W  118b, sim. FI 141, 1, FI i Pul 16, 1; 
Visluszay, gospodne, glos moy, gimsze iesm 
volal ku tobe (qua clamayi ad te) FI 26, 12, 
sim. Pul; K nemu vsti mogymy wolał iesm 
(ad ipsum ore meo clamayi) FI 65, 16, sim. Pul; 
Volaly głosem yyelykim ku panu bogu swemv 
(clamaverunt voce magna ad dominum deum 
suum) BZ Neh 9, 4, sim. ib. Judith 7, 18; 
Pocznye yolacz wyelykim głosem (clamavit 
voce magna) rzekocz BZ Tob 6, 3; My cys 
(leg. dziś) k tobye ange<l)skym spyyanym 
yolamy XV ex. GIWp 69; ~  Ivsz szerczem 
nabożnym ku miłemu bogu wolaymy, od nye- 
go... poczyechy żądamy M W  79 a; ~  w czymś: 
Any wolacz *bodo w gardle (Pul: gardłem) 
swogem (non clamabunt in gutture suo) FI 
113, 15, sim. Pul; ~  Wolał gesm we wszem 
serczw mogem (clamayi in toto corde meo), 
wslysz mo, gospodne FI 118, 145, sim. Pul.
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2. 'wzywać, przywoływać na określone miejsce, 
advocare, ad locum cer tum vocare*: Yaco przeto 
szedł do opola, ys go opole volalo 1417 Kościan 
nr 633; Na thego maya prawowacz cząla nocz 
a nazayvtrz maya go wolacz {OrtMac 116: 
owolacz) y ną pokorą {pro porąką, debent... 
ad fideiussores dennntiare, gl. proclamare) 
OrtOssol 85, 4; ~  k czemuś: Yvszcy naas nasz 
miły Ihezu Crist wola k nyebeskemu krolewstwu 
Błaż 322; ~  ku prawu: Yze Sczedrzik osadzyl 
lawiczo abo sand y volal soltissa cu prawu, 
an (fa on’) ne chczal przicz 1400 Pozn nr 456; 
Jaco Jan osadził sand a lawniczi wołali Bogusza 
ku prawu, a ku prawu ne stal 1398—408 Bibl- 
Warsz 1857 II 796; Jacom ya wtenczasz na 
weczv... schedzal na zagayonem, kyedy xancz 
oppath Kopythka kv prawy wolacz kazał 1429 
Kościan nr 1388; Aby za yutrą wynowaycza 
kv praw {leg. prawu) volano OrtMac 130; 
Nazayvtrz po ranv maya tego myrv lomczą 
kv prawu wolacz (ad fideiussores postulare, 
gl. vocare, debent) w gaynem sandze OrtOssol 
94, 3, sim. ib. 91,3, OrtMac 125. 130; ~  wołać 
pomocy, na pomoc 'wzywać, domagać się po
mocy, ratunku, auxilium imocare \ Jaco Betka 
ne wolała Paula na pomocz 1408 RtKon nr 283; 
Vyrcza sza, volam pomoczy, nygth sza myą nye 
chcze ymrzecz SkargaPłoc w. 77; ~  wołać 
gwałtu, na gwałt, ceter 'wzywać pomocy, ratun
ku w chwili napaści, ipso tempore vis inferendae 
auxilium \ocare \ Yz przetho Nikel... Jaco- 
bum... yąl, yz kapłan nan volal gwałtu, tedy 
kedi go ranyl 1418 Kościan nr 658; Wolą-ly 
{OrtMac 61: wolally) ten na gwalth, szlowye 
nyestoycze (ubi clamorem praemiserit)..., tedy 
to zawolanye gesth myasto żałoby..., ale nye 
wola-l<i> na gwalth on szlowem thym nyestoycze 
(clamorem si ille non fecerit), tedy on może 
szwey szkody zamylczecz OrtOssol 49, 4, sim. 
OrtMac 61; Na *drocze wyodacz gy wolał 
(proclamavit): Czeter, trzy krocz, słowie nye
stoycze na mego morderza OrtOssol 101, 2, sim. 
OrtMac 138; Gdy taka szensczysna... placzącz 
bądze powolawala gwaltownyka,... acz... kmye- 
cze gwałty wołanego (de eius clamore) do- 
swiathcza Dział 55.

3. 'podawać do publicznej wiadomości, ogła
szać, obwieszczać, edicere, promulgare, pronun- 
tiare : Mozely w wyasane cassy... zakłady 
opowyedacz, szlowye aczby kto chczal kupycz, 
dacz wolacz y role wszdacz OrtOssol 86, 3, 
sim. OrtMac 117; Ten, czo ge {sc. jimienie) 
zapowyedzal, ma szą przypowyedacz y dacz 
gego wolacz (publice proclamans) w trzech... 
gayonych szandzech OrtOssol 88, 1, sim. Ort

Mac 119; Wolacz predicari (qui, sc. Cyrus, 
iussit praedicari in uniyerso regno suo II 
Par 36, 22) ca 1470 MamLub 100.

4. wołać się (ku prawu, na prawo) 'zwracać 
się do innego prawa lub wyższej instancji, ad 
alium vel superiorem iudicem appellare, provo- 
care: Ibidem dominus Georgius... appelavit 
al. wolał sye ad dominum capitaneum yel ad 
suam hereditatem dicens, quia eadem causa 
deberet iudicari in sua hereditate 1443 AGZ 
XI 223; Tunc Swanthoslaus reclamavit ad capi
taneum al. wolał szą 1453 ib. 396; Gdyby... 
then przyszasznyk sz gynymy wszythkymy przy- 
szasznyky wolały szą ku prawu (si... se ad ius 
yocarent) OrtOssol 39, 4; Geden czlowyek... 
nawadzon pany lzywye... Ten czlowyek wolał 
szye na prawo (petivit se... yenturum ad iudicia 
ciyilia, OrtRp 71, 1: volal sye ku praw, leg. 
prawu)...,  ysz szye chcze gemv {sc. panu) 
przed prawem sprawycz ib. 103, 3, sim. Ort
Mac 141.

C f  Obwołać, Odwołać, Owołać, Powołać, 
Przywołać, Wywołać, Wzwołać, Zawołać, 
Zwołać, Odwoławać, Powoławać, Przywo- 
ławać, Wywoławać, Powołować, Odwoły
wać, Powoływać

Wołanie f o r m y : n. sg. wołanie FI i Pul 
17, 8. 101, 1. 143, 17, eter, ~  g. sg. wołania 
OrtOssol 64, 1. 71, 3, M W  59a, etc. ; ~  ac. sg. 
wołanie FI i Pul 5, 1, 1433 Pozn nr 1560, BZ 
Num 20, 6, etc. ; ~  i. sg. wołanim BZ  Jos 6, 5. 
II Par 32, 18. Judith 7, 22, etc. ; ~  /. sg. (o) woła
niu Sul 58.

Z n a czen ia : 1. 'podniesiony głos, krzyczenie, 
krzyk, wzywanie pomocy, clamor, rociferatio, 
clamatio petentium auxilium : Ne gest... wołane 
(clamor) w ylyczach gych FI 143, 17, sim. Pul; 
Jszeszmy szliszely... erzik, plącz y wolanye: 
Na osszile! Gwałtu! Clari s Gnyezna... na Stani
sława..., ktorisz Stanisław yey gwalth yczini 1 
y osromoczil noczną rzeczą 1433 Pozn nr 1560; 
Acz o gey wolanyy (de eius clamore)... wyesz- 
nycze bądą szwyaczycz Sul 58; Za ludźmi vola- 
nye XV med. Zab 517; Tedi wszitek Israel... 
pobyegli od *wolanyo (fugit ad clamorem) 
zatraczonich BZ Num 16, 34; Wzvola wszistek 
lvd wolanim przewyelikiim (yociferatione ma- 
xima) BZ Jos 6, 5, sim. ib. II Par 32, 18, Rozm 
653. 745. 804; Gdisz ivsz socz ytrudzeny tym 
wołanym (his clamor ibus) a tim płaczem 
zemdleny przestały biły BZ Judith 7, 22; 
Pochvaczyly sze ze sna yschlyschayschy to 
yolanye y to krzykanye Rozm 663; ~  Vrozumey 
wołane (clamorem) moie! FI 5, 1, sim. Pul, 
sim. BZ Gen 18, 21. Num 20, 6. Neh 9, 9,
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XV ex. GIWp 69, Rozm 44; Wołane (clamor) 
moie weszło iest w uszy moie (pro iego) FI 17, 8, 
sim. Pul; Gospodne, wisluchay modlitwo moyo 
y wołane (clamor) moie k tobe przidzi! FI 101, 1, 
sim. Pul, sim. M W  l lb . 20b. 31 b. 41 a. 96a. 
127a. 144b; Jusz płaczu y wolanya oyczow 
lyuthosznego nye chczyal czyrpyecz M W  59a, 
sim. Pul 9, 12; ~  obieta wołania *ofiara z pieśni 
i muzyki, sacrificcttio canentium ac psallentium : 
Obyetowal yesm w koszczyelye yego obyetę 
wolanya (hostiam vociferationis, FI: ofłero 
głośno) Pul 26, 11.

2. *ogłoszenie, podanie do publicznej wiado
mości, nuntiatio, promulgatio : Bandze<li> ktho 
naleszyon w nyemalszenst[e]wye..., a gdy nayn 
strzegą, szlowye ysz za gorączey rzeczy vfTyczą, 
ty mayą sz wołanym (cum clamore) przed 
prawo przywyescz y then yczynek... na nye 
dowyescz OrtOssol 71, 3, sim. Ort Mac 96; 
Ale bandze<li) ktho o taką rzecz prosto oza- 
lowąn przesz wolanyą (sine clamore, Ort Mac 96: 
przesz obwolanya), to gest przed szwyeczkym 
szandem OrtOssol 71, 3, sim. ib. 64, 1.

Wołdrować cf. Fołdrować
Wolek 1. hypocor. 'kastrowany samiec krowy, 

wół, bos castratus : Tamo Ioseph svemu oslouiy 
y volkouy gestcy on byl gasły vczinil Gn 4a; ~  
(o człowieku, de homine) 'głupiec, fatuus : 
Bocz sye sda yako pravy volck, alyccz yestli 
*chitrzi pachołek Satyra w. 25.

2. *robak, \ e r m i s Ego sum vermis boży 
wołek (Psal 21, 7, FI i Pul: czirw) 1421 GlJag 97; 
~  zool. 'wołek zbożowy, Calandra granaria 
L ż : Volek ydrix 1472 Rost nr 1470.

(Wołoski) Wałaski fdotyczący Wołochów, 
ad Yalachos pertinens : wałaskie prawo 'system 
prawny regulujący ustrój wsi czynszowej, właściwy 
osadom o charakterze pastersko-hodowlanym, 
stosowany na terenie Podkarpacia, ius, quo 
pastor es vicos Falachicos incolentes utebantur9: \ 
Quia tu hominem Mykytha a te in tempore 
rcclinatum de curia al. s dworzyscza de villa 
tua... de iure Valachio al. s walaskyego prawa 
ad villam ipsius... in ius Yalachium al. do 
valaskyego prawa demittere non vis 1479 
AGZ XVIII 183.

Wołowiec bot. 'kaczy nieć, Caltha palustris L ż : 
Volovyecz butago 1472 Rost nr 1647.

Wołowy fo rm y: n. sg. m. wołowy ca 1500 
Erz 122; f. wołowa (1299) PPom 521; ~  g. sg. m. 
wołowego BZ Lev 1,22; ~  ac. sg. neutr. wołowe 
BZ Lev 22, 23; ~  g. pi. wołowych BZ Deut 
25, 4; m. wołowych XV in. R XXIV 73; neutr. 
wołowych BZ Deut 28, 51; ~  ac. pl. f. wołowe 
(1378) AGZ II 12.

Z naczen ia: 1. *związany z wolem, pocho
dzący od wolu, przeznaczony dla wołu, borinus, 
boarius, qui bovis e s f : Tuku owczego any 
wolowego (adipem... bovis), any kozego nye 
bodzeczye geszcz BZ Lev 7, 23; Wolowe y od 
owcze vcho odettnoocz (bovem et ovem aurę 
et cauda amputatis) dobrowolnye offyerowacz 
może ib. 22, 23; Nye zawyozes vst volowych 
(os bovis), gdysz mloczisz w gvmnye vzitki twe 
BZ Deut 25, 4; Volovy chlew bostar ca 1500 
Erz 122; ~  może już nomen proprium: Con- 
firmamus terminos... incipientes a pristan... 
usąue ad rivulum..., deinde ad locum, cui 
nomen est wolowa struga (1299) PPom 521; 
Assignamus loca pro limittibus habenda... per 
viam stratam et per wolowe debrzy usąue 
ad finem silve (1378) AGZ II 12.

2. *składający się z wołów, qui bobus constaP: 
Iuga boum, sprązaiow volovich, emi ąuinąue 
(Luc 14, 19) XV in. R XXIV 73; Nye ostavycz 
psenycze tobye... ani stad volowich (armenta 
boum), ani owczich BZ Deut 28, 51.

Cf. Języczek, Język, Oczko, Oko
Wołtrować cf  Fołdrować
Wonczas 1. w związkach wewnątrz zdania 

określa ogólnie czas czynności, odsyłając do innej, 
minionej czynności 'wtedy, wówczas, tamtego 
czasu, illo tempore, tunc : Movilem wam
w^onczasz (illo in tempore), ze nye mogo sam 
snyescz was BZ Deut 1, 9; Wszitki myasta 
gego wonczasz (in tempore illo) dobiliśmy 
ib. 2, 34.

2. w związkach między zdaniowych pełni w zda
niu nadrzędnym funkcję zapowiednika zdania 
czasowego 'wtedy, tunc, tum : Vonczasz gdiszcy 
nasz Xc miły malcy szo gest on na ten tho 
suath narodicz bil, tedi vocz vyslo gest pryka- 
szane było od... czeszarza Gn 175b.

3. zaczyna nowe zdanie pełniąc ogólnie funkcję 
nawiązującą *wtedy, więc, illo tempore, tunc : 
In illo tempore, onego czaszw albo wonczassz, 
dicit dominus parabolam hanc ca 1420 R XXIV 
82; Wonczas vzrzaw Ihus gromadi (videns 
autem... turbas Mat 5, 1) wstąpił na góra XV 
med. R XXII 233.

Wonią form y: n. sg. wonią BZ Ex 5, 21, 
ca 1455 JA XIV 494,1461—7Serm 442v, etc.; ~  
g. sg. wonie XV med. GIWroc 105v, 1461—7 
Serm 113v, M W  122a, Rozm 122. 152; woniej 
BZ Gen 8, 21. Ex 35, 28. Lev 26, 31, etc., Rozm 
443; ~  d. sg. woni BZ Lev 4, 31. 23, 13. 18. 
Num 28, 24, etc.; ~  ac. sg. wonią Gn gl. 101 a. 
166b, XV med. GIWroc 105v, etc. etc., Rozm 
122; ~  i. sg. wonią XV med. R XXIV 366; ~  
/. sg. (w) woni 1461—7 Serm 91 w; ~  g. pl. woni
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ca 1470 MamLub 149; ~  ac. pl. wonie ca 1455 
JA XIV 492; ~  i. p i  woniami 1471 MamKal 113.

Z n a czen ie : 'zapach, zwykle przyjemny, odor, 
olfactus, praecipue suavis’ : Per odorem, vono, 
qui de terra exalauit visla (7w gl. 101 a, 57’m. /6. 
166b; Sicnt cynamomum et balsamum aroma- 
tizans, wona *dayocz, odorem de<d)i, ąuasi 
mirra electa dedi suavitatem odoris slodkoscz 
wone (Ecclus 24, 20) XV med. GIWroc 105v; 
Quali yngento debes animam tuam pervngere? 
Habeas deuocionem, humiliacionem, oracionem 
veram, confessionem puram..., istis thurifica 
animam tuam et in eternum redolebit Yonyala 
droga vonya XV med. R XXIV 366; Sicut 
Christus... tradidit semetipsum pro yobis obla- 
cionem et hostiam <deo> in odorem suauitatis 
nad szmak, nad wonyą szlothką, roszkoszną 
(Eph 5, 2) XV med. SKJ I 75; Sicut thus bene 
redolet, ita nostra conuersacio, dum sancta 
et honesta est, coram deo bene redolet dobrą 
wonyą dawa XV med. SKJ V 269; Powonyaw 
pan bog wonyey chotney (odorem suavitatis) 
BZ Gen 8,21; Alboszczye uczynyly, ysze wonyą 
nasza szmyerdzy (fetere fecistis odorem) przed 
ffaraonem BZ Ex 5, 21; Zakadzy na ołtarzy 
kv wony chotney (in odorem suavitatis) panv 
BZ Lev 4, 31; P<r)zeto ysze bila obyata ka- 
dzydlna w wonyo przech0<t)no (holocaustum 
suavissimi odoris) panu ib. 8, 21, sim. ib. Num 
15, 7. 10. 24. 18, 17; <Nie> przymo wyoczey 
woney *przechątney (odorem suayissimum) BZ 
Ley 26, 31, sim. ib. Num 28, 13; Vczinycze 
offyero... kadzocz wonyo *chatno (odorem 
suavitatis) panv BZ Num 15, 3, sim. ib. Lev 8, 28; 
Kadzidło wonyey *roskosnyee a przechotney 
(odoris suavissimi) offyeryycze czasy swimi 
BZ Num 28, 2, sim. ib. Ex 35, 28. Num 28, 8, 
1461—7 Serm 442y; Obyata ystawyona iest, 
ktoroszcze offyerowali... w uonyo chotno (in 
odorem suayissimum) *kadzenye ^ZNum 28, 6; 
Offyaryicze k woni przechotney (in odorem 
suayissimum) panv kadzidło ib. 29, 6, sim. ib. 
Lev 23, 13. 18. Num 28, 24. 29, 2. 8. 13. 36; 
Redolere vonyacz, zapachacz, yonye puscacz 
ca 1455 JA XIV 492; In fetore enim yngento- 
rum, w woni a lubosczi tego *grzech0, currunt 
homines ad infirmitatem sicut aues in laąueum, 
mures ad caseum 1461— 7 Serm 97 v; In quo 
(sc. signo crucis) singularis saporis et odoris, 
smakv a vonye, fructus pependit ib 113 v ; 
Ecce odor, vonya, filii mei (Gen 27, 27) ib. 442y; 
Szmyesaną wonyą compositum timiana (hau- 
riens manu compositum thymiama in incensum 
Lev 16, 12) ca 1470 MamLub 36; Drogey 
yonyey (war. kol.: drogymy yonyamy) aromati-

bus (ut... aliis sex quibusdam pigmentis et 
aromatibus uterentur Esth 2, 12) ib. 113; 
Wonyą suavitatem (muscae morientes perdunt 
suayitatem unguenti Eccles 10, 1) ib. 144; 
Drogych wony aromatum (dilectus meus descen- 
dit in hortum suum ad areolam aromatum 
Cant 6, 1) ib. 149; Sapor para, wonyą (sapien- 
tia... yapor est enim yirtutis dei Sap 7, 25) ib. 
153; Poszedł dym wonye drogey (ascendit 
fumus incensorum de orationibus sanctorum 
Ap 8, 4) z ranky angelskey przed oblicze boże 
M W  122a; Lyelya sz czyerznya wyrosła, gdy 
panna z Z[d]ydostwa poschla, Zydowye panny 
nye znały nyey (leg. ni jej) yonyey dobrze 
czuły XV ex. PF V 104; Vonyą nidor ca 1500 
Erz 123; Wonią rozey odor roseus ca 1500 
GIGn 60, sim. ca 1455 JA XIV 494; Tamo 
roskoschna yonya (odor) cinamona y balsama 
Rozm 25; Ty ystne chleby byle (pro były) byale 
a barzo roskoschney yonyey (saporis suavis) 
ib. 102; Była (sc. karmia) nathychmyast slotka 
a dobrey yonye (dulcissimum ac yalde saporo- 
sum) ib. 122; Roskoschne było wzdychanye 
yego yyelebnych yst, slotkye sylno roskoszy 
a nyevypravne vonye (inaestimabilis dulcis et 
odoris) ib. 152; Tedy dom byl napelnyon 
roskoschney yonyey od tey masczy (ex odore 
unguenti Jo 12, 3) ib. 443; ~  Yako to ystne 
zyelye dało przykra vonya Rozm 122; Yako ye 
(sc. ziele) v karmy a chczyala (sc. Maryja) 
yczynycz, yonyą dało przykra sylno (sapore 
nimis horrido factae sunt amarae) ib.

Woniać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wonią 
ca 1428 PF 1 490; ~  part. praes. act. adi. n. sg. m. 
woniający 1434 PF V 31, 1437 Wisi nr 228 
s. 86, ca 1455 JA XIV 490, ca 1500 PieśniWład 
178; / .  woniająca De nativ w. 46; g. sg. mutr. 
woniającego XV med. R XXIV 375; ac. sg. m. 
woniający M W  76b. 86b; n. pl. woniające 
ca 1470 MamLub 145; g. pl. f. woniających 
BZ I Par 9, 30; ac. pl. woniające ca 1450 PF 
IV 575; -  inf. woniać ca 1455 JA XIV 492; 
~  fut. 3. pl. m. będą woniać Pul 113,14.

Z n aczen ia: 1. 'wydzielać przyjemny zapach, 
pachnieć, suave olere, redolere5: *Wona redolat 
ca 1428 PF I 490; Wonayoczy 1434 PF W 31, 
sim. ca 1455 JA XIV 490; Wonyayaczi fragrans 
1437 Wisi nr 228 s. 86; Quali yngento debes 
animam tuam peryngere? Habeas deuocionem, 
humiliacionem, oracionem veram, confessionem 
puram..., istis thurifica animam tuam et in 
eternum redolebit yonyala droga yonya XV med. 
R XXIV 366; Vonyayancze odoriferas ca 1450 
PF IV 575; Redolere yonyacz, zapachacz, 
yonye puscacz ca 1455 JA XIV 492; Wonayącze
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fragrancia (quia meliora sunt ubera tua vino, 
fragrantia unguentis optimis Cant 1 ,2 ) ca 1470 
MamLub 145; Anna szwyatha yako maczicza 
płodna kwyathek sz szyebye wypuszczila wo- 
nyayączy M W  76b, sim. ib. 86b; Maria, ma- 
thuchno boża, tliy yesz vonyayącza roszą Dc 
nativ w. 46; Roszany kwyath vonyayączy 
iesthczy Ihus Nazarenyszky ca 1500 Pieśni Wlad 
178; ~  woniające korzenie, woniające maści 
' wonności, pachnidla, odoramenta, unguenta odo- 
rata: Maria Magdalenę et Maria Iacobi, et 
Salomee emerunt aromata vlg. vonyaivczego 
korzenya (Marc 16, 1) XV med. R XXIV 375; 
~  Ale sinowye kaplansci mascy <z> wonyaiocich 
mascy (unguenta ex aromatibus) dzalaly BZ I 
Par 9, 30.

2. 'czuć zapach, odorem sentire’ : Nosdrze 
mayo a nye będo wonyacz (non odorabunt, FI: 
ne bodo wonecz) Pul 113, 14.

Cf. Powoniać, Wonie, Wonieć
Wonić 'wydzielać przyjemny zapach, pachnieć, 

suave olere, fragrare : woniące rzeczy 'wonności, 
pachnidla, odoramenta, unguenta odorata : Podz 
y uczyń... kadzydlnee rzeczy z wonyoczych 
rzeczy (thymiama ex aromatibus) 2?Z Ex 35, 15.

Wonieć 1. *pachnieć, c/crc, redolere’ : Vina 
probatur odore, sapore, colore. Si bona vina 
capis, hec quoque probantur in illis: forcia, 
formosa, fragrancia, vonyegacze, frigida XV 
p. post. PF III 290; ~  Wonyeyacze (war. kal: 
vonyenye) flagracio (ut sensit, sc. Isaac, vesti- 
mentorum illius fragrantiam Gen 27, 27) ca 1470 
MamLub 13.

2. 'czuć zapach, odorem sentire: Nozdrze 
magyo a ne bodo wonecz (non odorabunt, 
Pul: nye będo wonyacz) FI 113, 14.

Wonienie 'zapach, odor, fragrantia : Vonyenye 
(war. lub.: wonyeyacze) flagracio (ut sensit, 
sc. Isaac, vestimentorum illius fragrantiam 
Gen 27,27) 1471 MamKal 13.

Wonność fo rm y: n. sg. wonność ca 1500 
Er z 123; ~  g. sg. wonności M ik 74 a; ~  ac. sg. 
wonność ca 1500 Erz 123; ~  i. sg. wonnością 
1453 R XXV 212, XV p. post. R XIX 57.

Z n aczen ie: 'przyjemny\zap ach, odor suavis, 
fragrantia : Any lylya byalosczya..., any nardus 
szva *vonyosczya (R XIX 57: wonnosczya)... 
Maryey szya równa 1453 R XXV 212; Day nam 
wonnosczy kwyathku thego pozywacz M ik 74a; 
Vonnoscz holfatus ca 1500 Erz 123; Redolere 
est bonum odorem emittere dącz vonnoscz ib.

Wonny fo rm y: ac. sg. f. wonną BZ Num 28, 
27; ~  n. pl. neutr. wonne 1471 MamKal 24; ~  
g. p l . f  wonnych BZ Ex 37, 29, ca 1470 MamLub 
146; ~  ac. pl. f. wonne BZ Ex 35, 28. Num

16, 7. I Par 16, 1, etc.; ~  i. pl. f. wonnymi 
BZ I Par 9, 29.

Z naczen ie: 'wydzielający przyjemny zapach, 
pachnący, fragrans, suave olens : Offyarvycze 
obyato wonno przechotno (holocaustum in 
odorem suavissimum) panv BZ  Num 28, 27; 
Obyetowal<i) gey wonne obyati y pokoyne 
(holocausta et pacifica) przed bogem BZ 
I Par 16, 1; ~  wonne maści drogie, wonne 
rzeczy, rzeczy wonne, wonne zioła ewonności, 
pachnidla, odoramenta, aromata : Na<d> ysithky 
vonne masczy drogye (odor unguentorum tuo- 
rum super omnia aromata Cant 4, 10) 1471 
MamKal 147; ~  Alye kszyoszyota oflyero- 
waly... wonne rzeczy (aromata) BZ Ex 35, 28; 
Sloszy... kadzydlne rzeczy s wonnych rzeczy 
przeczystich (de aromatibus mundissimis) dzya- 
lem apotekarskym ib. 37, 29; Wlosczesz 
z wirzchv wonne rzeczi (thymiama) pized bogem 
BZ Num 16, 7; Wlodnoly... nad oleem y ka
dzidłem y wonnimy rzeczamy (aromatibus) 
BZ I Par 9, 29; Rzeczy wonnych pigmentarii 
(quae ascendit... sicut yirgula fumi ex aromati
bus myrrhae... et uniyersi pulveris pigmentarii 
Cant 3, 6) ca 1470 MamLub 146; Olfacto- 
ri<ol)a vonne rzeczy, yt sunt pyszma (in die 
illa auferet dominus... murenulas et olfacto- 
riola ls 3, 20) 1471 MamKal 182; ~  Vonne 
zioła (war. lub.: vonye, pro vonne, rzeczy) 
aromata (haec sunt autem, quae accipere debe- 
tis: . . .  aromata in unguentum et thymiamatha 
boni odoris Ex 25, 6) 1471 MamKal 24. ~  Cf. 
Wolny 12.

Wop *godło, herb, insigne nobilium: Sceptris, 
gl. clenodiis yopy, namque tuis (sc. Christi) 
nostra per astra cluis, gl. splendes 1466 R XXII 
27; Heraldo de curia domini margrabii ad 
dominum principem yenienti cum baculo eneo 
et cum wopi dedi... III florenos 1500 Zsig- 
Bud 171.

Worać 'orząc wjechać pługiem w cudzy grunt, 
agrum alienum arando ingredi*: Jako Choczemir 
ne worał w Katharzyn<in) dzal na oszmy 
zagonech w gey rolą w szirza domu 1424 
Kal nr 885. ~  Cf. Wzorać.

Wordrować cf. Fołdrować
Worek 'woreczek na pieniądze, sakiewka, 

mieszek, sacculus, praecipue nummis asservandis 
aptus, crumena: Dixit (sc. ludas) autem hoc 
non quia de egenis pertinebat ad eum, sed 
quia fur erat et loculos, yorky, habens, ea 
que mitebantur, portabat XV mcd. R XXIV 
372.

Wormoństwo 'opieka nad dzieckiem nie mają
cym lat sprawnych i jego majątkiem, tutę la
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puerorum impuberum eorumąue rei familiaris : 
Venientes... dominus Mathias... et Andreas... 
cum filiastro suo Sigismundo, et Sigismundus... 
recognovit coram nobis, quia dominus Mathias 
et dominus Andreas bonam racionem sibi 
fecerunt de vormonstwo de executoria 1458 
KsRStWarsz I nr 30.

Wosafir (?) 'kanał prowadzący wodę, fossa, 
qua aqua ducitur *: Voszaphyr aąueductus ca 1500 
Er z 123.

Wosk *miękka i topliwa substancja, z której 
pszczoły budująplastry, cera, materia, quaepraeter 
tnel in apium favis imenitur’: Michael et Ana- 
nia... dare debent... singulis annis semel ecclesie 
sepedicte in Goranoyni et rectori eiusdem... 
unum lapidem cere, vlg. dicitur pud vosku 1411 
KodWil 1 88; Yakom ya nye posziczal v czyothky 
mey... schesczinascze grziwen... any po 
smercy yey... wosku any sukna... na pogrzeb 
cupowal 1427 Kai nr 995; Jako Jan Magdalenye 
ne wszanl kamena wosku za kopą 1427 MPKJ 
II 306; Mystrzowye... mayą... vosk ku czczy 
y ku chwalye bozey szkupowacz 1491 RKJŁ VII 
57; Vosk cera ca 1500 Erz 123; ~  Vczinilo se 
iest sercze moie iaco wozk roząuiraioczy se 
(tamąuam cera liąuescens) FI 21, 15, sim. Puł; 
Iaco wozk (sicut cera), iensze pline, wzoczi bodo 
El 57, 8, sim. Puł, sim. FI i Pul 67, 2; Gori iaco 
wozk (sicut cera) plinoly so od oblicza gospod- 
nowa FI 96, 5, sim. Puł; Robusti viri tanąuam 
cera liąuescant yako wosk se rostapyayącz XV 
med. SKJ V 279; ~  jary, jarzany, jarzęcy wosk 
*wosk od młodych pszczół, czy też wosk biały, 
jasny, świeży, cera a iuveni apium examine 
confecta, vel alba, clara, recens: Yorzaczy 
(pro yarzoczy) wosk cera virginea 1460 Rost 
nr 3453; Yarzaczy wosk cera u<i)rginea 
ca 1465 ib. nr 4241; Yarzany wosk cera u<i)rgi- 
nea ib. n r4242; *Wyszmy... maszlo mayow[y]e 
a yary woszk XV ex. GlLek 45; Yarzaczy *woscz 
cera regine ca 1500 Rost nr 5419.

Woskobojnia * warsztat zajmujący się uzyskiwa
niem wosku przez prasowanie plastrów pszczelich 
celem usunięcia resztek miodu, officina, ąua cera 
e favis exprimebatur*: Concedimus facultatem 
huiusmodi cere pressoriam vlg. woskoboynya 
erigendi (1443) XVI AGZ V 121; Nicolaus 
Wydawsky... petit ab eo (sc. Iohanne) decem 
lapides cere..., quam recepit violenter de wosko
boynya in Camyenyecz ipsi Wydawsky 1494 
AcLeop II nr 1204. ~  Cf. Woskobój. ~  Ru- 
tenizm.

Woskobojnik 'człowiek pracujący w w osko- 
bojni, faber, qui ceram e favis exprimebat’: 
Laurencius al. woskoboynik 1435 Przem I

WORMOŃSTWO

nr 2541; Hannus... al. wosskoboynig 1437 
ib. nr 2639; Wlosh voskoboynyk 1445 AGZ 
XIV 172. ~  Rutenizm.

Woskobój 'warsztat zajmujący się uzyskiwa
niem wosku z plastrów pszczelich, officina, ąua 
cera e favis exprimebaturi : Vladislaus III rex 
in oppido Colomya pressorium cerae al. wosko- 
boya erigere pro certo censu annuo consulibus 
admittit (1443) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 786. 
~  Może należy poprawić na woskobojnia.

Woskowy 'dotyczący wosku, cereus' : Cv they 
to gyerdze... slvszayą... panwye pywowarne... 
y geden woszkowy koczel (pelvulae) OrtOssol 
55, 3, sim. Ort Mac 69. ~  Błędny przekład 
niemieckiego waschkessil 'kocioł do gotowania 
bielizny, lebes, quo lintea lavanda coąuuntur'. 
Pomieszano wasch- i wachs-. ~  Cf. Ziele.

Woszczany 'dotyczący wosku, cereus, ad ceram 
pertinens : Vosczany cereus ca 1500 Erz 123.

Woszczyć cf. Nawoszczyć
Woszczyna 'pszczeli plaster (bez miodu) 

favus (sine m elle f: Vosczyna sconia 1472 Rost 
nr 1009; Scutella ceratarum al. woszczyn 1495 
RocznKrakXYl 64; Mel non debet esse coctum, 
sed eciam quod fluit vlg. s wosczyn vel s pląstu, 
quod in Latino dicitur fauus mellis X V p. post. R 
LIII 62.

! Woycz *?*.: Donauimus sibi... duos mansos 
in Zegrzany circa arborem, que nunccupatur 
woycz (1333) 1546 KodPol II 664. ~  Zapewne 
zniekształcony zapis wyrazu wiąz.

! Woyczec 'tlumok, tobół, saccus, sarcina ( ?): 
Eodem die in iudicio Czanok interdixit super 

I woyczec Iohannis famuli sartoris et quidquid in 
j ipso fuerit, hoc de iure potest vendere pro 
I pecuniis suis 1388 Czół 1 111.

Wozatarka 'ta która kogoś, coś przewozi, 
kobieta woźnica, femina, quae aurigae loco ali- 
quam (aliąuid) vehiP: Ad vnam tunicam 
XX vlnas parant et ad capucium sex, et nesciunt, 
quod diabolum vehunt in philateriis suis... 
Tales domine possunt bene dici vectrices dyaboli 
wozatarky dyable ca 1450 PF IV 578. — Bo
hem izm.

Wozatarz f o r m y : n. sg. wozatarz ca 1470 
MamLub 149; ~  d. sg. wozatarzewi ca 1470 
MamLub 85; ~  v. sg. wozatarzu BZ IV Reg 
13, 14; ~  n. pl. wozatarzewie 1471 MamKal 
85; ~  g. pl. wozatarzow BZ II Par 8, 6; ~  i. pl. 
wozatarzmi BZ II Par 8, 9.

Z n a c ze n ia : 1. 'woźnica, powożący końmi, 
auriga, qui equos in curru habena re g if: *Wozo- 
tarzewy (war. kal.: vozatarzevye, BZ: wosznyci) 
aurige (ille, sc. rex Israel, dixit aurigae suo 
III Reg 22, 34) ca 1470 MamLub 85; ~  przenoś
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nie \przewodnik5 wódz,dux\ Oczcze moy! Wosze 
israhelski a wozatarzv gego (auriga eius)! BZ IV 
Reg 13, 14.

2. ' wóz czterokonny, ąuadriga, currus ąuattuor 
equis iunctus*: Balaat takez vdzalal y wszitka 
myasta przetwarda..., y wszitka myasta wo- 
zatarzow (cunctas urbes ąuadrigarum) y geszcz- 
czow BZ II Par 8, 6; Bo ony biły mozowye 
waleczny a ksyoszota pyrwa y wogewodi nad 
wozatarzmy (principes ąuadrigarum) y gesczci 
gego ib. 8, 9; Vozatarz ąuadriga (anima mea 
conturbavit me propter ąuadrigas Aminadab 
Cant 6, 11) ca 1470 MamLub 149.

Bohemizm.
Wozgierz 'śluz wydzielający się z nozdrzy przy 

chorobie zwanej nosacizną., fluxio narium equo- 
rum: Vosgerz polipus (sc. immundicia naris) 
XV med. PF V 28.

Wozgrzewica 'zaraźliwa choroba u koni, cha
rakteryzująca się wielkimi upływami śluzu z nosa, 
nosacizna, malleus humidus (eąuorum morbus 
ąuidam/ :  Contra wosgrzevycze XV p. post. 
BednMed 37.

Wozgrzywy (o koniu, de equo) *cierpiący na 
wielkie upływy śluzu z nosa, chory na nosaciznę, 
fluxione narium, gwtfc malleus humidus rocabatur, 
la b o r a n s Contra cum eąuus est wozgriwi XV 
z/7. LekKon 243; Qui habet <equum> vozgrzywy. 
Cui eąuo fluunt naies, recipe oliuam et mercu- 
rium ca 1500 P4 IV 88.

Wozić fo r m y : praes. ind. 2. sg. wozisz 1424 
Czrs 297; 3. sg. wozi 1471 CyzKłob 444; ~  part. 
praes. act. adv. wożę 1411 .P4 VI 213; ~  inf. wo
zić 1416 Kościan nr 574, 1421 Pyzdr nr 689; ~  
prtfcr. i. sg. //7. -m woził 1489 ZapWarsznr 1691;
5. sg. /u. woził 1421 Pjzdr nr 689, 1428 Kai 
nr 1002, 1440 StPPP II nr 2874, etc. ; 1. pl. m. -m 
wozili 1489 Czrs s. XLII; ~  part. praet. pass. 
77. sg. 7/7. wożon 1404 Pyzdr nr 233; neutr. 
wożono ca 1500 GIKazB I  36; 77. pl. m. wożeni 
1471 MamKal 227; wożony ca 1470 Mam
Lub 227.

Z n a c ze n ie : *transportować coś lub kogoś 
z miejsca na miejsce, zwykle wozem, \ehere, 
vectare, prace. cwrra5: Jako czszo yest Barthlo- 
mey robił, tho sz Yanowo wolo robił, szwe 
zytho woszo sz Wochowa 1411 /X  VI 213; 
Jako tho zytho, o yesz Jarosław zalowal na 
pano Kachno, tho zytho Kachna dala woszicz 
w swo nadzeyo, ale ne w [d]nadzeyo *Jaroslaowo, 
bo było yey prawe zitho a ne *Jaroslaowo 1416 
Kościan nr 574; Yakom tegodla nye odpusczil 
voszycz drew na czwyorgu kony..., ale na 
dwogegu y tegodlam wszyol dwoye, ysze voszil 
na *czwyoregu 1421 Pyzdr nr 689; Yako Jan

302 w o z a t a r z

woszil yisszey, nysz gego rok bil, a nye s swego 
wcupu 1428 Kai nr 1002; Woszoni (war. ka i: 
yozeny) yertebantur (eąuitibus, ąui yectabantur 
eąuis Ezech 23, 12) ca 1470 MamLub 227; 
Woszy ploth Wyączslaw 1471 CyzKłob 444; 
Qui (sc. pauperes) aąuam et alia necessaria 
ad ciyitatem in ea (sc. asina) portabant yoszono 
alboo nosono ca 1500 GIKazB 136; ~  z określe
niami nazywającymi punkt, do którego się 
transportuje: do czegoś: Jze Marczis dzesanczini 
conuentskey nye wosil do Głuchowa 1440 StPPP
II nr 2874; ~  na coś: Ten chrost vozon na 
*Potrassowi dzedzino 1404 Pyzdr nr 233; Jakom 
ya nye yosyl any plavyl volow na gynszy prze- 
yosz 1489 ZapWarsz nr 1691; ^  w coś: Yakom 
drew... nye rąbyly gwałtem ani w domy nasze 
yozily 1489 Czrs s. XLII; Yako mnye Sthany- 
slaw... w gayv moyem czasthokrocz wyeszdza- 
yancz rabal drzewo... yj w dom szwoy woszyl 
1498 ZapWarsz nr 1885, sim. ib. nr 1884; 
~  zapewne jakiś zwrot obraźliwy 'oszukiwać, 

fallere*: Iohannes de Roszniszewo recepit pro 
corulo ad camerarium erga kmethonem Nico- 
laum de Glowszkowo pro eo, quia idem domino 
Iohanni protulit ylg. woszisz mna, et kmetho 
noluit sumere pro corulo 1424 Czrs 297.

Wozowy fo r m y : n. sg. m. wozowy XV p. pr. 
R XVI 345;/. wozowa 1493 RocznKrak XVI 59; 
neutr. wozowe 1437 Wisi nr 228 s. 89, 1471 
MamKal 191; ~  i. sg. neutr. wozowym ca 1470 
MamLub 191; ~  n. pl. neutr. wozowa BZ III 
Reg 22, 32. 33; ~  d. pl. neutr. wozowym BZ
III Reg 22, 31; ~  ac. pl. m. wozowe BZ I 
Par 18,4.

Z n a czen ie : 'związany z wozem, dotyczący 
wozu, przynależny do wozu, ad currum, plaustrum 
pertinens': Vozovy siak yestigium rotarum XV 
p. pr. R XVI 345; Odzerszal Dauid tysyoc 
wozow gego (sc. Adadezera)... y zchromyl 
wszitki konye wozowe (omnes eąuos curruum) 
BZ I Par 18, 4; Kołem wozowim (war. kal.: 
kolo vozowe) rota plaustri (Is 28, 28) ca 1470 
MamLub 191; Cistula cum duabus seris wozowa, 
in qua galea cum parte rotunda 1493 RocznKrak 
XVI 59; ~  wozowe cło 'cło płacone za przejazd 
wozu, teloneum ab uno curru aliąuo transeunte 
sohendum: Wozowe czlo (GIDom 91: woźne 
czslo) redagium 1437 Wisi nr 228 s. 89; ~  książę 
wozowe 'dowódca wozów bojowych, rydwanów, 
praefectus curruum bellicorum : Kroi syrski przi- 
kazal ksyoszotom wozowim (principibus cur
ruum)... rzekoc BZ III Reg 22, 31; Gdisz 
yzrzely ksyoszota wozowa (principes curruum) 
Iozaphata,... boiowaly przecyw gemv ib. 22, 32, 
sim. ib. 22, 33.

wozowy
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Woźba 1. 'prawo dostawy drzewa do żupy 
solnej, ius Ugną ad salisfodinam advehendi : 
Dominus Albertus Michowski, capitaneus Sano- 
censis, proposuit contra Lein... de Thirawa, 
quia tu emisti wosbą in Thirawa in zuppa et 
non duxisti ad zuppas ligna tres septimanas 
et in ąualibet septimana neglexisti me in una 
marca et in sex grossis et *wosbo przed se et 
totidem habeo dampni 1447 AGZ XI 310; 
Mykitha, servus de Thyrawa, filiastro suo 
Layn... ąuartam partem sui patrimonii yectigalis 
al. voszby szolney... donavit..., quod vectigal 
al. woszba Layn eviterne habebit 1481 AGZ 
XVI 171.

2. * obowiązek dowozu drzewa dla żupy, munus 
ligna ad salisfodinam advehendi : Gregor ius... 
olim molendinator de Tirawa Solna vendidit 
molendinum in Tirawa Petro... molendinatori 
moderno, et de eodem molendino erat tempo- 
ribus priscinis wozba, quam Giegorius pro se 
excepit, et Petrus... ab eodem labore, yidelicet 
woszba, erit liber... Sed dum eundem molendi
num yendere yoluerit, tunc cum eadem woszba 
yendere tenebitur 1448 AGZ XI 324.

Woźnica 1. fen kto powozi końmi, furman, 
auriga, qui equos habena r e g if: Pro equo, cum 
quo quidam auriga ylg. wcznicza de cimiterio... 
fugit, ... citaverunt 1424 MMAe XVI nr 186; 
Jako ya... wosznicze nye sbil 1430 ZapWarsz 
nr 310; Tedi on rzeki wosznyci (aurigae, Mam- 
Lub 85: *wozotarzewy, war. kal: yozatarzewye) 
swemv BZ 111 Reg 22, 34; Vosznycza auriga 
ca 1500 Erz 123.

2. *niższy urzędnik sądowy, woźny, praeco, 
magistratus iudicialis minor’: Nicolaus et Jaco- 
bus... donaverint Petri Schaffranyecz... curiam 
ipsorum... et ei realem intromissionem per 
ministerialem, dictum woznycza, dederint 1498 
KatOssolPawlik 95.

Woźniczy 'przynależny do uprzęży, ad lora 
pertinens’ (?): Pro trigintaparibus strzemyenczi- 
ska simplicium al. wosznyczy[s]ch 1477 Rach- 
Król 165.

Woźnik fo rm y : n. sg. woźnik ca 1420 Wok- ! 
Tryd nr 39, 1449 AGZ XIX 330, ca 1490 Leks- 
RzW  89; ~  g. sg. woźnika 1494 ZapWarsz 
nr 1761; ~  g. du. woźniku 1427 ZapWarsz 
nr 2726; ~  g. pl. woźnikow 1391 Pozn nr 91, 
1426 Kościan nr 1146, 1429 ib. nr 1378; ~  ac. pl. 
woźniki 1398 Pozn nr 390, 1402 ib. nr 715, 1412 
AKPr X 342, etc. etc.; ~  i. pl. woźniki 1430 
StPPP II nr 2302, Sul 75, 1469 AGZ XVIII 16.

Z n aczen ie: 'koń pociągowy, wyjątkowo wól, 
używany do ciągnięcia wozu, eąuus vectorius, 
equus (interdum bos), qui currum trąbit’: laco

WOŹBA

*Drzirszek ne obeczal paszssa... Stheffano ani 
stirzech wosznikof 1391 Pozn nr 91, sim. 1426 
Kościan nr 1146, 1429 ib. nr 1378; lakom dal 
Abramoyi srzebecz za dwa yozniki 1398 Pozn 
nr 390, sim. 1402 ib. nr 715, 1434 ib. nr 1429; 
Petrus... querelam proposuit contra nobilem 
Katherinam... pro... 4 equis al. wosnyky 1412 
AKPr X 342, sim, 1455 AGZ XII 241, 1487 
AcLeop I nr 1861; Zaclica... Johannem... pro 
VI curri equis wosnyky... dimisit 1416 StPPP II 
nr 1485, sim. 1437 ib. nr 2720; Wosnik yeredus 
ca 1420 WokTryd nr 39, sim. 1449 AGZ XIX 330, 
ca 1490 LeksRzW  89; Jacom ya nye winouath 
Michałowi dw (leg. dwu) yosniku 1427 Zap
Warsz nr 2726, sim. ib. ; Protestatus est... dare 
duos equos yectigales al. woszniky cum curru 
1430 ArchTerCrac IX 233, 36; Unum currum 
nowum... cum duobus equis yalentibus pro 
curru al. woszniky 1430 StPPP II nr 2302, sim. 
1469 AGZ XVIII 16; Vstawyamy..., aby thaka 
nyewyasta... przy wszisthkich... rzeczach... 
pospoly y s konnymy yosznyky (una cum equis 
yectigalibus)... ostała Sul 75; Nicolaus... reco- 
gnoyit se teneri Barbarę... tres equos yectigales 
al. yosznyky, per tres marcas quemlibet equum 
1456 AGZ XIX 492, sim. 1469 AGZ XVIII 16, 
1474 ib. 87, 1480 StPPP II nr 4227, etc.; Pro 
quatuor yeredariis al. wosznyky 1493 AGZ 
XVI 416, sim. 1495 AGZ XVII 312, 1499 AGZ 
XVI 298; Osthathkv posagw iemv nye chczesch 
zaplaczicz y yyprayy, konya yosnyka yako 
sedmdzeschath grossy 1494 ZapWarsz nr 1761; 
Pro sex redariis czyemnoschiwe wosznyki 1500 
ZsigBud 36; ~  Stanislaus... recepit yiolenter... 
duos boves redaiios al. yoschnyky 1494 AGZ 
XVIII 520; Qui eam (sc. Zophiam) concitayit 
post mortuam manum patris sui... pro duobus 
bobus al. yoschnyky 1495 ib. 367.

1. Woźny fo rm y: n. sg. m. woźny 1437 Wisi 
nr 228 s. 87; neutr. woźne XV p. post. GIDom 91; 
~  g . pl. m. woźnych ca 1470 MamLub 78; 
~  i. pl. m. woźnymi 1461 AGZ XII 274.

Z n aczen ie: 'dotyczący wozu, przynależny do 
wozu, ad currum pertinens’: Wosni cosz *lactica 
1437 Wisi nr 228 s. 87; Recognoyit, quia satisfe- 
cit Prócz pro auro, ... equis reddariis al. yosny- 
my 1461 AGZ XII 274; Wosznych curialium 
(habebat Salomon quadraginta milia praesaepia 
equorum currilium III Reg 4, 26) ca 1470 
MamLub 78; ~  woźne cło 'clo płacone za prze
jazd wozu, teloneum ab uno curru aliąuo trans- 
eunte soWendum : Woźne czslo ( Wisi nr 228 s. 89: 
wozowe czlo) redagium XV p. post. GIDom 91.

2. Woźny fo rm y: n. sg. woźny 1272 MMAe I 
95, (ca 1360) 1554 KodWP III 89, (1390) 1795
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ib. 620, etc. etc.; wojźny (1241— 3) MMAe III 31, 
1402 RtKon nr 138, 1403 Kai nr 115, etc., 1417 
Kai nr 605; ~  g. sg. woźnego 1418 Kościan 
nr 666, 1418 Pozn nr 947, 1422 RtKon nr 387, 
etc.; ~  d. sg. woźnemu 1408 Kościan nr 369, 
1411 Kai nr 344, 1411 KsMaz I nr 1651, etc.; 
wojźnemu 1401 Kościan nr 116, 1411 Kai 
nr 360; ~  ac. sg. woźnego 1398 BiblWarsz 1861 
III 34, 1426 Pozn nr 1218, 1445 ZapWarsz nr 756, 
etc.; wojźnego 1390 Pozn nr 241; ~  v. sg. woźny 
1435 Pozn nr 1577; ~  i. sg. woźnym 1393 
Pozn nr 160, 1398 ib. nr 396, 1399 ib. nr 367, 
etc. etc.; wojźnym 1402 Kai nr 44, 1414 Pyzdr 
nr 384, 1416 ib. nr 475; ~  /. sg. (o) woźnem 
Sul 63. 102; ~  n. pl. woźni Sul 13. 63, 1471 
MamKal 55, XV e*. AKPr IV 546; -  g. pl. 
woźnych Sul 26; ~  ac. pl. woźne Sul 19. 26. 56.

Z n aczen ie: \pierwotnie pomocnik sędziego, 
później woźny sądowy, tj. niższy urzędnik sądowy 
doręczający pozwy, odbywający wizje lokalne itp., 
primum iudicis administer, deinde ministerialis, 
id est magistratus iudicialis minor, cuius erat 
\ocationes in ius tradere, rem loco ipso ąuo facta 
esset recognoscere sim?: Huius rei testes sunt: . . .  
*Suenptois voisini, Petrech woisini (1241—3) 
MMAe III 31; Per camerarium, *vosnej,... hec 
fuerunt in foro Cracouie de precepto nostro 
publicata 1272 MMAe I 95; Hoc debet mandare 
ministerialis al. woźni vel scolni, cui demandare- 
tur (,ca 1360) 1554 KodWP III 89; Veniens 
ministerialis, dictus woźny ylg., recognovit 
limitacionem factam per milites (1390) 1795 ib. 
620, sim. 1396 TPaw IV nr 5430, 1398 ib. nr 6021, 
3405 KsZPozn nr 2100, 1409 HerbSier 385; 
*Voewoda vstal rog na pano Melinsko o 40mar- 
cas, na tho gest Gerwarth woysznego narzekl 
1390 Pozn nr 241; Czso poziual woźni Borowske 
oth Arani, ti listi nossoni do Borowa 1391 ib. 
nr 278, sim. 1428 ZapWarsz nr 324, 1432 ib. 
nr 416; Ty rani, czo And<r)ze<j> obliczil 
vosznym, tich ne maotemne 1393 Pozn nr 160, 
sim. 1403 ib. nr 718. 719. 822; Tekdi gdi stała 
ossada pane bytgostkey hy Paskowa, tedi po
siali comornika hy yosnego do paney hy do 
Paska 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Tedi vozni 
s opolim mai iest idz strugo... Tegdi Iaroslaw... 
oswadczil vosnim to wstrocene 1398 Pozn 
nr 396; Wszolesz mi newoth i tom s wosznim 
(Pyzdr nr 475: yoysznym) zastał 1399 ib. nr 367; 
Taco Janusz ne wszol kamena crziszowa tego 
granicznego... medzi Jurkoyem a medzy Osze- 
kem, tu gdze yoysznemu {Kościan nr 369, 
Kai nr 344, Pozn nr 1085: vosnemu) Materna 
ykaszal 1401 Kościan nr 116, sim. 1411 Kai 
nr 360; Czso Bartek kmecz rani yosznim {Kai

nr 44, Pyzdr nr 384: yoysznim) ykaszal, tych 
mu Dzirzek ne dal 1402 Pozn nr 540, sim.
1403 Kai nr 88, 1403 Pozn nr 816, etc.; lako 
Mycolay mne dal trzi rany krwawe, czo ge 
woyszny *oglodal 1402 RtKon nr 138, sim. 1403 
Kai nr 115, 1403 RtKon nr 163, 1416 Kai nr 539, 
1416 Pyzdr nr 477, 1417 Kai nr 605; Jaco 
Jacub... ne bil przi tern, kedi opole... wsdalo 
*swo rzecz cztirzem wibranczem przed woznim
1404 Kościan nr 255; Jaco Sczepan szedł gwał
tem na *Jaroslaow0 dzedzino samosodm 
y s wosznim y pomerzal go 1410 Kai nr 313, 
sim. 1410 Kościan nr 425,1420 Pyzdr nr 664, etc.; 
Yacom ya ne winowath byl wosnemu cztyrnacz- 
cze grossy za prauithlne 1411 KsMaz I nr 1651, 
sim. 1428 ZapWarsz nr 298; Ysze Marczin 
soltis ne pchnął Yacuba wosznego w ogen 
any go bil 1418 Pozn nr 947, sim. 1418 Kościan 
nr 666, 1422 RtKon nr 387, etc.; Preco wosni 
uel podw<ojs)ki ca 1420 WokTryd nr 242; 
Yaco Parzys yosznego przywodl do młyna... 
zastawacz czloweka we mlyne 1426 Pozn 
nr 1218; Dominus subiudex dixit ministeriali: 
Woźny, aza on mowy, bichą ya sdzegl? 1435 ib. 
nr 1577, sim. ib.; Tądym ya graniczę sypał wząw 
woźnego y potcomorzego sz sządu 1445 Zap
Warsz nr 756, sim. 1449 ib. nr 593, Sul 25, 
Dział 28; Slvzebnyczy alybo woźny (ministe- 
riales) zabythego na drodze oblvpycz nye mayą 
Sul 13; O pozwyech a o wrzandze woźnych 
(de citatione per ministerialem exercenda, Dział 
13: slyszebnyk tako ma pozywacz) Sul 26; 
Vstawyami przes slvzebnyky alybo przes woznee 
(per ministeriales sive officiales, Dział 14: 
sluszebnyk) nasze... thym obyczayem czynycz 
pozew ib.; Voszne (officiales, Sul 19: slvzebnyki 
alybo woznee, AKPr II 147. 376. 435. 512: 
sluszebniky, AKPr IV 393: sluszebniczy, ib. 147: 
urzandnyczy) voyevody wstawyayą Sul 56; 
O pothkomorzem y o wosznem (de officialibus 
iudiciorum) Sul 63; Vstawyamy, aby woszny 
(officiales, Dział 47: yrządnyczy) oth yanego 
yyodączego swyathky cztirzy skoczcze... wszącz 
mayą ib., sim. XV ex. AKPr IV 546; Sządza 
alybo pothsządek y yrządnyk, gen rzeczony 
yoszny, mayą mocz dacz slyzebnyka kv poswa- 
nyv Sul 64, sim. 1432 AKPr II 314, 1434 AKPr 
IV 390, etc.; Tegdi powod... słowo ot słowa... 
po woznem (post praeconem) przissyangacz ma 
Sul 102; Vosny ministerialis XV p. pr. R XVI 
345, sim. ca 1500 Erz 123; ~  Vozny {BZ: 
poslowye) precones (ąuibus, sc. diebus, eyolutis, 
transierunt praecones per castrorum medium 
et clamare coeperunt Jos 3, 2) 1471 MamKal 55.

Wożenie (?) \przemieszczanie kogoś jakimś
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pojazdem, przesuwanie kogoś z pomocą środka 
lokomocji (tu zapewne sanek), yectura, yectatid: 
Omnes cleiici tempore hiemali tenentur fugere 
glacies et yecturam, *vozanyą, vagiculorum XV 
p. post. PFRp III 290.

Wódka 'mały staw czy też rów z wodą,, 
stagnum parvum : Iasco... recognouit, quia 
pratum... per aquam vlg. po wodco a po mo- 
dzidlo (pro moczidlo), que iacent vltra pratum 
et pratum circa hoc iacet, cum pascuis super 
luto... vendidit 1405 AKPr VIIIa 92; Quod 
a stupulo primo per nos succamerarium signato, 
stupuli sunt sippati usque ad vodka ad civita- 
tem Dambrowka 1437 AGZ V 91.

Wódz f o r m y : n. sg. wódz Gn gl. 153b, 
FI i Pul 54, 14. 79, 10, etc.; ~  d. sg. wodzowi 
BZ IV Reg 20, 5; ~  ac. sg. wodza XV med. 
RRp X X III279, BZ Num 14, 4; -  i. sg. wodzem 
ca 1430 GIKazB II 14, XV med. R XXV 153, 
BZ Neh 9, 12, 1466 RRp XXII 17; -  n. p l  wo
dzowie FI i Pul 61, 30, BZ II Esdr 9, 12, XV c*. 
GIKórn II 205; wodze Rozm 356; ~  g. pl. wo
dzów Rozm 178; ~  d. pl. wodzom BZ Neh 5, 7; 
~  ac. pl. wodze BZ Neh 7, 5; ~  i. pl. wodzmi 
BZ I Esdr 8, 29.

Znaczenia'. 1. 'ten co prowadzi, przewodnik, 
dux, qui viam monstraP: Ti zaprawdo czlowek 
iedney misli, wódz (dux) moy y znanecz moy 
FI 54, 14, sim. Pul; Vodz drogi (dux itineris) 
bil ies w obezrzeniu iey (sc. winnice) Fl 79, 10, 
sim. Pul; Wódz (dux Ex 15, 13) byl ges w mylo- 
serdzv twogem lvdv Fl Moys 14, sim. Pul, BZ; 
Christi opera et conversationes assumete super 
vos eo, quod Christus ducem, vodzem, se 
prebuit ca 1430 GIKazB II 14; Wódz dux (sis, 
Christe, nobis dux huius viae) 1444 R XXIII 302; 
Sine ductore wo<d)za XV p. pr. R XLVII 358; 
Pod vodzem sub pedagogo XV med. R XXV 153; 
Bo pan bog iest,... ienze iest wódz nasz (ductor 
est vester) BZ Deut 1, 30; W slupye oblokovem 
bilesz gich vodzem (ductor) przes dzen BZ 
Neh 9, 12; Ergo mętu damni sibi niunere regis 
amorem ffirmat (sc. Iudaeus), vt accepto predu- 
ce, gl. recepto conductore, recipiens ducem, 
vodzem, tutus eat 1466 RRp XXII 17; Slyepycz 
ssą vodze ych (caeci sunt et duces caecorum 
Mat 15, 14) Rozm 356; ~  przenośnie: Debemus 
scire, quod tres ductores fuerunt, qui istas 
yirgines ad Christum duxerunt. Primus fuit 
yirginitas... Secundus ductor, vocz, istarum 
yirginum fuit earum iusticia Gn gl. 153 b ; Nec 
pes vnquam ducem, gl. dirrectorem wodza, 
oculum antecedat XV med. RRp XXIII 279.

2. *ten co przewodzi, przywódca, naczelnik, 
zwierzchnik, przełożony (rodu, grupy religijnej,

wojskowej itp.), dux, ductor, imperator, praepo- 
s i t u s Ksoszota Iuda wodzowe (duces) gich 
Fl 67, 30, sim. Pul; Gichze to bil woodz (prin- 
ceps) Natanael BZ Num 2, 5, sim. ib. 2, 1; 
Wstawymi sobye wodza (ducem) ib. 14, 4; 
Rzekni wodzowy (duci) lyvda mego BZ IV 
Reg 20, 5; Wiscye swyocy bozi y ssodi swyote, 
y srzebro, y złoto... Czuycye..., dokod nye 
odwazicye przed ksyoszoti kaplanskimy... 
a przed wódźmy czelyadzi israhelskich (coram... 
ducibus familiarum Israel) w Ierusalem w skarb 
domv bożego BZ I Esdr 8, 29; Laialem slyach- 
cyczom y vodzom (increpavi... magistratus) 
BZ Neh 5, 7; Iszem zvolal slyachcyce y vodze 
(magistratus) ib. 1, 5; Nyechacz stano wodzo- 
wye wszego sebranya (praepositi multitudinis) 
BZ II Esdr 9, 12; Bog dal cyo kapłanem..., 
abi bil wódz (dux) w domv boszem nad wszelkym 
moszem BZ Jer 29, 26; Nykakye mnyeysza 
yestesz w kszyąszączyech szydowskych, bo 
sz czyebye yynydzye vodz (dux Mat 2, 6), 
*chthorzy ma rządzycz lyvd moy israelsky 
EwZam 293; Secundus gradus angelorum medie 
hierarchie yocatur principatus xyązyatha vel 
*vyoczowye XV ex. GIKórn II 205; Presidentes 
gubernacioni gencium et regnorum [...] vlg. 
*vyodzowye vel rzaczcze ib.; Palcem ym vkazo- 
val dwanasczye kamyenow, ktorez były vzyaly 
dvanasczye vodzow (duodecim duces tribuum 
Israel) zposrod Yordana Rozm 178; ~  prze
nośnie: Tamo wroblye gnyezdzycz będo, Hero- 
dyaszow dom wódz (dux, Fl: woywoda) gych 
Pul 103, 19.

Wój *jedno z pasm włókna, z których skręcony 
jest sznur, unum e filis, e ąuibus funis contor- 
ąuetuF: Fvniculus triplex o trzech woyąch 
(funiculus triplex difficile rumpitur Eccles 4, 12) 
ca 1470 MamLub 143.

Wójt, Fojt fo rm y: n. sg. wójt 1405 KsZPozn 
nr 2288, 1418 Kościan nr 661, 1419 Kai nr 654, 
etc. etc.; fojt 1428 Kościan nr 1419; ~  g. sg. 
wójta 1401 Pozn nr 507, 1417 Kościan nr 637, 
1420 ib. nr 827, etc.; ~  d. sg. wojtowi 
1398 RtGn nr 46, 1418 AKPr VIIIa 143, 1418 
Pyzdr nr 569, etc. etc.; ~  ac. sg. wójta 1421 
Kościan nr 1211. 1211 a, 1428 Pozn nr 1301, 
etc.; ~  v. sg. wójcie OrtMac 32. 68. 69, etc. 
etc.; ~  i. sg. wójtem 1409 TPaw IV nr 1739, 
1415 Kai nr 489, 1432 Pozn nr 1538, etc. etc.; 
~  /. sg. (na) wójcie 1400 SKJ III 189, 1407 
StPPP II nr 1130; ~  n. pl. wójtowie OrtMac 44, 
OrtOssol 13, 3. 39, 3, 1461 TymSąd 146.

Z n aczen ie: \pierwotnie dziedziczny właściciel 
majątku otrzymanego od pana feudalnego w za
mian za lokację miasta na prawie niemieckim,

39

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

S łow n ik  sta ro p o lsk i X



306 WÓJT WÓJT

przewodniczący miejskiej ławy sądowej i zarzą
dzający miastem z ramienia pana, terminem tym 
nazywano także czasami sołtysa, adrocatus, 
possessor hereditarius bonorum, a domino pro 
oppido iure Theutonico locando acceptorum, 
qui etiam oppido praeerat iudiciaąue exercebat, 
interdum etiam scultetus’ : Jaco czso Andrz<ych) 
dal voytouj vin0 o dwadzescza g r z iu e n . t o  
gest Micosz yiplaczil 1398 RtGn nr 46, sim. 1418 
Pyzdr nr 569; Esz ten dług.. yegosz długu na j 
Staschkv, bochenske<m) woycze, rancoymi... 
dobili, ten yest zaplaczila Nelha 1400 SKJ III 
189, sim. 1407 StPPP II nr 1130; Jacosmi bili 
pos[i]li *Voczechouii... do woytha z Buku 
1401 Pozn nr 507; Super Nicz, woyth de Opale- 
nicza 1405 KsZPozn nr 2288; Jakom ia sch 
woythem ne schmowil szo ni s lawniki, gdim 
Janowi rok sdal 1409 TPaw IV nr 1739, sim. 
1415 Kai nr 489, 1432 Pozn nr 1538, 1478 RKJŁ 
VII 59; Jakom woyta ne sial roku roszkladacz 
o dwe rzeczy, ale o gedną 1417 Kościan nr 637, 
sim. 1420 ib. nr 827, 1461 AKPr VIIIa 53; 
Yako... gyda precz polosil gosczine podług 
prawa voytowy Sczekarzouicz (leg. z Szczeka- 
rzowic) 1418 AKPr V llla  143, sim. 1432 Pozn 
nr 1408; Yz Potr... bil xandza canczlerzew 
chleboyeczcza, yego szukną, nogawiczą, trze- 
wicz dral, raczcza y woyth bil 1418 Kościan 
nr 661; Ysze pan Jan nye sadzał Katharzyny 
w kłodo, ale woyt swego (leg. z swego) prawa 
1419 Kai nr 654, sim. 1426 KsNWarsz I nr 68, 
1470 ib. nr 743, 1474 AGZ XVI 114, etc.; Isze 
pani Zowka szama na szą podnosla nemeczske 
prawo o woytową strigewysną, nisly gą pred 
woyta poswal 1421 Kościan nr 1211, sim. ib. 
nr 121 la; Yako Paweł, woyth kysskowsky, 
cupyl woytowstwo kysskowskye 1424 Pozn 
nr 1180; Jaco czsso Yandrzey Boyansky 
a Pyotr foyth kone na mem wene w Chelcowe 
szastały 1428 Kościan nr 1419; Jaco ząd kazał 
wsczagnącz Janą woyta na grodze 1428 Pozn 
nr 1301; O woythowsthwye, aby nye byl v szobye 
rownego woythem (de emptione et venditione 
scultetiae) Sul 52; Myesczanyn..., który rolą... 
woythem (iudice) zapowyedzal,... then muszy 
tho prawicz przed prawem OrtOssol 27, 3, sim. 
Ort Mac 23; Panye woycze, ja thego nye przy- 
mvyą sza prawo OrtOssol 32, 2, sim. ib. 32, 3. 
54, 3, Ort Mac 32. 68, etc.; Pytalysczye nasz tesz 
o wyny, czo s prawa przychodzą woythowy 
OrtOssol 32, 4, sim. ib. 12, 2. 33, 1. 33, 2, Ort- 
Mac 32. 33, etc.; Ten wysznal... przed szyedza- 
czą radą y przed woythem (coram... iudice) 
OrtOssol 38, 3, sim. ib. 37, 3. 51, 3. 4, Ort Mac 42, 
etc.; Naschy woythowye albo szandze (nostri

consules) wybyerayą przyszyasznyky ku lawyczy 
na prawye szyedzecz OrtOssol 39, 3, sim. ib. 
13, 3, Ort Mac 44; Ysz my [ortele] woythowy 
myesczkyemv y ludzom (iudici, civitati et homi- 
nibus) prawe ortele naydcz chczemy OrtOssol 
52, 4, sim. Ort Mac 64; Szoltysz albo woyth 
(scultetus), albo gego szluzebnyk ma... zapo- 
wyedzecz za ten dług tego, czo zaluge Ort
Ossol 68, 1, sim. ib. 18, 1, Ort Mac 91; Gedna 
pany przyszła przed woytlią (ad iudicem) 
y żałowała mv OrtOssol 100, 4, sim. ib. 22, 2, 
Ort Mac 137; Rotha Nicolai... contra advocatos 
de Wythynye: O kthora rola woytowye na mya 
szalowały, thą ya dzyrsza wyszszey trzech lyath 
w pokoyu 1461 Tym Sąd 146; Iudex ordinarius 
pan dzedziczny, woyth, lantwoyt przyrodzony 
XV ex. R XXV 143; ~  dziedziczny, dziedzinny 
wójt, wójt dziedzicski, dziedziczny, dziedzinny: 
Kaszdy woyth, bandz kupny, dzyedzyczszky 
(OrtMac 34: dzyedzynny), yle kto nayąl, ma 
ku prawu tako przyszancz OrtOssol 33, 3, sim. 
Ort Mac 34; Dzyedzyczny woyth (advocatus 
hereditarius, Ort Mac 56: woyth dzyedzyczny) 
nye może nyzadney wyny zyszkącz... prócz 
gayonego sąndv OrtOssol 46, 4, sim. ib. 15, 1. 
16, 4; Ma-ly v nasz xązą albo pan na *ffaszego 
myesczanyna żałobą,...  tho ma on zalowacz 
w szandze przed waszym dzedzycznym woythem 
(coram advocato hereditario et iudicio) ib. 47, 3, 
sim. OrtMac 57; On dzyedzynny woyth szluszbą 
od woythowstwa zaszlugyge OrtOssol 58, 1; 
Then dzedzyczny woyth (advocatus heredita
rius, OrtMac 73. 74: dzedzynny woyth) chczalby 
czyrpyecz z myasthem na szoszye y na gynem 
myesczkyem plącze ib., sim. ib. 58, 2; ~  kupny, 
zakupny wójt 'wójt, który kupił swe wójtowstwo 
od pana feudalnego, advocatus, qui advocatiam 
a domino feodali pretio comparavit’: Ma-ly 
kupny albo dzyedzyczny woyth tesz ku prawu 
przysząncz? OrtOssol 33, 3, sim. ib. 12, 3, Ort
Mac 34; Zakvpny woyth aduocatus <in)feo- 
datus OrtCel 1, sim. OrtZab 527; Iudex feodatus 
sadza dzedzyczny, iudex infeodatus, id est 
comes hereditarius zakvpny woyth uel sandza 
OrtCel 7; Zakvpny woyth hereditarius OrtZab 
528; ~  wójt pożyczony *przewodniczący lawy 
miejskiej, pełniący zastępczo funkcje sądowe 
po wykupie wójtowstwa dziedzicznego, adrocatus, 
scabinis praefectus, qui advocatia hereditaria 
empta iudicia ad tempus exercebat’: Oppidalis 
comes nye zakvpny woyth ale poszyczony do 
czasv OrtCel 9, sim. OrtZab 529; ~  przysiężny, 
nieprzysiężny wójt 'wójt zaprzysiężony lub nie, 
advocatus iure iurando obstrictus vel non obstric- 
tus’ : Poszna-ly szye on tego, czo nayn żałowano
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a byl<li)by przyszaszny woyth, tedy gest prze- 
stapyl szwą przyszagą OrtOssol 52, 2; Gęstłyby 
woyth byl nyeprzyszaszny a przalby szye tego, 
czo nayn żałowano, tedy może szwą nyewyn- 
noscz przyszaga ykazacz ib. 52,3; Bandze-ly 
przyszaszny woyth (iuratus iudex) od szwego 
pana wynowan przed piawem ib. 90, 4, sim. ib. 
21, 1, Ort Mac 124; ~  wójt wyższego prawa 
eprzewodniczący sądu wyższego prawa niemiec
kiego, praepositus iudicio superiori iuris Theuto- 
nici : Comes grabya uel woyth wyszschego 
prawa OrtCel 3, sim. OrtZab 521.

Wójtostwo, Wójtowstwo fo rm y: n. sg. woj- 
towstwo OrtMac 15, OrtOssol 52, 2. 58, 4, etc.; 
wojtostwo OrtOssol 16, 4 ; ~  g. sg. wojtowstwa 
1451Z  apRpZakr 3 a 139v, OrtMac 13.74, etc. ; ~  
d. sg. wojtowstwu OrtMac 15, OrtOssol 58, 4; ~
ac. sg. wojtowstwo 1399 HubeZb 76, 1403 RtGn 
nr 127, 1424 Pozn nr 1180, etc.; wojtostwo Ort
Ossol 16, 4; ~  /. sg. (na) wojtowstwie 1407 Kai 
nr 203, 1431 StPPP IX nr 389, Sul 52, etc.; ~
n. pl. wojtowstwa OrtMac 15, OrtOssol 59, 2.

Z n a c ze n ie : 'urząd i uposażenie wójta w mieś
cie na prawie niemieckim, też okręg sądowy podle
gający wójtowi, terminem tym nazywano takżes 
urząd i uposażenie sołtysa, munus et possessiones 
advocati oppidi iure Theutonico locati, etiam 
regio cuius causae in iudicio ab advocato celebrari 
solito agebantur, immo munus et possessiones 
sculteti9: Kegdi pani Margorzata na potrkowske 
woytowstwo osmdzeszanth *grziwem posagu 
polozila 1399 HubeZb 16; Ysze Jaszek... s łanem 
ne vmawali any szlubowali za swa *bracze 
o woytowstwo scoczske 1403 RtGn nr 127; Yako 
Micolag ma penandze na woytowstwe stauyssz- 
kem 1407 Kai nr 203; Yako Paweł, woyth 
kysskowsky, cupyl woytowstwo kysskowskye za 
pąnczdzeszanth grzyven 1424 Pozn nr 1180; Si 
aliąua iura uel literas haberem super sculteciam 
in ciuitate dicta Colaczycze ał. na woytows- 
thwye, omnia iura mortifico 1431 StPPP IX nr 
389; Suszka... podał ymyenye, voytowsthwo... 
Olbrachthoyy 1432 KsNWarsz I nr 142; O woy- 
thowsthwye (de emptione et venditione sculte- 
tiae, Dział 44: o kvpnem szoltystwie) Sul 52; 
Roiha abbatis Czirvenensis: Jaco moy n[y]a- 
myastek M[y]aczeyevi nye wszal voythowstva 
1451 ZapRpZakr 3 a 139v; Thomaon zalowacz 
w szandze przed waszym dzedzycznym woythem 
thamo gyste na dzedzynye w gego woythowstwe 
OrtOssol 47, 3, sim. OrtMac 51; Then pan, poth 
czyyą moczą tho by było woythowstwo, ma 
kazacz, aby to woythowstwo przedal OrtOssol 
52,2; Gęstłyby woyth byl nyeprzyszaszny 
a przalby szye tego, czo nayn żałowano,...

tedy on szostanye przy szwem prawye y woytho
wstwe ib. 52,3; On dzyedzynny woyth szluszbą 
od woythowstwa zaszlugvge (qui tamen solus 
advocatiam demereret) ib. 58.1; Woythow
stwo albo sz[l]olthystwo (scultetiae et iudi- 
cia), czso gye człowiek w dzedzyczstwo 
kupy albo ma, tho spadugye... na maszka 
t[a ]w a r z .te g o d la  mathka nye ma prawa 
k themv woythowstw {leg. wojtowstwu) ib. 58, 4, 
sim. OrtMac 15; Woythowstwo {ib. 16,4: 
woythostwo) albo szolthystwo (scultetiae et 
advocatiae), czo gye kupyą w dzyedzyczstwo 
y czo sz nyego szluza powynnye krolowy albo 
dzyedzycznemv panv y le<ży> w marborszkyem 
prawye, mozely thym tho szwano bycz lynszkyem 
prawye {pro prawem) albo w nyem bycz Ort
Ossol 59,1, sim. OrtMac 15; Szolthystwa 
y woythowstwa (scultetiae et advocatiae officia), 
czo szą panszka lyenska y lesza w marbor
szkyem prawye, thy... szluchayą w lyensky<e> 
prawo OrtOssol 59,2, sim. OrtMac 15; Chcze-ly 
powodowy zastawycz stoyacze gymyenye...,  czo 
leży w themze prawye, szlowye w them woy
thowstwe (in iurisdictione), czo k temv sandowy 
szluscha OrtOssol 102, 2, sim. OrtMac 139; 
Jakom ya nye zachowała po oyczv swem 
Grzegorzv praw, tho yest prusskyego y na woy- 
thovsthwo w Nadarzinye 1487 ZapWarsz 
nr 1614; ~  wojtowstwo dziedziczne, dzie- 
dzinne: Gdyby który czlowyek myal woythow
stwo {ib. 16, 4: woythostwo) dzedzynne (advo- 
catiam, OrtMac 73: dzyedzyczne) w myesczye, 
w prawye myesczkyem, kthorego woythowstwą 
vzywą z młynów, s czynszów OrtOssol 58, 1, sim. 
OrtMac 13; Myesczanyn<owi>, czo ma woy
thowstwo dzedzyczne (hereditariam advocatiam, 
OrtMac 73: dzyedzynne) w myesczye, nye mogą 
bronycz szynkowacz..., acz on mą woythowstwo 
(iudicia habet, OrtMac 74: woythowszthwo 
dzyedzynne) OrtOssol 58, 1, sim. OrtMac 13; ~  
królewskie wojtowstwo: Nye mogą krolew- 
szkyego woythowstwa albo gynego sandv nayącz 
(iudicia et advocatias, ubi sub banno regio 
iudicatur, convenire nonpossunt) OrtOssol 58, 3, 
sim. OrtMac 74; ~  najemne wojtowstwo: Gdy 
ktho bydly w nagyemnym woytowszthwe. Gdyby 
kroi albo gynny pan, albo... dzyedzynny woyth 
myal to woytowszthwo (advocatiam) y nayal 
gyednemu myesczanynowy, a gdyby ten, czo to 
nayal, w szwe myastho gynnego postawyl, 
mozely ten, czo nayal, albo ten, czo go na szwym 
myesczyy poszadzyl, w myesczye szynkowacz 
OrtMac 74.

Wójtowa 'żona wójta, advocati uxor*: Stachna 
Ade, aduocati de Mstów, ducit testes contra
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Jaschconem...: Esz od schesczinaczcze lath ne 
placzono piaty... Jaschcowi,... any woytową, 
any kto gyni 1400 SKJ III 187; Kędy Jan 
karczmars stawał trzy kmyotowicze prze<d) 
woytha, abo przed yego zona, ozadzayancz mu 
rola, a woyth gych ne chczal prziyancz, albo 
woyth[c]owa 1434 Pozn nr 1441.

Wójtowski fo r m y : n. sg. neutr. wójtowskie 
OrtMac 46, OrtOssol 40, 3; ~  g. sg. m. wójtow
skiego OrtMac 91, OrtOssol 68, 3; / .  wójtow
skiej OrtOssol 43, 4; neutr. wójtowskiego Ort
Mac 110. 138, OrtOssol 81,3. 101,2, 1498 
AGZ XV 351; ~  ac. sg. m. wójtowski OrtOssol 
52,2; ~  i. sg. f. wójtowską OrtMac 42, Ort- 
Osscl 38, 1; neutr. wójtowskim OrtMac 67, Ort
Ossol 54, 2; ~  n. pl. m. wójtowskie 1400 HubeZb 
78; — /. /?/. wójtowskimi 1487 AKPr V 393.

Z n aczen ie: 'związany z wójtem Jego funkcją, 
urzędem, też należący do uposażenia wójta, 
ad adwcatum, qui wójt appellabatur eiusve 
munus, officium, bona pertinens9 : Eze thy penocze 
woytowske ne wlozoni w thy penocze 1400 
HubeZb 78; Tedy przysząsznyczy maya szwyath- 
czycz pod woythowszka pyeczączą (sigillo iudi- 
cis) OrtOssol 38, 1, sim. OrtMac 42; Tedy zapo- 
wyedzenye woythowszkye nye mą moczy Ort
Ossol 40,3, sim. OrtMac 46; Czlowyek z woytho- 
wszkyey wssy OrtOssol 43,4; Poszna-ly szye on 
tego, czo nayn żałowano..., tedy... straczyl (sc. 
przysiężny wójt) szwe prawo y stolecz woythow- 
szky ib. 52, 2; Ma tho yczynycz z woythow- 
szkym wyedzenym (faciendo iudicii cautelam) 
ib. 54, 2, sim. OrtMac 67; Mozely masz dacz 
szwego (leg. z swego) ydaczego gymyenyą zenye 
szwey, czo chcze, kthory nye gest woythowszkye- 
go rodv (qui de generemilitari nonest) OrtOssol
68,3, sim. Ort Mac 91; Mozely ktho szwego dlusz- 
nyką ylapyczy przed woythąprzywyescz... przesz 
przykazanyą woythowszkyego OrtOssol 81,3, 
sim. ib. 101,2, OrtMac 110. 138; Cum libro 
iudiciali Lublinensi al. voythowskymy 1487 
AKPr V 393; Nobilis Katherina... consors 
nobili Pauli..., advocati, protunc non potens 
habere ius advocatoriumal. voytowszkyego 1498 
AGZ XV 351.

Wójtowstwo cf. Wójtostwo
Wójtow(y) fo r m y : n. sg. m. wójtów OrtMac 

117, OrtOssol 87, 1; neutr. wojtowo 1361 KodWP 
III 179, OrtMac 137, OrtOssol 101, 1; ~  ac. sg. 
m. wójtów OrtMac 34, OrtOssol 33, 4; / .  wój
tową 1421 Kościan nr 1211. 1211 a. 1212. 1212a; 
~  i. sg. m. wójtowym 1421 Kościan nr 1212. 
1212a ; neutr. wójtowym OrtMac 130, Ort
Ossol 94,3.

Z n a czen ia : 1. 'związany z wójtem, jego
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funkcją, urzędem, ad advocatum, qui wójt appella
batur, eiusve munus atque officium pertinens5: 
Tedy woythow poszel (iudicis praeco) ma 
ludzem... opowyedacz, ysz mayą gayony szad 
OrtOssol 87, 1, sim. OrtMac 117; Acz nye 
mogą myecz, slowye yproszycz dalszego rokv 
w powoda z woythowym przyszwolenym (de 
yoluntate iudicis) OrtOssol 94, 3, sim. OrtMac 
130; Mały takye woythowo wysznanye (iudicis 
recognitio) mocz OrtOssol 101,1, sim. OrtMac 
137; ~  wojtowo wiece 'roki wielkie, sąd prawa 
niemieckiego, odbywający się trzy razy do roku 
przy udziale pana feudalnego lub jego zastępcy, 
iudicium iuris Theutonici, qnod tćr in anno, 
domino feodali eiusve vicario praesente, exerce- 
batufi: Pro prandio magni iudicii, quod dicitur 
woytowo yyecze, ąuolibet anno tres scotos 
grossorum nobis dabit 1361 KodWP III 179.

2. 'należący do wójta, będący własnością wójta, 
qui adwcati proprius e s f : Isze pani Zowka 
szama na szą podnosla nemeczske prawo 
o woytową strigewysną, nisly gą pred woyta 
pozwał 1421 Kościan nr 1211, sim. ib. nr 121 la ; 
Isze pani Zowka ne stracyla ctirdzesancy 
grywen, nisli acz gee strączyla, to gee stracyla 
swim począdkem a ne woytowim a to tegodla, 
isz yest podawała woytową oczcysną, ch<c)ącz 
gy oddalicz ib. nr 1212, sim. ib. 1212a; Gdyby 
myesczanyn... przysz<e)dl w woythow dom 
(in domo advocati ciyitatis) OrtOssol 33,4, 
sim. OrtMac 34.

Wół f o r m y : n. sg. woł 1390 Pozn nr 85, 
Gn 3b, 1404 Kościan nr 227, etc. etc.; ~  g. sg. 
wołu 1386 HubeZb 59, 1393 ib. 68, 1399 RtGn 
nr 30, etc. etc.; ~ d. sg. wolu Dział 18; ~  ac. sg. 
woł 1391 Pozn nr 253, 1397 ib. nr 328, 1407 
KsMaz I nr 1021, etc., BZ Neli 5,18; wołu 
1396 Pozn nr 198, Gn 3b, 1417 AKPr VIIIa 141, 
etc. etc.; ~  i. sg. wołem Kśw cr 30, 1435 Zap- 
Warsz nr 462, Sul 9, etc. ; ~  l. sg. (w) wole 
Dek III 10, BZ Ex 22, 9. Num 15, 9; -  g. du. 
wołowu 1399 HubeZb 97; wołu 1391 Pozn 
nr 261, 1403 KsMaz I nr 348, 1418 Pozn nr 1023, 
etc. etc., 1471 ZapWarsz nr 3011; ~  ac. du. 
woły 1396 Kościan nr 87, 1397 Pyzdr nr 36, 1399 
HubeKr 10, etc., Dział 58; woła 1400 HubeZb 78; 
wołu 1403 Pozn nr 734, 1433 ZapWarsz nr 485, 
1449 Tym Proc 295, Dział 18; ~  /. du. wołoma 
1402 RtKon nr 134, Sul 9, XV p. post. PF III 
290; ~  /. du. (we) wołu Sul 30. 59; ~  n. pl. woło- 
wie FI i Pul 49, 11. 143, 16, Sul 30; woły 1401 
Pozn nr 708, 1404 Kościan nr 241, Sul 49, 
etc.; ~  g. pl. wołow 1397 Pozn nr 348, 1399 
Pyzdr nr 87, 1401 Pozn nr 502, etc. etc.; ~  ac. pl. 
woły 1393 HubeZb 68, 1397 Pozn nr 344, Fl
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i Pul 65, 14, etc. etc. ; ~  i. pl. wołmi 1426 KsMaz
II nr 2429, Sul 59, ca 1462 WilkPozn I 19, XV 
p. post. Kałużn 286; woły 1426 KsMaz II nr 2429, 
BZYLx 9,3; ~  I. pl. (po) wolech 5Z N um  15,12. 
I Par 12,40.

Z n a czen ie : 'kastrowany samiec krowy, bos 
castratus : Wol bos 1472 Rost nr 1488, sirn. 
ca 1500 Erz 122; ~  Togodla pred uolema pred 
osiem v yaslkah s<ię położył) bil Kśw cr 30, 
sim. BZ Deut 22, 10, Rozm 69; Jaco Marczinowa 
wolu ne vcradzono do pana Maczka 1386 
HubeZb 59, sim. 1393 ib. 68, 1399 RtGn nr 30, 
etc.] Czo vkradzon Gerwarthowi wol, tego 
Sthasek yszythka ne ma 1390 Pozn nr 85, sim. 
1404 Kościan nr 227, 1406 TPaw IV nr 2663, 
1427 Pyzdr nr 863; Czso Jan v Przipca szastał 
vol, ten ma yescze walki 1391 Pozn nr 253, 
sim. 1397 ib. nr 328, 1398-408 BiblWarsz 1861
III 31; Jaco Potrek ne dal vkrascz Maczcoui 
dwuvoluani gichyszithca ma 1391 Pozn nr 261, 
sim. 1403 KsMaz I nr 348, 1418 Pozn nr 1023, 
etc. ; Kedi Seczech dayal Imbramowi grziwno 
na iutrza, kedi mu woli poyol 1393 HubeZb 68, 
sim. 1397 Pozn nr 344, 1407 Kai nr 221, etc. ; 
Isz Dobcslaf ne yal *gwaltim na Stokowo 
dzedzina..., ale yal potlug praua wolu zastauacz
1396 Pozn nr 198, sim. 1417 AKPr VIIIa 141, 
etc. ; Jaco Jacusz przedal Marcuszewi dwa woli
1397 Pyzdr nr 36, sim. 1396 Kościan nr 87, 
1399 HubeKr 10, etc. ; Yaco praue Lenarthoui 
*lucze ne ucradli dwu volowu 1399 HubeZb 97; 
Iaco Barthlomegew *czlouecz ne wroczil volow 
Przeczlawowym łudzeni 1399 Pyzdr nr 87, sim. 
1397 Pozn nr 348, 1401 ib. nr 502, etc. ; Eze pan 
potsandek paney Pechne placzil tego roku 
szedm grziwen penodzi y dwa vola 1400 Hube
Zb 78; Iaco Dobeslaw ne sdzil Pawiowi *voluw 
chanszebno rzeczo 1400 Pozn nr 475; A tesczy 
ony szo szobo (leg. z sobą) volu y osia vedly biły 
Gn 3b, sim. BZ Ex 22,10, etc. ; A yocz tedy 
vol y oszel szocz ony biły miłego Xa posznaly 
Gn 3b, sim. XV med. SKJ V 260, etc.] Bo moia 
so wszistka zwerzota lassow, kobili na górach 
y wolowe (boves) FI 49, 11, sim. Pul] Offerowacz 
bodo tobe woli (boves) s cozli FI 65,14, sim. 
Pul, sim. BZ Gen 12, 16, etc. ; Wolowe (boves) 
gycli tlusczy FI 143, 16, sim. Pul] Ne korzyszczi 
w yego poszle, zbozw, wole any oszle Dek 
III 10; Nepozoday yegoposszla,zboza,wolw any 
oszla ib. 10. 18. 21, sim. BZ Ex 20, 17, etc.] 
Iaco Jaszek ne wcdzal, bi ti woli ne bili y gego 
kmecza 1401 Pozn nr 708, sim. 1404 Kościan 
nr 241, BZ Ex 34, 3; lako pany Szofka mne 
sdzila czwarto *czosz wolu 1401 RtKon nr 122; 
Jako Swcnthoslaw mne spusczii kmecza y se
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dwema woloma 1402 ib. nr 134; Iaco Marcin... 
wyranczil cobila a dwu wolu 1403 Pozn nr 734, 
sim. Dział 18; Czsso Miss... czandzal yoly 
pana podsandkowi, thy czandzal, bo sso mu 
poddał pod woły 1406 AKPr VIIIa 96, sim. 1404 
Pozn nr 745, etc. ; Iacom ia ne winowat Marczi- 
nowi za wol grziwni groszow 1407 KsMaz I 
nr 1021, sim. 1412 RtKon nr 318, 1424 Zap- 
RpZakr 1, 693; Yssze Micolay ne *wcrald 
Jacusszowy dwu *wolwu 1407 RtKon nr 249; 
Mnogy ydze za stoi, szodze za nym yaco wol, 
yakoby w zemo yetknol kol Slota w. 20; Czssom 
poyąl woły z wozem a s szekyra czlowekowy 
z Boyanycz 1422 Kościan nr 943, sim. 1419 
AKPr VIIIa 147, etc.] Czo wsząl dwą woły 
y dwa... kona, y wosch czloweku s Boduchewa 
1425 Pozn nr 1193, sim. 1428 ib. nr 1495, 1434 
ib. nr 1430; Yaco o wyny Januschewy... 
wszato mu volu al. dobitek yaco grzywna 1425 
ib. nr 1214, sim. 1449 Czrs s. XLIX; lakom ya ne 
orał Ianowimi wolmi 1426 KsMaz II nr 2429, 
sim. ca 1462 WilkPozn I 19; Eze Falantha ne 
orał Ianowimi woli 1426 KsMaz II nr 2429; 
Ne rączyl Barthlomyey Szemakowy sta grossy 
sza dw (leg. dwu) wolv 1433 ZapWarsz nr 485, 
sim. ib.] Eze Pyotr zaplaczil winy Marcinowi 
mogimy penodzmi i wolem 1435 ib. nr 462, 
sim. ib. ] Esze Mroczek blandnego wolu w szew 
(pro szwe) oborze nye chował 1440 PF VIII 17, 
sim. 1453 ZapWarsz nr 911; Ze dzyelcze thu 
dwv wolv, liszegoy yelyonka, ... widzelily 1449 
TymProc 295; Ho nyestanya panskego skaranye 
woźni dwyema woloma (in duobus bobus) 
pana począndza, alye kmycczy... ianym yolem 
(in uno bove) poczandzacz może Sul 9; Abi 
rzeczeny wolowye (boves, Dział 18: woli) 
czązzebny lyecze dwye nyedzely... biły chowany 
Sul 30; Aby o thake nyestanye sampyerzs 
wynąą dwv wolu (duorum boum) byl skaznyon 
Sul 32, sim. ib. 111, Dział 17. 19; Kędy komv 
cztirzy voly (ąuatuor boves) gwalthem wsząthy 
bądą..., chczemy, aby za thaky gwalth wolow 
(boum)... skodą y krzywdą czirzpyączemv... 
sza vyny doszycz vczynycz byl powynyen 
Sul 49—50, sim. Dział 41; Rąbyączego... volmy 
(in bobus) abo *konnymy... począdzacz może 
(Dział 58: woły... ma wzącz) Sul 59, sim. XV 
p. post. Kałużn 286; Począdza-ly kogo we dw 
(leg. dwu) volv (Sul 30: wee dwv *wolyv, in 
duobus bobus, Dział 58: gdy weszmye dwa woły) 
alybo konyv, ... drvgego volv (alium bovem) 
alybo konya na rąkoyemsthwo pvsczycz ma 
Sul 59; Kędy o wyerdvnkową viną, tedi szrod- 
niego volv (bovem mediocrem, Dział 47: wolv 
podleyszego), tho gest ivncza, ... wszącz mayą
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Sul 63; Estne aula tua stabulum, thronus 
presepium, tubicines sonus duorum animalium, 
bouis et asini... twoy potrambaczowye wol 
a osszel? XV med. S K JY  260; Tocz ma *roko0 
bodzye nad twymy... osły y *wyelblody, y woły 
(super... boves), y owczamy BZ Ex 9, 3; Pakli- 
bi wol (bos) bodoczy bilbi ib. 21, 29, sim. XV 
p. post. Kalużn 284; Paklybi wol (bos) czucz 
wolu (bovem) drugego ranyl,... przedadzo wol 
(bovem) szywi {Kalużn 284: ziwego wolu) BZ 
Ex 21, 35; Wroczy wol za wol (boyem pro boye, 
Kalużn 284: da wolv za woły) ib. 21, 36; Przy- 
szyosze, ysze nye szczyognol roky swey... ku 
spachanyu sdrady tak na wolye (in boye) yako 
na oszlye ib. 22, 9, sim. ib. Num 15, 9; Tak 
yczincze po wszech wolech (per singulos boves) 
pany y scopyech BZ Num 15, 12, sim. ib. I Par 
12,40; Przipravyano k memv stołu na kozdi 
dzen czali vol (bos unus) BZ Neli 5, 18; Sąly 
tesz zdany kmyecze, tedy kmyeczowy (sc. mają 
wziąć) po gednemy wolv (in uno boye, Sul 30: 
yanym woleem) Dział 18; Jakom ya dw {leg. 
dwu) wolv blandny nye zachował w domv mo- 
gem 1471 ZapWarsz nr 3011, sim. 1456 ib. 
nr 1048; Jakom ya nye ylapyl wolu płowego 
nyevka Yakubowego v bydła 1498 ib. nr 1806, 
sim. 1465 ib. nr 1169, 1480 ib. nr 1534; Dispari- 
bus bobus, roznema volomą, nvmquam tra- 
hitur bene currus XV p. post. PF III 290; 
Nyektorzy to smyerne iagnyątko yako volu 
kv offyerze... czyągnącz Rozm 652; ~  w opisie 
herbu: Jaco Nicolaus... gest prawy brath nass... 
clenotu Czolkow, czsso nosszą wolu na sczycze 
1421 Kościan nr 913; ~  polny woł * ?’ : Polny 
vol ostriganus ca 1500 Erz 122.

Wór f o r m y : ac. sg. wor FI i Pul 29, 14, BZ 
IV Reg 19,1; ~  l. sg. (w) worze BZ III Reg 
21, 27; -  ac. pi. wory BZ IV Reg 19,2, 1500 
ZsigBud 50; ~  i. pl. wory 1450 Przem II nr 692; 
wormi BZ III Reg 20,31. 32; ~  l. pl. (w) wo- 
rzech BZ Neh 9, 1.

Z n aczen ie:  'rodzaj torby, przeważnie z gru
bego płótna, worek, saccus, pera e linteo stuppeo 
f a c td : Ego sum paratus docere meis saccis 
al. wori, quia in eis similia signa sunt, prout 
in sacco, quem aput Michaelem arestaui 1450 
Przem II nr 692; Pro saccis al. wory 1500 Zsig
Bud 50; ~  *rodzaj zgrzebnej szaty podobnej do 
worka, noszonej na znak pokuty, restis stuppea 
paenitentiam agentiwn : Obioczil ies płacz moy 
w wesele mne, zcraial ies wor (saccum) moy 
y ogarnol ies me weselim FI 29, 14, sim. Pul; 
Opasały byodri swe wormy (saccis) a wloszily 
powrozi na swe głowi BZ III Reg 20,32, sim. 
ib. 20,31; Rozdarł {sc. Achab) na sobye odzenye

swe... y poscyl syo a spal w worze (in sacco) 
ib. 21, 27; To ysliszaw kroi Ezechias rozdarł swe 
rucho y odzal syo w wor (opertus est sacco) 
BZ IV Reg 19,1; Posiał {sc. Ezechijasz)... 
kapłani odzane w wori (opertos saccis) ku 
Yzayaszowy ib. 19,2; Sesly syo sinowye isra- 
helsci w poscye a w yorzech (in saccis), nasi- 
pawszi pyasku na syo BZ Neh 9,1.

Wóz fo rm y: n. sg. woz FI i Pul 67,18, 1444 
R XXIII 306, 1466 R XXII 15; -  g. sg. woza
1404 KsMaz I nr 478, 1423 Pozn nr 1148, 1424 
MPKJ II 303, etc.; ~  ac. sg. woz 1397 Pozn 
nr 354, FI i Pul Moys 4, 1401 HubeSąd 148, 
etc. etc.; ~  v. sg. wozie BZ IV Reg 13,14; ~
i. sg. wozem 1407 Kościan nr 354, 1412 Pyzdr 
nr 337, 1420 Kościan nr 822, etc. etc.; ~  l. sg. 
(na) wozie 1413 Pozn nr 896, 1420 Kościan 
nr 822, 1425 ib. nr 1121, etc.; ~  g. du. wozu 
1491 ZapWarsz nr 1653; ~  i. du. wozoma 1424 
ZapWarsz nr 103; ~  /. du. (na) wozu 1416 
Czrs 160; ~  n. pl. wozowie BZ Ex 14,9. 23. 
Nah 2,4, Pul Hab 13; -  g. pl. woz 1399 StPPP 
VIII nr 8728, 1423 Pyzdr nr 735; wozow 1425 
AKPr VIII a 166, 1425 Kościan nr 1121, 1444 
Pyzdr nr 1256, etc. etc.; wozew 1435 Pozn 
nr 1553; ~  ac. pl. wozy 1403 RtKon nr 160,
1405 KsMaz I nr 547, 1415 Pyzdr nr 439, etc. 
etc.; ~  i.pl. wozy BZ Ex 15,19. Jos 24,6. I Par
20,3, ca 1470 MamLub 228; wozmi FI i Pul Moys 
22; ~  l. pl. (na) woziech BZ Ex 14,17. 18, 
1462 ZapWarsz nr 1177, Pul 19,8; wozoch 
FI 19,8.

Z n aczen ia:  1. 'pojazd zaprzężony zwykle 
w konie, służący do przewożenia czegoś, furman
kii, currus, rehiculum, plaustrum : Czo mi pobrał 
cone a wosz Nalek..., ti bili tako dobre iaco 
stirzi grziwni 1397 Pozn nr 354, sim. 1409 
Kościan nr 399, 1419 Pozn nr 981, 1420 Kościan 
nr 821, etc. etc.; Co jest Jędrzey wziol dwoje 
koni Filipowi, to jest wzol na swey loce, ize 
wzol na woz trawę 1401 HubeSąd 148, sim. 1403 
KsMaz I nr 337, 1422 Kościan nr 948, etc.; 
Tedi Wancencz gemu za wszitko ranczil, za 
wosz, za wozniki, za troye rucho 1402 Pozn 
nr 715, sim. ib. nr 546, 1405 ib. nr 755, 1444 
Pyzdr nr 1234; Yacom ya ne gonił Panczslawa 
oth yego wosza 1404 KsMaz I nr 478, sim. 1424 
MPKJ II 303, 1427 ZapWarsz nr 2728, 1477 
AKPr VIII a 58; Yacom ya Sandkowy graniczę 
ne porainbil anim ye przedal na dwa yoszy 1405 
KsMaz I nr 547, sim. 1428 ZapWarsz nr 2812, 
etc.; Jaco Jandrzich... wszol mu moczo gwał
tem kmecza s wozem i s końmi 1407 Kościan 
nr 354, sim. 1412 Pyzdr nr 337, 1420 Kościan 
nr 822, etc.; Iaco ten ptasnik yiyal s mego
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domu na mem wosze, na mich konech 1413 
Pozn nr 896, sim. 1420 Kościan nr 822, 1434 
Pozn nr 1649, etc. ; Jaco Michał wprzankl 
kobila... w moy wosz 1415 Czrs s. LXXXI; 
Jacom ya Wanczslawa ne wiwosl na dvv woszu 
s szemskym prawem 1416 ib. 160, sim. ib.; 
Yaco Yan wlasl na pana Pomanow wosz 
y deptał gy, y klol nan dlusicza 1418 Pozn 
nr 953; Ysze Yan... ne kradł rzi sz woza 1423 
ib. nr 1148; Yakom nye posiała sesczy voz 
a swego *syodmego po pana *Jaroslaowo 
gysdbo, ale po swo 1423 Pyzdr nr 735; Yako 
czsom *wszyol woszy dwa se dwyema konyema, 
thom *wszyol na swem ib. nr 751, sim. 1424 
Kościan nr 1039, 1428 Pyzdr nr 884, 1430 
ib. nr 943; Jakom ya ne wivoszil Vitkowa 
gnoyw *diwema woszoma 1424 ZapWarsz 
nr 103; Yako Helwig ne posiał trzidzeszanth 
woszow do laszu oppatowa 1425 AKPr VIITa 
166, sim. 1444 Pyzdr nr 1256, 1472 ZapWarsz 
nr 1348, etc. ; laco czsso Sczedrzyk zalowal na 
Jasska..., aby... szedm coss... na gcgo lanką 
posiał a czternascze wozow, a przy casdem wozc 
dwa chłopy, syano pobrał 1425 Kościan nr 1121; 
Jze Barthosz... nye wszal... arnaszu wogen- 
ncgo, mieczew, vozew 1435 Pozn nr 1553; 
Jaco v mnye Regnolth wyprzankl konye sz woza 
szylą 1436 ZapWarsz nr 517; Kazał gy (sc. lud) 
ccpi mlocycz... a okowanimy wozi (ferrata 
carpcnta, MamLub 93: okowane wozy) przes 
nye gcszdzicz BZ I Par 20,3; Jako mnye vyno- 
wath Andrzey... dwa konya... j wosz okowany 
1461 ZapWarsz nr 1122; Jakom ya nye przya- 
chal na czthyrzęch vozyech w kxyanzy gay 
gwalthem 1462 ib. nr 1177; Eum (sc. sustinco), 
quem sustinet axis, gl. currus vosz, qui mea 
frena tenet 1466 R XXII 15; Yako Jan nye 
szbyl... Mathiam... na gego vosze sz nym 
szyedzacz 1470 ZapMaz 71, sim. 1480 Zap
Warsz nr 1525; Wozow redarum (Ap 18,13) 
ca 1470 MamLub 309; Jako mnye Jan... postha- 
pyl... XII gr<oszy) za wosh groczskyey robothy 
1489 ZapWarsz nr 1574; Jakom ya nye ranczyl 
dw (leg. dwu) vosu apud nobilem Nicolaum 
1491 ib. nr 1653; Tobye slye vozy y myto od 
przevozow, strawą y potrzeby podrozne (victua- 
lia, vecturam et expensas) Rozm 227; Ova kroi 
tvoy przyschedl szmyerny tobye..., nye na 
slotem vozye albo na *konnyoch..., alye na 
oslye (Zach 9, 9) ib. 446; ~  w niedokładnym 
tłumaczeniu łacińskiego ferculum 'nosze, lektyka, 
przenośny tron, lectica : Wosch ferculum (fer
culum fecit sibi rex Salomon de lignis Libani 
Cant 3, 9) 1471 MamKal 146; ~  'wóz bojowy, 
rydwan, currus bellicus, ąuadriga : Czy na

wóz

wozoch (in curribus, Pul: na wozyech) a czi 
na conoch FI 19,8; Woz boszi dzesoczo tiso- 
czy woczszy (currus dei decem milibus mul- 
tiplex) FI 67,18, sim. Pul; Wszedł gest pha- 
rao s woszmy (cum curribus Ex 15,19, BZ: 
z wozy) y s gesczy swogymy w morze FI 
Moys 22, sim. Pul; Wszool gest (sc. farao) 
szeszczsed wozow wibornich (currus elec- 
tos), czsosz w Egipczye wozow (curruum) 
bilo BZ Ex 14,7, sim. ib. I Par 18,4; 
Oslawyon bodoo ffaraonowy y na wszem 
zastopye gego, y na woszech (in curribus) y na 
geszczech gego BZ Ex 14, 17, sim. ib. 14, 18; 
Weszły S00... wszitczy gesztczy ffaraonowy 
y wozowye (currus) gego, y gezdny gego ib. 14, 
23, sim. ib. 14,9. Nah 2,4, Pul Hab 13; Gdysz 
sczigali Egipsci oczcze wasze z wozi (cum 
curribus) y sz geszczi BZ Jos 24,6, sim. ca 1470 
MamLub 228; Kroi israhelski stal na swem 
wosze (in curru) przecyw syrskemv BZ III 
Reg 22,35; Glos grzmyenya kola... a woza 
skizipyocego (quadrigae ferventis) BZ Nah 3,2, 
sim. ca 1470 MamLub 252; Wozow quadrigarum 
(erunt electae valles tuae plenae quadrigarum 
Is 22, 7) ca 1470 MamLub 189; ~  woz sirpowy 
'wóz bojowy z ostrzami (osadzonymi na osiach 
kół), currus falcatus': Wozy schirpowe currus 
falcati (nec potuit, sc. Iuda, delere habitatores 
vallis, quia falcatis curribus abundabant Jud 
1,19) 1471 MamKal 58; ~  przenośnie o pro
roku Elizeuszu: Oczcze moy! Wosze israhel
ski (currus Israel) a wozatarzy gego! BZ  IV 
Reg 13,14.

2. 'ilość czegoś mieszcząca się na wozie, res, 
quae uno curru comprehendi possunP: Jaco... 
wiramby[bi]li yey ludze pyandzessanth woz 
chrosta 1399 StPPP VIII nr 8728; lako mam 
XXX czwertne szitha scodi y dwa wosy schana 
iako oszm scot 1403 RtKon nr 160, sim. 1415 
Pyzdr nr 439; Jakom ya nye wzyala Wyen- 
czenthemv... *trzach wozow syeną 1455 Tym- 
Proc 275; Gdyby pospolytych drzew woz 
(currum) wywyozl (Sul 48: s mnyeyszych 
dąbow... wosz napelny), tedy... ma pokypycz 
vyną Dział 38, sim. ib. 41. 57; Ma bicz 
dano... łąki, kądibi mog nasiecz siana dwa 
wozy (duo currus foeni) po iednemv konyv 1498 
MacPraw VI 275; ~  w błędnym przekładzie 
łacińskiego yectigal 'danina, tributum, zapewne 
przez pomieszanie z yehiculum i vectus: *Woszch 
yectigal (Philisthaei Iosaphat munera defere- 
bant et yectigal argenti II Par 17, 11) ca 1470 
MamLub 97.

3. 'gwiazdozbiór nieba północnego, tzw. Mały 
Wóz, którego jedna z gwiazd wskazuje północny
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312 w ó z WPAŚĆ

biegun, constellatio septemtrionalis, quae Ursa 
Minor vocatur’: Polus arcticus, voz, est versus 
septentrionalem 1444 i? XXIII 306; ~  może 
' Wielki Wóz albo gwiazdozbiór Wolarza, Ursa 
Maior vel Bootes*: Qui pliades, baby, iungens 
arcturi, yoza, dirigis axem 1466 R XXII 22.

Wpadać fo r m y : pracs. z«rf. 3. sg. wpada 
Sul 86, 1464 AGZ XIII 429, 1466 RRp XXII 14;
1. pi. wpadamy XV med. R XXV 153; 3. pl 
wpadają Dział 38. 44; ~  condit. 3. sg. f. -by 
wpadała Dział 54; 3. pl. m. -by wpadali Sul 
52—3.

Z n a czen ia : 1. 'dostawać się mimo woli do 
wnętrza, do środka czegoś, incidere, cadere in 
aliquid’ : Qui nimis est tutus, recia sepe subit, 
gl. subintratwpada 1466 i?i?/?XXII 14; ~  użycia 
przenośne: wpadać w nieumienie *stawać się 
ignorantem, dc/ ignorantiam devenire : Vpadamy 
w nyevmyenye dilabimur ad ignoranciam XV 
med. R XXV 153; ~  wpadać we szkodę, 
w szkodę wpadać 'dostawać się w trudne poło
żenie, z« periculum incidere': Aby lvdze thaczy 
nye vpadaly we szskodą (Dział 44: a tako 
w szkoda ypadayą) zywotha vbogego (pro 
oboyego, ne in periculum incidant vitae utrius- 
quae), obykly szą przetho wyela lvdzy szycz 
a stacz w wlosthnych domyech Sul 52—3; ~  
w ubostwo wpadać *stawać się biednym, bied
nieć, inopem fien : Tako dla swego glupyego 
rozvmv młodych lyat gymyenye straczayą (sc. 
dzieci) a straczywszy... w ybostwo wpadayą 
Dział 38.

2. w puścinę wpadać fstawać się spadkobiercą 
dóbr po śmierci właściciela, aliąuo mortuo bona 
eius hereditate accipere’ : Zakazvgemy, aby 
szadna dzewka w pusczyną nye ypadala (quod 
filiae in heieditatibus... non succedant, Sul 57: 
aby dzewky w dzedzynach, czo gest pysczina 
rzeczony, nye wszstąpowaly) Dział 54.

3. wpadać w wieczność *przechodzić na wieczne 
posiadanie, na własność, possidendum esse in 
perpetuum : Zastawa ye trzydzyesczy lath nye 
vikvpyona wpada w wyecznoscz Sul 86.

4. (o rzece, de fluvio) *wpływać do innej rzeki 
czy stawu, uchodzić, influere': Ibi alii scopuli 
transeunt unus post alium usque ad scopulum 
finałem..., qui factus est ibi, ubi incidit al. 
wpada fluyius [...] 1464 AGZ XIII 429.

Wpajać *przyswajać coś sobie, asciscere, suum 
reddere : In domo enim comedit, qui in intimo 
cordis sui Christi passionem masticat per 
meditationem et sibi incorporat, wpaya, per 
imitationem ca 1430 GlKazB II 12.

Wpaść fo rm y: praes. ind. 3. sg. wpadnie 
1466 RRp XXII 14, 1484 Reg 724, XV p. post.

Kałużn284, Rozm\45; 2. du. wpadnięta Rozm 
356; 3. pl. wpadną XV p. pr. R XLVII 359, 
Pul 140,11; ~  praet. 1. sg. m. -m wpadł 1470 
ZapWarsz nr 1274; 3. sg. m. wpadł Fl i Pul 7,16, 
1418 Pozn nr 947, Aleksy w. 235, etc. ; 3. pl. m. 
wpadli są Fl 56,9; wpadli Pul 56,9; wpadły 
1426 KsMaz II nr 2138; ~  condit. 1. s g .f  -bych 
wpadła Naw 165; 3. sg. m. -by wpadłby BZ 
Ex 21,33; (-)by wpadł 1466 R XXII 20, XV 
p. post. RozmPam 473, Rozm 380; / .  wpadłaby 
1466 R XXII 11; by wpadła Rozm 326; ~  part. 
praet. act. wpadwszy Dział 36, Rozm 466.

Z naczen ia: 1. *dostać się mimo woli do 
wnętrza, do środka czegoś, spadając znaleźć się 
w czymś, incidere, cadere intus, in aliąuid*: 
lezoro otworzil y wicopal ie, y wpadł w doi 
(incidit in foveam), iensze iest yczinil Fl 7,16, 
sim. Pul; Copali so przed obliczim mogim iamo 
y wpadli so {Pul: wpadły) w n0 (inciderunt in 
eam) Fl 56,9; Ysze Marczin... ne pchnął 
Yacuba... w ogen..., alem bil przy tern, ysze 
od welkey nemoczy wpadł szam w ogen 1418 
Pozn nr 947; Gyedno przyszła zoną gyego 
a scz<ią)glą rąka do nyego, esz gyey w rąka 
wpathl lyst Aleksy w. 235; Aczby kto odworzyl 
studnyo... a wpadlbi (Kałużn 284: wpadnyely) 
w nyo wol albo ossyel (cecideritque bos aut 
asinus in eam) BZ Ex 21,33; Stagnis inmerso, 
gl. aquis homine obpresso gdyby czlowyek 
*wpadlth 1466/? X XII20; Nam leo rethe subit 
wpadnye 1466 RRp XXII 14; Wpadno (Fl: 
*pado) w szyatkę yego (cadent in retiaculo eius) 
grzeszny Pul 140,11; Wyrwy mye,... panye, od 
grzechów czyaskych, abych nye wpadła w myes- 
cze sproszne, kthore zawzdy yest bez szwyathlos- 
czy Naw 165; Zly to czynek kosthyrze schyadl, 
gdy po uschi do pyekla wpadł XV ex. Mac- 
Dod 137; Który czlovyek myedzy vamy, który 
by myal yedną ovczą a by yemv vpadla w doi 
w ssobotą (si ceciderit haec sabbatis in foveam 
Mat 12, 11), azalyby yą dzyersącz a nye pod- 
nyosl? Rozm 326; Bądzyely slyepy slyepego 
yodzycz, oba vpadnyeta v doi (ambo in foveam 
cadunt Mat 15,14) ib. 356; By ktorego myedzy 
vamy oszyel albo vol vpadl v studnyą (in puteum 
cadet Luc 14,5), azalyby yego natyclimyast nye 
yyczyągnąl w dzyen svyątby? ib. 380; Zyarno 
zytne vpadvschy v zyemyą (cadens in terram 
Jol2, 24) nye vmrzely, samo ostanye ib. 466; ^  
użycia przenośne: wpaść w czyjś gniew, w czyjąś 
nienawiść 'stać się przedmiotem czyjegoś gniewu, 
czyjejś nienawiści, narazić się komuś, subire, 
excipere (alicuius iram, odium f: Kthory by 
czlovyek thego sye pokussyl..., ma tho pewnye 
yyedzieczi y myeczi, yze wpadnye thaky...
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WPAŚĆ WPOIĆ 313

w gnyew boga wszechmogączego 1484 Reg 724; 
Aby nye wpadł w gnyew czesarzky XV p. post. 
RozmFcim 473; Alye Antypater vpadl yyelyka 
(leg. w wieliką) nyenayyscz lyvdy (intolerabile 
odium populi excepit) Rozm 105; ~  wpaść 
w niemoc *zachorować, in morbum incidere’ : 
IozefT yako stary a barzo v roboczye czloyyek 
nathychmyast ypadnye v nyemocz Rozm 145; 
~  w ubostwo wpaść 'stać się biednym, zbiednieć, 
inopem fieri : Potem w ybostwo wpadwszy 
(sc. ziemianie, ad inopiam deducti, Sul 45: 
kv vboszstwv przywyedzeny), kv gorszemv 
przychodzą Dział 36.

2. fnapaść na kogoś zbrojnie, zaatakować 
kogoś gwałtownie, też wtargnąć gdzieś, wAtć>- 
czyć, in aliąuem vi incurrere, irruere : Wpadna 
inyadent XV p. pr. R XLVII 359; Yakom ya 
s bronya ostra nye wpathl gwalthownye na 
Katherzina 1470 ZapWarsz nr 1274.

3. *zostać na coś rzuconym, wlecieć na coś 
z rozpędem, in aliąuid incidere, irruere*: Ad 
instar anchore, que firmo cursu ratem in portu 
retinet, ne procellis ąuassata... illidatur, wpa
dłaby,... ad rupes contiguas 1466 R XXII 11.

4. *przypaść komuś w udziale, dostać się komuś, 
dftcwi obvenire, obtingere : lako mne penodze 
pusczino ne wpadły po [mojmoye maczerzy 1426 
KsMaz II nr 2138, sim. ib.

Wpchać cf. Wepchać
Wpędzać 'zmuszać do wejścia do jakiegoś po

mieszczenia, zagrodzenia, impellere, inigere9 : 
Compellere wpądzacz vel slączacz XV 
PE V 25.

Wpędzić 1. fzmusić do wejścia do jakiegoś 
pomieszczenia, zagrodzenia, pędząc zagnać do
kądś, impellere, inigere : Cząnzza wząntha do 
dwora pana castellana... godnye mozze bicz 
wpąndzona (pignora... ad curiam... licite pełli 
possunt, SW 56: może bycz dognana), gdze 
dwori krolewske dalyeke SW 19; Na wyesznego 
pastyrza polozyl Ydzyk, ysz owczą do czrzody 
wpądzoną (ovem ad gregem impulsam, Dział 36: 
ktorasz do czrzody przez pastirza wegnał) 
a strzezenyy pastyrzovemy poleczoną, sze czrzo
dy nye myal zaszą they tho owcze Sul 45.

2. *napaść na kogoś, uderzyć, irruere in ali
ąuem : Wpądzyl inpulerit (si per odium quis 
hominem impulerit Num 35, 20, Z?Z: iestli 
kto... czlowyeka gony) ca 1470 MamLub 46.

Wpić fgłośno wzywać pomocy, lamentować, 
lamentari, auxilium clara voce petere5: Yako 
*Yangnyeszka przed namy wpyle (pra wpyla) 
a krzyczała ne (/?ru na) poły, a skarżyła, ze gye 
vsyle vczyny<o)no y dzewstwo <j)e odyatho 
1433 Kai nr 1067. -  C/. Wep.

Wpisać *zanotować w księdze sądowej, zapisać, 
wnieść, wciągnąć do księgi, in commentarios 
iudicii referre9 : Nobilis Paulus..., prelocutor 
Andree..., egit super Bartholomeum...: Essz 
mya thy wpiszał w xagy szyląą, nye przeprzaw 
<m)yą nullo iure 1443 TymSąd 140; Wyadomo 
bądź wam, ysz obyczaye sthara (leg. z stara) 
dawna dzyerzane mogą szye dobrze osthacz 
podług prawa a maya gyc wpyszacz podlyc 
poszpolnego prawa (circa praemissa conscri- 
bendo) OrtMac 43; Yakom ya nye bandacz 
opyekun Swyachnyn..., gdy any mya posłała 
do cancelaryey ku wysluchanyy wsdanya gymye- 
nya na Lypnykach..., anym opuscz<i)wschy 
gey gymyenya, swegom nye wpysal 1471 Spr- 
TNW  VIII 2,34; Tho ygyednanye myely sobye 
wyescz (leg. wwieść) w kxągy... gy dzyerzecz 
gye nycporuschnye pod pyączyadzyesyath kop 
zakłady, kthore on (sc. Andrzej) gothowh był 
wpysacz 1490 ZapWarsz nr 1702, sim. ib.

Wpisanie 'zanotowanie, zapis w księdze sądo
wej, annotatio in libris iudicii facto*: Zemsczy 
pyszarze we wszysthkych zemyach kro- 
lewsthwa naszego... oth zapysow genako bracz 
mayą swa prawa..., za kaszde wpyszanye 
(pro una inscriptione)... geden grosz Sul 79.

Wpleść, Wpleść się 1. 'plotąc włączyć coś, 
wciągnąć nowe pasmo w plecionkę, implicare, 
intexere’ : Implicatus wplothl a wpogyl 1448 
R XXIV 354.

2. wpleść się fdać się w coś wciągnąć, uwikłać 
się w coś, oddać się czemuś, implicari, irretiri : 
Wplyetly szą (war. kal.: wsplethly schią) impli- 
cati (si enim refugientes coinquinationes mun- 
di..., his rursus implicati superantur, facta sunt 
eis posteriora deteriora prioribus II Pet 2,20) 
ca 1470 MamLub 306.

Cf. Wspleść się
Wplecenie 'wcielenie się, przyjęcie ciała ludz

kiego, incarnatio, assumptio corporis /tumani9: 
Carne carnem liberans wpleczenym piecz czlo- 
uiecza (bcatus auctor saeculi seryile corpus 
induit, ut carne carnem liberans ne perderet, 
quos condidit) 1444 R XXIII 301.

Wpłynąć 'przybić posuwając się po wodzie, 
ad litus applicari (de navef: Si non dederit 
(sc. Iohannes) seu... solvere neglcxerit eosdem 
cineres, tunc obligavit sibi (sc. Boguslao) solvere 
quinque sexagenas..., et hoc debet dare in 
Orzechowo, donec trawtha transfretabit vlg. 
wpłynę, de bonis c<i)neribus 1426 KsMaz IJ 
nr 2040.

Wpoić, Wpoić się fo rm y: inf wpoić ca 1500 
Erz 123; — praet. 3. sg. m. wpoił 1448 R XXIV 
354; 3. sg. neutr. wpoiło XV p. post. Kalużn 276;
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3. pl. m. wpoili ca 1420 R XXIV 82; ~  part. 
praet. pass. ac. sg. neutr. wpojone XV p. post. 
R XXV 177; ac. pl. neutr. wpojone XV p. post. 
R XXV 182.

Z n aczen ia: 1. *wbić coś do czegoś, wcisnąć, 
infgere: Wpogycz figere ca 1500 123;
Imprimere, id est valde premere vel infigere 
v[y]razycz, wpogycz ib.\ ~  przenośnie: Habebat 
enim valde fixum cor in domino barszo wpoyone 
XV p. post. R XXV 177.

2. 'włączyć coś do czegoś, spleść razem,
implicare, plicando immiscere: Implicatus
wplothl a wpogyl 1448 R XXIV 354.

3. (o oczach, de oculis) 'zatrzymać na kimś 
albo na czymś wzrok, utkwić w czymś, figere, 
intendere : Videns autem pincerna... ibidem 
in nupciis sanctum Thomam, quod nec comc- 
dcbatfui] neque bibebat, sed oculos fixos in 
celum, podnyessone albo wpoyone, habebat, 
apostolum... in faciem percussit XV p. post. 
R XXV 182.

4. wpoić się fwniknąć, przywrzeć, przyschnąć,
intrare, inseri, infigi : a. wpoić się w rany *przy
róść do ran, przywrzeć, adhaerescere, congluti- 
nari : Extunc milites furiose accedentes cxpolia- 
ucrunt cum tunica propria et aliis vestibus, quc 
conglutinate erant wlneribus wpogylo szyą 
w rany XV /?. pos/. Kalużn 276; ~ b. wpoić się 
w głębokość 'pogrążyć się, zagłębić się, mergi, 
immergi9: Quia nimis se profundauerunt,
wpogily sz0 w globogoszcz, in peccatis c# 
1420 7? XXIV 82.

Cf. Upoić 3.
Wpolec 'położyć się, accumbere, recumbere : 

Wpolek sy (mam. kał.: *wpoląnkl *schią, mamo- 
trekt mikułowski: zpolehls, i?Z: wzpoleszalesz) 
accubuisti (requiescens accubuisti ut leo Gen 
49,9) ca 1470 MamLub 18. ~  Ź/e spolszczona 
czeska forma wspolehl jsi.

Wpoliczono fnieodwołalnie, wnćfo inewcabiW: 
Gdi tako wyelky dług krothkego czaszv... nagle 
zaplaczon nye może bycz, sz mylosczy vstawyano 
bycz osządzamy, aby oszmynaczcze nyedzel rok 
wpolyczono chowan alybo vstawyon byl kv za- 
placzenyv (ut XVIII septimanis terminus inclu- 
sivus observetur de solvcndo) Suł 12.

Wpotwarzać erzucać oszczerstwa, zniesławiać, 
obmawiaćy calumniari, calumniis uti : (Golarz 
z Pułtuska oskarża kogoś) quia ipsum infamavit 
dicens: Wpotwarzalyscze mya w byskvpa 1478 
PłocEpRp 13,154. ~  Możliwa też lekcja upo- 
twarzać.

Wprawić fo rm y: praet. 1. sg. m. -m wprawił 
1479 ZapWarsz nr 1455; 2. sg. m. wprawił jeś 
1429 ArchCastrCrac III 140; wprawiłeś 1470

ZapWarsz nr 2988; ~  condit. 1. sg. m. bych 
wprawił 1470 ZapWarsz nr 2988; ~  inf. pass.

! sg. m. wprawion być XV in. GlKazB II 99.
I Z naczen ia: 1. fprzygotować, przysposobić 
i kogoś do pracy, par ar e, praeparare : Tunc 
i faciamus sicud aliqui, qui deberent promoveri, 

wpravon bicz, ad servicium aliquorum domino- 
rum XV in. GlKazB II 99.

2. *spowodować coś, doprowadzić do czegoś, 
adducere, perducere : wprawić (w jęctwo) *uwię
zić, in \incula mittere : Swyder... cum Stani- 
slao... habet terminum... pro eo, quia homincm 
ipsius colonum wprawyl yesz in captiuitatem, 
iure eum non convincens 1429 ArchCastrCrac 
III 140; ~  wprawić (kogoś w rękojemstwo) 
' wskazać kogoś jako poręczyciela, aliąuem prae- 
dem constituere, monstrare : Quia tu me impo- 
suisti al. wprawy lesz ad caucionem fideiusso- 
riam 1470 ZapWarsz nr 2988; Ego non nosco, 
ut te imponerem al. bych czą wprawyl ad dictam 
caucionem ib.; Jakom ya nye wprawyl w *ra- 
koyamsthwo... Jana... do Yakuba... za kony 
r[z]ydzy pothla poszw (leg. pozwu) 1479 ib. 
nr 1455.

Wprowadzić, Wprowadzić się fo rm y: inf. 
wprowadzić ca 1500 PieśniWład 179; ~  praet. 
3. sg. m. wprowadził 1416 Pyzdr nr 464; ~  
condit. 3. sg. f. by wprowadziła ca 1500 Pieśni
Wład 176; 3. pl. m. -by wprowadzili ca 1500 
PieśniWład 178.

Z naczen ia: 1. 'wskazać drogę i pomóc wejść 
do określonego miejsca, adducere, deducere’: do 
czegoś: Anyolom raczy przykaszacz, kyedy yusz 
bądą vmyracz, aby myą mocznye bronyly a do 
rayv wprovadzyly ca 1500 PieśniWład 178; ~  
w coś: Lludzye grzeszny pokutłwyczye, mathuch- 
ny bozey wszywayczye, by wasz panna oszwye- 
czyla a w nyebyosa wprowadzyla ca 1500 
PieśniWład 176; Synv boży..., poleczam duszą 
w thwe rącze, racz yą... w ray nyebyesky wpro- 
wadzycz ib. 179.

2. wprowadzić się 'osiedlić się, zająć dom, 
considere aliąuo loco, domum habitandam occu- 
parę : Yeko so Grzegorz nye mo wolo na sche- 
dlisko wprowadził, ale gwalthem 1416 Pyzdr 
nr 464.

Wprząc fo rm y: inf. wprząc XV p. pr. R 
XLVII 358; -  praet. 3. sg. m. wprzągł 1415 
Czrs s. LXXXI; ~  part. praet. pass. ac. pl. m. 
wprzężone XV p. post. PF III 287; ~  condit. 
pass. 3. sg. m. wprzężon by był XV p. post. 
PF III 288.

Z n aczen ie: 'przywiązać zwierzępociągowe za 
pomocą uprzęży do wozu, pługa lub w jarzmo, 
założyć do wozu, zaprząc, iumentum currui vel
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aratro subiungere9 : Jaco Michał wprzankl kobila 
przes mey woły w moy wosz 1415 Czrs 
s. LXXX1; Non possent iungi *wpszroncz XV 
p. pr. R XLVII 358; Annexos, wpizaszone, ad 
iuga tarda boues, gl. id est in iugo boues sunt 
pigri XV p. post. PF ILI 287; Impaciens aratri 
bos si iungatur, gl. inredatur wprzaszon by byl, 
aratro ib. 288.

Wprzęgać 'przywiązywać zwierzę pociągowe za 
pomocą uprzęży do wozu lub pługa, zakładać do 
wozu, zaprzęgać, iumentum currui vel aratro 
subiungere9: Wprzagaya chory dobythek, chczącz 
zlechmanycz then dzyen wsithek Satyra w. 11.

(Wprzytknąć) Wprzytnąć 'wsunąć, włożyć do 
wnętrza czegoś, imponere, infer re9 : Ut digitum 
inferamus wprzythnaly XV med. R XXV 159.

Wprzytnąć cf. Wprzytknąć
Wpuszczać, Wpuszczać się 1. fpozwalać wejść 

gdzieś (w miejsce obronne?), immittere, admit- 
tere9: Wpuszcza (immittet) angol boszi w okolu 
boiocich se iego y oteyme ie FI 33,7, sim. Pul

2. wpuszczać się 'brać udział, dołączać się do 
działania, ad actionem admitti, se ingerere : 
Wpuscza są se interserit (rcpelle a servis tuis, 
ąuidąuid per immunditiam aut moribus se 
suggerit, aut actibus se interserit) 1444 R XXIII 
308.

Wpuszczący 'wrzucony, immissus9: Tesch po
dobno krolewsthwo nyebyeskye szyeczy, nye- 
vodv vpusczączemv v morze (simile est regnum 
caelorum sagenae missae in marę Mat 13,47, 
R XXIV 86: newodowi pyszczonemw) Rozm 343.

Wpuszczenie 1. 'spowodowanie wejścia dokądś, 
wpędzenie (na cudze pole), actus (in agrum 
alienum) immittendi, impellendi9: Ob hoc tu 
cum tuis pecoribus indomitis sibi (se. Iohanni) 
damnum intulisti septem marcas..., etiam tu 
sibi in arva avenae [...] *wepuszcheczenyem 
damnificasti 1441 AGZ  I 28.

2. *opanowanie przez kogoś, opętanie, occu- 
patio, vexatio (a daemone) 9: Posiał w ne gnew 
rozgnewana swego... y zamot, wpuszczene 
(immissiones) przes angoli zle FI 77, 54, sim. Pul

Wpuścić form y', praes. ind. L sg. wpu
szczę Pul Deut 36; 3. sg. wpuści Pul 109, 
3, Naw 127, Rozm 620; ~  imper. 2. sg. 
wpuść ca 1450 PF IV 573; ~  part. praes. act. 
adv. cf. Wpuszczący; ~  inf. wpuścić XV ex. PF 
V 19, ^ praet. L sg. m. -m wpuścił 1467 Zap- 
Warsz nr 1287; 3. sg. m. wpuści! FI i Puł 39, 4, 
1417 Czrs 177, 1423 ib. 282, etc.; 3. pl. m. 
wpuścili BZ Gen 19,10; ~  part. praet. pass.
n. sg. f. wpuszczona XV p. post. R XXV 183; 
~  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie wpuszczono 
EwZam 298.

I Z naczen ia: 1. 'umieścić we wnętrzu, włożyć,
! wrzucić, immittere, mittere in aliąuid, imponere9: 

Infer wlosz, wpuscz (infer digitum tuum huc 
et vide manus meas Jo 20, 27) ca 1450 P F IV 573; 
Kto<re) (sc*. drzewo) gdi wpuszczyl (se. Mojżesz) 
w wodi (quod cum misisset in aąuas), w zlot- 
kooszcz sze obroczyli BZ Ex 15,25; Hec (se. pars 
eucharistiae) est in sangyinem tincta wpusczona 
XV p. post. R XXV 183; Vszelkne drzeyo, 
chtore nye czyny ovocza dobrego, bądzye 
yyczyatho a y ogyen bądzye wpysczono (in 
ignem mittetur Mat 3,10) EwZam 298; Vpus- 
czycz inmittere XV ex. PF V 19; Vzyal 
(sc. Jesus) trochą maky y starł z yoda, y ypusczyl 
v oną karmya (in ollam... hoc immisit) Rozm 
122; O przeklaty Iudaschy, czalovanye thwe yest 
czaloyanye nyedzyyadthkowo, yen s pyrwsty 
(leg. z pirwu usty) lyzv ('polizawszy5), a potem 
ykaszy y ypusczy yad ib. 620; ~  I wpuścił 
w usta moia pene nowe (immisit in os meum 
canticum noyum) FI 39,4, sim. Puł; Gdysch 
dyabel z oszobnego podusczenya yysch ypusczyl 
y sercze (cum... misisset in cor Jo 13,2)..., 
yschby y (leg. ji, sc. Jesusa) zdradzyl_Iudasz 
Rozm 531.

2. 'pozwolić wejść, dać dostęp, umożliwić wejś
cie, immittere, admittere, intromittere : Jaco Yan 
bartnika fpusczyl w moyo *dzedyn0 sylo moczo 
1417 Czrs 177; Tedi mozowye wpuszczyly 
Lota a wzoly gy k sobye (introduxerunt ad 
se Lot) BZ Gen 19, 10; Yakom ya Yanowj nye 
roslomyl plothu yego gwalthem anim wpusczyl 
bydła mego w ogrod yego 1467 ZapWarsz 
nr 1287; ~  przenośnie: Gyen (sc. duch święty) 
mnye wpusczy w thagemnycze thwego bosthwa 
Naw 127.

3. 'zesłać, sprowadzić coś na kogoś, immittere, 
demittere9: Wpuszczyl przeto pan bog yczyoszo- 
ne semye (pro yczyoszenye senne) w Adama 
(immisit... soporem in Adam) BZ Gen 2, 21; 
Zęby zwycizow wpuszczę w nye (dentes... 
immittam in eos Deut 32, 24) Pul Deut 36; ~  
corruptum pro wypuścić 'posłać, wysłać, prze
kazać, mittere, tradere9: Pręt moczy twoyey 
wpuszczy (FI: wypuscz>) gospodzyn ot Syon 
(yirgam... emittet... ex Sion) Puł 109, 3.

4. e?5: Strenuus Vigandus... cum nobili 
Ostrowszki: ąuomodo Ostrowszki intromisit, 
wpusczil, inter yiceprocuratorem Warcensem 
et Nicolaum, et preconem, quid ipsi dixerint 
vlg. yirzecly 1423 Czrs 282.

C f Wpuszczący, Upuścić 3.
Wracać (się) fo rm y:  a. z zaimkiem zwrotnym 

się: praes. ind. 3. sg. wraca Rozm 703. 710; 3. pl. 
wracają Sul 82; ~  part. praes. act. adv. wracaję
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1419 AKPr VIIIa 45; wracając BZ Ruth 2, 7;
adi. wracając BZ Jos 2, 16; n. sg. m. wracający 
FI i Ful 77, 44; ~  inf. wracać ca 1500 Erz 130; ~  
praet. 3. sg. m. wracał BZ Ex 33, 11.1 Reg 27, 9; 
/ .  wracała BZ Jos 6,11; 3. pl. m. wracali FI 77, 38, 
EwZam 296; / .  wracały BZ Gen 8, 3; ~  condit.
l. pl. m. -bychom wracali BZ I Esdr 9, 14; 
3. pl. m. by wracali EwZam 294.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg. 
wracam 1435 ZapWarsz nr 512; 2. sg. wracasz 
BZ Ex 34, 7, Pul Deut 6, Rozm 226. 683; 3. sg. 
wraca 1435 ZapWarsz nr 512, 1454 ib. nr 986, 
De mor te w. 449, Pul 72 arg.; 1. pl. wracamy 
Rozm 647; ~  imper. 2. sg. wracaj FI i Pul 
49, 15; ~  part. praes. act. adv. wracając XV 
med. R XXII 246; adi. n. pl. m. wracający XV 
ex. SKJ I 59; ~  inf. wracać 1399 StPPP VIII 
nr 8289, Ort Mac 75; ~  praet. 1. sg. m. jeśm 
wracał Pul 7, 4; -śm wracał 1420 Pyzdr nr 684; 
-m wracał 1412 KsMaz I nr 1736, 1428 Zap
Warsz nr 2852, 1473 ib. nr 1363; / .  -m wracała 
1428 ZapWarsz nr 328; 3. sg. m. wracał 1412 
Kai nr 393, 1425 Pozn nr 1199. 1490, etc.; 
f. wracała XV med. S K J \  256; 3. pl. m. wracali 
1416 Kościan nr 617, Rozm 771; ~  condit. 1. pl.
m. bychom wracali XV med. R XXII 237; ~  
part. praet. pass. n. pl. m. wracany 1404 Kościan 
nr 226.

Z n a czen ia : 1. 'przychodzić na miejsce,
w którym się już było, redire, reverti, regredi : 
a. bez określeń lokalnych w tekście polskim: 
Szukacho iego y wraczali sc (revertebantur, 
Pul: *broczyly szye), y rano przichodzili k nemu 
FI 77, 38; Wzpomonol, isz czialo so, duch 
ydoczi a ne wraczaioczi se (non rediens) FI 77,44, 
sini. Pul; Czom ia Tomkowe gymene pobrał 
s yego domv, *wraczayo so wozem po trzicrocz,
0 tom ya vyednan 1419 AKPr VIIIa 45; Ut vitgo 
Maria... haberet solacium virile, qui (sc. lose- 
phus)... de ea curam haberet, dum in Egiptum 
cum filio fugisset... et e conuerso rediisset 
wraczala XV med. SKJ V 256; Aby snacz nye 
potkali wasz wraczayocz syo (revertcntes) BZ 
Jos 2, 16; Zagubyal Dauid wszitko to zemyo 
gych... a byerzoc owce... y wraczal syo (reverte- 
batur) a przichodzil ku krolyowy Achis BZ
1 Reg 27, 9; Sly mnych... geszthly wszadze na 
szkapycza..., zavodem na konyv wradzą (leg. 
wraca), a czasztho koszyelcze przeffvacza (pro 
przeffracza) De morte w. 449; Gdy szyą wraczaly 
(sc. rodzicewie Jesusa, cum redirent Luc 2, 43), 
zostało dzyeczye Ihus w Ierusalem EwZam 296; 
~  Wraczali szo (reversae sunt) wodi z zemye 
(idące) BZ Gen 8, 3; ~  wracać się zasię: 
Bo ti, boże,... dalesz nam zbavyenye..., abi-

cliom syo nye wraczaly zasyo (ut non conver- 
teremur) a pogardziły przikazanym twim BZ I 
Esdr 9, 14; Ząszya wraczacz szya recidiuare 
ca 1500 Erz 130.

b. z określeniami docelowymi wyrażonymi 
z użyciem form deklinacyjnych: do kogoś, cze
goś: Gd isz on (sc. Mojżesz) wraczal sze do 
stanów (cumąue... reverteretur in castia), sługa 
gego Iosue..., dzeczyo nye wichodzylo s stanu 
BZ Ex 33, 11; Wraczala syo (sc. skrzynia boża) 
do stanów (reversa in castra) y stała tam BZ 
Jos 6, 11; Stoy (sc. Ruth) na polyv, nygdzey 
syo do domu nye wraczaiocz (ne... domum 
reversa est) BZ Ruth 2, 7; Odpovyedz wszyavszy 
(sc. krolewie) ve sznye, by szya nye vraczaly 
do Heroda (ne redirent ad Herodem Mat 2, 12)

! EwZam 294; ~  ~  *podejmować porzucony te
mat, ad propositum re\erti : k czemuś: Yze 
syyąthy Yan yypyszal nyektore rzeczy..., a mye- 
dzy tymy polozyl zaprzenye svyatego Pyotra... 
y vracza szye k svemv povyedanyv rzekącz: 
Przyyyedly ssą Iesucrista do Cayffasza Rozm 
703; ~  wracać się zasię: Kako szvyąthy Yan... 
yypyszal zaprzenye szyyatego Pyotra... y vracza 
szye k temy zaszye, kako byl yyedzyon (sc. Jesu- 
kryst) do Cayphasza Rozm 710.

2. wracać kogoś 'przyprowadzać a. odsyłać 
kogoś na poprzednie miejsce, remittere aliąuem : 
Jaco my pan Janusch... nye opowyedal, kędy 
Pyantha czlowyeka panw Przybislawowy wra
czal any my go dal 1427 Kościan nr 1230; 
Jacom ya Pyotrowi nyewasto wraczal, a on gey 
wzocz nye chczal 1428 ZapWarsz nr 2852; Eze 
Micolay Pyotrowi nyewasto wraczal, a on gey 
wzocz nye chczal ib.

3. *oddawać właścicielowi to, co zostało zabrane 
lub wypożyczone, restituere, reddere aliąuidd: 
Czso pani myala Wantrobczina odzenya, to 
yest wrocyla a nye obwanzala sya ginego 
wraczacz 1399 StPPP VIII nr 8289; Kędy subczy 
(leg. żupcy) czandzaly Laurencium pro penis, 
tedy wraczaly dobytek Woytkow 1416 Kościan 
nr 617; Yakom po Elsczynye szmyerczy nye 
sachowal nyczsey gyey wyprawy mymo wos, 
czsosm y (leg. ji fgo’) wraczal 1420 Pyzdr nr 684; 
Yaco Olbracht... ne wraczal lysta Szegocze..., 
yaco gego lyst Wirzbanczin racogemsky mowy 
1425 Pozn nr 1491, sim. ib. nr 1490, 1428 
ZapWarsz nr 2837; Yaco ya Katherine poszy- 
czyl pyerzyny... a they my nye wracza 1454 
ZapWarsz nr 986; Yakom ya nye wzyal gwal- 
them konya... panu Janovi... any gim robyą, 
anim go wraczal prze... Michała 1473 ib. 
nr 1363; ~  zasię wracać: Czokolvyek tha pany 
gothowych pyenyądzy... przynyossla szwemu
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mazowy, thych nye trzeba zaszyą wraczacz 
(sibi restituere non debent, OrtOssol 59, 1: wro- 
czycz) OrtMac 75; ~  wracać cało, zdrowo, 
zdrowie wracać, wracać coś całe, dobre i pełne, 
'oddawać w całości, bez uszkodzenia, aliąuid 
integrum r e s t i tu e r e laco ti kone wraczani ... 
kmeczeyi sdrowo, weszolo 1404 Kościan nr 226; 
laco Scepan ne cupil kona v Potrasza, ale 
mv go posziczil i tako mv gy sdrove vraczal 1412 
Kai nr 393; Yacom ya łanowi eon wraczal za 
iutra taco czalo, iacom gy wzol 1412 KsMaz I 
nr 1736; Yako eon, czom byl pozyczyl Wączen- 
czewy..., tego my nye wracząl czalo 1425 
Pozn nr 1199; Jakom ya Chrczoncze coldran 
wraczala czalo 1428 ZapWarsz nr 328; Jaco ya 
Woyczechowy wraczam sbroyą tako dobrą 
y pełną, yacom ot nego mai 1435 ib. nr 512; 
Eze Gregorz wracza Woyczechowy sbroya 
tako dobrą y pełną, yako yą ot nego ma<ł) ib.

4. *wyrównywać, wynagradzać szkodę, odpłacać 
(za dobre lub złe), compensare, reparare, remune- 
rctri : Gensze wraczasz nyeprawoszcz ot oczczow 
synom (reddis iniąuitatem... filiis) BZ Ex 34, 7; 
Acz gesm wraczal (FI: iesm sewraczal) odpla- 
czayączym mnye zla (si reddidi retribuentibus 
mihi mała) Pul 7, 4; Yze Xpus... zlosnym prze 
gych lesz zle wracza odpłaty Pul 72 arg.; A y to 
wraczasz bogu (reddis domino Deut 32, 6, BZ: 
takli odplaczasz panv), lyudu szalony y glupy? 
Pul Deut 6; ~  coś za coś: Mami syą strzecz, 
bichom... przecziwo łudzem slego za sle nye 
wraczali, ale zasyą dobre za sle XV med. R XXII 
237; Sly... nye vmyeyącz ginako, omową... 
a myrsyaczkamy dobrim otdawayą, czsso mogą, 
zle za dobre wraczayącz ib. 246; Nulli malum 
pro mało reddentes nyszadnemv czlowyekowy 
złego sza sle nye wraczayączy bąndcze (Rom 12, 
17) XV ex. S K J159; Ale moyylem dobrze..., 
czemv myą byyesch a vraczasch zle za dobre? 
Rozm 683; Vraczaly (FI i Pul: odplaczali so) 
my zle za dobre (retribuebant mihi mała pro 
bonis Psal 34, 12) ib. 771; ~  za coś czymś: 
Bo nam ludzye rzeką, yzeszmy sszmyerny lud 
a barzo mylosczyyy, yze on nass karze, a my 
yemv za to slym <nie> yraczamy Rozm 647; ~  
wracać obietnice *spełniać przyrzeczenia, śluby, 
vota explere, sohere : Wraczay wirzchnemu 
obetnicze twoie (redde altissimo yota tua) 
FI 49, 15, sim. Pul.

5. 'doprowadzać do poprzedniego stanu, czynić 
takim, jakim ktoś (coś) byl (było) poprzednio, 
reparare, ad pristinum statum adducere5: Slepem 
wzrok yraczass (caecis yisum reparas) Rozm 226; 
Paralyzem zarażone kv zdrovyy yraczas (curas 
paralyticos his reddens sanitatem) ib.; ~  Tha-

kim obyczayem pany swe opusczywszy... kv 
wlosthesczy szą wraczayą (sc. słudzy niewolni, 
ad propria reyertuntur) Sul 82.

Wracanie 1. 'przyjście na miejsce, w którym 
się już było, reditus, regressus*: Ząszya wra- 
cząnye recidiuare ca 1500 Er z 131.

2. €wymiotowanie, \omitus, \omitio : Febris 
enim sanatur aliąuando sudore,... aliąuando 
yomitu wraczanim XV med. WisłRp nr 2368.

Wrać i .  (o cieczy, de liąuore) 'burzyć się jak  
kipiąca woda, pienić się, falować gwałtownie, 
fenere, aestuare5: Grzeschnego syercze gest iaco 
morze wrayącze (ąuasi marę fervens Is 57, 20), 
gesch stacz nye może XV med. R XXII 243; ~  
przenośnie: Scaturit (sc. riyulus doloris) plynye, 
wra XV p. pr. R XVI 349.

2. ogniem wiać 'płonąć, pałać (jakimś uczu
ciem), ar dere, commoveri (affectuf: Ognyem 
myloszerdza wrayvcz (GIKazB II 49: duchem 
gorayacz) spiritu feryentes (spiritu feryentes, 
domino seryientes Rom 12, 11) 1449 R XXV 
164.

Wrazić 'wbić, wkłuć, injigere, impingere : 
Strzały twoye wrażony so (infixae sunt, FI: 
wkloti so) w myę Pul 37, 2. ~  Cf. Wyrazić.

Wrażedlnik 'zabójca, morderca, homicida, 
occisor': To prawo (sc. schronienia) bodze 
yrazedlnika pobyeglego (homicidae fugientis), 
gegosz ziwot ma syo zachowacz BZ Deut 19, 4. 
~  Bohemizm.

Wrąb, Wręba fo rm y:  1. Wrąb: n. sg. wrąb 
(1375) MMAe III 386, 1388 M M  Ac XV 8, 1391 
MMAe VIII 155, etc.; ~  ac. sg. wrąb (1375) 
XVI p. pr. Matr IV 3 nr 279, 1388 MMAe XV 8, 
1409 AKPr VIIIa 104, etc.; ~  n. pl. wręby 1461 
AG Z  XIII 358, 1488 AGZ XIX 69; -  g. pl. wrę
bów 1427 Kościan nr 1307, 1456 AGZ XII 244. 
245, 1474 AGZ XVIII 75, 1485 AGZ  XV 227; -  
ac.pl. wręby 1448 DokMp III 248; ~  i. pl. wręby 
1439 AGZ XII 81.

2. Wręba: n. sg. wręba ca 1500 Erz 123.
1. a. 2.: n.  pl. wręby 1444 RozPaul 87v, (1449) 

1617 Mieś Her II 49, ca 1500 Erz 123; -  g. pl. 
wrąb 1440 AGZ XIV 5; ~  ac. pl. wręby ca 1420 
R XXIV 84, 1487 AGZ XV 245, 1490 ib. 277.

Z naczen ia: 1. 'ślad uderzenia ostrzem sie
kiery, miecza, itp., nacięcie, karb, incisura, 
signum incidendi, nota alicui rei incisd: Ibidem 
super hostio fecisti sex signa al. *szecz wrabow 
1485 AGZ XV 227; Vidit resecatam al. srąbane 
portam... et signa al. wraby vidit circa hostia 
gladiis facta in eadem curia 1487 ib. 245, sim. 
1490 ib. 277; Dica est ąuedam incisio facta 
in ligno ylg. wrabą ca 1500 Erz 123; ~  w opisie 
herbu: Fratres duo de clenodio patris...,
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yidelicet rotha cum ttibus wranby, Chmara 1439 I 
AGZ XIII 81; Ipse est nobilis et est de clenodio | 
trzech wramb 1440 AGZ XIV 5; Induxit testes 
nobiles... de clipeo trzi wrębi (1449) 1617 
Mieś Her II 49; Duo fratres... Michaelis de 
clenodio trzech wrąbow 1456 AGZ XII 244, 
sim. ib. 245, 1474 AGZ XVIII 75.

2. *rejestr, zapis liczby czegoś w postaci 
nacięć na kiju, incisura, signum computatorum 
baculo incisum : Accipe caucionem tuam weszmi 
przepysz thwoy albo thwe *wrobi (Luc 16, 6, 
R XXV 173, MamLub 274: zapysz, RRp XXIV 
375: napysz, PF IV 752: zapiszi, R XXIV 367: 
carby vel zapisy, R XXIV 74: popiszane długów) 
ca 1420 R XXIV 84; Wrób dica ca 1420 Wok- 
Tryd nr 227; Jaco mv karczmarky gego nye 
wignaly any gey wrąmbow pobrały 1427 
Kościan nr 1307; Epimerides... est lignum 
factum pro computacione, scilicet dica, proprie 
wraby 1444 RozPaul 87 v.

3. *prawo wyrębu drzewa w lesie dworskim, 
ius arbores in silva domini excidendi3: Inter... 
Nicolaum... et... lohannem, episcopum Cra- 
couiensem, de et super ąuibusdam iniuriis, licen- 
cia... ligna qualiacumque in siluis, nemoribus... 
succidendi necnon aliis quibuscumque iuribus, 
que wegnanicze, wramb, leczenstwo... vlg. 
dicuntur,... exorta fuisset materia questionis 
1391 MMAe VIII 155, sim. ib. 156, (1403) 1612 
DokMp I 310; Henricus in eadem silva non 
habet wrąb vlg. nec glandines recipere seu 
tollere (1399 3) XVIII DokMp I 293; Lauren- 
cius... citans ipsum (sc. episcopum) ho lecen- 
stwo in borris vlg. wranb et in silvis... solus 
termino non paruit 1409 AKPr VIIIa 104; 
Damus eciam dieto seulteto... sextum denarium 
census,... incisum lignorum seu silvarum, quod 
vlg. dicitur wrampp 1422 AGZ V 45; Domarat 
debet predicta bona possidere... et debet dare 
secaciones al. wramb, cui vult 1445 AGZ XIJI 
188; Quomodo... Johannes... recognovit... 
Petro... secturam lignorum al. wrambi in me- 
rica... pro structura et edificacione curie sue 
1448 DokMp III 248; Spytek... obligavit bona 
sua hereditaria... Paulo... cum inerupcione 
{pro inempcione) silvarum al. wramb 1453 AGZ 
XIII 324; Omnes silyas Prochnicenses per 
medium arendare et ipsis participare debent, 
yidelicet wramby, wgony, zyri 1461 ib. 358, 
sim. ib.; Margaretha... villam suam... obliga- 
yit... Philippo... cum impulsionibus et in- 
empcionibus silvarum, quod dicitur vlg. wramb 
1462 ib. 392; Johannes... resignavit incissionem 
al. wrąb in Wolia Slepiowa... Dominico (1462) 
XVI ex. PF I 213; Pro Anna cessit unus laneus, |

... mellificia, wremby, zkothna, taberna in yilla 
1488 AGZ XIX 69.

4. *opłata lub danina za prawo wyrębu drzewa 
w lesie dworskim, pretium, quodpro iure excidendi 
ligna in silva domini sohebatur’: Elisabeth, 
Poloniae et Hungariae regina, Dzierscae... 
dationem medonis al. pokow, wrąb et ossyew... 
donat (1375) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 279; 
Proponebat pro dacione, quam nostra maiestas... 
domine Dersce... porrexit in uilla Grembow 
dimidiam terciam mensuram medonis, pokow 
ylg. dictam..., quam dacionem nostre maiestati 
predicti cmethones quolibet anno soluere tene- 
bantur cum medio wramb ac ossep de auena 
vlg. dictum (1375) MMAe III 386, sim. ib.; 
Super festum sancti Martini de auena pro 
wrób de uillis circum Nepolomice pro parte 
regali cesserunt CCLVIII mensure auene 1388 
MMAe XV 8; Solucio silwe dietę wrób ib.

5. *żerdka do rozwieszania ubrań, pertica, 
qua vestes suspenduntur3 (?):  Gramatula wraby 
vel zavyaszy v kothlą ca 1500 Er z  123.

Wręba cf. Wrąb
Wrębne 'prawo wyrębu drzewa w lesie dwor

skim , także należność za nabycie tego prawa, 
ius arbores in silva domini excidendi etiam 
pretium pro eodem iure sohendnm : Kmetones... 
debent silvis, mericis, rubetis et aliis fructibus 
indivisive comuniter u ti..., exceptis yendicio- 
nibus et wrobne 1398 TPaw IV nr 5719; In dicta 
yilla... racione glandinum, lignorum et arborum 
vlg. zolandne et wrambne, proveniunt... X mar- 
che 1417 DokMp V 192; Tam Margaretha quam et 
Andreas hominibus suis libertatem al. ykupy 
seu vrąbne pascendi et ligna scindendi habebunt 
1471 StPPP II nr 4036.

Wrębny *dotyczący prawa wyrębu drzewa 
w lesie dworskim, dawany za prawo wyrębu lasu, 
ad ius excidendi arbores in silra domini pertinens : 
Zegotha... cum Swantochna... terminum ha- 
bent... pro leczensthwo in Maiori Strzelcze 
et pro wrambne penandze 1400 StPPP VIII 
nr 10646; Nobilis Iohannes... condempnavit 
magnificum Dobeslaum... pro pena trium 
marcarum racione non solucionis... yiginti 
marcarum pro septem modiis avene al. maldrow, 
et post quemlibet modium avene per yiginti 
quatuor galiorum al. kvr wrąbnych ab opidanis 
Radymyensibus 1474 AGZ XVIII 89.

Wręcz *osobiście, ipse, praesens : Iaco Dze- 
trzich Luthomski ranczil dwadzescza krziwen 
Thome wrancz za dzatki *Brodzalawi sostrą 
{leg. z siostrą), dokanth lat bi ne meli 1406 
Pozn nr 785.

Wręczyć, Wręczyć się f o r m y : inf. wręczyć
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1415 StPPP II nr 1405; ~  praet. 1. sg. m. -m wrę
czył 1415 Kościan nr 537,1421 Pyzdr nr 696, 1423 
Kościan nr 998, etc.; f. -m wręczyła 1428 Pyzdr 
nr 911, 1432 Pozn nr 1408; 3. sg. m. jest wręczył 
1418 Kai nr 579; wręczył 1388 Pozn nr 47, 
1389 ib. nr 233, 1391 ib. nr 96, etc. etc.; f. wrę
czyła jest 1418 Kai nr 569; wręczyła 1401 Pozn 
nr 519, 1412 Pyzdr nr 345, 1419 Kai nr 648, 
1424 ib. nr 888; ~  pląperf. 3. sg. m. był wręczył 
1415 RtGn nr 226, 1419 Pyzdr nr 615, 1420 ib. 
nr 657; f  była wręczyła 1418 Kai nr 571.

Z n a czen ia : 1. *wziąć na siebie odpowie
dzialność za kogoś, za coś, zagwarantować coś, 
zapewnić coś, zaręczyć, poręczyć, fideiubere, 
cautionem dare, spondere’ : a. z dopełnieniami 
wskazującymi osobę, za którą się ręczy i przed
miot, którego dotyczy poręka: kogoś w coś: 
Wecz Potrek *wranczczyl Vincencium... contra 
Henricum, de isto eum liberavit 1389 Pozn 
nr 233, sim. 1395 Kościan nr 73; Iacosm przi 
tern bil, kedi Margorzata wranczila Symana 
w pancznace krziwen posagu 1401 Pozn nr 519, 
sim. 1412 Pyzdr nr 345, 1424 Kai nr 888; Esze 
Potrasz Mikolaya wranczil w grziwno 1406 
HubcZb 113, sim. 1427 Pyzdr nr 839; Eze Sta
nisław vranczil Pyotra w trzi grziwni et s thego 
go ne wyprawił 1411 HubeZb 92, sim. 1412 
Kościan nr 467; Jako pan Domarath ne wranczil 
Jaromirskego Yana we trzista grziwen 1413 
Pozn nr 691, sim. 1418 Kai nr 574, 1426 Kościan 
nr 1172, etc.; Jakom Andrachowi ne kazał 
ranczicz dobitka na panske skazane anym go 
w to wranczil 1415 Kościan nr 537, sim. 1427 
Pozn nr 1265, 1430 Pyzdr nr 1002; Jacosmy 
przy tem bil<i), jako Luthka ... wyprawyla Vbi- 
slawa, wecz y (leg. ji ‘go’) bila wranczyla 1418 
Kai nr 571; Yako yest Michał wranczil Nye- 
boszrzą w pyayncz grzywyen szyrokych groszy 
a s tego yego nye wyprawy 1 ib. nr 579; Yako 
przi tem bili, gdi Boguchwał wyczlil Jandrzeya 
oth Voyslawa z grzywny szyrokey, w yosz gy bil 
wranczil 14\9 Pyzdr nr 615; ~  kogoś w coś za 
kogoś: Iaco mo Sczedrzik wranczil we dwa 
eona... sza gego so<s)tro 1402 Pozn nr 546.

b. z dopełnieniem wskazującym osobę, której 
się ręczy: do kogoś: Wecz Potrek wranczil 
Paula do Staszcouicza, s tego gy wszego vi- 
prav<ił) 1388 Pozn nr 47; Jaco Thoma ne 
wranczil Voczecha do Venczincza we stirzi 
grifni 1391 ib. nr 96, sim. 1402 ib. nr 529, 
1408 Kościan nr 376; Ysz yesm przi tem bil, 
iaco Janek... wranczil Jana Garbacza we dwe 
cope do Szydow 1407 Kai nr 256, sim. 1407 
Pozn nr 621, 1415 RtKon nr 354; Czo byl 
wranczyl Przibislaw Potrka... do Ginacza

w s[cz]ecz grziwen groszy sirokich, to yest 
Ginacewy szaplaczyl 1415 RtGn nr 226, sim. 
1420 Pyzdr nr 657; Ysze Elzbyetha... wran
czyla yest Wyanczencza do ... Zydowky we 
dwye grzywnye groszy 1418 Kai nr 569; Yako 
Grzemka wroczyla swym (leg. z swym) moszem 
Stanisława... do Szycia we dwadzescza a we 
cztirzi grzywny 1419 Kai nr 648; Yako[m] 
czsom wroczil Maczeya do Yana w dzewyocz 
scot, thorn zaplaczil 1427 Pyzdr nr 864, sim. 
1444 ib. nr 1232; Yakom ya nye wroczila pana 
Symana do Moczky w copo za sukno 1428 
Pyzdr nr 911; ~  ku komuś: Jaco mo lodrey 
wroczil ku swemu soczu w sadzene 1397 Pozn 
nr 341; ~  (na)przeciw komuś: Yakom nye 
wroczil Jana Jaroslawskego we dwadzescza 
grzywen pospolitich naprzecziw Janowy Ber- 
nartskemu 1421 Pyzdr nr 696; Ysze Jarosława... 
xacz Micolay... ne *vroczyl we dwenacze 
grziwne rankoyemstwa przecziw Przipkowy 1422 
Pozn nr 1100; Yaco Mycolay... wraczyl Dzyr- 
ska... w oschmnacze grzywen y werdunek 
grosschy praskych przecyw Yczakowy y Maly- 
nowy 1425 ib. nr 1191; Jszem ya ne wraczila 
Micolaya... ve dwe grziwne przecyw woytowi 
s Buku 1432 ib. nr 1408; ~  w kogoś: Czso mo 
Swanthomir wroczil w Szidi w oszmdzesanth 
g<r)ziven przes gedney, a tego mo ne yiplaczil 
1398 Pozn nr 363, sim. 1407 Kai nr 187; Jacom 
przi tem bil, kedi Materna Jana wroczil w Szidi 
ve trzi grziwni 1409 Kościan nr 405.

2. wręczyć (komuś) w gardło 'zaręczyć za 
czyjeś życie, pro vita alicuius spondere’ : Cle- 
mens... penam XV (sc. debet solvere) judicio 
pro eo, quia importune in judicio loąuebatur 
his verbis: Mussycz mi stacz o gardło y *wro- 
czicz w gardło 1415 StPPP II nr 1405.

3. wręczyć kogoś w rękojemstwo 'spowodować 
czyjąś porękę, wskazać kogoś jako poręczyciela, 
fideiussorem statuere': Jacom ne wranczyl Mar- 
czina w rankoyemstwo przeczywo Abramowy 
1423 Kościan nr 998; Jakom nye wrąnczil Jan- 
drzicha... do Jana... w rąkoyemstwo 1428 ib. 
nr 1199.

4. wręczyć się 'postawić za siebie rękojmię, 
radem pro se constituere : Iaco kszancz Dobeslaw 
ne dal oszmi scoth y grzimwi (pro grziwni) na 
szasztawo w Targosiczach, ale szo w no wraczyl 
1411 RtGn nr 202; Accomodauit, id est fideiussit 
al. wraczyl syą OrtCel 1.

Cf. Uręczyć
Wrobi cf. Wróbel
Wroczenie 'wszczęcie sprawy przed sądem, 

rozpoczęcie przewodu sądowego, wdanie się 
w spór, litis intentid: Bina vice vera inlirmitate
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terminum distulit, cuius terminum al. wroczenya 
libro docuit 1496 AGZ XVI 272; Post eandem 
cittacionem fecit litis contestacionem al. wroczil 
szye, qua litis contestacione al. wroczenyem hoc, 
pro quo affectayit eyasionem, omisit 1500 AGZ
XV 393; Castellanus... in secundo termino 
condempnayit in pena contumacie, que condem- 
nacio non fecit... Nicolao et Petro terminum 
peremptorium al. wroczenye zawythego roku 
1500 AGZ XIX 127; Secunda inscripcio (sc. ter- 
mini) talis est in libro al. wroczenye ib.

Wręczyć się fo rm y: praet. 2. sg. m. wroczyłeś 
1497 AKH IX 314; 3. sg. m. wroczył 1481 AGZ
XVI 168, 1491 AGZ XVII 275, 1493 StPPP II 
nr 4403, etc.; f. wroczyła 1496 AGZ XVI 271;
3. pi. m. wroczyli 1500 AGZ XIX 127;/. wro- 
czyły 1500 AGZ XIX 127; ~  part. praet. act. 
wr oczy wszy 1496 AGZ XVI 271.

Z n aczen ie: fwszcząć sprawę przed sądem, 
rozpocząć proces sądowy, wdać się w spór, 
litem instituere, intendere, causam iudicibus 
diiudicandam tradere': Ipse iam litem intravit 
al. wroczil szią et in primo suo termino sibi 
hoc non reformavit 1481 AGZ X V I168, sim. ib.; 
Ipse mecum in ius castrense intravit al. wroczyl 
szya 1491 AGZ XVII275; Procurator Rzeschow- 
skych dixit: . . .  Ipsa se mecum induxit in 
terminum al. wroczila, ideo... pęto decerni iuxta 
cittacionem et proposicionem. Procurator Hedui- 
gis dixit: Dcmine iudex, non decernas, nam 
dcmina mea se non induxit al. nye wroczila.^ 
Procurator Rzeschowskych: Paratus sum libro 
docere, quia se induxit al. wroczyła iuxta 
dilacionem bis vera infirmitate 1496 AGZ XVI 
271; Non vult respondere et recepit se al. 
wymvye schie ad ius terrestre, inducens se me
cum ad ius castrense al. yroczywschi schye et 
paratus sum hic docere libro castrensi ib.; 
Super quod... dixit: Domine judex, ipse iam 
super ipsam concitacionem ad satisfaciendum 
terminum mecum scripsit al. WToezyl szye, et 
ideo ad defectum non habet locum iam contradi- 
cendi 1496 StPPP II nr 4473, sim. 1493 ib. 
4403; Nobilis Iacobus pars cittata reposuit 
terminum primum al. wroczyl szye 1497 AGZ
XVII 344; Ex quo hic te indidisti in terminos 
al. wrocziless szie, ideo hic mihi teneris respon
dere 1497 AKH  IX 314; Post eandem cittacio
nem fecit litis contestacionem al. wroczil szye 
1500 AGZ XV 393; Deinde fecit terminum al. 
wroczyl szą in primo termino peremptorio 
et in secundo termino peremptorio fecit termi- 
num al. wroczyl szyą na wthorym rokv 1500 
AGZ XIX 126, sim. ib.; Quia in termino pe
remptorio partes inter se inscripserunt terminum

! peremptorium al. wroczyly szyą et secundo 
| inscripserunt eedem partes terminum perempto

rium al. wroczyly szą ib. 127, sim. ib.; Ecce 
domine iudex, yides, quia hic domini Rzeschow- 
<s)czy cum domino castellano non fecerunt 
terminum al. nye wroczyly szą ib., sim. ib.

Wrodzony 'dany przez naturę, przyrodzony, 
innatus, ingenitus : Ut esset naturalis yrodzony 
XV med. R XXV 159; Partus, porodzene, 
et integritas, dzewstwa zachowanye, quibus est 
innata, gl. indita wrodzona, simultas, yirginis 
in gremio federa pacis habent 1466 RRp XXII24; 
Diabolus naturę sue dona non amisit darów 
urodzonych nye postrad[z]al XV ex. R XXV 146.

1. Wrona zool. ' ptak z rodziny krukowatych, 
Coryus cornix L 3 : Vrona cornix 1472 Rost 
nr 1361; Wrona ib. nr 1371; Wroną cornix 
ca 1500 Er z 123.

2. Wrona ‘jakieś urządzenie apteczne, może 
lejek, rurka, instrumentum ąuoddam apotheca- 
riorum, fortasse infundibulum, fistula (?): Wrona 
spiraculum 1472 Rost nr 1557.

Z wrona z wrona pleśniwy (o maści końskiej, 
de colore equi) 'siwy z domieszką barwy czarnej, 
coloris albi nigro admixto : Z wrona plesznywy 
(sc. koń), kopynyczy, sryedny 1471 GórsJaz 270, 
sim. ib.; Kon s vrona plyesznyyy ib. 282; Kon 
s wrona plesznyyy, przednj, strzelczy 1471 
GórsJazRp 283, sim. ib.; Item equs <z> wroną 
plesznywy sagitarj 1474 ib. 274; Pan Rozynków - 
sky ykazal kon mały, s wrona plyesznywy, 
kopyny czy 1495 GórsJaz 278; Item pan Nye- 
zaczky postavyl dwa kona: yeden s wrona 
plyesznywy, kopynyczy, równy ib.; Quartus 
evnuchus z wrona plyesznyyy, ynochodą prze
chadza, sub sagitario cum armis et balista 1498 
ib. 279; Kon s vrona plesznyyy, kopynyczy, 
pod pacholkyem 1499 GórsJazRp 274, sim. ib.; 
Kon s yrona plesznywy, s byala gaba, str<z)elczy 
ib. 275, sim. ib., etc.

Wroni cf. Groch, Masło, Mydło, Nóżka, 
Oczko, Oko, Treść, Włos

Wroniec bot. 1. *widłak gożdzisty, Lycopodium 
clamtum L .’ : Spica gallica, spica celtica, cauda 
wronecz 1437 Rost nr 2807; Salmuca, id est 
wronyecz al. stonok, contra yenena XV p. post. 
R LIII 69; Spica celtica, spica gallica,... sal- 
uinca idem sunt,id est stonog, wronyecz XV ex. 
GILek 58; Recipe herbam, que yocatur in wlgari 
wronyecz XV ex. RRp LIII 70.

2. 'widłak wroniec, Lycopodium selago Lć: 
Wronyecz pes corui 1419 Rost nr 5207; Wronecz 
spiridion 1427 ib. nr 1205.

Wronię 'młoda wrona, wronie pisklę, cornix 
iurenis5: Vronyath pullos XV p. pr. R XVI 347.
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Wronka *jakieś urządzenie apteczne, może 
lejek, rurka, instrumentum ąuoddam apotheca- 
riorum, fortasse infundibulumjistula (?): Wron
ka spiraculum 1472 Rost nr 1558.

Wrony f o r m y : n. sg. w. wrony ca 1428 
P-FI 488, 1429 Monlur V 125, 1437 Wisi nr 228 
s. 86, etc. etc.; ~  g. sg. m. wronego 1461 Zap- 
Warsz nr 1123, 1477 AGZ XV 488 ;neutr. wrona 
cf. Z wrona; ~  ac. sg. m. wrony 1425 Monlur 
V 2, 1462 MMAe XVI nr 1921, 1498 AGZ 
XV 365, etc .;f. wroną 1499 AGZ XV 384.

Z n a c ze n ie : (o maści końskiej, ć/c co lorę equi) 
*czarny, kary, niger, ater’ : Pro equo meo, wroni 
walach, sex marcas recepi 1425 Monlur V 2; 
Wrony dismus ca 1428 PF I 488; Pro pancerio 
et equo, dieto wroni 1429 Monlur V 125, sim. 
1444 AGZ XI 241; Vroni disus 1437 Wisi nr 228 
s. 86; Wroni spadicosus ib. s. 89; Jako Pavel Nys- 
cyczsky ny kupyl hv mnye konya wronego za 
*pyecznaste kop 1461 ZapWarsz nr 1123; 
Unum equum nigri coloris al. vrony... dabit 
1462 MMAe XVI nr 1921; Wrony ivnochodnyk 
1471 GórsJaz 270; Kon pod kopynykyem vrony, 
równy ib., sim. ib. 271, etc.; Konyczek vrony 
ib. 283, sim. ib., etc.; <Koń> wrony, rovny ib. 
284, sim. ib., etc.; Valaszyek vrony, mały 
ib. 285, sim. ib.; Iohannes... attemptavit 
terminum concitatorium super... Nicolaum... 
racione recepcionis... equum ambnlatorem al. 
[sjynochodnyka wronego 1477 AGZ  XV 488; 
Pro equo eunucho al. o vrony 1498 ib. 365; 
Domino Simeoni... lego equum bury et eunu- 
chum wrony (1498) KodWil I 531; Quemadmo- 
dum... Clemens Byelyeczki arestaverat equam 
suam wroną 1499 AGZ XV 384; Kon vrony, 
jnochodnyk, str<z)elczy 1499 GórsJazRp 275, 
sim. ib.; Wrony maurus XV p. post. PF V 9; 
Quemadmodum nobilis Iohannes... arestaverat 
equum... nigrum al. wrony 1500 AGZ XV 
417.

Wrost cf. Urost, Wzrost 
Wroszyć cf. Wezwroszyć 
Wrót 1. bot. 'szczodrzeniec, Cytisus Austria- 

cus L. a. wrotycz, Tanacetum yulgare L.9: Citisum 
*wskassky, wroth XV med. R XXII 39. ~  Może 
należy rektyfikować na nawrot lub wrotycz; 
Rostafiński przez łacińskie citisum rozumie 
wrzos.

2. cf. Uwrót (w Uzupełnieniach)
Wrota pl. tantum fo rm y: n. wrota (1397) XVI 

p. pr. Matr IV 3 nr 383, FI i Pul 117, 19, ca 1420 
WokTryd nr 122, etc.; ~  g. wrót FI i Pul 9, 13. 
106, 18. 147, 2, etc. etc.; ~  d. wrotom BZ 
Deut 17, 5, Rozm 63. 220. 662; ~  ac. wrota 
1392 HubeZb 66, 1393 Pozn nr 183, FI i Pul

23, 7, etc. etc.; ~  v. wrota FI i Pul 23, 7. 9; ~
i. wroty 1404 Piek VI 225, 1416 Kai nr 520, 
XV med. GIWroc 89r, etc. etc.; ~  l. (we) wro- 
ciech FI i Pul 68, 15. 72, 28. 126, 6, etc.

Z n aczen ia:  1. *zewnętrzne drzwi dwuskrzy
dłowe budynku, ogrodzenia, murów, podwoje, 
wierzeje, brama, też samo skrzydło takich drzwi, 
ianua, fores, ostium, porta, valva : Jaco Thomek 
s braczo przibezaw na *Swanthoslaow dom 
medzi gego wrotha i vczinili gemu siło i gwa<ł)th 
1392 HubeZb 66; JakoPasszek gyalna mo dze- 
dzino... przed ma vrota 1393 Pozn nr 183, 
sim. 1405 Kai nr 141, etc.; Przeciwo mne molwili 
S0 , gisz sedzeli we wroczech (in porta) FI 68, 15, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 126, 6, BZ Deut 22, 15; 
[Z]bo starł yest wrota moszondzowa (portas 
aereas) y zawory szelazne zbył FI 106, 16, 
sim. Pul; Iaco Dominik ne bezal na Stascov... 
dom ani tamo wroth..., ani erzyn ne vibil 
gwałtem 1406 Pyzdr nr 282, sim. 1409 KsMaz I 
nr 1253, 1411 Kościan nr 446, 1412 Pyzdr nr 352, 
1421 Kościan nr 916; Ysz Sczepan odbił Pyo- 
trowi skot przed yego wrothi gwalthem 1416 
Kai nr 520, sim. 1493 ZapWarsz nr 1739. 1740, 
etc.; Cum autem appropinquaret (sc. Iesus) 
porte, do wrót {Rozm 220: kv vrotom), ciuitatis 
(Luc 7, 12) XV in. R XXIV 75; Wrota porta 
ca 1420 WokTryd nr 122; Pusczili ludzy na 
Yanow dom ..., thu so rosbili dom moczo 
gwałtem, dwoye dzwyrzi wibili, yedny v vrot, 
druge v lasznye 1423 Kai nr 699; Vanko... 
resignauit pratum... circumspecto Hannus *cro- 
mar, quod pratum inchoatur a walwa al. 
wrotha eiusdem Iohannis... vsque ad quercum 
1443 Przem I nr 3282; *Cchczeemi, abi thym tho 
obyczayem dothykayącz wrooth (tangendo por- 
tam) kaszdego wyesznycze... vczynyl (sc. 
pozew) Sul 26; Ysz theesz w wrotha klekczącz 
(ad portam tangendo, Dział 14: do wroth... 
gechawszy) kaszdego sz nych pozwacz (m a) ib.; 
Veneruntque angeli vespere Sodomam sedente 
Loth pre foribus, przet wroti, civitatis (Gen 19,1, 
BZ: w myeszczskyey bronye) XV med. GIWroc 
89 r; Jacom ya o tho kmecza wsząla, esze wroth 
nye szawarl 1454 TymProc 243; Viwyedzesz 
moza y zono... kv wrotom myasta twego (ad 
portas civitatis tuae) BZ Deut 17, 5, sim. Rozm 
63; A Ezechias vstauil zbór kapłański..., takesz 
kaplany iako nauczeny..., abi... spyewaly... 
we wrocyech twyrdz bozich (in portis castro- 
rum domini) BZ II Par 31,2, sim. ib. I Par 9, 18; 
Kaszdy przeth mv koszv skacze, by thesz myal 
szelaszna wrotha, nye vdze se mnv klopotha 
De morte w. 398; Andreas in recessu suo non 
locavit valvam al. vroth 1473 TymProc 243;
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322 WROTA WROTNY

Czysnyczye szye, byszczye przesly przez czyasne 
vrota (per angustam portam Luc 13, 24) Rozm 
378; O tem, yako Zydovye vybyegly przeczyy ... 
Iesucristoyy, kyedy byl przyvyedzyon ku vro- 
tom ib. 662, sim. ib.; ~  wrota stoczyste cwrota 
wspierające się i toczące się na przytwierdzonych 
do nich u dołu kółkach, porta rotis instructa : 
Jaco my *Pstrzech nye zaplaczyl poi grzywny 
any dwogych vroth stoczystych (var. ib. : staczy- 
stych), any swysly<ch), yaco zayn Jandrzych 
zaranczyl 1427 Kościan nr 1194; ~  (kmiecie) 
od wrót do wrót *mieszkańcy wszystkich do
mostw, cała wieś, incołae omnium domorum, 
vicus totus': Dominus Goworko... conuenit 
cmethones de Głodno... a valua ad valuam, 
videlicet od wrót do wrót (1428) MMAe XVII 
248; Czyrn ministerialis recognovit, quia citavit 
scoltetum cum... universis kmethonibus de Ba- 
zanowka od wroth do wroth 1448 AGZ XI 317, 
sim. 1455 AGZ XIV 460; ~  we wrociech, 
miedzy wroty 'w obrębie tej samej osady, dzie
dziny, gospodarstwa, intra portas, fines eiusdem 
vici, terrae’ : Nye bodzesz w nyem {sc. w dniu 
siódmym) czynycz swego dzyala, ty... y przy- 
chodzen, który gest w wroczyech twich (intra 
portas tu as) BZ Ex 20, 10, sim. 1471 Mam- 
Kal 23; Pakli nyepodobni sood... przed sobo 
opatrzys... a sodzego słowa myedzi twimi wroti 
myenyocze syo (iudicum intra portas tuas 
videris verba yariari) BZ Deut 17, 8; Nye 
zaprzysz zaplati... przichodzoczego, genze s tobo 
przebiwa w zemi twe albo myedzi wroti twimi 
gest (intra portas tuas est) ib. 24, 14, sim. ib. 
26, 12. 31, 12; Oblozon bodzesz myedzi wroti 
twimi (intra portas tuas) po wszey zemi twey 
ib. 28, 52, sim. ib. 28, 55. 57; Sam... Daniel 
biwal we wrocyech krolyowich (in foribus 
regis) BZ Dan 2, 49; ~  ~  użycia przenośne 
i poetyckie: Podnescze wrota (portas), ksoszota, 
wasza y podzwignicze se, wrota wekuia (portae 
aeternales), a wnidze crol sławy FI 23, 7, sim. 
Buł, sim. FI i Buł 23, 9; Otworszycze mne 
wrota zprawedlnosczy (portas iustitiae)..., ta 
wrota (porta) gopodzynowo (pro gospodzy- 
nowa), pra<w)dzywy wnydo w ne FI 117, 19, 
sim. Buł\ Chwały boga twego Syon, bo stwyr- 
dzyl gest zamky wrót twogych (confortavit 
seras portarum tuarum) FI 147, 2, sim. Buł, 
M W  133a; O chwalyebna M aria,... przez 
czya... wrotha nakraschsza othworzona sza 
Naw 42; Apperi mihi, domine, quinque porticus, 
wrota, wlnerum tuorum! ca 1500 GIKazB I 42, 
sim. ib. 43; Sic iam habetis..., quid sunt hy 
quinque porticus, pyaczyorakye vrotha, quibus 
itur ad piscinam penitencie ib. 43; ~  wrota

niebieska: O, kako groszne to gest myeszczce! 
Tu to nyczs gynego nye, gedno dom bozi 
a wrota nyebyeska (porta caeli) BZ Gen 28, 17; 
~  wrota p(ie)kielna: Wesrzod dnow mogych 
poydo do wrót pkelnych (ad portas inferi 
Is 38, 10) FI Ez 1, sim. Buł; Od wrót pyekelnich 
(a porta inferi) wirwi, panye, dusze gich! 
M W  20a; Na they skalye vstavye cerkyew moyą 
a vrota pyekelna (portae inferi Mat 16, 18) 
nye przemogą przeczyy yey Rozm 363; ~  wrota 
śmiertne, śmierci: Iensze powiszasz me z wrót 
sme<r)tnich (de portis mortis) FI 9, 13, sim. Buł; 
Przyblyszyly so se asz do wrót smerczy (ad portas 
mortis) FI 106, 18, sim. Buł; ~  ~  może już 
nomen proprium: Item Kebel iusto iure acqui- 
siuit allodium situm antę Grodzisko antę aridam 
walwam vlg. przed suchimi wroti 1404 Biek 
VI 225.

2. *zapewne upust w jazie, fortasse emissarium 
aąuae': Vladislaus II rex Miconi... yillam in 
silyis retro valyam, quae wrotha ylg. dicitur, 
in fluvio Opór... donat (1397) XVI p. pr. 
Matr IV 3 m 383.

Wrotna 'służąca pilnująca wejścia, bramy, 
ostiaria, ancilla portam custodiens': Si ergo cum 
necessitate cogente ad dimissum latibulum 
recurrisset clausum, pulsanti ab hostiaria, gł. 
yanitrice, portularia od yrotney, est responsum 
1436 R XXIII 278; Exiit ergo alius discipulus... 
et dixit hostiarie ancille, wrothney {Rozm 671: 
dzyycze yrothnyczcze Jo, 18, 16), aliqua be- 
nigna... verba XV p. post. R XXIV 375.

Wrotnicstwo cf. Wrotnictwo
(Wrotnictwo) Wrotnicstwo, Wrotnitstwo 'służ

ba na straży bramy, ianitorum portam custo- 
dientium munus': Ex commisso domini regis... 
nobilis Gyencze... intromissionem omnimodam 
in officium portulanie al. wrotnitstwo in Bo- 
chnensibus gazis dedimus 1440 StBBB II nr 
2845; ~  Wszitci cy to wibrany ku wrotnycstwu 
wrót (electi in ostiarios per portas) BZ I Par 
9, 22.

Wrotniczka 'służąca pilnująca wejścia, bramy, 
ostiaria, ancilla portam custodiens': Rzeki (sc. 
Jan) dzyycze yrothnyczcze (ostiariae Jo 18, 16, 
R XXIV 375: wrothney), czusch prószył yey, 
aby yyodl s sobą Pyotra Rozm 671; Ktorego 
(sc. Piotra) kyedy yzrala dzyevka yedna, lye 
yrotnyczka (ancilla ostiaria Jo 18, 17),... 
y rzekła ib. 614; Vrothnyczka byskupya ib.

Wrotnitstwo cf. Wrotnictwo
1. Wrotny 'z wrotami związany, pilnujący 

wejścia, ostiarius, portam custodiens': Bo y kto
rego navyatschego mąza od począthka svyata 
nyeyyasta ku *kloputu nye przyprąvyla?...
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Mo[r]abyta Salomona a dzyevka vrotna Pyotra 
Rozm 693.

2. Wrotny fo r m y : n. sg. wrotny 1402 KsZPozn 
nr 1021, ca 1420 WokTryd nr 121, 1439 StPPP II 
nr 2771, etc.; ~  ac. sg. wrotnego Sul 9, 1471 
MPKJRp I I 325; -  n. p l. wrotni B Z IV Reg 22,4. 
I Par 9, 17. 24; ~  g. pl. wrotnych BZ I Par 23, 5. 
I Esdr 7, 7. 24; ~  d. pl. wrotnym BZ IV Reg 
23, 4; ~  ac. pl. wrotne BZ I Par 15, 18. II Par
8, 14. 23, 19. Neh 7, 1; ~  i. pl. wrotnymi BZ 
I Par 16, 38.

Znaczenie', fen kto pilnuje wejścia, bramy, 
strażnik bramy, ianitor, ostiarius : Albertus 
portulanus vlg. wrotni astitit omnes suos 
terminos super Jacussium 1402 KsZPozn nr 1021; 
Wrotni portulanus ca 1420 WokTryd nr 121; 
Dauid actor, janitor wrothny 1439 StPPP II 
nr 2771; Vrotni ianitor (ianitor caeli, doctor 
orbis pariter, sc. sanctus Petrus) 1444 R XXIII 
308, sim. XV p. post. RRp XXIV 374; O gesz 
(sc. gorące dowinienia dopuszczenie) thedi 
przes czelednyka sandzynego alybo przes wroth- 
nego (per . . .  portulanum, Sul 29: przes kaszdego 
czelyadzyna) thaky wynowaczecz pozwaan mo- 
sze bycz Sul 9; Huic hostiarius, wrotny, apperit 
(Jo 10, 3) XV med. GIWroc 44r, sim. ca 1450 
PF IV 579, XV p. post. GIDom 91, Rozm 425; 
Portulanus al. wrothny circa fortalicium 1473 
AGZ  XV 164; Coram domino Stanislao, tunc 
existente in Nova Throky al. wrothny 1479 
KodWil I 371; ~  Acz zgromadzi pyenyodze ..., 
które sebraly wrotny koscyelny (ianitores templi) 
od lyvda BZ IV Reg 22, 4; Przikazal kroi... 
kapłanom... a wrotnim (ianitoribus), abi wimyo- 
taly s koscyola boszego wszitki ssodi ib. 23, 4; 
Potem wrotny (ianitores)... we wrocyech kro- 
lyowich na wschód sluncza, strzegoc slugy 
koscyelne BZ I Par 9, 17; Zacharias,... wrotni 
wrót (ianitor portae) stanu swyadeczstwa ib.
9, 21; Po cztirzech wyetrzęch biły wrotny 
(ostiarii) ib. 9, 24; Vstawyly sludzi koscyelny... 
wrotne (ianitores) ib. 15, 18, sim. ib. II Par 
8, 14. 23, 19. Neh 7, 1; Potem... od Edeoma... 
a Osa vstauil wrotnimy (constituit ianitores) 
BZ I Par 16, 38; Wrotnich (ianitores) cztirzi 
tysyoce ib. 23, 5, sim. ib. I Esdr 7, 7. 24; ~  
Aliud (sc. habitaculum) autem fecit (sc. deus) 
valde gloriosum...,  habitaculi fecit vnicum 
hostium, wrothnego, sc. Ihm Xm filium suum 
1477 MPKJRp II 325.

Wrotycz bot. 'wrotycz pospolity, Tanacetum 
\ulgare L.': Arthimesia domestica, atanasia, 
herba sancte Marie maior, matricaria media 
wroticz 1419 Rost nr 5027; Wroticz athanasia 
1437 ib. nr 2460, sim. ca 1465 ib. nr 3802, 1478 ib.

WROTNY

nr 1993, XV ex. GILek 36. 73; Wroticz tanacetum 
1437 Rost nr 2816, sim. ca 1465 ib. nr 4603, 
ca 1500 ib. nr 7325; Wrothicz bilea 1460 ib. 
nr 3398; Wrothycz matricaria 1460 ib. nr 3633; 
Wrothicz athamasia 1460 ib. nr 3320; Wroticz 
semiteon 1464 ib. nr 4910, sim. 1475 ib. nr 3113; 
Wrotycz anatasia 1472 ib. nr 390; Wrotycz 
senetheon 1475 ib. nr 3250; Vrothycz semitan 
1478 ib. nr 2126; Arthomasie, id est wrothicz XV 
p. post. R LIII 62; Ad capitis dolo rem accipe 
yrothicz, bukvicza, rumyen swoysky..., hec 
omnia decoąuas simul in munda aqua ib., 
sim. XV ex. GILek 44; <W)rothycz athenasia 
XV p. post. R LIII 65; Artemasia domestica, 
artemasia Hispanica, thanacetum, matricaria 
media, arbor sancte Marie, id est wrothycz XV 
ex. GILek 47; Contra paralisim herbam, que 
dicitur wrothicz, decocta cum aceto ib. 69; 
Contra capitis scabiem wrothicz decocta ib.; 
Contra vlcera intestinorum... wrothicz cum 
aceto aut cum vino cocta ib.; Wrothycz ameos 
ca 1500 Rost nr 5351, sim. 1484 ib. nr 5828. ~  
Cf. Wrót.

Wrotysz bot. ' wrotycz pospolity, Tanacetum 
yulgare L ? : Wrothysch anathasia ca 1465 Rost 
nr 3785.

(Wróbel) Wrobi f o r m y : n. sg. wrobi FI 
i Pul 10, 1. 83, 3. 123, 6, etc.; ~  n. du. wróbla 
Rozm 312; ~  n. pl. wroblowie FI 103, 18; 
wróble Pul 103, 18; ~  g. pl. wroblow Rozm 312.

Z n a czen ie : zool. 'wróbel, Passer domesti- 
cus L.y: Wrobi passer 1472 Rost nr 1314, sim. 
ca 1500 Er z 123; ~  Przenesy se na goro iaco 
wrobi (passer) FI 10, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 
123, 6; Bo *zaprawdo wrobi (passer) nalazl 
sobe dom (GIKazB II 110: passer est auis 
instabilis, garula et luxuriosa... Iste passer, 
wrobi, id est peccator, invenit sibi domum) 
a gardliczya gnazdo FI 83, 3, sim. Pul; Vczinon 
iesm iaco wrobi szczegelny (passer solitarius) 
w dachu FI 101, 8, sim. Pul; Tamo wroblowe 
(passeres, Pul: wroblye) gnyezdzycz bodo, 
rarogowy dom woywoda yest gych FI 103, 18; 
Azaly nye vyczye, yze dwa vroblya (duo passeres 
Mat 10, 29) lyeczącz ossobye any yeden s nych 
nye padnye na zyemye przez oycza vaszego? 
Rozm 312; Tegodlya nye boyczye szye, bosczye 
vy vyeczszy[ch] wschystkych vroblow (multis 
passeribus meliores estis vos Mat 10, 31) na 
syyeczye ib.

Wróbli cf. Proso
Wróblowy cf. Proso
Wrócać (?) eoddawać rzecz wcześniej otrzy

maną, restituere aliąuid prius receptum : Jako 
Potrasz Margorzacze saplaczyl ysczyno y scodo,
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324 WRÓCAĆ WRÓCIĆ

ana ('a ona5) mu lyscza ne wroczala 1396 Pozn 
nr 308.

Wrócenie fo rm y: n. sg. wrócenie ca 1428 
PF I 488, ca 1500 Er z  123; ~  g. sg. wrócenia 
Sul 47, BZ Neh 2, 6, Ort Mac 137, e/c.; ~  cfc. sg. 
wrócenie 1404 JA V I209, 1407 Piek VI 326, 1434 
KsMaz III nr 690, 1462 ZapWarsz nr 1156; ~  
/. sg. (po) wróceniu 1425 ZapWarsz nr 137, 
Rozm 53-4. 116. 117. 199.

Z n a czen ia : I . *przyjście na miejsce, w którym 
się było, powrót, reditus, reditio, regressus : 
O thych, gysz slodzeystwa... vczinywsz, szą 
sbyegly s krolewstwa, a pothem laszką wrocze- 
nya nalyeszly *SW 47; lam vstauil czas mego 
wrocenya PZ Neh 2, 6; Ta... rzekła, ysz zasta- 
wyla szwe odzyenye yey asz do przyszczya albo 
wroczenya yey mązą (ad sui viri adventum) 
Ort Mac 137, sim. OrtOssol 100, 4; Zezvawschy 
(.sc. Jozef)... schąszyady svoye povyedzyal 
ym o svoym vroczenyv (de reditu suo) Rozm 117, 
sim. ib. 53—4; O vroczenyv Iozeffovem z Ma- 
rya... do zydowskyey zyemye (quod... reversus 
est in Iudaeam) ib. 117; O wroczenyv Iesucrista 
s pusczey (de regressu Iesu a deserto) ib. 199, 
sim. ib. 116; Nye czekayącz mązowa vroczenya 
(reditum viri sui) y pospyeschyla szye do oycza 
ib. 243; Marya, kogo czekasch, y thvego szyna 
vroczenya czekasch? ib. 589, sim. ib.

2. 'oddanie tego, co się wzięło lub wypożyczyło, 
zwrot, restitutio rei ablatae vel mutuatae : Czo 
Thoma Micolayewy dal grzywno przesz poczy 
grosy na zastawo, tho mu gie dal ne na wiszicze 
{leg. wyżycie), ale podia prawa zemskego na 
wroczene 1404 JA VI 209; O które gymenya 
yrocenye szalował Ondrzey na mo, tegom mu 
ya nygdi nye mai vroczicz 1434 KsMaz III 
nr 690; Jako mye Pełka nye dal chovacz lystha... 
wyennego Malgoizacyna na wroczenye 1462 
ZapWarsz nr 1156; ~  *ponowne wprowadzenie 
w posiadanie, actus iterum in possessione collo- 
candi : Ego istam partem emi... et tenui..., 
tunc tua mater se intromisit... et sic ego... iure 
ipsam extrusi..., et iudicium dedit michi mini- 
sterialem ad possessicnem vlg. na wroczene 1407 
Piek VI 326; Wroczene w dzedzyne {Erz 123: 
wroczenye dzyedzynne) restitucio ad possessio- 
nem ca 1428 PF  I 488.

3. *wynagrodzenie, zapłata, remuneratio, re- 
compensatio : Debemus ei servire racione reddi- 
cionis, id est wroczenya ca 1500 R XLVII 373.

Wrócić (się) fo rm y:  a. z zaimkiem zwrotnym 
się: praes. ind. 1. sg. wrócę ca 1428 PTT 485,1454 
R XLVII 352, BZ Gen 18, 14, etc. etc.; 2. sg. 
wrócisz BZ Deut 24, 19. III Reg 13, 9. 17. 22, 
28, etc.; 3. sg. wróci FI i Puł 145, 3, Sul 80. 90,

etc. etc.; 1. pl. wrócimy BZ  Gen 22, 5; 2. pi. 
wrócicie BZ Jos 1, 15; 3. pl. wrócą Rozm 481; ~  
praes. ind. z partykułą ać, niechać dla wyrażenia 
trybu rozkazującego 3. sg. ać wróci BZ Ex 
14, 26; niechać wróci BZ I Reg 29, 4; ~  imper.
2. sg. wróci BZ Num 23, 5; wróć BZ Gen 16, 9. 
31, 3. 13, etc.; 2. a. 3. sg. wróci FI i Puł 114, 7;
3. sg. wróci FI i Puł 108, 13, BZ  Deut 20, 5. 8; 
wróć BZ Deut 20, 6. 7. III Reg 22, 17. 36; 
2. du. wroćta BZ Ruth 1, 11. 12; 1. pl. wróćmy 
BZ Num 14, 4; 2. pl. wróćcie BZ Num 14, 25. 
Deut 1, 7. IV Reg 1,6; ~  praes. ind. a. imper.
2. pl. wrócicie BZ Ex 14, 2. Deut 1, 40; ~  inf. 
wrocić(i) BZ Num 14, 3, SkargaPloc w. 12, 
SkargaWroc w. 13; wrócić 1420 Kościan nr 792, 
1428 Kał nr 1043, Sul 76, etc. etc.; ~  praet. 1. sg. 
m. -m wrócił 1471 ZapWarsz nr 1416, 1497 ib. 
nr 1790; 2. sg. m. wróciłeś BZ III Reg 13, 22;
3. sg. m. wrócił jest BZ Gen 22, 19. 31, 55. 
50, 14. Ex 5, 22. I Par 12, 20; jest wrócił BZ 
Gen 13, 3, Rozm 408; wrócił 1405 Pyzdr nr 260, 
1423 Kał nr 685, 1432 Kościan nr 1456, etc. 
etc.; f. wróciła jest EwZam 289; wróciła 1428 
Kał nr 737, BZ Gen 24, 16. Jud 11, 39, etc.; 
neutr. wrociło jest BZ Ex 14, 27; wrociło BZ 
Neh 8, 17, Rozm 191; 1. pl. m. wróciliśmy BZ 
Neh 4, 15; 2. pl. m. -ście wrócili BZ Deut 1, 45. 
IV Reg 1 ,5 ; 3. pl. wróciły Rozm 124; m. wrócili 
są EwZam 293. 294. 295. 297; są wrócili BZ 
Gen 32, 6; wrócili 1444 StPPP II nr 3215, 
BZ Ex 34, 31. Num 13, 26, etc. etc.; ~  pląperf
3. sg. m. był wrócił BZ Gen 33, 18; 3. pl. m. 
byli wrócili BZ I Esdr 6, 21; ~  condit. 3. sg. m. 
(-)by wrócił Sul 80, Rozm 109. 112, etc.; f .  -by 
wróciła BZ II Par 25, 10; neutr. wróciłoby XV 
p. post. RRp XXV 181; -by wrociło Rozm 124;
3. pl. m. (-)by wrócili BZ Gen 19, 3 .1 Reg 29,11. 
I Par 19, 5, etc.; ~  part. praet. act. wrociw 
BZ Num 17, 8. 23, 6. 17, etc., Pul 90 arg.; 
wróciwszy BZ Gen 14, 7. 18, 10. Ex 14, 28, etc. 
etc.; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. wrocono 
1428 Pyzdr nr 890.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg. 
wrócę FI i Puł 55, 12. 65, 12. 115, 5, etc.; 2. sg. 
wrócisz FI i Pul 15, 5. 61, 11, BZ Deut 24, 13. 
15 ; 3. sg. wróci FI i Puł 93, 23, BZ Ex 21, 23. 34, 
etc.; 3. pl. wrócą OrtMac 109, OrtOssol 81, 2; ~  
imper. 2. sg. wróci FI 93, 2, FI i Puł 34, 20. 
50, 13, etc., M W  138b; wróć FI i Puł 27, 6, 
Aleksy w. 65, BZ Gen 20, 7, etc.; 3. sg. wróci 
Sul 12; wróć BZ Lev 24, 18. 21. 25, 27; 2. pl. 
wróćcie BZ Tob 2, 21; ~  inf. wrócić 1388 Pozn 
nr 34, 1390 ib. nr 79, 1393 ib. nr 153, etc. etc.; 
~  praet. 1. sg. m. -(e)m wrócił 1411 KsMaz I 
nr 1608, 1412 ib. nr 1838, 1420 Kościan nr 817,
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etc. etc.; f . -m wróciła 1427 Pyzdr nr 868. 869; 
3. sg. m. jeść wrócił 1407 RtKon nr 240; jest 
wrócił 1408 Kościan nr 374, 1418 ib. nr 691, 1428 
Pozn nr 1286; wrócił 1392 HubeZb 65, 1393 
Pozn nr 171, 1394 Kościan nr 10, etc. etc.;f. jest 
wróciła 1399 StPPP VIII nr 8289; wróciła 1425 
AKPr VIIIa 166, 1427 ZapWarsz nr 2705; 
3. pl. m. wrócili 1418 Kościan nr 695, OrtOssol 
94, 2; ~  pląperf. 3. sg. m. wrócił był Sul 44; ~  
condit. 1. sg. m. (-)bych wrócił FI i Pul 60, 8,
1424 Kościan nr 1104, 1436 Pozn nr 1479; 
2. sg. m. -by wrócił 1437 Pyzdr nr 1108; 3. sg. m. 
wróciłby XV p. post. R XXV 180; (-)by wrócił 
1396 RtKon nr 12, 1399 RtGn nr 53, 1400 
Pozn nr 448, etc. etc.; -by wróciłby Sul 58;
1. pl. m. bychom wrócili 1423 Kai nr 700; ~  
condit. praet. 3. sg. m. -by był wrócił 1418 
AKPr VIIIa 144; ~  part. praet. act. wrociw
1425 Pyzdr nr 784; wróciwszy Sul 1. 21. 61, 
Dział 7, etc.; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wrocon 
Rozm 362; / .  wrocona 1423 Kai nr 699, Pul 
96 arg.; neutr. wrocono 1399 Kościan nr 143,
1426 ib. nr 1229, Ort Mac 72, etc.; ~  praes. 
pass. 3. pl. m. są wrocony 1435 Pozn nr 1652; 
f . są wrocony Rozm 46; ~  fut. pass. 3. sg. f. 
wrocona będzie FI i Pul 64, 1.

Z n aczen ia:  1. wrócić (się)'przyjśćna miejsce, 
w którym się już było, redire, reverti, regredi : 
a. bez określeń lokalnych w tekście polskim 
lub z określeniami bez użycia form deklina- 
cyjnych: Iaco Andrey vroczil se vmislem y dal 
Dobeslauoyi rani 1405 Pyzdr nr 260; Jacom ne 
sliszal, kędy mi podsądek kaszal szą wroczicz 
a odpowedacz 1420 Kościan nr 792, sim. BZ III 
Reg 13, 16, etc.; Ad propria remeabo wroczo 
sze ca 1428 PF I 485, sim. Pul 17, 41; Gysz 
(sc. zbieżca) acz szą nye wroczy (si non redie- 
rit)..., tedy pan... bądze mocz gego dzedziną 
przes gynszego oszadzycz Sul 80, sim. BZ 
Ruth 1, 14; Wroczywszy szo (reversi sunt) przy- 
czyogly ku studnyczi Mephat BZ Gen 14, 7, sim. 
ib. 18, 10, etc.; Gdisz syo bil wroczyl gydocz 
s Mezopotanyey (reversus est de Mesopotamia) 
ib. 33, 18; Wroczyczye sze, abiszczye roszbyly 
stani (reversi castrametentur) BZ  Ex 14, 2, 
sim. ib. Deut 1, 40; Przyzwany bodoocz od 
nyego (sc. Mojżesza) wroczyly szyo (reversi 
sunt) BZ  Ex 34, 31, sim. ib. Num 13, 26. Jos
2, 22, etc.; Drvgy dzen wrocziw syo (regressus) 
nalasl... rosgo Aaronowo BZ Num 17, 8, 
sim. ib. 23, 6. 17, etc.; Gdisz syo nye lvbi tobye, 
abich szedł, wroczo syo (reyertar) ib. 22, 34, 
sim. 1454 R XLVII 352, etc.; Balaak drogo, 
ktoros to byl przisedl, wroczil syo (via... rediit) 
2?Z Num 24, 25, sim. ib. III Reg 13, 10; Wroczcze

syo (reyertimini) BZ Deut 1, 7, sim. ib. IV Reg 
1, 6; Gdiszcze syo wroczili, plakaliscze (cum 
reversi ploraretis) przed panem BZ Deut 1, 45; 
Nye wroczysz syo (non reverteris), aby gy wzol 
ib. 24, 19, sim. ib. III Reg 22, 28. Tob 5, 14; 
Wroczta syo (reyertimini), dzewki mogę! BZ 
Ruth 1, 11, sim. ib. 1, 12; Wrocz syo se mno 
(reyertere mecum) BZ I Reg 15, 25, sim. ib. 
29, 7. IV Reg 20, 5; Nyechacz syo wrocy 
(revertatur) mosz a syedzi na swem myescye 
BZ I Reg 29, 4; Any syo wroczisz drogo (nec 
reyerteris per yiam), ioszesz prziszedl BZ III 
Reg 13, 9, sim. ib. 13, 17; Wrocylesz syo (re- 
yersus es) a iadlesz chleb ib. 13, 22; Przikazal 
(sc. Dawid), abi ostały..., doiod bi nye odrośli 
brodi gich a tedi abi syo wrocyly (ut... tunc 
reverterentur) BZ I Par 19, 5; Gen syo wrocyl 
(reyersus est), abi bil yleczon BZ II Par 22, 6; 
Gedly sinowye israhelscy, gisz syo biły wrocyly 
(reversi fuerant) z ioczstwa BZ I Esdr 6, 21; 
Przeto yczinylo wszitko sebranye, które syo 
wrocylo (redierant) z ioczstwa, stani BZ Neh 
8, 17; Yze Xpus głowę lwowo y smokowo sam 
wroczyw szye wyczęscza s pyekla podeptał 
yest Pul 90 arg.; Czom myal w szkrzyny y w ko
morze, tho my wszythko opysczyczy, na vyeky 
sza nye froczyczy (SkargaWroc w. 13: *ne vek 
my se zase ne wrocycy) SkargaPloc w. 12; 
Propria... remeauit yroczyl sya XV p. post. 
RRp XXV 180; Wroczyly szya są (reversi 
sunt Luc 2, 20) pastyrzoyye EwZam 293; 
Posloyye... przynyesly lysty od czeszarza, aby 
Antypatra posiał, gdzye by szye nygdy nye 
yroczyl (ut Antipatrem in exilium daret) Rozm 
109, sim. ib. 400; Potem ya vroczą szye (reyertar) 
z duschą, vezmą czyalo y bąda zaszye zyw ib. 
169; Rozmyslyala (sc. Weronika) sobye y yro- 
czyla szye ib. 301; Vroczywschy (regressus est 
Luc 17, 15) z yyelykyem veselym począł chva- 
lycz boga ib. 399; Gdyś on yest wzyayszy 
kroleystyo y yroczyl szye (ut rediret Luc 19, 15) 
ib. 408; Którzy bądą na roly, nye *vrączą szye 
sukney bracz (non reyertatur tollere Mat 24, 18) 
ib. 481; ~  przenośnie: Ego autem, si dominum 
non rogassem, hoc quod michi cogittatis, in 
yos subito, id est statim, *retorsiteret yroczyloby 
sya XV p. post. RRp XXV 181; ~  wrócić się 
zasię: Potem szo gest zaszo wroczyl (reyersus 
est per iter), gdze pyrwey bil BZ Gen 13, 3; 
Gdisz syo zassyo wroczyla (revertebatur), podka 
yo on to sługa ib. 24, 16; Wrocz syo zasyo 
se mno (reyertere mecum) BZ  I Reg 15, 30, 
sim. ib. 26, 21; Jakom ja yego nye obranyl 
anym yego othyechaw zaszyą szyą wroczyl 1471 
ZapWarsz nr 1416; Takosch syyathy Yan.
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nathychmyast szye zaszye vroczyl Rozm 658, 
sim. BZ Gen 14, 17, etc.; ~  Wroczywszy sze 
wodi zaszyo (reversae sunt) y przykrili wozy 
BZ Ex 14, 28.

b. z określeniami docelowymi wyrażonymi 
z użyciem form deklinacyjnych: aa. gen. do kogoś, 
czegoś: Taky... do pana, ot ktorego vczyekl, ma 
syąn wroczicz Sul 107, sim. 1498 MacPraw VI 
273; Wroczo sy0 do domu (reyersus fuero... 
ad domum) oczczowa BZ Gen 28, 21, sim. 
Rozm 300; Wrocz szo do zemye (revertere in 
terram) swich oczczow BZ Gen 31, 3, sim. ib. 
31, 13. 32, 9; Wroczyl sze gest Iosef do Egipta 
(reversus est... in Aegyptum) ib. 50, 14, sim. ib. 
I Par 12, 20; Dobrze lepey iest syo nam wrocici 
do Egypta (reyerti in Aegyptum) BZ Num 14, 3; 
Wstawymi sobye wodza a wroczmi syo do 
Egypta (reyertamur in Aegyptum) ib. 14, 4; 
Gidzi a wroczi syo do swego domv (revertatur 
in domum suam) BZ Deut 20, 5, sim. ib. 20, 8; 
A tak syo wroczicze do zemye yassego gi- 
myenya (revertemini in terram possesionis ves- 
trae) BZ Jos 1, 15; Wroczili syo do stanów (re- 
versi sunt in castra) ib. 6, 14, sim. ib. Jud 21, 24, 
etc.; Wrocyla syo (sc. Rut) do Bethlema (reyersa 
est in Bethlehem) BZ Ruth 1, 22, sim. Rozm 42; 
Wrocz syo kaszdi do swego domv (reyertatur 
unusquisque in domum suam) BZ III Reg 22, 17, 
sim. ib. Deut 20, 6. 7. III Reg 22, 36; Vslucha 
posła a wrocy syo do swey zemye (revertetur 
in terram suam) BZ IV Reg 19, 7, sim. ib. 
Deut 23, 11, etc.; Vroczyla szya yest (sc. Maryja) 
do domv svego (reyersa est in domum suam 
Luc 1, 56) EwZam 289; Przes gynszą drogą 
yroczyly szyą sa (sc. krolewie) do krolyestwa 
svego (per aliam viam reversi sunt in regionem 
suam Mat 2, 12) ib. 294; Vroczyly szyą są 
(sc. rodzicy Jesusa) do Galylyegyey (reyersi 
sunt ad Galilaeam Luc 2, 39) ib. 295, sim. ib. 
297; Tedy przykazawschy ym anyol, aby szye 
nye *vraczyly do Heroda, alye by szyą yna 
droga yroczyly <w> swe krolyestva (ne redirent 
ad Herodem, sed per yiam aliam transirent) 
Rozm 78; Kazał volacz... podvoyskyemy, aby 
szye każdy do svego domv yroczyl (ad propria 
redire) ib. 112, sim. ib. 116. 398; lako to yzryaly 
dzyeczy,... yroczyly szye do domv (domum 
sunt reversi) ib. 124; Vroczyvschy szye (reyersus 
Marc 14, 40) do onych trzech apostolow na- 
lyasl ye spyącz ib. 600, sim. ib. 609, etc.; ~  
wrócić się zasię: Ysze Jarkembold zabyw 
Dobrogosta nye wroczil szye zaszyo do nyego 
any mu dal ran czternascze 1423 Kai nr 685, 
sim. BZ Gen 33, 16; ~  bb. dat. k(u) komuś, 
czemuś: Wrocz syo ku swey panyey (reverterc

ad dominam tuam) BZ Gen 16, 9, sim. ib. 
Num 23, 16; On gich (sc. Lot dwu anjołu) 
barzo prossy, abi syo wroczyly k nyemu (ut 
diyerterent ad eum) BZ Gen 19, 3; Gdisz syo 
poklonymi, wroczymi syo k wam (revertemur 
ad vos) ib. 22, 5; Tedi syo so poslowye wroczyly 
ku Iacobowy (reversi sunt... ad Iacob) ib. 32, 6; 
Wroczyl sze gest Moyszesz ky panu (reyersus 
est... ad dominum) BZ Ex 5, 22, sim. ib. Gen 
22, 19; Wroczi syo kv Balaakovi (reyertere ad 
Balac) BZ Num 23, 5; Wrocyly syo poslowye 
ku Otoziaszowy (reversi sunt... ad Ochoziam), 
gymsze on rzeki: Przeczscye syo wrocyly (reyersi 
estis)? BZ IV Reg 1, 5; Za ktori dlugy czas 
droga twa bodze a kedi syo k nam wrocysz 
(quando reverteris)7 2?Z Neh 2, 6, sim. Rozm 172; 
Wrocylysmi syo wszitci ku murom (reyersi 
sumus... ad muros) B Z Neh 4, 15; Wsplakalasta 
oba, przeto yze sin gich... k nyma nye wrocyl 
(eo quod... minime reverteretur... ad eos) BZ 
Tob 10, 3; Yako myły Iesus yroczywschy szye... 
kv svym apostołom y ypomynal ye Rozm 600; ~  
wrócić się zasię: To ystne kacerstwo yroczylo 
szye zaszye s (pro k) tey rzeczy (in... materiam 
rediit), skądże było przyschło Rozm 191; ~
*podjąć porzucony temat, ad propositum reverti : 
K temv odpoyyeda syyaty *Augustym...,  yze 
syyąthy Yan yypyszal nyektore rzeczy y yro
czyl szye k svemv povyedanyv Rozm 703; ~  
cc. acc. na kogoś, coś: Thaky sbyeszcza... ma... 
ypomyenyon bycz, aby na swą dzedzyną szą 
wroczyl (ut ad suam hereditatem redeat) Sul 80; 
Potem Laban... wroczyl sze gest na swe myasto 
(reyersus est in locum suum) BZ Gen 31, 55; 
Ryscze Stani a wroczcze syo na pysczo po drodze 
(revertimini in solitudinem per yiam) Morza 
Rydnego BZ Num 14, 25; Wrocy w syo na lup 
(yersus ad praedam) pobrał owce BZ I Reg 
14, 32; Amazias oddzely woysko..., abi syo 
wrocyla na swe myasto (ut reverteretur in locum 
suum) BZ II Par 25, 10; Tako Yesus każe... 
lyom, aby szye yroczyly na puscza (ut redirent 
in desertum) Rozm 139; Vroczyvschy szye na 
toz myescze y począł szye modlycz ib. 604; 
~  Wzczyogny rokoo na morze, acz szyo wroczy 
woda na Egipskye na wozy (ut reyertantur 
aquae ad Aegyptios super currus) BZ Ex 14, 26; 
Gdisz bil Moyszesz sczyognool rokoo na morze, 
wroczylo sze gest... na pyrwe myasto (reyersum 
est... ad priorem locum) ib. 14, 27; ~  w coś: 
Wynydze duch yego y wroczy so w szemo swo 
(revertetur in terram suam) FI 145, 3, sim. 
Pul, M W  125b, sim. BZ Jud 11, 34; Yakom 
nye casal yachacz na Mychalowo dzedzyno 
y ysczwacz swynyo... any ysczwawszy wroczono
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szye w moy dom 1428 Pyzdr nr 890; Jako... 
Marczin... mansza Haszczynego... ny zabyl... 
any sz gey domv wygyal, any sza w gey dom 
wroczyl 1432 Kościan nr 1456, sim. 1468 Tym- 
Sąd 163, Rozm 7; Anym go yskodzyl [...] any 
szya wroczyl w dom szegnawszy 1497 Zap- 
Warsz nr 1790; Tegodlya mązą (leg. mężu) 
syyathy...,  vrocz szye v dom tvoy (reverteris 
in domum tuam), aby vczy<e)szyl... tvoyą 
oblvbyenczą Rozm 4; Bo czloyyek vpadl 
v grzech przez pychą, yną drogą yma szye 
yroczycz v krolevstwo (per aliam viam redire 
oportet eum in regionem suam) ib. 403; ~  wró
cić się zasię: Jze Thomek... z Micolayem... 
nye wigeli z domu Micolaiowa... any szya 
zaszia wroczili w dom Micolaiow 1444 StPPP II 
nr 3215.

c. wyrażenia, zwroty i użycia specjalne: 
(o porze roku, de anni tempore) *nastać, pojawić 
się na nowo, jeszcze raz, redire, revolvi : Vczynysz 
sobye... godi, gdisz wroczy sze czasz lyetni 
(redeunte anni tempore), wsziczko sgromadzysz 
BZ  Ex 34, 22; ~  k sobie wrócić się 'rozmyślić, 
rozważyć, zastanowić się, secum revolvere, co- 
gitando volvere*: Alye sam k sobye vroczyvschy 
szye (.sc. syn stracony, in se... reversus Luc 
15, 17) y rzeki tako Rozm 386; ~  w pamięć 
wrócić się *na nowo się przypomnieć, denuo in 
memoriam venirey: W pamocz wroczy se lychota 
(in memoriam redeat iniąuitas)... oczcz<o)w 
yego przed oczyma gospodnowyma FI 108, 13, 
sim. Pul.

2. wrócić (kogoś) 'przyprowadzić a. odesłać 
kogoś na poprzednie a. inne miejsce, remittere, 
reducere aliąuem : Anyolem stróżem mym
daleko odpandz wszitko nyepodobyenstwo nye- 
przyiacziela, czistem sercem y cyalem ku raiowy 
wroczi samoo {twoją) mylosczia M W  129a, 
sim. ib. 125a. 132b. 138b; ~  Iacom pana 
woyewod0 ypominal, yzbi mi mego kmecza 
wroczil 1400 Pozn nr 448, sim. 1408 Kościan 
nr 375, etc.; Gdi Sbilut rancil Boguphalowy za 
kmecze, ysz my ye mai yrocicz we dwu nedzelu 
1411 Kai nr 367, sim. 1405 Pozn nr 762, etc.; 
Jaco czsso na myą Jandrzych zalowal, abych my 
ludzy gego wroczyl..., ty wtenczass v {m)nye 
na dzedzyne nye bili 1424 Kościan nr 1104, 
sim. 1436 Pozn nr 1479; Wroczy mą tobye redde 
me tibi 1448 R XXIV 351; Pan, kthory gego 
kmyecza przymye yczyekayączego, pirwemv 
panv... vyną... ma zaplaczycz, kmyecza wro- 
czywszy gemv (cmethonem restituendo eidem, 
Dział 62: ma wroczycz) sz rzeczamy Sul 61; 
Przetoz gydzy, wrocz zono mozu (redde viro 
suo uxorem) BZ Gen 20, 7; — wrócić zasię:

Jacom ne slubil Margorzecze yeig dzefki zaso 
wroczicz 1397 Pozn nr 353; Tedi on wrocy gego 
posli zasyo (remisit nuntios) rzekocz BZ II 
Par 25, 18; ~  wrócić kogoś na prawo edostawić 
kogoś ponownie do sądu, aliąuem ad iudicem 
reducere*: Jakom ja nye ranczil panu Mycola- 
gewi wroczicz Climka kmecza na prawo 1429 
Pyzdr nr 1030; ~  ~  wrócić od złości *odpędzić 
zło, uwolnić od zła, aliąuem liberare a mało*: 
Gospodne,... wroczy duszo moio od zlosczy 
gich (restitue animam meam a malignitate 
eorum) FI 34, 20, sim. Pul.

3. 'oddać właścicielowi to, co zostało zabrane 
lub wypożyczone, reddere, restituere aliąuid’: 
a. bez dopełnienia bliższego: Quodcumque su- 
pererrogaueris, ego cum reddigero, reddam, 
vrocą, tibi (Luc 10, 35) XV in. R XXIV 75; 
Gdysz to czastokrocz ypomynal Franczek, aby 
mv wroczyl, tedy Pyotr nye chczal mv wroczycz 
(quas... non restituit, Sul 37: gychsze... nye 
othdal) Dział 27; Gdy zavarl kszyagy, wroczyl 
szlvdze (reddidit ministro Luc 4, 20) EwZam 307; 
Wroczycz redare XV ex. PF V 24; ~  zasię 
wrócić: Czso thą pany gothowych {pienię
d zy)... przynyoszlą k szwemv mąszowy, nye 
trzebą gey zaszye wroczycz (sibi restituere non 
debent, OrtMac 75: wraczacz) OrtOssol 59, 1; ~  
wrócić cało, z pełna wrócić 'oddać w całości, bez 
uszkodzenia, aliąuid integrum restituere': Yakom 
po Elsczynye szmyerczy nye sachowal nyczsey 
gyey wyprawy..., gedno tho, czso my prawo 
przicasalo, alem s pełna wroczil 1420 Pyzdr 
nr 684; Kyedy nyegdy płakały (sc. dzieci), 
rozbywschy svoye sządy, Iesus nathychmyast 
vroczyl ym czalo, yakoby przedthym (haeceis ... 
reddidit integris his factis) Rozm 101; ~  ~  wró
cić się (zasię) 'zostać oddanym, reddi, restitui : 
Yako opath... iest wyecugistim panem dzedzyni 
Thurze..., gedno czso gye bil poszicil panu 
Jaszkowy..., tho sye saszye gemu wroczila 
1428 Kai nr 737; Aczby sza tharg nye dokonał, 
thedy sza nye myaly (sc. pieniądze) zaszya 
wroczicz ib. nr 1043; Wszitko przedanye wrocy 
syo kv panv (redibit ad dominum) BZ Lev 25, 28; 
Gdyby on pyrwey vmarl, tedyby to wszyczko 
myalo szye zaszye <k niej) dzyedzyczne wro
czycz OrtOssol 96, 2, sim. OrtMac 132.

b. z dopełnieniem bliższym: coś: Eze Michał 
poziczil Sandcowy samostrzala... a thego mv ne 
wroczil 1392 HubeZb 65, sim. 1394 Kościan nr 10, 
etc.; Is Petrasz wroczil wschitki listi xondzu 
biskvpowi, jako mu slubil 1393 Pozn nr 171, 
sim. 1397 ib. nr 349, etc.; Jaco Marcin... kczal 
bidlo vroczicz 1396 ib. nr 194, sim. 1437 ib. 
nr 1487, etc.; Dobeslaf ne yiplaczil Staszcoui
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lista any mu go obeczal wroczicz 1396 ib. 
nr 309, sim. 1390 ib. nr 79, 1393 ib. nr 153, etc.; 
Yakom sial do Jacusha, by setl do spasy a kone 
wrócił 1396 RtKon nr 12, sim. BZ  Lev 25, 28, 
1484 Reg 707; lako Geczski... v mey (pro moy) 
rancze list mai vroczicz 1397 Pozn nr 349; 
Ysze me ne wroczono naszene w Sbroscowe 
1399 Kościan nr 143; Czso pani myala Wantrob- 
czina odzenya, to yest wrocyla 1399 StPPP VIII 
nr 8289; Ty ies, iensze wrócisz dzedzino moio 
mne (restitues hereditatem meam mihi) FI 15, 5, 
sim. Pul; Podług scutcow roku gich day gim, 
wrocz odplaczene gich gim (redde retributionem 
eorum ipsis) FI 27, 6, sim. Pul; Jaco Jan dal 
Bronislawowy poltori griwny, by mu ne mayl 
(pro myal) sluszicz, aszby mu yego penondze 
wroczil 1402 Kościan nr 186, sim. 1399 RtGn 
nr 53, etc.; Kedibi mi kmecz mork carczu 
yicopal, tedibich mu mai dwe kozę yroczicz 
1402 Pozn nr 712, sim. 1388 ib. nr 34, etc. ; 
Czso Mrokotha wstrz<y)mal Hablina *mosza, 
tho yescz wszitko wroczil 1407 RtKon nr 240; 
Czso Iandrzey Pyotraszeui zastauil kon, ten 
mu iest yroczil 1408 Kościan nr 374, sim. 1428 
Pozn nr 1286; lako... Pawsecz ranczil za Dob- 
ka..., yesze mai plascz wroczicz, a gdybi bil 
plascza ne *wrzocil, tegdy tego rakoyemstwa 
*przoszen 1418 AKPr VIIIa 144; Jacom Ja- 
cussewe oczczisni niczsz wancze ne sachowal..., 
gedno tho, czszom zesnal a czsszom wroczil 1420 
Kościan nr 817, sim. 1435 Czrs s. LXXXI, 1436 
ZapWarsz nr 475, 1446 ib. nr 792; Redde, 
quod debes wroczi albo zaplaczi, czszo masz 
zaplaczicz (Mat 18, 28) ca 1420 R XXIV 82; 
Kyedy Woyeslaw Woyeslawowy dal dwye grzyw
nę na *zastawy..., a on mu wszyol sastawo, 
nye wroczyw gego penandzy 1425 Pyzdr nr 784; 
Jaco moy rzandcza *myczss wanczeg nye wsąl, 
yedno tho, czso wroczono 1426 Kościan nr 1229; 
Yakom ja nye sachowala wyanczey bidla..., 
gedno czsom yroczila 1427 Pyzdr nr 868, sim. ib. 
nr 869; Jaco v mnye Geduiga wzola dwa 
pyrscyenya a nye wrocyla mi gich 1427 ZapWarsz 
nr 2705; Kthoresz pyenyądze są gemu wroczony, 
a on gynne dobre pyenyądze za nye dawał 1435 
Pozn nr 1652; Yakom s thob[y]ą nye smowyl, 
yszem czy myal wroczicz dzyedziną Dambyecz 
thedi, kyediby my wroczil pyenyandze 1437 
Pyzdr nr 1108; Jakom ya nye wząl Andrzegeyy 
cabatha szylą, alle my gy wroczyl na przekazane 
pyenyądze 1446 PF VIII 18; Powod... dzedzyni 
ziscze, alye wszdi pyenyandze pozwaney stronye 
wroczywszy (pecunia... reo restituta) Sul 7; 
Gysz (sc. koń) wsmozeli, wroczy mv gy (eundem 
restituat) Sul 12; Falek yakokole o thobolą

y o myecz szą wysznal y tho wroczil bil (se eadem 
restituisse fatetur, Dział 35: gemv zasyą yą 
wroczyl) Sul 44; Gdiby ktho o slodzeysthwo... 
byl przekonań... alybo rzecz ykradlą... wro- 
czylby (si... rem furtivam... restituerit, Dział 56: 
aczby... wroczyl) Sul 58; Paklybi kradzeszem 
°dy<ę)to bilo, wroczy skodo (Kałużn 285: 
zaplaczi ge) panu (restituet damnum domino) 
BZ Ex 22, 12, sim. XV p. post. Kałużn 286; 
Ienze vrazi dobitczo, wrocz namyastka (redde 
yicaiium), to iest dyszo za dyszo BZ Lev 24, 18, 
sim. ib. 24, 21; Czso ostatek iest, wtocz cvpczovi 
(quod relictum est, reddet emptori) ib. 25, 27; 
Tegosz dnya wroczysz gemv nagem gego dzala 
(reddes ei pretium laboris sui) BZ Deut 24, 15, 
sim. ib. 24, 13; Richlo wroczcye gy (sc. kozielca) 
panom gich (reddite eum dominis suis) BZ 
Tob 2, 21; Gdy ten goscz kaszal szobye wroczycz 
thy pyenadze, nye wroczono mv gych (dum- 
m odo... pecuniam rehabere voluit..., tunc 
ipsam rehabere non potuit) OrtOssol 57, 1, 
sim. Ort Mac 72; Mayaly to sprawnye dacz 
tako długo na kaszdy rok, az gysczysna wroczą 
(donec... censui fuerint persolutae)? OrtOssol 
81, 2, sim. OrtMac 109; Psalm Dawid, kędy 
zyemya yego wroczona (terra... restituta est) 
Pul 96 arg.; Myenyącz (sc. biskupowie) grzech 
yroczycz pyenyądze v skarb Rozm 763, sim. ib.; 
~  wrócić zasię, zasię wrócić: Yakom nossyl 
wyerdunk do pana Burczkowa domu... y na 
stoi gye poloszyl, a on gye szliczyl y wroczyl 
gye szassyą 1424 Pyzdr nr 977; Paknyąnly prze- 
konaan bandze, trzy grziwni... zaszą wroczicz 
wynyen bandzye (tres marcas... restituat) Sul 18; 
Wroczil szaszya pyrszczen gyey a *reclk thako 
do nyey:... Wrocz mi gy Aleksy w. 62. 65; 
Jakom ya thobye konya zascha wroczyl pothla 
posw (leg. pozwu) 1478 ZapWarsz nr 1463; ~  
cało, cało a z pełna, z pełna wrócić, wrócić cało, 
zdrowo: Yacom ya taco czalo wroczyl Thomcoui 
skrzino, yacom yo wsol 1411 KsMaz I nr 1608, 
sim. 1428 ZapWarsz nr 2796; Iaco Andrzey 
wroczil Swanthomiroui kon taco czalo, yaco gy 
w nego wsząl 1414 Kai nr 435, sim. 1400 Pozn 
nr 431; Jako ten kon, o gensze Marczin na 
xandza opata zalowal, ten yest yemu wroczil 
strowo 1418 Kościan nr 691; Jako... Dorotha... 
rolan dzirszala... w szastaw, tako yą sz pełna 
wroczyla 1425 AKPr VIII a 166; Yako czsom 
bil wsczyognol szytho Janowo, thom s pełna 
wroczil 1429 Pyzdr nr 928, sim. 1412 KsMaz I 
nr 1838; Vstawyamy przikazyyącz, abi bidlo 
alybo kthorekole... rzeczi... czalo a s pełna na 
*rąkoyemstwo wroczycz maya (eadem pignora... 
super fideiussoria cautione restituere teneatur,
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Dział 19: ma wroczycz a dacz na rakoymye) 
Sul 31, sim. ib. 10; ~  przenośnie: Wrocy mne 
wesele (redde mihi laetitiam) zbawena twego 
FI 50, 13, sim. Pul KartŚwidz, M W  9a; -  
miłość i łaskę wrócić 'na nowo obdarzyć łaską, 
amorem et gratiam alicui restituere': Kroi 
y krolową myloscz y łaszka wroczyly (gratiam... 
restituerunt, Ort Mac 129: myloscz vkazaly 
y przywroczyly gy) OrtOssoł 94, 2; ~  wrócić 
coś w czyjeś 'przekazać coś na czyjeś dobro, 
alicui aliąuid restituere*: Tale vero dampnum 
non prefati Johannis esse sev fore censabitur, sed 
totaliter in nostrum redundabit alle wszytko ale 
w nasze wroczycz ca 1428 PF I 482; ~  wrócić 
coś licem 'zwrócić publicznie rzecz ukradzioną 
przez przychwyconego na gorącym uczynku, 
fur tum deprehensum in pub lic o restituere': 
Eze Dobek Michałka ne szindowal na dobro- 
wolney drodze ani samostrzala y captura wro- 
czil liczem 1400 HubeZb 7 6 , sim. 1403 Kościan 
nr 201, etc.; Yz my Micolay y gego ludze... 
liczem ne wroczily kony cradzonich 1418 
Kościan nr 695; So panyo łupili, so s nye suknyo 
sgyoli y ta sucnya potem liczem wroczona 1423 
Kał nr 699; Tucz nas tknyono, bichom panyo 
łupili y suknyo s nyey ssyoli (leg. sjęli) y liczem 
saszyo wroczili ib. nr 700.

4. 'wyrównać, wynagrodzić szkodę, odpłacić za 
dobre łub złe, też wykonać zobowiązanie, resti
tuere, compensare, reparare, remunerari’: Dwoie 
to sliszal iesm, isz mocz bosza iest y tobe, 
gospodne, miloserdze, bo wrócisz kaszdemu 
(tu reddes unicuiąue) podług dzal iego FI 61, 11, 
sim. Pul; Pan studnyey wroczy zapłato (Kałużn 
284: zaplaczy) dobitczyoo (reddet... pretium 
iumentorum) BZ Ex 21, 34; Aczbi nalyeszono 
to, czso ukradł gest..., dwoyako ma wroczycz 
(duplum restituet) ib. 22, 4, sim. ib. 22, 7. 11; 
Przyszodzylybi ony (sc. bogowie), dwoyako 
wroczy blysznemu swemu (duplum restituet 
proximo suo) ib. 22, 9; Przynyesze k nyemu to, 
czso zabito gest, a nye wroczy (non restituet, 
Kałużn 285: gyego nye zaplaczy) ib. 22, 13; 
Polovycza ymyenya mego daye ybogym a polo- 
vyczą zachovam, aby thym zaplaczyl albo 
vroczyl podług zakony czvorako (ut inde 
redderet his... in ąuadruplum) Rozm 406; ~  coś 
za coś: Aczbi... nye strzegł gego (sc. wołu) pan 
gego, wroczy (Kałużn 284: da) wol za wol 
(reddet boyem pro bove) BZ Ex 21, 36, sim. ib. 
Lev 24, 20; Bo mv zle za dobre yroczono Rozm 
740; ~  wrócić coś czymś 'odwzajemnić się 
czymś za coś, reddere, recompensare*: We mne 
so, bosze, obetnicze twoie, gimisz (Puł: yes) 
wroczo chwalena twoia (quae reddam lauda-

tionestibi)E /55,12, sim. Puł; ~  wrócić obietnice 
'spełnić przyrzeczenia, śluby, vota explere, sol- 
vere*: Taco psalm mowicz bodo..., bych wroczil 
obetnicze moie (ut reddam vota mea) ote dna 
do dna FI 60, 8, sim. Puł; Tobe wroczona bodze 
obetnicza (tibi reddetur votum) w Yerusalem 
FI 64, 1, sim. Puł; Wroczocz (Puł: wroczę tobie) 
obetnicze moie (reddam tibi vota mea), iesz so 
rozdzelila vsta moia FI 65, 12, sim. FI i Puł 
115, 5. 8; Obyetnycze moye wroczę (vota mea 
reddam, FI: sewroczo) Puł 21, 27; ~  wrócić 
odpłatę, pomstę wrócić 'wymierzyć karę, doko
nać zemsty, vindictam retribuere, ulcisci : Wroczy 
(Puł: wrocz) odpłato pisznim (redde retributio- 
nem superbis) FI 93, 2; Yze Xpus szwyętym 
od nyemyloszczywych szmyerczy *pomsto sodem 
wroczy Puł 57 arg.; Pomstę wroczy na wrogy 
gych (yindictam retribuet in hostes eorum 
Deut 32, 43) Pul Deut 64; ~  wrócić coś na wagę 
'wydzielić w niewielkiej ilości, w małych porcjach, 
parvas alicuius rei partes alicui tribuere : Tak ze 
dzeszocz zon pyecz bodo w yednem pyeczv 
chlebi a wróci (pro wroco) ge na wago (reddant 
eos ad pondus, Kałużn 288: *wydaczą gy 
w wagą) BZ Lev 26, 26; ~  'odpłacić za dobre, 
gratiam pro bonitate referre5: Cum autem
aliąuis peregrinus... ab aliąuo reciperetur in 
hospicium..., ille nunąuam illius beneficii... 
obliuiscitur, ąuoniam eandem bonitatem et 
amiciciam sibi ostenderet, wroczylby, si etiam 
ad eius hospicium yeniret XV p. post. R XXV 
180; ~  'odpłacić za krzywdę przez ukaranie 
winowajcy, iniuriam alicui Ulatam compensare 
małefico punito : Wroczi sosadom naszim sedm- 
crocz woczey w łono gich laiane gich (redde... 
septuplum in sinu eorum improperium ipsorum) 
FI 78, 13, sim. Puł; Wroczy gim *lichoto gich 
(reddet illis iniąuitatem ipsorum) FI 93, 23, 
sim. Puł; Gdiszby yo (sc. żonę ciężką) szmyercz 
poszczygla, wroczy (Kałużn 283: da) duszoo 
za duszoo (reddet animam pro anima) BZ 
Ex 21, 23.

5. 'doprowadzić do poprzedniego stanu, uczynić 
takim, jakim ktoś (coś) był (było) poprzednio, 
reparare, ad statum pristinum reducere5: Yze... 
mldemv zyvotą (leg. żywotu) yroczycz... mocz..., 
to yest tvey moczy boskey podobno yczynycz, 
iakosz to syyatschą ony trzy przeszdzatkynye..., 
isz tva syyąta mylosczą szą kv płody yroczony 
Rozm 46; Głuchem słuch yroczyl..., takyesch 
nyemem movą yroczyl (reseratis auribus reddidit 
auditum, ... usum linguae plurimis restituebat 
mutis) ib. 216, sim. ib. 361. 419. 645; Począł 
yydzyecz (sc. ślepy) a vzrok yemv wroczon 
(restitutus est Marc 8, 25) ib. 362; ~  ~  wrócić
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się 'odzyskać poprzedni stan, restitui ad statum 
pristinum : Quisque tremebat ita, quod vix 
inerat sibi, wroczyl szą gemv, yita, singultando j 
quasi vix potuere loqui 1466 R XXII 25; 
Kazał ym {sc. Jesus skorupam)..., aby każde 
slomyenye nathychmyasth aby szye vroczylo 
(ut ad suae... locum rediret mox fracturae) 
y *przyloczylo szye svemv staw {leg. stawu) 
Rozm 124; ~  wrócić się k(u) czemuś 'odzyskać 
coś, aliąuid recuperare, ad possessionem redire’ : 
Nisz wsdy przerzeczcne dzewky wroczicz szą 
mayą k gych dzedzynnym cząsczam (quin... 
redeant ad earum liereditarias portiones) Sul 16; 
Paklibi takyey, yeyze bi syąn taky gwałt dzyal, 
dluzey... ziwye bicz przigodzylo syąn, thegdi 
ku prawu wlostnego gymyenya... wroczy syąn 
(ad ius... redibit) Sul 90; Wroczi syo czlowyek 
kv ymyenyv swemv (re\ertetur... ad possessio
nem suam) a kaszdi wroczi syo k czeladzy 
(rediet ad familiam) pirwszey BZ Lev 25, 10, 
sim. ib. 25, 13; ~  wrócić się k swemu sercu 
'przyjść do siebie, ad se redire, animum recipere : 
Potem maluczko otrzezvyavschy (sc. Maryja), 
vroczyvszy szye k svemv serczv, vzdychayączy... 
y rzekła Rozm 695; ~  wrócić się w pokoj 
'odzyskać spokój, uspokoić się, reąuiem re
cuperare : Wrocz se dvsza moya w pokoy twoy 
(convertere... in requiem tuam), bo pan dobrze 
vczynil tobe FI 114, 7, sim. Pul

Cf. Nawrócić, Obrócić, Odwrócić, PodwTÓcić, 
Powrócić, Przewrócić, Przywrócić, Wez- 
wrócić, Wywrócić, Zwrócić, Wrócać, Wra
cać, Nawracać, Obracać, Odwracać, Pod- 
wracać, Przewracać, Przywracać, Sprze- 
wracać, Uwracać, Wywracać, Zawracać, 
Zwracać, Odwracić się, Wracować, Wy- 
wracować

Wróg f o r m y : n. sg. wróg FI Moys 9, BZ 
Num 35, 21. 26. Deut 28, 53; ~  g. sg. wroga XV 
ex. P F \  104, Rozm 601; wrogu BZ Num 35, 18, 
XV p. post. R XIX 98, XV p. post. SKJ I 147;
~  d. sg. wrogu Dek IV; ~  ac. sg. wroga XV 
p. pr. JA XV 535; wrogu BZ  Num 35, 19;
~  i. sg. wrogiem BZ Num 35, 24; ~  n. pl. w*ro- 
dzy Kśw cr 8; wrogowie BZ Gen 14, 20, Pul 
Deut 39; ~  g. pl. wrogow Kśw av 8. cr 5. 10, 
Pul 5, 9. 7, 6; ~  d. pl. wrogom BZ Deut 20, 1. 
23, 9, Pul Deut 60; ~  ac. pl. wrogi FI 5, 9, 
Pul Deut 64.

Z n a czen ia : I. fen kto jest nieprzyjaźnie, 
źle do kogoś usposobiony, kto z kimś walczy lub 
komuś zagraża, nieprzyjaciel, przeciwnik, hostis, 
inimicus* : By on {sc. zbawiciel) racil... nas 
urogow nasih uidomih y neuidomih uhouach 
Kśw cr 5, sim. ib. av 8. cr 10; Prze moie wrogi

(propter inimicos meos, Pul: dla wrogow moych) 
vczin w obesrzenu twoiem drogo moio FI 5, 9; 
Rzeki gest wróg albo neprzyyaczel (inimicus 
Ex 15, 9) FI Moys 9, sim. BZ Deut 28, 53; 
Blogoslawyon bog nawisszy, gegoz zasczy- 
czyenym wrogowye (hostes) w gego roce dany 
BZ Gen 14, 20, sim. Pul Deut 39; Gdisz wnidzesz 
kv boyv przecziw wrogom swim (contra hostes 
tuos) BZ Deut 20, 1, sim. ib. 23, 9; Powysszon 
bodz w krayoch wrogow (inimicorum, FI: ne- 
przyacelow) moych Pul 7, 6; Oddam pomstę 
wrogom (hostibus Deut 32, 41) moym Pul Deut 
60; Pomstę wroczy na wrogy (in hostes Deut 32, 
43) gych ib. 64; ~  o szatanie: Nepriiacele, to so 
dyably, urocy cloueca gresnego, gloz so, praui, 
scrvsena vslisely (hostes ululatum contritionis 
audierunt Jer 48, 5) Kśw cr 8; To czinocz mil 
bodzesz gogu {pro bogu) a przecziwisz szo 
swogemu wrogu Dek IV; Zbaw mi<ę> moczi 
grzecha mego, bich potampill wroga szwego 
XV p. pr. JA XV 535; Szczycz nasz od grzechy 
szmyerthelnego, obron od wrogy szlego XV 
p. post. R XIX 98, sim. XV p. post. SKJ I 147; 
Prosch za namy pana boga, bron nasch ode 
złego wroga XV ex. PF V 104; Vpomynanye 
syyątego Byernata, abychmy szye tey noczy 
modlyly, by nass pokuszą vroga złego nye 
przemogła Rozm 601.

2. 'morderca, zabójca, homicida, occisor 
Iestli drzewem kto vrazon soocz vmarlbi, nad 
krwyo wrogy (percussoris) pomsczono bodze 
BZ  Num 35, 18; Bliszny zabitego, wrogy 
(homicidam) iakosz popadnye, zabye natich- 
myast gy ib. 35, 19; Wróg (percussor) mozo- 
boystwa vinyen bodze ib. 35, 21; Myedzi 
wrogem (inter percussorem) y blisznim krewnim 
sod by byezal ib. 35, 24; Iestli wróg (interfector) 
przes myedze myestkye... nalezon bodze ib. 
35, 26.

Wróża 1. fwróżba, przepowiednia, augurium, 
oraculuni : Poweday woszną: dal Pyotr na 
Maczeya wroszą XV in. CyzPloc, sim. ca 1400 
CyzWroc; Zalybych wszethl {leg. uszedł) thwey 
moczy, gdybych sthrzekl ve thnye y w noczy, 
temv bych yczynyl wrosza y postayyl dobra 
sthrosza De morte w. 355; Tunc... facies de 
mercibus omen, wroszą, cum spes in precium 
munera dispar agat XV p. post. PF  III 287; 
<A)ugurio, wrosą, docti, gl. sc. Salomonis, 
fraudes didici muliebres, de quarum fraude 
nemo cauere potest ib.

2. *losowanie, los, sors, sortitio : Yze Yezu- 
krista przybywszy gwoźdźmy ku krzyzu, odzye- 
nye yego wrozo rozdzelyly so wlodyczy Pul 
21 arg,
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Wróżba 1. *prawo zwyczajowe domagające się 
od krewnych zabitego wykonania krwawej zemsty 
na zabójcy, stopniowo wypierane przez postępo
wanie sądowe lub zamienione na wydalenie się 
mordercy z kraju, umożliwiające porozumienie 
zwaśnionych rodów na drodze polubownej, ius, 
ąuo propinąui hominis occisi occisorem ulcisci 
debebant, deinde: actio iudicialis vel homicidae 
exilium ac gentium aversarum reconciliatio : 
Arbitri... easdem partes pro omnibus iniuriis, 
displicenciis, controversiis, wrosby, ... compo- 
suerunt penamąue huiusmodi composicionis, 
jednane dictam, super nobiles Pirzchalitas impo- 
suerunt 1436 ZapMaz 4; Tegdi bandzye spra- 
wyedlyw a (pro ot) przerzecz<o)nich vin pla- 
czenya i ot nyeprziyasny (ab inimicitia), kthora 
rzeczona yest wrosba Sul 93, sim. (1390) XVI 
in. AKPr V 244; Crziyi... ot pomsti krwye, 
yasz rzeczona yest po polsku wroszba (a yindicta 
sanguinis), rosdrzeschon ma bicz Sul 110, sim. 
(1421) XVI in. AKPr V 261; Reposuit sibi 
terminum wroszbą 1467 ZapRpŁomż 2, 445.

2. *zaklęcia, czary, wróżenie, incantamentum, 
fascinatio, dmnatw : Vroszba prezagium ca 1420 
WokTryd nr 249; Nulla pars diffidare debet 
alteri nec incantacionibus al. wroszbo nec 
aliąuo mało sub fide 1437 AGZ XII 14.

Wróżca *ten kto wróży ( tu wróżący z wnętrz
ności zwierząt ofiarnych), wróżbita, wróżbiarz, 
augur,futurorum dmnator, extispex : Extipex vel 
extispex, id est augur, qui inspicit extra wrosczą 
ca 1500 Erz 123.

Wróżda 1. *prawo zwyczajowe domagające się 
od krewnych zabitego wykonania krwawej zemsty 
na zabójcy, stopniowo wypierane przez postępo
wanie sądowe lub zamienione na wydalenie się 
mordercy z kraju, umożliwiające porozumienie 
zwaśnionych rodów na drodze polubownej, ius, 
ąuo propinąui hominis occisi occisorem ulcisci 
debebant, deinde: actio iudicialis vel homicidae 
exilium ac gentium aversarum reconciliatio : 
Dorothea... habet terminum cum Jaroslao... 
pro homicidio patrissui, in wlgari wroszda 1392 
Leksz II nr 177; Nicolaus, frater suus, yindictam, 
yidelicet wroszdi, lucravit et optinuit coram 
judicio 1396 ib . nr 496; Jugo, Leonardus... 
subter se fidejubuerunt za wrosda jurę procedere 
1398 ib. nr 661, sim. 1408 Piek VI 359; Si pueri 
vel proximiores ejusdem hominis suspensi litem 
et yindictam tenere noluerint, quod dicitur 
wrozda 1400 Leksz II nr 2454; Tacom posłem 
bil od Dobrogosta do Grzimka przed wgedna- 
nym, ysbi przi nem stal o wrosdi y o zaplacene, 
czso bi tamo prziyacele nalesli 1401 Pyzdr nr 160; 
Nicolaus... habet terminum pro inimiciis vlg.

wrozda patris sui cum Wszegnewio 1402 
KsZPozn nr 990, sim. 1399 Leksz II nr 1375; 
Yakom ja nye wszyol kmyeczich pyenandzi 
za wr[z]oszdo 1427 Pyzdr nr 850; Volentes... 
antiquas sediciones, discordias, homicidia, ran- 
cores et displicencias, wroszdn (pro wroszdy)... 
sedare 1442 Ciołek II 238.

2. 'przepowiadanie, wróżenie, divinatw : Wros
da sortilegium ca 1428 PF I 496.

Wróżewnik cf. Urozewnik
Wróżnia *wróżba, przepowiednia, augurium, 

oraculum (?): Qui incanta[n]toribus credunt, 
yidelicet w czari, w czaszy, wrosnye, w guszlą, 
w szegnanya, w pothkanye ca 1500 GIWp 
30.

Wróżnik 'ten, kto wróży, wróżbita, wróżbiarz, 
augur, futurorum divinator*: Sortilegi vlg. wrosch- 
niczi XV med. R XXIV 346, sim. ib. 342.

Wrucić cf. Wrzucić
Wruszenie 'zgłoszenie przeszkód prawnych 

utrudniających dochodzenie jakiegoś uprawnienia, 
actus impedimenta, id est ea ąuae aliąuem 
impediunt ius suum vindicare, proferendi: Si 
aliquis predictum Pasconem impediret al. wru- 
szil in peccuniis de Wnescz, tunc post predictam 
impedicionem al. wruszenu predictus Stanislaus 
debet dare intromissionem... in Szary 1416 
ArchTerBiec la  58, 17.

Wruszyć 'zgłosić przeszkody prawne utrudnia
jące dochodzenie jakiegoś uprawnienia, yindicias, 
ąuae alicui in iure suo exsequendo obstant, 
postularey: Si aliquis predictum Pasconem
impediret al. wruszil in peccuniis de Wnescz, 
tunc... predictus Stanislaus debet dare intro
missionem... in Szary 1416 ArchTerBiec la , 
58, 17.

Wrychle 'po upływie krótkiego czasu, wkrótce, 
niebawem, mox, brevi tempore*: Badzesz wrychle 
panna myala, mathka szyego styorzyczyela 
1453 R XXV 211; Yusz weszelicz sie mozeczie, 
wrychle przydzye zbawyenye wasze M W  96b; 
Gdy szyę rozze wrychlye (FI: na crotcze) gnyew 
yego (cum exarserit in breyi ira eius), blogosla- 
wyeny wszystczy, którzy w nyem pwayo Pul 
2, 13; Raczy... ykroczycz mąky me y raczy mye 
wrychlye yytargnacz z nych Naw 74; Badzyesz 
wrychlye szyna myala XV p. post. R XIX 56; 
Omnes tui inimici boday yrychlye kyem szbycy 
XV p. post. R XXII 59; Vszrzysch wrychle syna 
swego, stąpy po czą dnya trzeczego XV p. post. 
SlOcc XXXIV 161, sim. ib.; ~  'natychmiast, 
w tym momencie, statim, Ulico: Abi thaczi 
vsilnyczi dzewycz..., aczby zawołały wrichle 
(si proclamaverint in recenti),... povynny bili 
bycz... pomsczeny Sul 43.
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Wrzast (?) bot. 'wrzos zwyczajny, Cal luna vul- 
garis Sal?: Wrzasth myrica 1478 Rost nr 2250.

Wrzazanie cf. Urzezanie
Wrzeciądz, Rzeciądz f o r m y : g. sg. rzeciądzu 

XV p. pr. R XVI 340; ~  ac. sg. rzeciądz Rozm 
750; wrzeciądz Rozm 653. 750; ~  i. sg. wrze- 
ciądzem 1442 StPPP II nr 3077; ~  i. du. wrze- 
ciądzoma XV WislRp nr 2368; ~  g. pl. rzecią- 
dzow Rozm 514. 819; ~  ac.pl. WTzeciądze BZ 
Lev 26, 13; ~  i. pl. rzeciądzmi BZ II Par 33, 11. 
36, 6, Rozm 653. 744. 745. 746; wrzeciądzmi 
Rozm 653.

Z n aczen ie: 'łańcuch, catena, vincula ferrea: 
Quia Petrus non recepit Jacobo... captura, 
suknyey, scorzen any go zawarł wrzecządzem 
1442 StPPP II nr 3077; la bodo pan bog wasz, 
ienzeczem was viwyodl z zemye egipskye... 
a ienzeczem slamal wrzeczodze s gartl (qui 
confregi catenas cervicum) waszich BZ  Lev 
26, 13; Ioly (sc. książęta) Manasen a skowawszi 
rzecyodzmy y poty zelyaznimy y wyedly (yinctum 
catenis... duxerunt) gy do Babylona BZ II 
Par 33, 11, sim. ib. 36, 6; Nocte erat Petrus... 
vinctus cathenis. wrzeczandzoma, *lanczu[s]cho- 
ma, duabus (Act 12, 6) XV WislRp nr 2368; 
Nagotyyczyesch povrozow, rzeczyądzow do- 
szycz, aby dobrze svyazan Rozm 514; Yako myły 
Cristus vyązan zelaznymy *vrzączyaczmy ib. 
653; Nyekhtorzy nathychmyast przybyegwschy 
ytrączyly nan (sc. na Jesukrysta) *vrzączyadz 
yyelyky ib.; Cayphasch ze wschytkymy bysku- 
py... kazały zyyązacz mylego Iesusa povrozmy 
y rzeczyądzmy yyelykymy ib. 744, sim. ib. 653. 
745. 746; Tedy Zydoyye myely *taky[e] obyczay, 
yze kogokolyye yąly..., tego zelazem yyazaly 
y ylozyly nan moczny rzeczyądz ib. 750; Przeto 
Zydoyye tez ylozyly to znamyą na mylego 
Iesucrista, yyelyky yrzeczyadz na yego syyathą 
schyyą ib.; Każdy raz trzy razy v sobye myal: 
geden raz od myotly, których *lezela kupa 
yyelyka a thy vschytky on zbyto, drugye razy 
od byczov, trzeczye razy barzo czyąskye od 
czyąskych a trudnych rzeczyądzov y od pąg 
ib. 819; ~  przenośnie: Nullaąue coniugii vin- 
cula, nysly malzenstua *rzeczyvdzv, pati (sed 
mihi dulce magis resoluto yivere collo nullaąue 
coniugii yincula grata pati) XV p. pr. R XVI 340.

Wrzecienica 1. zool. 'żmija, wąż jadowity, 
vipera, serpens yenenosus : Grauida vipera, gl. 
sc. ipsa uel talis serpens vlg. wrzeczenicza, 
dum ad maturitatem perfectam fetus per- 
duxisset... ab eisdem senciens morsus amaram... 
ąuerimoniam, eis (sc. in yisceribus filiis) dixit 
1436 R XXIII 278; Wrzeczenyczą yippera 
(yipera a calore cum processisset, invasit manum

eius, sc. Pauli Act 28, 3) ca 1470 MamLub 303.
2. 'bajeczny rodzaj węża, serpens ąuidam 

fabulosuś: Wrzeczyenicza nepa 1437 Wisi nr 228 
s. 88.

Wrzecieniczy *złożony z węży, tu przenośnie 
o złośliwych ludziach, qui e viperis constat, 
hoc loco de hominibus malignis : Progenies 
yipperarum pokolenye yąszewe albo wrzecze- 
nycze (progenies yiperarum Mat 3, 7) ca 1470 
MamLub 260.

Wrzecień *bliżej nieznana miara powierzchni 
gruntu, agri mensura ąuaedam : Wreczen juger 
ca 1420 WokTryd nr 147; Wrzecen juger 
ib. nr 323.

Wrzeciew cf. Wrzeciono
Wrzeciono 1. eżelazna oś ruchomego, górnego 

kamienia młyńskiego, tzw. bieguna, axis ferreus 
lapidis molaris superioris : Ysse pan Michał ne 
wszal wrzedzena (pro wrzeczona) y pługów 
jaco ąuatuor marcas apud Nicolaum Rudnik
1424 RtKon nr 410; Wrzeczono mylskye pentrum
1425 PF V 33; Wrzeczono fusile 1426 PF  V 15; 
Wrzeczono fusum 1437 Wisi nr 228 s. 86; 
Attinencia vero ferea minora... ipse David... 
reformare debet, ferramenta vero maiora al. 
wrzeczew (pro wrzeczono ?), paprzycza, czopi 
de communitate 1462 AGZ  IV 178; Paprzycze, 
wrzeczona et cetera necessaria correąuisita ad 
ipsum molendinum errectum 1466 ZapRpŁomż 
2, 438; Tu... destruxisti molendinum,... ferrum 
eiusdem molendini vlg. wrzeczyona et paprzycze 
1481 AGZ XVIII 218; Est iam lapis circa dictum 
molendinum, tantum paprzycza non est et 
wrzeczono, in qua deberet stare lapis 1499 
ZapRpWysz 5, 35.

2. 'gwintowana oś w prasie, axis torcularis 
cochleatus (?): Certum instrumentum al. wrze
czono, ad torcular pertinens, cum tabulis in 
pannicidio 1496 CracArt nr 1276.

Wrzeczka cf. Brzeczka
1. Wrzeć fo rm y: praes. ind. 3. sg. wre XV 

med. RRp XXIII 280; ~  part. praes. act. adi. 
g. sg. m. wrzącego BZ Ex 14, 21; / .  wrącej 
1461—7 Serm 415v; /. sg. f .  wrzącej ca 1500 
GIKazB I 45; ~  inf. wrzeć© ca 1470 MamLub 
113; wrzeć 1471 MamKal 113; ~  condit. 3. sg. 
neutr. -by wrzało 1461—7 Serm 415v.

Z n aczen ia:  1. 'być gorącym, mieć wysoką 
temperaturę, ardere, calere': Gdisz bil Moyszesz 
sczyognol roko na morze, odyol ge pan wyenym 
wyatra wyelmy nagiego y wrzoczego (flante 
vento vehementi et urente) J9ZEx 14, 21. ~  Cf. 
Wiać 3.

2. 'przechodzić proces trawienia, coąui, eon- 
coąui : Primo vadit, gl. sc. cibus, ad stomachum
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et ibi digeritur et seąuestratur purum ab impuro. 
Et... demum puro derelictum ad epar emittitur 
et digeritur, gl. decoąuetur wre, et ibi fit sangwis i 
XV med. RRp XXIII 280.

3. (o uczuciach, de ajfectibus) osiągać wy
soki stopień napięcia, natężenia, ardere, fer\ere : 
Nichil erat in templo, quod non tegeretur auro, 
pokraszono, namąue in Maria, quod non 
ferueret, czso by nye *wrzolo albo nye bilo 
goranczo, caritate superexcellentissima 1461—7 
Serm 415v; Hoc ergo templum (sc. Maria) 
sanctum est, habens ex artifice sanctitatem 
virginitatis, per quam placuit angelis eximia 
sanctitate caritatis feruentis in, wranczey ku, 
deum, per quam placuit deo ib.; Przestało 
vrzeczy (war. kal.: wrzecz) deferbuerat (post- 
quam regis Assueri indignatio deferbuerat 
Esth 2, 1) ca 1470 MamLub 113; Sic superbus 
est calidus in feruenti, wrzączey, desiderio 
bonorum huius mundi ca 1500 GIKazB I 45.

Cf. Obewrzeć, Przywrzeć, Rozewrzeć, We- 
wrzeć, Wywrzeć, Przywierać, Wrać, Wiać 3.

2. Wrzeć cf. Odewrzeć, Wywrzeć, Zawrzeć, 
Zewrzeć, Otwarzać, Roztwarzać, Zatwa- 
rzać, Zotwarzać, Otwierać, Wzwierać, 
Otworzyć, Roztworzyć, Zatworzyć

Wrzedliwy cf. Wrzodliwy
Wrzedny zapewne zniekształcony wyraz czeski 

obyrzen 'otynkowany, calce tectoria oblitus, 
trullissatus*: Litum, id est superindutum oma- 
zany aut wrzedny (war. lub.: omasany aut 
obwrzen, mamotrekt mikułowski: omazan,
obwrzien; ipse cernit... stantem dominum super 
murum litum vel adamantinum Prol VIII) 
1471 MamKal 3.

Wrzedzienica *wysypka na skórze, krosty, 
wrzodziki, pustulae, ulcuscula : Papula wrzedzye- 
nicza vel ospycze XV p. post. PF V 9.

Wrzekomo epodobno, niby to, rzekomo, próba- 
biliter, ut v i d e t u r Wrzekomosz strow, a szdy 
stakasz! De morte w. 50. ~  Cf. Rzekomo.

Wrzemienny, Brzemienny 'doczesny, tempora- 
lis, momentaneus : Jz na bodoce dobro ne glo- 
daio, iz yremennem (leg. w wrzemiennem) dobre 
lubuio Kśw br 16; Obozal so tomu, csoz iesc 
uremennego ib. 36; Item dicta est domina beata 
virgo, quia ipsa est vita contemplativa, pasrocz- 
ny, que est super vitam istam, na<d> *brze- 
nyenny, et iste ambe vite tendunt ad salutem 
XV med. PamLit XXVIII 308; Corporalium 
creaturarum, brzemyennych stworzonych rze
czy, de materia prima, que sub nomine terre 
exprimitur XV med. R XXV 152; Ad mensam 
naturalem brzemyenn[y]emv ib. 154.

Wrzemię, Brzemię 'czas, pora, odcinek czasu,

tempus, temporis momentum, spatium : Poloszisz 
ie laco ogenny pecz w brzemo (Pul: czassu) 
oblicza twego (pones eos ut clibanum ignis 
in tempore vultus tui) FI 20, 9; Momenta, 
id est brzemyą, spacia temporis (coepit... ad 
agnitionem sui venire, divina admonitus plaga, 
per momenta singula doloribus suis augmenta 
capientibus II Mach 9, 11) ca 1470 MamLub 
259; ~  w kakie wrzemię 'kiedy, quando> : 
Uznaie..., v kake uremo sgresil Kśw cr 17; ~  
we wszelikie brzemię 'zawsze, sempeF: Zodala 
yest dusza moya zędacz praw ot twoich we 
wszelikye brzemyę (in omni tempore, FI: we 
wszelkem czassu) Pul 118, 20.

Wrzesień 1. 'wrzesień, dziewiąty miesiąc roku, 
mensis SeptembeF: Paszdzyernyk a. *wrzeszymu 
XV med. Zab 157; Wrzessen september XV 
p. post. GIKórn II 189, sim. XV p. post. MPH 
V 456; Wrszeszen XV R XXIV 376.

2. 'październik, dziesiąty miesiąc roku, mensis 
OctobeF: Mnye dzeya vrzeszyen, iusz naszyenye 
szvoye kaszdi szey ca 1455 Dóbr 324; Wrzeszen 
XV p. post. Zab 157.

3. 'listopad, jedenasty miesiąc roku, mensis 
NowmbeF: Wrzesyen nouember XV ex. Wisi 
nr 562.

Wrzeszczeć 'wydawać glos właściwy owcy, 
kozie, beczeć, balare, sonum ovis vel caprae edere : 
Wresczy balat ca 1420 WokTryd nr 43; Usli- 
szaw... Thobyas, ano koszleczwrzeszczi(cuius, 
sc. haedi, cum vocem balantis... audisset) BZ 
Tob 2, 21; Edus ait: Caprisas, gl. sc. capram 
imitaris wrzesczysch, gutture falso 1466 R XXII 
14, sim. 1466 RRp X X II14; Bało..., proprie est 
ouium, ut dicimus: ouis balat, id est sonum 
suum exercet vlg. wrzesczy XV ex. PF V 27; 
Aries basitat wrzesczy ca 1500 Erz 123; Capra 
beat wrzesczy ib.; Edus beat wrzesczy ib.

Wrzeszenie, Wdrzeszenie 'urzędowe wprowa
dzenie w posiadanie, zwłaszcza nieruchomości, 
actus aliąuem pub lica auctoritate in possessione 
rerum immobilium collocandi : Jacom bil posłem 
od Gotartha do Jaroslaua, ys mu wrzeszene 
daval 1391 Pozn nr 258; Iszem ne *zapowezdal 
Thomislawe *fdzreschena anys<m) ge scodi 
yczinil za XX *gzrifen 1395 Kościan nr 28; 
Sicut... testificamur, quod Michael obligauerat 
antę Gedcze wrzeszena 1399 TPaw IV nr 2050; 
Domina Kalisiensis... debet dare possessionem 
vlg. wrzeszene in villa sua... cum omni iure 1403 
KsZPozn nr 1627; laco Virzbanta y Nemerza... 
ne dali mi yrzeszena v dzeszancz cop płatu na 
dzedzine 1403 Pozn nr 740; Ysze Maczek 
ranczil za wrzeszene y za wyczlene dzedzyni 
połowicze 1412 Pyzdr nr 343; Jako pany Margo-
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rzatha yziwala swego dobicza, nisz trszy lata 
viszly, ale gey pan starosta wrzeszena ne doszpo- 
mogl 1413 Kościan nr 489; Esz Stanisław... 
ranczil XX kop grossorum za Ffala.. . ,  a gdibi 
mu gich ne szaplacyl, tedi myal mu dacz wrze- 
schenye we dwa zrzebya na Godi 1421 TPaw 
VII nr 2124; Jacom ya sial posła do pana 
Barthossa, aby... wząl wrzessenye 1423 Kościan 
nr 1016.

Wrzesznić c f  Wrzeszyć
Wrzeszować 'urzędowo wprowadzać w posia

danie, zwłaszcza nieruchomości, aliąuem in 
possessione rerum immobilium auctoritate publica 
collocare' : Jakoszmy przi tern biły, kędy Sczepan 
woszny szdal rok zawity Dorocze sz Kachno...
0 tho, czszo Kachna otmawala swo czanscz 
w Morawczewe, kedi Dorotho wrzeszowal 1415 
Kościan nr 527; Jacom w Stanisławowe zasta
wę... ne wząl... any poczeth, any roboth, any 
go tamo vozny wrzessowal 1422 ib. nr 934.

Wrzeszyć f o r m y : inf wrzeszyć 1391 HubeZb 
64, 1391 Pozn nr 258, 1398 Leksz II nr 2096, 
eter, ~  praet. 3. sg. m. jest wrzeszył 1422 RtKon 
nr 396; wrzeszył 1395 Kościan nr 19, 1402 Kai 
nr 64, 1404 Kościan nr 254; 3. p i  m. wrzeszyli 
1397 Leksz I nr 2467.

Z n a c ze n ie : * urzędowo wprowadzić w posia
danie, zwłaszcza nieruchomości, aliąuem in pos
sessione rerum immobilium publica auctoritate 
collocare5: Eze Micolay s Chebdo imał smowo, 
eze gi imał we trzi srzebe wrzessicz w Slon- 
coue... we trzechnaczcze grziwnach 1391 Hube
Zb 64, sim . 1391 Pozn nr 258, 1414 RtGn nr 205; 
Iaco mi Jaszeg ne *fzreszil idem [...] i gedno 
*dzezino o dwe grifni płatu 1395 Kościan 
nr 19; Betka... astitit terminum super Lanko- 
mir...,  quod ipsam... percussit de eadem 
hereditate, in quam ipsam arbitri intromiserunt 
vlg. *fczreszyly 1397 Leksz I nr 2467; Tunc ipsam 
deberet (sc. Jagnescam Jaszko) intromittere, 
freszicz, in 2 mansos f  szasttaw0 1398 Leksz II 
nr 2096; Intronisare et inligare vlg. *wyeszszicz 
1401 Piek VI 73; Yako Bogusław Jerando 
wrzesil *ve yeg dzelniczo pyrzweg, nisz Dersek 
Swochno poswal 1402 Kai nr 64, sim. 1404 
Kościan nr 254; Czso Jacub Andrzeyeui ranczil 
za widzelene poi dzedzini, to mu chczal vidzelicz
1 wrzeszicz podług listu dzelnego 1409 Kościan 
nr 409, sim. 1423 Pyzdr nr 726; Ysse yest 
s prawego prawa wrzeszył Mycolaya woszny 
Trampczinszkego switka {pro we switko 'we 
wszytko’) *dzedzitswo 1422 RtKon nr 396; 
Vrzeszycz intronisare ca 1428 P F I 487; Vrze- 
sznycz {pro vrzeszycz?) intronisare ca 1500 Erz 
123.

Wrzezanie cf. Urzezanie
Wrzodliwy, Wrzedliwy f o r m y : n. sg. m. 

wrzodliwy 1471 MamKal 140; / .  wrzodliwa 
ca 1500 GIKazB I 88; ~  i. sg. m. wrzodliwym 
1437 Wisi nr 228 s. 86; ~  v. pl. m. wrzedliwi 
XV med. R XXIV 362.

Z n a czen ia : 1. 'chory, cierpiący, aeger, 
morbidus : Vna pestifera, vrzodlyva, ovis inter- 
ficit alias sanas ca 1500 GIKazB I 88; ~  Accedite 
morbidi, wrzedlywy, ad Christum! XV med. 
R XXIV 362; To yste drzeuo... było posvyączo- 
no sczyem {leg. szciem) Iesvcristvsovem mymo 
ye, yze było lyekarstvo wschech *wrzedlyvyw 
a wschech nyemocznych (arbor haec... esse iam 
incepit morbis salutifera) Rozm 90.

2. 'zarażający złem, szkodliwy, powodujący 
zło, pestifer, mało inficiens : Szlim vel wrzodli- 
wim grzechem contagiosa labę 1437 Wisi 
nr 228 s. 86; ~  Wrzodlyvy {war. lub.: sly) 
pestilens (homines pestilentes dissipant civitatem 
Prov 29, 8) 1471 MamKal 140.

Wrzodowy 'wywołany wrzodem, tj. chorobą, 
niemocą, morbo, infirmitate ejfectus5: Krew 
yego {sc. Jesukrysta) przyrodzona nygdy szye 
v nym nye przemynyla... any [v] które bolyesczy 
vrzodove (morbi molestias) v nym poruschyla 
Rozm 157; Myły Yesus nygdy nyemoczen nye 
postał any... nagabanya wrzodovego myal 
(nec molestabatur morborum aegritudine) ib. 
158. -  Cf. Ziele.

Wrzos bot. 1. 'wrzos zwyczajny, Calluna 
\ulgaris Sal/ :  Genesta, genestella, cytisus, 
mirica wrzosz 1437 Rost nr 2701, sim. XV ex. 
GILek 64; Wrzos surcus 1437 Wisi nr 228 s. 89; 
Vrosz citisum XV p. pr. R XVI 340; Wrzosz 
mirica 1460 Rost nr 3648, sim. ca 1465 ib. 
nr 4459, etc.; *Wross mirica 1472 ib. nr 133, 
sim. ca 1500 ib. nr 5506; *Wrosz cicitusus 
ca 1500 ib. nr 5384; ~  Mirica bagno vel orosz 
{pro vrzosz) XV p. post. PF V 9; Mirice borovik 
bohemice, vulgo *wross albo proszczek XV 
o;. R XXXIII 187.

2. 'jakiś pustynny krzew lub drzewo, może jało
wiec, arbor ąuaedam vel frutex in deserto crescens, 
fortasse iuniperus : Erit {sc. qui confidit in 
homine) enim quasi mirice, choyną, wrzossz, 
in deserto (Jer 17, 6) XV p. pr. SKJ 
I 313.

Wrzód fo rm y: n. sg. wrzód Słota w. 26, 
1466 R XXII 19, ca 1500 Erz 123, eter, ~  g. sg. 
wrzoda \4\S Kościan nr 666, Rozm 157; — ac. sg. 
wrzód XV med. R XXII 241, BZ IV Reg 20, 7; 
~  i. sg. wrzodem BZ  Deut 28, 27. 35, Rozm 
25. 217; ~  v. sg. wrzedzie XV p. post. PF III 
289; ~  n. pl. wrzodowie BZ Ex 9, 9; ~  g. pl.
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wrzodow XV med. SKJ I 66, ca 1470 MamLub 
274, Rozm 217. 394; ~  ac.pl. wrzody Rozm 202. 
216. 226, etc.

Z n aczen ia:  1. 'ropny naciek na skórze lub 
błonie śluzowej, wrzód, ulcus, exulceratw : Bog- 
day mu zaległ vsta wrzoth! Slota w. 26; Twarda 
pokuta, ale rozumna, gest yako na wrzot albo 
na raną... ostra mascz XV med. R XXII 241; 
Bodoo wrzodowye (ulcera) a mochyrze *nodote 
na lyudzech y na dobitku BZ Ex 9, 9; Rani czo 
pan wrzodem egipskim (ulcere Aegypti) BZ 
Deut 28, 27; Rani czo pan wrzodem psotnim 
(ulcere pessimo) na kolanoch y lytkach ib. 
28, 35; Gdisz przynyeszly (sc. związek fig) 
a wlozily na wrzód gego (super ulcus eius), 
y vzdrowyon gest BZ IV Reg 20, 7; Pus, gl. 
morbus wrzód, quoque durescit, cum... sub 
cute crescit 1466 R XXII 19; Wrzodow (GIDom 
68: ran) vlceribus (qui, sc. mendicus, iacebat 
ad ianuam eius ulceribus plenus Luc 16, 20) 
ca 1470 MamLub 274, sim. Rozm 394; Intercus 
solzą albo zaszkorzny wrzód ca 1500 Er z 123; 
Sczenyąta... lyzaly yego vrzody (ulcera Luc 
16, 21, GIDom 68: rani) Rozm 394.

2. *choroba, niemoc, morbus, aegritudo, infirmi- 
tas5: Nocte et die... fui... in labore et erumpna, 
gl. sc. morborum w nądzy wrzodow (II Cor 
11, 27) XV med. SKJ I 66; Zarażony wrzód 
contagiosus morbus ca 1500 Erz 123; Wrzód 
morbus ib.; Tamo nyzadny nyest ('nie jest’) 
vdrączon yrzodem (morbo) albo którą bo- 
lyesczyą Rozm 25; Nathychmyast trudny vrząd 
(leg. wrzód) y (leg. ji 'go5) nagabal (graviori 
morbo impeditus est) ib. 107; O tern, yze myły 
Yesus nygdy nye postał nyemoczen od naga- 
banya ktorego vrzoda ib. 157; Dal ym (sc. Jesus 
apostołom) mocz, aby... vzdravyaly vschytky 
vrzody y yschytky nyemcczy (ut... curarent... 
morbos aut infirmitatem) ib. 202, sim. ib. 216. 
226.230; Ktoremkolyye vrzodem, to yest nyemo- 
cza, były zarazeny (morbidos), lyybo yyelykym, 
lyvbo malem ib. 217; Yze czlovyeczy rodzay, 
yen yest byl peln nyemoczy, bolyesczy, vrzodow 
(morbos) ib.; Vrzod albo nyemocz przez mya 
vzdrovyona ib. 223, sim. ib. 224; ~  wielgi 
wrzód 'padaczka, morbus comitialis, epilepsid: 
Yz Marczin... Jacuba... ne bil any w ogen 
motał, ale sze szam ot welgego wrzoda w ogen 
wrzuczil 1418 Kościan nr 666; ~  przenośnie 
'coś szkodliwego jak zaraźliwa choroba, pestis5: 
O, quam venenosa pestis, o yako szloszlywy 
wr<z)edze, veneratur falsus testis XV p. post. 
PF III 289; Procedit enim ex ea (sc. ira) impa- 
ciencia.. .,  procedit discoidia ..., procedit homi- 
cidium... Quare fugite pestem, morovi wrzód,

hanc? Quoniam cor hominis perturbat XV 
p. post. WislRp nr 2416.

Wrzucać się fo rm y: praes. ind. 3. sg. wrzuca 
XV in. GIKazB II 96; 3. pl. wrzucają XV 
in. GIKazB II 82; ~  inf. wrzucać Sul 87; ~  
praet. 3. sg. m. wrzucał 1394 HubeZb 69.

Z n aczen ia: 1. wrzucać się w dziedzinę itp. 
'siłą zajmować czyjś majątek, dobra, praeter 
ius bona alicuius apprehendere*: Jacosmi mi t0 
lanko widzelili..., czo sse Marczin w no 
wrzucał 1394 HubeZb 69; Tegdi w gich dzyedzini 
albo gymyenya to iste xanząn wwyanzowacz 
albo wrzuczacz syąn nye ma (ad suam heredi- 
tatem... se intromittere non habebit facultatem) 
Sul 87.

2. 'zajmować się nieswoimi sprawami, se rebus 
alienis immiscere, interponere': lam spirituales 
intromittunt se, wrzvczayo so, de consiliis 
temporalium XV in. GIKazB II 82; Leprosi 
deberent a sacerdotibus mundare, per quos 
intelliguntur peccatores, quorum iudicium ad 
solos pertinet sacerdotes. Wnde qui eos iudicat, 
intromittit se, wrzucza so, de iudicio alieno 
ib. 96.

Cf. Wzrzucać
Wrzucenie 'zajęcie siłą czyjegoś majątku, actus 

praeter ius bonorum possessionem apprehendendi : 
O ctore *wrzrzuczene Smichna na mo żało
wania), czo gey macz dala, za thom gey ya 
dosicz yczynil 1425 KsMaz II nr 1449. ~  Może 
należy czytać wzrzucenie.

Wrzucić, Wdrzucić, Wrucić, Wr(z)ucić się 
fo rm y: praes. ind. 1. sg. wrzucę BZ Nah 3, 6;
2. sg. wrzucisz BZ Tob 6, 19; 3. sg. wrzuci XV 
p. pr. R XLVII 358, BZ Num 19, 5. 6. 35, 20;
3. pl. wrzucą Rozm 343. 567; ~  imper. 2. sg. 
wrzuci ca 1470 MamLub 160, Rozm 372; 1. pl. 
wrzucimy XV p. pr. SKJ I 313; 2. pl. wrzućcie 
Rozm 413. 490; ~  inf. wrzucić Sul 87, XV 
med. R XXIV 359, OrtMac 49, etc.; wdrzucić 
1468 AGZ XV 93; ~  praet. 1. sg. m. -śm wrzucił
1402 RtKon nr 142; -m wrzucił 1412 Kai nr 386, 
1446 AKPr VIIIa 50, 1446 ZapWarsz nr 758, 
etc.;f. -m wrzuciła 1438 Pozn nr 1598; 2. sg. m. 
wrzuciłeś 1396 TPaw IV nr 5344, 1468 StPPP 
II nr 3917; 3. sg. m. wrzucił jest FI Moys 1. 4, 
BZ Ex 15, 1. 4. Jos 2, 9; wrzucił 1388 TPaw III 
nr 1090, 1399 RtKon nr 74, 1400 Pozn nr 439, 
etc. etc.; wrucił 1403 Kai nr 93; / .  wrzuciła
1403 JA VI 208, 1407 Kościan nr 349, 1418 
Kai nr 634, etc.; 2. pl. m. wrzuciliście 1448 
AGZ  XI 332; 3. pl. m. wrzucili 1399 Pozn nr 413, 
1403 Kai nr 83, RZNum 15, 34. IV Reg 13, 21; -  
pląperf 3. sg. m. jest był wrzucił Gn 180b; ~  
condit. 3. sg. m. -by wrzucił Sul 86; 3. pl. m.
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by wrzucili 1408 Kościan nr 390; ~  part. praet. 
act. wrzuciwszy 1481 AGZ XVIII 218; ~  part. 
praet. pass. n. sg. f . wdrzucona Gn gl. 44a; 
neutr. wrzucono 1423 Pozn nr 1143; ~  fut. 
pass. 1. sg. f . będę wrzucona Naw 70; 3. sg. m. 
wrzucon będzie BZ Dan 3, 6 ; f  będzie wrzucona 
Rozm 281; neutr. (będzie) wrzucono Rozm 283; 
wrzucono (będzie) Rozm 178; 3. pl. m. będą 
wrzuceni Rozm 287; ~  condit. pass. 3. sg. m. 
-by wrzucon Rozm 397; neutr. -by było wrzucono 
Rozm 268; -by wrucono Rozm 268.

Z n aczen ia: 1. 'szybkim , silnym ruchem
umieścić kogoś, coś w czymś, wyjątkowo na 
czymś, zepchnąć kogoś w coś, inicere, (raptim) 
immittere, imponere, inferre : a. bez dodatko
wych określeń w języku polskim: Wrzuczi inicit 
XV p. pr. R XLVII 358; Gdy nayda kradzesz... 
w gego zamkv..., nyszlyby takye małe rzeczy... 
były, ysz ge mv noszono {pro moszono) oknem 
wrzvczycz (quod sibi ipsam, sc. rem, per fene- 
stram immittere... possent), za tho może na 
krzyszy praw bycz OrtOssol 43, 1, sim. Ort Mac 
49; ~  przenośnie: Wrzuczy {war. kal.: wrzvczicz) 
inire {pro inice; inice pedem tuum in compedes 
illius, sc. sapientiae Ecclus 6, 25) ca 1470 
MamLub 160.

b. z określeniami nazywającymi miejsce do
celowe działania: do czegoś: Venite, occidamus 
eum et mittamus in cysternam wrzuczimi do 
yamy (Gen 37, 20) XV p. pr. SK J1313; Nyekto- 
rzi pochowawaioc czlowyeka yzrzely lotri y wrzv- 
czily cyalo do grobu Elyzeowa (proiecerunt 
cadaver in sepulcro Elisei) BZ  IV Reg 13, 21;

(czymś) na kogoś, coś: Iestli kto z nyena- 
wisci czlowyeka gony albo lsciwye nan czimze- 
koly wrzyczy (si... iecerit ąuippiam in eum) 
BZ Num 35, 20; Tedi... Tobyas... wyiow s swey 
tobołki czostko syercza... ribi y wrzucyl ge na 
ziwe wogle (posuit eam super carbones vivos) 
BZ Tob 8, 2; Yedvo vrzvczyl {sc. Krystus) na 
szye suknyą, aze gy poczaly czyagn[y]ącz Rozm 
826; ~  przenośnie: wrzucić na kogoś ganiebność 
*okryć kogoś hańbą, aliąuem ignominia afficere5: 
Wrzyczo na cyo ganyebnoscy twe (proiciam 
super te abominationes) a przekorziznamy 
twimy droczicz cyo bodo BZ  Nah 3, 6; ~  ~  
w coś: Kaszalcy gest on goroczego olegu 
f  kacz bil nalacz y gestcy gy (sc. św. Jana) 
on byl... v on gorocy oleg frzuczil Gn 180b; 
Kona y wszadacza wrzwczyl gest (sc. gospodzin, 
Pul: wrzuczyl) w morze (deiecit in marę Ex 15,1) 
FI Moys 1, sim. ib. 4, BZ  Ex 15, 1. 4; Tako 
scoro iako myosso... wrzyczi w plomyen 
(flammae traditis) BZ Num 19, 5, sim. ib. 19, 6; 
Wrzucysz wnotrze ribye v ogen (incenso iecore

piscis) BZ Tob 6, 19; W tosz godzino wrzyczon 
bodze w pyecz (mittetur in fornacem) ognya 
gorocego BZ Dan 3, 6; W <k)thorekoly maky 
badą wrzvczona, czyebye proscha, gospodze 
moya! Naw 70; Bo wschelkye drzewo nye 
czynącze ovocza dobrego yyrąbyono bądzye 
<i) v ogyen yrzuczono (in ignem mittetur 
Luc 3, 9) Rozm 178; Podobnyey czy yest, aby 
yeden s tyoych czlonkow z<g)ynąl, nyzlyby 
wschytko czyalo tyoye yruczono {ib.: nyzby... 
było yrzuczono) v ogen (quam... mittatur in 
gehennam Mat 5, 29) ib. 268; Przetos kyedy 
bog trawą polną, która dzysch yest a yvtro 
bądzye wnyyecz {pro w pyecz ?) yrzuczona 
(in clibanum mittitur Mat 6, 30), tako odzyenya 
{pro odzyewa) ib. 281; *Wschekkye drzevo, 
które nye czyny dobrego ovoczv, bądzye zrą- 
byono y *vrzączono v ogyen (in ignem mittetur 
Mat 7,19) ib. 283; Vynydą anyely boży y odłączą 
złe od dobrych, y yrzuczą {R XXIV 359: 
wrzuczicz) ye v komyn ognyoyy (mittent eos 
in caminum ignis Mat 13, 50) ib. 343; Ydzy 
do morzą, yrzuczysch yądzyczą v vodą (mitte 
hamum Mat 17, 26) ib. 372; Vzytecznyey, by 
yemv yest kamyen mlynny wvyazal na yego 
schyyą, yszby vrzvczon y morze (si... proiciatur 
in marę Luc 17, 2) ib. 397; Yako rózga, która 
yyschnye a potem ya... yrzyczą v ogyen (in 
ignem mittent Jo 15, 6), aby zgorzała ib. 567; 
~  wrzucić w ciemnicę, we ćmy 'uwięzić, in 
carcerem mittere5: Naleszli czlowyeka zbye- 
rayocego drwa w dzen sobothni y podali gy 
Moyzeszovi y Aaronovi..., ktorzis to wrzycili 
gego w czemniczo (recluserunt eum in carcerem) 
BZ Num 15, 34; Synoyye krolevstva bądą 
yrzuczeny ynatrzne {leg. w wnętrzne) ve cznye 
{pro czmy, eicientur in tenebras exteriores 
Mat 8, 12) Rozm 287; Tedy kroi rzeki slugam: 
Szvyązavschy yemv rącze y nogy, vrzvczyesch y 
{leg. wrzućcież ji ego5) v *czyemnycza *vnątrzną 
(mittite eum in tenebras exteriores Mat 22, 13) 
ib. 413, sim. ib. 490; ~  wrzucić się w coś'wpaść 
w coś, incidere5: Yz Marczin... Jacuba woźnego 
ne bil any w ogen motał, ale sze szam ot welgego 
wrzoda w ogen wrzuczil 1418 Kościan nr 666.

2. *potępić, zganić, odrzucić, improbare, repre- 
hendere : Talis celebritas non est totaliter, 
simpliciter reprobanda wdrzuczona Gn gl. 44a; 
~  'unieważnić, irritum facere : Si quis ipsorum 
(sc. heredum) wruczil tych *kopczw sucza ex 
utraque parte, extunc tenetur L marcas perdere 
racione yadii 1403 Piek VI 162; Czo ten czlo- 
wyek szwem dzyeczyom dal a w gaynym 
szadzye... ythwerdzono, przeczyw themu nye 
może rzecz yego pany any może wrzvczycz

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



(hoc ipsius uxor contradicere non potest 
neque vacuum facere) Ort Mac 84; Si <Tha- 
rassy antefatum Ossiey) servare nollet vel con- 
dictamen inter ipsos factum non teneret, extunc 
Ossyey predictum forum pro area reicere al. 
wdrzuczycz potens erit 1468 AGZ XV 93.

3. wrzucić się 'zerwawszy się z  miejsca ruszyć 
pospiesznie, poskoczyć, prosilire, proruere*; Tunc 
Nossala transivit una cum suis hominibus contra 
cum suo opole. Tunc ipsi (.sc. Gorszczy) *wzzu- 
czili <się ?} post ipsos, za nimi, in silvas 1399 
Pozn nr 413; ~  *napaść, natrzeć na kogoś, 
zaatakować, vi irruere, ir ru m p e re Aczbi syąn 
*prigodzilo, zebi... kthokoli bąncz... na nyeko- 
go wrzvczil syąn (si contigerit, quod super ali- 
quem... quispiam... irruerit), gy zabycz 
chczancz..., takyego do sandu poswacz ma 
Sul 86; ~  wrzucić się w dziedzinę itp., na 
dzirźenie 'siłą zająć czyjś majątek, nieruchome 
mienie, possessionem bonorum vi apprehendere : 
Sicut Prandotha per duos annos Manouo 
pacifice tenuit a Derslao et vos ipsam subintrastis 
wrzucili <się) 1387 TPaw III nr 309; Sicut 
Woythco intromisit se, wrzuczil so, nostram 
super possessionem 1388 ib. nr 1090, sim. 1399 
RtKon nr 74, 1409 TPaw IV nr 1704; Wrzuciłeś 
so w mo *dzedzino non habens jus 1396 TPaw 
IV nr 5344; Ysz Jaszek ne wrz<u)czil szo 
w *Czaslaowa zastawo 1400 Pozn nr 439; 
Iakosm ia f  Ianuschewo *zastawo ne yrzuczil 
<się) 1402 RtKon nx 142; Yako *Stronko so 
wrzuczila w Szlotiszczice 1403 JA VI 208, sim. 
1407 Kościan nr 349, 1420 Kai nr 762; Yako 
Grzegorz wruczil so w Gnechowo coscz 1403 
Kai nr 93; Pro eo, quod se... iniecit vlg. wrzucił 
so w zapust 1403 KsZPozn nr 1541, sim. 1415 
Kościan nr 559, 1418 Kai nr 602, 1428 Kai 
nr 1011, etc.; Iaco czso MachnanaGranowskye 
żałowała, bi szo wrzuczili yey w zastawo, to 
ony spokoyno witrzimali mimo trzi lata 1408 
Kościan nr 390; Jacom są ne wrzuczil Meczcoui... 
we trzi czanszcy soltistwa 1412 Kai nr 386, 
sim. 1480 Czrs s. LXXXVII; Dorothea szye 
tam wrzuciła w yey posag 1418 Kai nr 634; 
Ysze Nykel wrzuczil szą <w> kmecza y w rolą 
paney Katherzyny, ne scysnawsy gey pravem 
1422 Pozn nr 1124; Yaco Woytek... byl w trzy- 
manu trzy łatą, nysly mu sza tąm wrzuczono 
etc. w yego sląth (leg. ślad) 1423 ib. nr 1143; 
Jacom ya we (pro ne) wrzuczil szą gwałtem na 
Falczino wyazane w dom 1446 ZapWarsz 
nr 758; Pro eo, quia vos yiolenter iniecistis vlg. 
wrzucziliscze sse in matrimonium suum, videlicet 
in Iaczimirz oppidum 1448 AGZ XI 332; 
Thedi xanząn w gymyenye yego ruschayąncze i
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

WRZUCIĆ

i nyeruschayąncze ma syan wrzuczicz (dux de 
suis bonis... se intromittere debebit) Sul 87; 
Tu te in ipsam aream iniciens al. wrzwczywszy 
szya, ipsam aream tenes 1481 AGZ XVIII 218; 
Jakom ya nye wrzuczyl sza gwałtem, pyenyadzy 
nye *zaplaczywsky, w dzerzawa Michała [la] 
1498 ZapWarsz nr 1808; ~  Jze Krczon... byl 
w d<z)irszenyu roley tey... a Micolay szą na 
gego d<z)irszenye wrzuczil gwałtem 1445 StPPP 
II nr 3239; ~  wyjątkowo o dochodach z opłat: 
Jakom ya szą nye wrzuczila w[y]e cz[s]la 
w szemne y wodne 1438 Pozn nr 1598; Mini- 
sterialis... recognovit, quia... citavit providum 
Michaelem Schyschka, civem et theloneatorem 
Rzeschouiensem pro eo, quia iniecit se al. wrzu
czyl syą in theloneum in Rzeschow 1475 AGZ 
XIX 23; ~  ~  przenośnie 'nagle opanować
kogoś, ogarnąć, irruere, afficere : Znam, ze bog 
podda wam zemyo, bo strach wasz vrzvczil syo 
gest na nasz (irruit in nos terror vester) 
a omdleli so wszitczi bidliczele BZ Jos 2, 9.

4. wrzucić się 'zwrócić się, skierować się, 
fłecti, dirigi : Dum avertit se a deo... et convertit 
se, vrzuczyl sya, ad impleccionem voluntatis 
dyaboli ca 1500 GIKazB I 55.

Wsadzać 1, *umieszczać, tu przenośnie, impo
rter e, hoc loco translate5: Bi schewschąd czirpyal 
kaszdą przecziwnoscz, albo od boga..., albo 
od dyabla, yaco sle misli, szle ządze, gesch on 
wschadza w naas XV med. R XXII 237.

2. 'pozbawiać wolności, swobody ruchów (przez 
umieszczenie w pętach, więzieniu itp.), compedi- 
bus rincire, in carcerem mittere : wsadzać 
w kłodę, łańcuch: Iaco Mirek bil Staszków 
czlowek, kedi gi wsadzał w dodo 1403 Pozn 
nr 726, sim. 1427 ib. nr 1269; Jaco Benak ne bil 
*Maagdalani... ani geg wsadzał w lanczuch 
1410 ib. nr 675.

Wsadzenie 'pozbawienie wolności, swobody 
ruchów (przez umieszczenie w pętach, wię
zieniu itp.), uwięzienie, actus compedibus ligneis 
vinciendi: w kłodę wsadzenie: Jaco pan Bar- 
thos... tych ludzy, czo yego stryka zabiły, ne 
pozadal v kłoda wzadzenya any gich v kłoda 
wzadzal 1427 Pozn nr 1269.

Wsadzić fo rm y: imper. 2. pl. wsadźcie BZ III 
Reg 22, 27; ~  inf. wsadzić Błaż 320, OrtOssol 
40, 2, XV p. post. RRp XXV 182, Rozm 109; -  
praet. 1. sg. m. wsadziłem ca 1470 Mam Lub 211; 
/ .  -m wsadziła 1415 Kościan nr 529; 2. sg. m. 
wsadził jeś Pul 79, 10; 3. sg. m. wsadził 1403 
HubeZb 103, 1412 KsMaz I nr 1919, 1419 
Pozn nr 1047, etc. etc.; 3. pl. m. wsadzili BZ 
II Par 28, 15, XV p. post. R XXIV 94, Rozm 108, 
etc.; ~  pląperf. 3. sg. m. by wsadził Rozm 107;
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był wsadził 1393 Pozn nr 177; ~  condit. 2. 
sg. m. -by wsadził BZ Jer 29, 26; 3. pl. m. 
-by wsadzili Rozm 267; ~  part. praet. pass.
n. sg. m. wsadzon 1425 Kościan nr 1228, Błaż 
321, ca 1470 MamLub 196; neutr. wsadzono 
ca 1470 MamLub 143; ac. sg. neutr. wsadzone 
Rozm 375; ~  inf. pass. sg. m. być wsadzon 1498 
MacPraw VI 273; ~  praes. pass. 3. sg. neutr. 
wsadzono bywa XV p. pr. SKJ I 313; ~  praet. 
pass. 3. sg. m. był wsadzon Rozm 814; ~  condit. 
pass. 3. sg. neutr. -by wsadzono Dział 4; -by 
byłoby wsadzone Dział 41.

Z n a c ze n ia : I. 'umieścić gdzieś, ulokować, 
posadzić, imponere, inferre5: na coś: Tedi Iacob 
wsadzyl dzeczi y szoni na wyelblodi (impositis 
liberis ac coniugibus suis super camelos) BZ 
Gen 31, 17; Wsadziły ge (sc. więźnie) na do- 
bitczota (imposuerunt eos iumentis) a przewyedly 
do Iericho BZ II Par 28, 15; Adduxerunt asi- 
nam... et eum desuper sedere fecerunt a gy 
(sc. Jesusa) na nyą wsadzyly (Mat 21, 7) XV 
p. post. R XXIV 94, sim. Rozm 446; Judas... 
korona yszadzyl na glovą (diadema sibi impo- 
suit) Rozm 114; ~  w coś: Eze pan Micolay, 
kegdi prziszedl V0ch prze swe ymene, tekdi 
gi on yol y w szano wsadził 1403 HubeZb 103; 
On roko sw0 vlapyl gi (sc. gołębia) y wsadził gi 
zasyo w korab (intulit in arcam, MamLub 1: 
wsadzyl) BZ Gen 8, 9; Wszadzyly y (leg. ji 'go’) 
v kądz pełną olyą (leg. olija, in arcam plenam 
demersum, sc. corpus) Rozm 108.

2. 'pozbawić wolności, swobody ruchów przez 
umieszczenie w pętach, więzieniu itp., uwięzić, in 
yincula conicere, in custodiam tradere, in carcerem 
m i t t e r e Jako Swanthomir uszedł Swanthomi- 
rowi s twerdze o penandze, o gesz gi bil vszadzil 
1393 Pozn nr 177; Duxisti me ad dominum 
capitaneum et incipasti al. wssadzyl 1468 StPPP 
II nr 3895; Vsadzylem misi (percussit... Iere- 
miam prophetam et misit eum in nervum Jer 
20,2) ca 1470 MamLub 211; Iussit eam (sc. Ka- 
therinam)... in obscuro carcere recludi wsadzycz 
XV p. post. RRp XXV 182; ~  do czegoś: Przes 
no<c> wsadzon (sc. św. Błażej) do cyemnyce 
Błaż 321; ~  w coś: (w ciemnicę, jęc(s)two, kaźń, 
kłodę, pęto, twierdzą, wieżą): Jakom przetho 
wszadzila thego czloweka w twerdzo, ysz rankom 
ne mai 1415 Kościan nr 529; Ysze Comendor 
ne saszedl Nicolao... drogy... y ne wszadzil go 
w kłodą 1419 Pozn nr 1047, sim. 1425 Kai nr 815; 
Ize xandz Januss sam swą moczą wsadzyl 
swego czloweka w Przylepicze, panye Doch- 
ny wy ano, przes ge vole w ge twerdzą 1421 
Kościan nr 918; On nye chczal (sc. prawu stać) 
y o tho *wsaczon w t[e]werdzą 1425 ib. nr 1228;

Rozgnewaw sye sodza przykazał gy... sasyo 
w cyemnyczo wsadzycz (in carcerem retrudi 
fecit) Błaż 320, sim. Rozm 109; Wsadzcye tego 
mosza w cyemnyczo (mittite virum istum in 
carcerem) BZ III Reg 22, 27; Abi gy wsadził 
w kłodo a w cyemnyczo (ut mittas eum in 
nervum et in carcerem) BZ Jer 29, 26; Tegodla 
nye myelyby go (sc. przysiężnika) wszadzicz 
(OrtMac 45: szadzacz) w yaczthwo (ipsum in 
captivitatem mittere) OrtOssol 40, 2; Kako (pro 
tako) woyth wszadzyl go w yacztwo (iudex 
illum in potestatem posuit) ib. 90, 3, sim. 
Ort Mac 123, Rozm 106; Aczby kapłana... 
w gyączstwo wsadzono (ubi clericus... esset... 
detentus, Sul 4: w yanthswye dzirzan), tedy ta 
parrochia ma bycz zaklyątą Dział 4; Ipsum 
(sc. hominem) incarceravit in domo tua... al. 
wszadzyl w *kasnu 1471 AGZ XV 127; Ysz 
<Mi)kolay... wyazal czlovyeka... mego yawszy 
hy, w pathofsz] y (leg. ji *go’) wszadzyl 1497 
ZapWarsz nr 1798; Thakowi ma bicz wsądzon 
wieżą (leg. w wieżą, debet in turrim reponi) 
1498 MacPraw VI 273; By ('był5) wszadzyl go 
(sc. Herod Antypatra) w yenstvo (posuit eum 
in custodiam) Rozm 107; Ssądzya poda czye 
slugam..., aby czye wssadzyly y czyemnyczą 
(ne... in carcerem mittaris Mat 5, 25) ib. 267; 
O tern, yako było tez mylego Iesucrista 
v czyemnyczą yszadzyly czemną ib. 732; Pus- 
czyl ym tego, który byl prze mazaboystyo 
yssadzon w czyemnyczą (qui... missus fuerat 
in carcerem Luc 23, 25) ib. 814.

3. (o roślinach, deplantis) 'umieścić korzeniami 
w ziemi, zasadzić, inserere, plantare*: Erit 
(sc. benedictus yir) quasi lignum, quod trans- 
plantatur, wsządzono bywa, super aquas (Jer 
17, 8) XV p. pr. SKJ I 313; <U>stawyamy, 
aczby nyektore sczepye byłoby yvsz wsczepyone 
y wsadzone (si aliquae plantationes iam insertae 
et radicatae, Sul 49: gdyby kthore sczepi 
wsczepyone a yvsze przyąthe)... y chczalby ge 
wykopacz, tedy... ma gych połowiczą ostawycz 
Dział 41; Wsadzono plantatum (tempus plan- 
tandi et tempus evellendi, quod plantatum 
est Eccles 3, 2) ca 1470 MamLub 143; Vssadzon 
plantatus (neque plantatus..., neque radicatus 
in terra truncus eorum Is 40, 24) ib. 196; Wsa
dzyl yesz (FI: sadził ies) korzenye yey (sc. win
nice, plantasti radices eius) Pul 79, 10; Yeden 
myal drzeuo fygove w svoyey yynnyczy ysza- 
dzone (arborem... plantatam Luc 13, 6) Rozm 
375.

4. łża, kurwy macierze syna (komuś) wsadzić 
'nazywać kogoś kłamcą, skurwysynem, aliąuem 
mendacem, filium meretricis appellare’ : Czsom
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\czinil Bartholomeyewi, tom yczinil, kedi mi 
lsza wsadził 1412 KsMaz I nr 1919; Czom vczinil 
Thomkowi, thom vczinil za gego poczothkem, 
kędy cvrvi maczerze ssina wsszadzil 1433 Zap- 
Warsz nr 412.

Wschadzać 1. *wznosić się w górę, ascendere, 
sursum tolli': Vsrzeli dim w myescze az kv nyebv 
wzchadzayoczi (ad caelum usque conscendere) 
BZ Jos 8, 20.

2. *nadchodzić, pojawiać się, apparere : Que 
est ista, que progreditur, wschadza (SKJ V 273: 
pochodzy, ib. 276: gydze), quasi aurora zorza? 
(Cant 6, 9) XV med. SKJ V 277.

3. *wydobywać się z ziemi, odradzać się, 
pullulare, renasci : Wschadzaya (war. kal.: 
pankayą schią) pululant (ut sit memoria illorum, 
sc. iudicum, in benedictione et ossa eorum 
pullulent de loco suo Ecclus 46, 14) ca 1470 
Mam Lub 178.

Cf. Wchadzać
Wschodowy 'taki jak wschodzące na horyzoncie 

słońce, pełen blasku, ognia, soli orienti similis, 
igneus, ardens*: lam ... roseos sol stabulabat 
equuos, ad sua pirogeus, gł. igneus equus solis 
wschodowy, flegeton, gl. talis equus, philogeus 
eous pabula iam spirat 1466 R XXII 25.

Wschodzić fo r  m y : praes. ind. 3. sg. wschodzi 
ca 1430 GIKazB II 23, BZ Gen 32, 26, 1466 
R XXV 137, etc.; 3. pi. wschodzą Sul 81; -  
imper. 2. pl. wschodźcie BZ  Num 14, 42; ~  
part. praes. act. adi. n. sg. m. wschodzący XV 
med. Zab 523; / .  wschodząca XV med. GIWroc 
68 r; ~  inf. wschodzić BZ I Reg 27, 8, Rozm 
270; ~  praet. 3. pl. wschodziły Sul 73.

Z n a czen ia : 1. 'iść, wstępować w górę, wcho
dzić, ascendere, ad locum editiorem scandere : 
Nye wzchoczcze wz goro (nolite ascendere, 
sc. verticem montis), bocz nye boga s wami 
BZ Num 14, 42.

2. 'ruszać w drogę, wdzierać się w obcy kraj, 
ascendere, (vi) ingredi : Zatim Dauid pocznye 
wschodzicz (ascendit) a moszowye gego, a brały 
łupi w tich myescyech Gedzuri a Geti BZ I 
Reg 27, 8.

3. (o słońcu, zorzy, de sole, aurora) 'pojawiać 
się na wschodnim horyzoncie, podnosić się nad 
horyzont, oriri, exoriri : Que est ista, que 
ascendit, wszchodzy, sicut aurora? (Cant 6, 9) 
ca 1430 GIKazB II 23; Que est ista, que progre
ditur quasi aurora consurgens zorza *wscho- 
dzocza? (Cant 6, 9) XV med. GIWroc 68r; Puszcz 
myo, bocz yusz zorze wschodzy (ascendit aurora) 
BZ Gen 32, 26; Luce ter yndecies promicat, 
gl. resplendet wszchodzy, alma dies 1466 RRp 
XXII 26; Który (sc. ociec niebieski) sloncze

svoye przepyscza wzchodzycz (qui solem suum 
oriri facit Mat 5, 45) y na zle, y na dobre Rozm 
270; ~  (o bogu, de deó) wschodzący z wysza 
'przybywający z wysokości, veniens ex altoy: 
Nawyedzyl nasz wschodzaczy s *wyszcha visi- 
tavit nos oriens ex alto (Luc 1,78) XV med. 
Zab 523.

4. (o roślinach, de plantis) 'wydobywać się 
z ziemi, kiełkować, wschodzić, oriri, e nas ci': 
Semen cito nascitur wszchodzy 1466RXXV 137.

5. 'powstawać, zaczynać się, oriri, exoriri : 
Przewrothny obiczay w othkladanyy rokow 
yyecza pospolitego... do they doby chowan byl, 
s gegosz przysągy y krziwoprzysąszstwa wscho
dziły (diyersa iuramenta et periuria oriebantur) 
Sul 73; Nyeyeny przecziwnosczy... myedzy 
naszymy slachcziczy wszchodzą (oriuntur) na 
lowyskach Sul 81.

6. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Wszchodzi oritur XV ex. ErzGlos 181.

Cf. Wchodzić
Wschopić, Wschopić się 'pochwycić, porwać, 

unieść z sobą, arripere, raperey: Rosyeio ge 
iako myrzwo, iasz to wyatrem biwa wschopyona 
na pysczi (quae vento raptatur in deserto) 
BZ Jer 13, 24; Wschopy (war. kal.: vezmye) 
tollet (yentilabis eos et ventus tollet, et turbo 
disperget eos Is 41, 16) ca 1470 MamLub 197; — 
wschopić się 'szybko zerwać się z miejsca, 
raptim surgere : Ona richlo wschopywszy szo 
y skrila modli (illa festinans abscondit idola) 
BZ Gen 31, 34. ~  Bohemizm.

Wschopienie 'pochwycenie, porwanie, uniesie
nie z sobą, actus arripiendi’ : Wzchopenye rapcio 
M W  gl. 64. ~  Bohemizm.

Wschować 'wychować, wy karmić, wyżywić, 
wyhodować, educare, nutrire, alere5: a. o ludziach, 
de hominibus: Na wodze postrobenstwa
wzch<o)wal (Pul: wschowal) me (educavit me) 
FI 22, 2; Wschowaycze (war. kal.: yychovaycze) 
educate (vos, patres,... educate illos, sc. filios 
yestros, in disciplina et correptione domini 
Eph 6, 4) ca 1470 MamLub 287; Przyschedl 
(sc. Jesus) do Nazareth, gdzye byl wzchoyan 
(ubi erat nutritus Luc 4, 16) Rozm 250; ~  
b. o zwierzętach, de animalibus: Wzchowal 
(war. kal.: vchoval) fouit (ibi habuit foveam 
ericius et enutriyit catulos..., et fovit in umbra 
eius Is 34, 15) ca 1470 MamLub 194. -  Cf. 
Wschowający. ~  Bohemizm.

Wschowający 'sługa urodzony i wychowany 
w domu chlebodawcy, servus vernaculus, verna : 
Wszitczy mozowye domu gego, tako wscho- 
wayoczi (tam vernaculi, Stary Testament Cardy: 
wzchowanci), yako zakupyenczi y *czudzoszen-
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czi, pospołu obrzazany so BZ Gen 17,27.
Bohemizm. l
Wschowaniec 'sługa urodzony i wychowany 

w domu chlebodawcy, servus vernaculus, \erna : 
Mnyey ges to {pro mnye ges ty) nye dal syemye- 
nya a tocz wschowanyecz (yernaculus) mnogy 
(pro moy) bodze dzedzycem mego sbosza BZ 
Gen 15, 3, sim. 1471 MamKal 8; Mlodzenyecz 
w ósmy dnyoch bodze obrzazan..., tako wscho
wanyecz (tam vernaculus) yako zakupyenyecz 
BZ  Gen 17, 12. ~  Bohemizm.

Wschód f o r m y : n. sg. wschód FI i Pul 102, 12; 
~  g. sg. wschoda FI 49, 2, FI i Pul 74, 6. 106, 3, 
etc., Rozm 379; wschodu ca 1420 R XXIV 83, 
1423 Kai nr 700, XV med. SKJ V 264, etc.; ~  
d. sg. wschodu FI i Pul 67, 36, BZ Gen 12, 8, 
Ex 38, 13, etc.; ~  ac. sg. wschód (1342) 1720 
DokMp IV 75, BZ Gen 4,16. 10, 30, etc.; ~  i. sg. 
wschodem Aleksy w. 181, (1487) 1566 AGZ  IX 
131; ~  /. sg. (na) wschodzie BZ IV Reg 23, 3. 
Neh 8, 4, EwZam 293; wschodu XV med. SKJ 
V 264; ~  g. pl. wschód Pul 124 arg. 133 arg.; 
wschodów BZ Neh 3, 15, Pul 119 arg. 125 arg., 
etc. ; ~  ac. pl. wschody BZ II Par 9, 11; ~  /. p l  
(po) wschodziech BZ Ex 20, 26.

Z n aczen ia:  1. estrona świata, w której 
pojawia się rano słońce, oriens, mundi pars, 
qua sol orituF: Spewaycze bogu, iensze *wstopil 
na nebossa nebos ku wschodu (ad orientem) 
FI 67, 36, sim. Pul; Bo ani ode wzchoda (ab 
oriente), ani od zachoda, ani od pustich gor 
FI 74, 6, sim. Pul; Gelyko gest wschód od zapada 
(ąuantum distat ortus ab occidente), daleko 
yczynyl od nas lychoty nasze FI 102,12, sim. Pul; 
Vidimus enim stellam eius in oriente na wschodu 
(Mat 2, 2, EwZam 293: na wschodzye szloncza) 
XV med. SKJ V 264; Morza (leg. morzę) na 
wszchoth, na polvdnye a ymyem tho dzalo 
czuthnye De morte w. 162; ~  Stani swe rosbyo 
przed stanem zaslybyonim, to gest kv wzchodv 
slyneczney strony (ad orientalem plagam, BZ 
Jos 7, 2: kv wzchodv slyneczney stronye) BZ 
Num 3, 38; ~  słońca, słuńca, słuneczny wschód, 
wschód słońca, słuńca, słuneczny: Wezwał zemo 
od sluncza wzchoda (a solis ortu, Pul: ode 
wschodu sluyncza) asz do zachoda FI 49, 2; Ode 
wschoda slyncza (a solis ortu) asz do zapada 
FI 106, 3, sim. Pul, sim. BZ  Gen 11, 2. 13, 11, 
Rozm 379; Multi ab oriente, od wszchodu szlun- 
cza (Rozm 287: ode wschodą... sloncza),... 
yenient (Mat 8, 11) ca 1420 R XXIV 83; JEcce 
magi ab oriente, madrczy od sloncza wschodu 
(EwZam 293, Rozm 76: od wschody sloncza), 
yenerunt Iherosolimam (Mat 2, 1) XV med. 
SKJ W 264; Bidlyl (sc. Kain) zbyegem na wzchot

sloncza (ad orientalem plagam) <w> pyrwszey 
kraynye od raya BZ Gen 4, 16, sim. ib. 10, 30. 
Num 2, 3, Rozm 183; Ottod poydze przeczy w 
wschodu sluncza (contra orientem Bethel) ku 
górze Betel a ode wschodu sluncza Hay (ab 
oriente Hai) BZ Gen 12, 8; Bodzesz roszyrzon 
na wschot sluncza y na zachód (ad occidentem 
et orientem) ib. 28,14, sim. ib. 29,1, EwZam 294; 
Alye przeczyw wschodu slunecznemu (contra 
orientem) pyoczdzyeszyot lokyeth ydzelal oponi 
BZ Ex 38, 13; Z Aran prziwyodl my o kroi 
Balaak moabitski s gori slynecznego wzchody 
(de montibus orientis) BZ Num 23, 7; Parata 
est sibi (sc. animae s. Benedicti)... via luci- 
dissima a terra usque ad celum versus orientem 
na wschot sloncza ca 1500 GIKazB I 86; Bo yako 
lyskayycza yynydzye na wschód sloncza (ab 
oriente Mat 24, 27) Rozm 483; ~  wschód zimny 
*miejsce na horyzoncie, w którym pojawia się 
rano słońce zimą, południowy wschód, punctum 
inter ortum et meridiem spectans, quo sol in 
hieme orituF: Vadunt (sc. limites) yersus ortum 
solis hiemalem al. na wschód zimny usque ad 
fluvium (1342) 1720 DokMp IV 75; ~  w błędnym 
tłumaczeniu lac. auster: Królewna Saba ode 
wschoda sloncza (GIKazB I 65: od zachody 
sloncza) ystanye (regina austri surget Luc 11, 31) 
v ssadny dzyen Rozm 304.

2. 'pora, o której pojawia się zorza lub rano 
słońce, poranek, tempus, quo aur ora vel sol orituF: 
Bośmy bili tego dnya w Pacosczy czali dzen ot 
*slunczo wschodu do sluncza *zachodo 1423 
Kai nr 700; Dzerzcye kopye ode wschodu zarze 
(ab ascensu aurorae) BZ  Neh 4, 21; Cme<t)ho- 
nes habent ire ad laboiandum campi... antę 
ortum solis al. przed wsch<o)dem sloncza (1487) 
1566 AGZ IX 131.

3. *stopień, schodek, gradus, scalarum pars5: 
Yacom ya Goszko ne pchnol se wsz<ch)oda, 
*stoyo sz no w roczech 1405 KsMaz I nr 594; 
Thv pod wszchodem leszal, kaszdi nany pomyge, 
szlą wodą lal Aleksy w. 181; Stal kroi na wscho
dzę (super gradum) y slyybyl przed bogem BZ 
IV Reg 23, 3; Zabywszy, rinna gy (sc. Andrzeja 
Tęczyńskiego) wlekły, na wschód nogy wloszyly 
Tęcz w. 10; ~  Nye wstopysz po wschodzech 
(per gradus) ku ołtarzu memu BZ  Ex 20, 26; 
Z nyegosz ydzalal kroi, to gest z drzewa cyso- 
wego, wschodi (gradus) w domv bozem BZ II 
Par 9, 11; Brono ylyczno ydzalal sin Sellum... 
y muri około ribnyka Syloe... az do wschodów 
krolyowich (usque ad gradus) BZ Neh 3, 15; — 
okrąg wschodu 'schody kręcone, scala in spiram 
ducta : Okragem wschodw per cocleam (ostium 
lateris medii in parte erat domus dextrae et per
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cocleam ascendebant in medium cenaculum III 
Reg 6, 8) ca 1470 MamLub 79; ~  'podwyższenie 
dla mówcy, podium, soliunrf: Stal Ezdras pysarz 
na wschodzę drzewyanem (super gradum lig- 
neum), gen bil yczinyl ku mowyenyv BZ Neh 
8, 4; ~  pienie wschod(ow) *psalmy gradualne, 
śpiewane prawdopodobnie przez pobożnych przy 
wchodzeniu po schodach do świątyni jerozolim
skiej, psalmi, qui a fidelibus gradus templi Iero- 
solimitani ascendentibus cantabantur9: Pyenye 
wzchodow, to iest radoszcz myszlyly o wstopa- 
nyu duchownem Pul 119 arg., sim. ib. 125 arg. 
126 arg., etc.; Pyenye *wszkhod (canticum 
graduum, Pul 133 arg.: wzchod, ib. 128 arg.: 
*wzchodoch) Pul 124 arg.

4. 'wejście (tu do doliny Emat), introitus, 
ostium9: Vczinyl Salomon swyoto... a wszitek 
Israhel s nym, zbór wyelyki ode wschodu 
*Emach (ab introitu Emath) asz do produ 
egypskego BZ II Par 7, 8.

Cf. Wchód
Wschylić się 'pochylić się (dla wypoczynku), 

declinari, inclinari (? ):  Caph wykłada sze 
schylyony, bo czlowek vstaly wyelykym wy- 
czyęstwem zoda sze wzchylycz (cupit dissolvi) 
Pul 118 arg. 6.

Wsiać 'posiać, zasiać, seminare, serere9: Tez 
podobno krolewstwo nyebyeskye zyarnv gor- 
czycznenw, które czlovyek wszyawschy (leg. 
wziąwszy) wszy<e)ge na svey roly (seminavit 
in agro suo Mat 13, 31) Rozm 340; Które zyarno 
vzyavschy czlovyek y vszyeye na svym ogrodzye 
(quod acceptum homo misit in hortum suum 
Luc 13, 19) ib. 377.

Wsiadacz 'jeździec, eąues9: Kona y wszadacza 
(ascensorem Ex 15, 1, Pul: wszyadayoczego, 
BZ: geszdcza, który na nyem szyedzal, Psałterz 
podiebradzki: wsyedagyczieho, Psałterz głoso
wany: wsedacze) wrzwczyl gest w morze FI 
Moys 1.

Wsiadać fo rm y: praes. 2. sg. wsiadasz Pul 
Hab 13; ~  part. praes. act. adi. g. sg. m. wsiada
jącego BZ Nah 3, 2; ac. sg. m. wsiadającego 
Pul Moys 1; ~  praet. 3. sg. m. wsiadał Rozm 118;
3. pl. m. wsiadali są FI 75, 6; wsiadali Pul 75, 6.

Z n aczen ie: 'zajmować pozycję siedzącą na 
grzbiecie zwierzęcia (konia, osła) używanego do 
jazdy pod wierzch, dosiadać (konia, osła), 
insidere, ascendere (eąuum, asinum)9: Drzemali 
wszistczy, gisz wsadali so (Pul: wszyadaly) na 
cone (qui ascenderunt equos) FI 75, 6; Glos... 
geszczcza wsyadaiocego (vox... equitis ascen- 
dentis) BZ Nah 3, 2; Ienze wszyadasz na konye 
twoye (qui ascendes super equos tuos Hab 3, 8) 
Pul Hab 13; Po pvsczy ydącz Iesus cząsto byegal,

drugdy wszyadal na osia (residens in asino 
quievit) Rozm 118; ~  wsiadający 'jeździec, 
eąues9: Konya y wszyadayoczego (ascensorem 
Ex 15, 1, FI: wszadacza, BZ: geszdcza, który na 
nyem szyedzal) wrzuczyl w morze Pul Moys 1.

Wsiadło błędna lekcja wydawcy: Wssyadlo 
percissorium 1476 A K L itlll 108. ~  C f Rozsiąść 
się.

Wsiączny corruptum pro usieczny czy usieczo- 
ny: usieczna. usieczona rana 'rana zadana 
bronią sieczną, rulnus ferro acie instructo illatum : 
Aczby czo Micolay Paulovi vczinil, to vczinil za 
yego poczanthkem, isz mv pirzveyg Pauel 
*wfszucną raną dal 1415 Kai nr 496. ~  Cf. Siec, 
Usiec.

Wsiągać cf. Wściągać
Wsiągnąć cf. Wściągnąć
Wsiągnienie cf. Wściągnienie
Wsiąkać wsiąkać w się 'wchłaniać w siebie, 

nasycać się, bibere, haurire9: Ceram teretem 
stupa calens bibit obła goraianczi knoth wsianka 
w sia 1444 R XXIII 305.

(Wsiąść) Wsieść fo rm y: praes. ind. I. sg. 
wsiędę 1500 ListTat 174; 3. sg. wsiędzie De mor te 
w. 447; ~  praet. 1. sg. m. -m wsiadł 1428 Zap- 
Warsz nr 2905; 3. sg. m. wsiadł 1428 ZapWarsz 
nr 2905, Aleksy w. 151, BZ III Reg 13, 13; -  
condit. 3. pl. m. by wsiedli BZ IV Reg 18, 23; 
~  condit. praet. 3. s g .f  -by była wsiadła Gn 3 b ; 
~  part. praet. act. wsiadw BZ III Reg 13, 28; 
wsiadwszy 1471 ZapWarsz nr 3025.

Z n aczen ie: 'siadając umieścić się na czymś, 
insidere, ascendere9: Rzeki ku swim sinom: 
Osyodlaycye my osia. A gdisz osyodlaly, wsyadl 
(ascendit) BZ III Reg 13, 13; ~  w coś : Wszyathl 
(sc. święty Aleksy) na morze w koga Aleksy 
w. 151; ~  na coś: Gdisbi szo bila Maria vtru- 
dzyla, tedyczby vocz ona bila nan (sc. na osła) 
fszadla Gn 3b; Jacom ya na Myemerzin vos 
wsyatl s yego szoni volyo 1428 ZapWarsz 
nr 2905; Eze Jan wsyatl na Myemerzin vos ib.; 
Tedi on wsyadw na osia y szedł (ille abisset) 
BZ III Reg 13, 28; Dam wam dwa tisyocza 
kony a wydzcye, bodzecyely moc myecz, ktorzi 
bi na nye wsyedly (an habere valeatis ascensores 
eorum) BZ IV Reg 18, 23; Sly mnych..., 
geszthly wszadze na szkapycza,... czasztho 
koszyelcze *przeffvacza De morte w. 447; 
Jakom ya wszathwschi na vosz Mykolayow... 
ny vderzilem go kygem 1471 ZapWarsz nr 3025; 
~  wsieść na szyję czemuś 'stanąć na czele 
czegoś, ducem fieri : Yestbly gonyecz brata 
naschego prziyedze... k nam, thedy ya wszyądą 
na schyyą woyskv swemv 1500 ListTat 174.

Wsieść cf. Wsiąść
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342 WSIĘGAĆ WSKAZAĆ

Wsięgać cf. Wściągać
Wskarcenie *karcenie, ganienie czy też to co 

budzi odrazę, jest godne nagany, castigatio vel res 
castigatione dignd : Iniusticia, abhominacio
*swcarczene, fskarczene vel scherednoscz, vel 
sprostnoscz XV p. pr. R XXII 333.

Wskarmiać 'dostarczać jedzenia i napoju, 
alere, nutrire : Reficiebant naprawyaly, wskar- 
myaly (barbari vero praestabant non modicam 
humanitatem nobis, accensa enim pyra, reficie
bant nos omnes propter imbrem Act 28, 2) 1471 
MamKal 303.

Wskarmić 'wyżywić, wy karmić, enutrire, alere* : 
Prze ymyę twe wywyedzyesz mye y wzkarmysz 
mye (enutries me, FI: vkarmisz me) Puł 30, 4.

IWskassky pi. tantum, fco?. ' szczodrzeniec 
austriacki, Cy//sw.s Austriacus L. a. wrotycz 
pospolity9 Tanacetum \ulgare L .*: Citisum wska- 
ssky, wroth XV ma/. R X X II39. -  Cf. Wrót 1.

Wskazać f o r m y : praes. ind. 1. sg. wskażę BZ 
I Reg 20, 9; 3. sg. wskaże ca 1428 P F 1 490; 1. pi. 
wskaźem 1419 MacPraw V I417; 2. pl. wskażecie 
ca 1428 PF 1490; 3. pl. wskażą BZ Deut 1, 22; ~  
inf. wskazać ca 1428 PF I 490, 1443 TymProc 
344, Sul 86, etc.; — praet. 1. sg. m. -m wskazał 
1500 ListTat 174; 3. sg. m. wskazał jest FI i Pul 
110, 8; wskazał 1415 Kościan nr 538, BZ  Ex 
18, 6. Jud 11, 14, etc.; 3. pl. m. wskazali są BZ 
Gen 50, 16; wskazali BZ III Reg 20, 17, XV 
p. post. R XXV 173; — part. praet. pass. n. sg. 
neutr. wskazano BZ Jos 2, 2. I Reg 19, 19. 21; 
g. sg. m. wskazanego ca 1428 P F I 490; ~  praet. 
pass. 3. sg. neutr. było wskazano BZ I Par 19, 17.

Z n aczen ia: 1. *przekazać wiadomość, po
wiadomić, pouczyć, poinformować, nuntiare, indi- 
care, denuntiare, promulgare : Wskazacz inti- 
mare ca 1428 PF I 490; Wskaszecze declarabitis 
ib.; Wskazanego insinuato ib. ; Wyslem może, 
ktorzisz oglodayo zemyo y wskazo (renuntient), 
ktoro drogo moglibichom wnidz BZ Deut 1, 22; 
— (przez kogoś) do kogoś: Brath zyączya cessa- 
rza przekopskyego... wskazał do czesarza prze- 
kopskyego povyadayącz mv, yako czesarz zavol- 
sky chcze czyągnącz kv Nyeprv 1500 ListTat 174; 
Yezdzil brath moy, Yamhvrczi soltan, do 
Mahmetowego grobv, przes kthoregom ya wska
zał poselsthwo do czessarza thvreczkyego ib.; — 
komuś: Gdikoli... wsy przebiwacz... ot pana 
swego odiycz bi chczyal, taky... przemyenyenye 
bidlenya swego... panu... wszkazacz bandzye 
vynyen (mutationem... intimare teneatur) Sul 
108; Gdi... przebiwacz wsy... drugego pana 
kmyeczya sbylbi, taky pan, cziy kmyecz yest 
sbyt, ma wskazacz panu (intimare debet do
mino), ktoregosch wsy przebiwacz sbyl ib.;

Wskazano krolovi (nuntiatum est regi) Iericho 
y powyedzano: Dwa moza wesslasta sam w noczi 
BZ Jos 2, 2, sim. ib. I Reg 19, 19. 21; Poznamly, 
ysze syo dokona zloscz oczcza mego przecyw 
tobye, wskaszo tobye (neąue enim fieri potest, 
ut... non annuntiem tibi) BZ I Reg 20, 9; 
Posiał Benadab, gysz to mu wskazały (qui 
nuntiaverunt ei) rzekoc: Moszowye wiszly s Sa- 
mariey BZ III Reg 20, 17; To gdisz bilo Daui- 
dowy wskazano (cum nuntiatum esset David),... 
przeszedł Iordan BZ I Par 19, 17; Tegodlya 
vskazal to czeszarzovy (ob haec insinuanda 
caesari) Phylyp Rozm 114; — ku komuś przez 
kogoś: Gdysch syą moy brath od grobv Mach- 
methowa wroczil, thedy cesarz tvreczky wskazał 
kv mnye przes bratha mego y pissal, abich szyą 
yednal s krolyem polskym 1500 ListTat 175; — 
na piśmieniu wskazać *przekazać wiadomość 
pisemnie, aliąuem per litteras certiorem facere 
Xąnząntha... wschithky swe zloczincze... mayąn 
popissacz a ye yeden od d.rvgego na pysmyenyv 
wszkazacz (enarrare in scriptis) Sul 86; — ~  
'dać znak ręką, gestem, annuere, nutum dare*: 
Annuerunt, wszkazaly (R XXXIII 182: wska- 
<za)ly, GIDom 72, EwZam 306: skazali, JA 
XII 144: stukali, MamLub 272: stukały, kywaly, 
MamKal: stuknąly, skywnąly, R XXV 270: 
kyvaly rąkama, mygaly oczyma, R XXIV 84: 
dały szo znamo), sociis suis, qui erant in alia 
naui (Luc 5, 7) XV p. post. R XXV 1 7 3 ; -  'prze
kazać opinię, opinionem tradere (? ):  Wskaże 
reputet ca 1428 PF I 490.

2. *polecić, nakazać, mandare, imperare*: 
Wskazał gest (sc. gospodzin, mandavit) na weky 
obrzod swoy FI 110, 8, sim. Pul; Wskazały so 
gemu rzek0cz (mandaverunt ei dicentes) BZ 
Gen 50, 16; Teda przyszedł Getro... i wskazał 
(mandavit) Moyszeszowy a rzk0cz BZ  Ex 18, 6; 
— przez kogoś: Nye chcyal dbacz kroi sinow 
Amonowich slow Gepte, gen przes posli gemu 
wskazał (quae per nuntios mandaverat) BZ 
Jud 11, 28; — kimś, po kimś: Jakom bil poszlem 
ot pana Andracha do pana Niczka, aby mu 
listh ten wroczil, czszo yest lyst wenny pane 
Oganczine, a on mu mno wskazał wroczicz gy 
1415 Kościan nr 538; Po nychsze to opyocz 
wskazał Gepte (per quos rursum mandavit 
Jephte) BZ Jud 11, 14.

3. 'skierować czyjeś spojrzenie na coś, pokazać, 
ostendere, monstrare : Thedy gy (sc. św. Pawła) 
wyodl swanthy Mychal do pyekla y wskazał 
yemu yeden plomyen XV ex. Zab 536.

4. (w postępowaniu sądowym, in iudicio) 'udo
wodnić, dowieść czegoś w sposób zgodny z pra
wem, demonstrare, ostendere, legitime probare' :
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Sic ut nos informabit demonstrare super 
antiquitatem terrestrem etc., yaco skaszecze 
ukaszacz na szemsko dawnoscz, demonstr<abi- 
mus) al. wskazem 1419 MacPraw VI 417; 
Essze... nye wimerzylasz my trzecey roley 
a yam szą tho byl wpomynal, a o thom wszthal 
y thom gothov[o] wskaszacz 1443 TymProc 
344.

Wskazanie f o r m y : n. sg. wskazanie ca 1428 
P F I 486, ca 1470 MamLub 281; ~  ac. sg. wska
zanie 1442 AcPosn I 90, Pul 59, 4; ~  /. sg. wska- 
zanim ca 1428 PF I 491; ~  /. sg. (po) wskazaniu 
Sul 108.

Z n aczen ia:  1. *przekazanie wiadomości, po
informowanie-, powiadomienie, denuntiatio, pro- 
mulgatw: Wskaszane insinuacio ca 1428 PF
I 486; Pan, cziy kmyecz yest sbyt, ma wskazacz 
panu, ktoregosch wsy przebiwacz sbyl, po 
ktorem tho wskazanyu (post quam intimatio- 
nem) panowye... poi kopi... vesmą Sul 108; 
Significatum, wzkazanye, id est nuncciatum 
(war. kal.: vkazanye, I Cor 1, 11) ca 1470 
MamLub 281.

2. *znak, signum * Dal ies boyoczym szye 
czyebye wzkazanye (significationem, FI: znamo) 
Pul 59, 4.

3. *orzeczenie, wyrok, iudicis sententia : Iussi- 
mus fideiubere nobilem Koth... erga nobilem 
Crupkam pro equis laboriosi Petri... super 
decretum al. vskazanye dominorum 1442 Ac
Posn I 90.

4. *?*: Wskazanym actiuuacione ca 1428 
PF I 491.

Wskazować 1. *przekazywać wiadomości, po
wiadamiać, informować, nuntiare, notum facere : 
Quasi ei renu<n)cciat, wskasugye, consilium 
XV mcc?. GIWroc 50v; Tocz *wskazage brat 
twoy Yacob (haec dicit frater tuus Iacob) 
BZ Gen 32, 4; Slova moia wskazovaly gemv 
(nuntiabant ei) BZ Neh 6, 19; ~  zbawienie 
wskazować 'przekazywać pozdrowienie, salutem 
mittere9: Kroi Artaxerses Ezdrasoui, kaplanowy 
a mystrzovy zakona bożego, zbawyenye wska- 
zuge (rex Artaxerxes Esdrae... salutem) BZ
II Esdr 8, 10.

2. *polecać, nakazywać, mandare, iubere*: 
Tocz wskazvge (mandat) brat twoy Israel PZ 
Num 20,14; ~  Ty yes sam kroi moy y bog moy, 
yenze wzkazuyesz (FI: kaszesz) zbawyenya 
(mandas salutes) Yakobowy Pul 43, 6.

Wskazowanie 'przedstawianie do obejrzenia, 
stwierdzenia, actus aliąuid ostendendi : Daw
noscz wskazowanya na rany rok Sul 40.

Wskielznać *założyć wędzidło, frenare, freno 
te m p e r a r e Purpureis precincti, g/. ligati (sc.

alipedes), wszkyelsznany,... frenis 1466 F XXII 
23.

Wskładać 1. ' umieszczać, kłaść, nakładać, 
ponere, imponere*: Nodzili so nasz Egipsci..., 
wskladayocz na nasz przeczoska brzemyona 
(imponentes onera gravissima) PZ Deut 26, 6.

2. 'obarczać kogoś odpowiedzialnością, culpam 
alicui imponere': Nye wskladay krwye nye- 
vinney (ne reputes sanguinem innocentem) 
posrod lvda twego israhelskego PZ Deut 21, 8.

C/. Składać, Wkładać
Wskłonić się 'dźwignąć się, podnieść się, 

cng/, surgere: Ony *obozali so se y padli, 
ale my wstali iesmi y wzclonilismi se (erecti 
sumus, Pw/: podnyeszyenysmy) FI 19,9. ~  
C f  Skłonić.

Wskochać, Wskochać się 1. 'radośnie chwa
lić, uwielbiać, adorare laudart, glorificare : 
Weselicz bodze, *wzhochaa (F/: weselicz bodze, 
Pw/: wyeszyelycz [szye] *będzę) yozyk moy 
sprawednoscz twoyo (exsultabit  ̂lingua mea 
iustitiam tuam Psal 50, 16) KartŚwidz.

2. wskochać się 'cieszyć się, radować się, 
laetari, gaudere’ : Radovacz sie bodoo y *wesho- 
chayoo (F/ i Pw/: radowacz se bodo) kości 
vsmerzonee (exsultabunt ossa humiliata Psal 
50, 10) KartŚwidz.

Wskoczyć 'skokiem dostać się gdzieś, insilire, 
saliendo inire*: Moy koyn zkaczacz przesz ploth 
wszkoczyl na ostry kol gego plotha OrtOssol 
105, 1, sim. OrtMac 143. ~  Ĉ . Wstoczony.

Wskopać 1. przy pomocy rydla itp. spulchnić 
ziemię, fodiendo mollire agrum : Vinnicze wsplo- 
d<z)ysz y wskopasz (vineam plantabis et fodies) 
PZ Deut 28, 39.

2. wskopać na kogoś 'rzucić się na kogoś, 
napaść, irruere in aliąuem (?): Czso ranił 
Hydan Marczina, to gi ranił za gego poczotkem, 
ys Ruranth wscopal nan i chczal gi ranicz 1403 
Pyzdr nr 198; Yz Janusz... zaległ Jandrzi- 
chowy... drogą y wskopal nan s dzewanczą 
panyczew 1417 Kościan nr 635.

Cf. Skopać, Wkopać
Wskrawać cf. Wstrącić 2.
Wskropić 'spryskać płynem, aspergere : Tinc- 

tus wskropyony, skrwavyony, id est sanguinatus 
(numquid avis discolor hereditas mea mihi, 
numquid avis tincta per totum? Jer 12, 9) 1471 
MamKal 210. ~  C f Skropić.

Wskruszyć 1. *zniszczyć, zburzyć, destruere, 
demoliri : Wskruschil (PZ: zetrzesz) vt demolliret 
(numquid sine domini voluntate ascendi ad 
locum istum, ut demolirer eum? IV Reg 18, 25) 
1471 MamKal 89.

2. 'naruszyć umowę, złamać, zerwać, frangere,
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violare: Wskruschil (war. lub.: wzdryssyl) 
dissoluit (qui dissolvit pactum, numąuid effu- 
giet? Ezech 17, 15) 1471 MamKal 226.

Cf. Skruszyć
Wskryć 'odsłonić coś zakrytego, odkryć, detege- 

re, revelarey: Tedy V0cz sv0thy Gan kaszalcy gest 
on byl mary fskrycz Gn 183a. ~  Cf. Skryć.

Wskrzesić f o  rm y: praes. ind. 1. sg. wskrzeszę 
BZ I Reg 28, 11, XV MPKJ II 317, 
Rozm 211; 2. sg. wskrzesisz ca 1470 MamLub 
203, Pul Hab 14; 3. pl. wskrzeszą FI 87, 11; ~  
imper. 2. sg. wskrzesi FI i Pul 40, 11; wskrześ 
BZ  I Reg 28, 8. 11; 2. pl. wskrzeście Rozm 308; 
~  inf. wskrzesić XV p. post. R XXV 182, 
EwZam 298, XV MPKJ II 320, etc.; ~  
praet. 3. sg. m. wskrzesił 1466 R XXII 26, 
XV ex. MPKJ II 317, ca 1500 PieśniWład 176, 
etc.; 3 .pl. m. wskrzesili XV ex. M PKJII 318; ~  
pląperf 3. sg. m. był wskrzesił XV ex. MPKJ 
II 317; ~  condit. 2. sg. m. -by wskrzesił Naw 
166—7; 3. sg. m. -by wskrzesił BZ III Reg 15, 4; 
~  part. praet. pass. n. sg. f . wskrzeszona 
Rozm 222; n. pl. m. wskrzeszeni XV p. post. 
GIDom 68; ~  praes. pass. 3. sg. f. jest wskrze
szona Rozm 222; ~  condit. pass. 1. sg. m. 
-bych był wskrzeszon BZ  I Reg 28, 15.

Z n aczen ia:  1. *przywrócić do stanu pierwot
nego, in statum pristinum restituere9 : a. 'przy
wrócić do życia, ożywić, mortuum ad vitam 
excitare, rerocare a mortuis9: Zzali (pro azali) 
martwim bodzesz czinicz dziwi, albosz lekarze 
wzkrzeszo (suscitabunt, Pul: wkrzeszo)? FI 
87, 11; Wskrzesz (suscita) my, gegosz ia tobye 
powyem BZ  I Reg 28,8; Kogo chcesz, acz 
wskrzeszo (suscitabo) tobye? On rzecze: Samu
ela my wskrzesz (suscita) ib. 28, 11; Przeczesz 
my nyepokoy vczinyl, abich bil wzkrzeszon 
(ut suscitarer) ib. 28, 15; Restituit,gl. suscitauit, 
wszcrzesyl, eos, sc. duos fratres 1466 R XXII 26; 
Rogabimus dominum Ihm Xpm, ut te suscitare, 
wskr<z)esycz, dignetur XV p. post. R XXV 182, 
sim. XV ex. MPKJ II 320; Trzeczy (sc. mędrzec) 
gemv szina wskrzeszyl XV ex. MPKJ II 317; 
Przesz trzeczyego mystrza. . . ,  gysz bil wszkrze- 
szyl vmarlego szina onego tho króla, intelligitur 
wyerne czlowyeczyenstwo ib.; Yacz Adamowi 
wszkrzeszą szyna ib.; Stało szyą [e], ysz czy 
trze... wskrzeszyly yemv szina ib. 318; Dzye- 
wycze czyalo obudzyl, Iesus szwoyą mathka 
wskrzeszyl ca 1500 PieśniWład 176, sim. Rozm 
434; To (sc. dziecię) myły Iesus vzkrzeszyl 
z martwych (suscitavit... a mortuis) Rozm 125; 
K temv slow (leg. słowu) nathychmyasth 
dzywka wstała, veselączy szye vrozvmyala, ys 
yest przez Yesycrista yskrzeschona. Vtenczass
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dzyewka ta ystna była ve dwnasczye (leg. dwu- 
naście) lyat, kyedy wskrzeschona z marthvych 
(quod se suscitatam per Iesum intellexit,... 
quando fuit suscitata mortis) ib. 222; Nye- 
moczne vzdravyayczye, vmarle wskrzesczye 
(mortuos suscitate Mat 10, 8) ib. 308; ~  'przy
wrócić siłę, vim restituere9: Gospodne, slutuy 
<sie> nade mno y wzkrzesi me (resuscita me) 
FI 40, 11, sim. Pul; ~  b. 'przywrócić do stanu 
bezgrzesznego, do stanu laski, in vitam aeternam 
restituere9: Proschą, myły panye, yzby mye 
wskrzeszyl od szmyerezy wyekvysthey Naw 
166—7; Quod per ipsum, sc. deum, sumus 
vivificati, resuscitati wskrzeszeny XV p. post. 
GIDom 68; ~  c. 'na nowo zbudować, odbudować, 
excitare, de novo erigere : Odpovyedzyal ym: 
Slomczye ten kosczyol a w trzech dnyoch 
wskrzeschą (EwZam 304, Rozm 719. 720: 
wsbvdzą, Rozm 450: zbudzą) gy (excitabo 
illud Jo 2, 19) Rozm 211.

2. *pobudzić, powołać do życia, ad vitam 
excitare9: Dal gemu pan bog gego swyatloscz 
w Ierusalem, abi wskrzesyl (ut suscitaret) 
sina gego po nyem BZ  III Reg 15, 4; Wskrze- 
ssysch suscitabis (fundamenta generationis et 
generationis suscitabis Is 58, 12) ca 1470 Mam
Lub 203; Bo povyadam vam, ysze moczen yest 
bog s kamyenya thego vskrzeszycz (suscitare 
Mat 3, 9) syny Abramove EwZam 298, sim. 
Rozm 178.

3. 'przygotować do działania, praeparare ad 
agendum9: Wskrzeszayocz wskrzeszysz (suscitans 
suscitabis Hab 3, 9) lęczyszcze twoye Pul 
Hab 14.

Cf. Skrzesić, Wkrzesić
Wskrzeszać 1. 'przywracać do życia, ożywiać, 

mortuum ad vitam excitare : Bo yako oczyecz 
wskrzeschą martwe (suscitat mortuos Jo 5, 21) 
y ozyvya, takyes syn, które chcze, thy ozyyya 
Rozm 259.

2. 'przygotowywać do działania, praeparare 
ad agendum : Wskrzeszayocz wskrzeszysz
(suscitans suscitabis Hab 3, 9) lęczyszcze 
twoye Pul Hab 14.

Wskrzeszenie 'przywrócenie do stanu pier
wotnego, restitutio in statum pristinum : a. 'przy
wrócenie do życia, ożywienie, restitutio in vitam : 
Cuius (sc. adolescentis) resuscitacio futuram 
resureccionem prefiguravit a przetoczeni tego 
mlodzencza wskrzesenye a czo usnamyonuge 
tu nam dzyen sządny XV p. post. JA XII 145; ~  
Gospodnye, ... ty yes poznał szyedzenye moye 
y wskrzeszenye (resurrectionem, FI: wkrzeszene) 
moye Pul 138, 1; ~  b. 'przywrócenie do stanu 
bezgrzesznego, do stanu łaski, restitutio in vitam
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aeternam : My, crzesczyanye, mussymy szą I
falbicz w crzyszv nasschego pana Ihu Crista, | 
w gemsze gest... zywoth y wscrzesszenye nassze 
XV med. R XXIV 350. -  Cf. Wkrzeszenie.

Wskrzyczeć *zacząć krzyczeć, wznieść okrzyk, 
clamare coepisse, clamorem edere’ : Wzkrziczcze 
(vociferamini), bo gest pan poddał nam myasto 
BZ Jos 6, 16.

Wskwiść *zakwitnąć, /w przenośnie, fłorescere, 
/mc /nc0 translate : Wezkwtlo iest (Pw/: zakwytlo) 
czalo moie (refloruit caro mea) i7/ 27, 10; Nad 
nym *wezkwecze (efflorebit, Pw/: wezkwczye) 
swotoscz moya P/ 131, 19. ~  C/l Skwiść.

(Wsłonie) Wsłunie fmiejsce nasłonecznione, 
/ccws apricus, sc// expositus (?): Duo gaya... 
unum na wslunu, alium na klinech... cessit 1438 
StPPP II nr 2753.

Wsłonowy cf. Słoniowy
Wsłoń cf. Słoń
Wsłuni cf. Słoni
Wsłunie cf. Słoni, Wsłonie
Wsłunowy cf. Słoniowy
Wsłuń cf. Słoń
Wsłynąć ebyć znanym, sławnym, głośnym, 

clarere, notum esse : Szawszdy wszlynye moya 
szyła Z)c wcr/c w. 231.

Wspaczenie 'utrata czegoś, amissio alicuius 
rei, iacturd: Quid est enim ocium nisi perdicio 
irrevocabilis horę, effusio vite, retrogradacio, 
wspaczenye (PP/? XXIII 277: odchodzene), 
proficiencie? XV wcJ. P XXIII 280. -  C/. 
Wspięcenie.

Wspacznica *woda spiętrzona zaporą, cofająca 
się w górę rzeki, obstaculo ełevata atąue
adyerso fłumine r e f łu e n s Albertus... nobis... 
dedit... sortem terre et pratorum... ab aggere 
molendini nostri in Przibischicze, ąuanto longius 
et lacius per prata et agros dietę ville Mikulino 
ex restagnacione poterit inundare, sine tamen 
inmersione al. wszpacznycza et alio quovis 
preiudicio et dampno alcioris molendini dicti 
Mikulsky Młyn 1441 BenLub 231. ~  Cf. 
Spacznica (w Uzupełnieniach).

Wspaczność *odwrotność czegoś, przeciwień
stwo, contrarium, adyersurd: Privatus amor 
rectum vertit iudicium in obliąuum, gl. arbitrium 
in perversum na wspacznoscz XV med. R 
XXIII 279.

Wspaczny *idący wstecz, wracający, powrotny, 
retrogradus, retrocedens*: Ordine retrogrado, 
gl. serie econuersa sczyim (leg. szcim) wszpa- 
cznym 1466 P XXII 12; Nec tibi nec riuo nocui, 
nam prona, gl. sc. aqua decliuis, supinum, gl. 
retrogradam wspaczne, nescit iter ib. 13.

Wspaczyć 'pójść wstecz, wrócić, redire, re-

gredi: Reflectere, wspączycz, reciprocare idem 
ca 1500 Er z 124; ~  przenośnie: Composuit 
(sc. natura), ut in virtutis actibus non retroce- 
dentes, gl. non euntes retrorsum nye wspaczacz 
(leg. wspacząc), ymo semper procedentes cres- 
camus XV med. R XXIII 279. ~  Cf. Wspięcie.

Wspak 'w przeciwną stronę, wstecz, retrorsum : 
Vspak obliquo XV p. pr. R XVI 340; Melius 
erat illis non cognoscere viam iusticie, quam 
post agnicionem converti retrorsum *wsapk 
(II Pet 2, 21) XV med. GIWroc 133 r; Conuertit 
retrograde, wspak, nomen Ewa 1456 ZabUPozn 
92; ~  (o zeznaniu, de testimonio) pojć wspak 
*dać się zbić, pokonać, refutari, vinci : Nemo 
poterat i lii respondere verbum, quippe quia 
responsio sua irrefragibilis, wszpac ne poszła, 
erat ca 1430 GIKazB II 13; ~  pojć wspak 'być 
odwołanym, stać się nieważnym, revocari, irritum 
fier i:  Radząly (pro dadząly) komv (sc. winę) 
ku gaynemv sąndv, acz czokoly on tamo 
wyszna, to nye może poycz zaszye wszpak 
OrtOssol 47, 1, sim. Ort Mac 56; ~  (pojć) wspak 
'wejść na złą drogę, postępować niemoralnie, 
declinare de via yirtutis, małe agere : Non tibi 
transuersa placeant deuia nate rursus in obli- 
quos, gl. curwos wspak, ne velis ire pedes XV 
p. post. PF III 286. -  Cf. Spak (w Uzupeł
nieniach).

Wspamiętać I. *zachowywać, mieć w pamięci, 
mieć na uwadze, troszczyć się, meminisse, 
memoria tenere, curare*: Wspamyątay albo 
pomni (memento, Msza I. IV. V. VIII. IX. XII. 
XIII: pamyąthag, II: pomny), pane, sług, 
sluszebnicz tesz twych 1424 Msza III s. 52, 
sim. VI. XIV; Wspamyąntay (memento, Msza I. 
IV. VII. XII: pamyathay, VI. XIV: rospomyen, 
VIII: wspomyeny) teesz, panye, sług, sluszeb- 
nycz tesz twych ib. 62.

2 .  'przypomnieć sobie, przywołać na pamięć, 
commemorare, recordari, in memoriam reyocare : 
Kazy szyerczv memv wznacz albo wspamyąthacz 
od młodych lyath moych, czom zlye mowyla 
Naw 162; Gdy powstał od vmarlych, wspamyą- 
taly sa (recordati sunt Jo 2, 22, Rozm 211: 
vspomyonąly) svolyenyczy yego, ysze tho 
movyl EwZam 304; Reminisci, id est recordari 

! wspąmyąthącz ca 1500 Er z 124.
Wspamiętanie *wspominanie, przypominanie 

sobie, commemoratio, recordatw : Wspąmyąthą- 
nye reminiscentia ca 1500 Erz 124.

Wspanić 'wynieść nad innych, wyróżnić, exal- 
tarę, eyehere, extollere*: Wzpanyl (war. kał.: 
powyschil, Biblia Duchka: wzpanil) exaltauit 
(post haec rex Assuerus exaltavit Aman Esth 
3, 1) ca 1470 MamLub 113. ~  Bohemizm.
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Wspanily 'wyborny, piękny, urodziwy, excel- 
lens, pulcher*: Bolesz<ć) mam w szwogyem 
szerczv nynye, a tho *pre mogye [...] po thobye 
wyelkye thuszenye y nyewymown[y]e myszlye- 
nye, bocem szluzyla [...] *zlycznye y wspanyle 
łyczka vrodzenye 1447—62 545.

(Wsparcie) Wspercie, Wspiercie 'sprzeciw, 
protest, contradictio : Nolens habere ipsum in 
testem vlg. za szyyethka [...] Quare ipsum 
intercipis al. wspyerasch? [...] Quia est periurus 
vlg. krzywoprzysząnszcza... Et hanc inter- 
cepcionem al. wspyercye [...]  suspendimus 1452 
ZapWarsz nr 925; Iaco Marczin, gdy czasczy 
Mycolayowa, łanowa y moya przes myernyka 
podle xanc są dzeloni y myerzoni, tedi thi 
przyschetw nye dalesz dzelicz y myerzicz, 
a twim wsperczim dzal y myara nam syą nye 
spełniła podle xanc 1457 AKPr VIIIa 51.

Wsparły * pomocny, adiuvans, utilis': Wit epu- 
las dare sera manus, sed corporis egri perdita 
<vis> non reparans, nyesth ('nie jest’) wszpar- 
lą, machina, gl. id est homo, tota perit 1466 
R XXII 16.

Wspercie cf. Wsparcie
Wspędzać 'zmuszać do ucieczki, rozpędzać, 

ejfugare, expellere*: Iesus vczynyl glosz rąkoma 
klasczącz, yako kyedy chczą ptaky wzpądzacz 
(sicut effugari solent aves aliąuando) Rozm 137. 
~  Cf. Wpędzać.

Wspierać, Wspirać, Wspierać się, Wspirać się
f o r m y : praes. ind. 1. sg. wspiram 1468 AGZ 
XIII 573; 2. sg. wspierasz 1452 ZapWarsz 
nr 925; 2. sg. wspira 1466 R XXII 24; wspiera 
Sul 9, 1466 R XXII 14. 24, XV p. post. R XXV 
178; ~  part. praes. act. adv. wspirając Dział 29; 
~  inf. wspierać XV p. post. R XXV 177; ~  

praet. 3. sg. m. wspierał 1457 AGZ XV 23, 
1456—66 BiblWarsz 1858 IV 639; -  condit. 3. pi. 
wspirałyby 1479 AGZ XIX 179; m. wspiraliby 
1452 AGZ XIV 351; ~  praes. pass. 3. sg. neutr. 
bywa wspierano Sul 55.

Z n a c ze n ia : 1. 'wzmacniać, firmare, restau- 
rare : Quem sua facta premunt, cur aliena, 
gl. sc. facta seu alienas preces, leua[n]t, gl. 
sc. talis homo tollit, errigit wspyera 1466 
R X X II14; Gracia, gl. sc. Ihu Cristi, que mundo 
reparat, gl. restaurat wspyra, vitam moribundo 
ib. 24; A febre, peste, nece... curat, gl. sc. Cris- 
tus, alit, gl. restaurat wszpyera, recreat ib.; 
Cum iam viribus destituta et vix posset se 
sustentare, wspyeracz, adhuc tamen eis propria 
manv ministrabat XV p. post. R XXV 177.

2 . 'odrzucać, kwestionować, przeciwstawiać się, 
contradicere, opponere, adversan: G di... po
zwani o dzedzyną w sandze wspyera (in iudicio

| opponit), yszbi dzed<z)icz they dzedzyni byl 
! w stronach dalyekych,... sandza m a... trzikrocz 

zawolacz..., rokthego nye bandączemv naszna- 
myonwyąncz Sul 9; Sząndza,... czso gego 
kaszanye przes stroną byva wspyerano (cuius 
sententia... impugnatur) Sul 55; Quare ipsum 
intercipis al. wspyerasch? [...] Quia est periurus 
vlg. krzywoprzysząnszcza 1452 ZapWarsz nr 925; 
Ipsa Fyethka iuravit super centum sexagenarum 
dampni et ibi nullus contradicebat al. nye 
othpyeral ani wspyeral 1457 AGZ XV 23; 
Hincza revocat al. wsperal dicens, quia ultra 
consuetudinem edoces 1456—66 BiblWarsz 1858 
IV 639; Non habeo ipsum unde citare, eo ipso 
hunc terminum supporto al. wspiram 1468 
AGZ XIII 573; ~  wspierać się 9nie zgadzać się, 
opierać się, dissentire, recusare': Si homines 
predictorum bonorum litis questionarentur al. 
wspyralyby sye domino Olechnone, videlicet 
quod nollent dare Mathie per decem grossiculos 
1452 AGZ XIV 351; <P>yotr postawyl syą 
naprzeczyw łanowy sadzy o rzecz, którą przed 
nym myal. . . ,  ale zdanye łanowo aczkole 
wspyrayącz syą przal, a sądzey nye naganyl 
(quando ipsam, sc. sententiam, tulit, eundem 
iudicem non provocavit), tedy... skazanye 
łanowo sądzey vstawylysmy mocz myecz 
Dział 29.

3. wspierać się 'używać jako podpory, opierać
się, inniti, applicari : Iste mundus similis
est arbori, cui elephas, slon, de nocte, cum 
dormit, se appodiat wspyera syą XV p. post. 
R XXV 178.

4. wspierać wodę 'zatrzymywać bieg wody, 
aquae cur sum reprimere’ : Eciam inferius aggeris 
nulla obstacula facere debet, que sustentarent al. 
wspiraliby wodą 1479 AGZ XIX 179.

Cf. Spierać (w Uzupełnieniach)
Wspiercie cf. Wsparcie
Wspięcenie (?) 'zatrzymanie (wody), cofnięcie, 

actus et ejfectus reprimendi, retinendi : Helena...  
Nicolaum... pro wspanczene aque in stawisko, 
pro perfossione vie ... jurę imperpetuum euasit 
1413 StPPP II nr 1310. ~  Może należy rektyfi
kować na wspaczenie 'cofnięcie\

Wspięcie ( ?) ' T : *Wspoczeny desulti (pro de- 
fulti?) ca 1455/^4 XIV 491. ~  Może wspaczyć.

Wspirać cf. Wspierać
Wspleść się 'dać się w coś wciągnąć, uwikłać 

się w coś, oddać się czemuś, implicari, irretiri : 
Wsplethly schią (war. lub.: wplyetly szą) impli- 
cati (si enim refugientes coinquinationes 
m undi..., his rursus implicati superantur, facta 
sunt eis posteriora deteriora prioribus II Pet 2, 

i 20) 1471 MamKal 306. -  Cf. Spleść, Wpleść się.
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Wspładzać 'powiększać (co do ilościj9 pomna
żać, augere (numerum) , multiplicare9 : wspładzać 
mołwić 'mówić za dużo, nimis loąui9 : Ne wspla- 
dzaycze (Pul: nye rozpladzaycze) molwycz 
(nolite multiplicare lcqui I Reg 2, 3) *wys0kych 
rzeczy pochwalayocz se FI Ann 4.

Wspłakać 1. 'zacząć wylewać Izy, rozpłakać 
się, flere coepisse, ejfundi in lacrimas : Wspla- 
kalasta oba (coeperunt ambo simul flere), 
przeto yze sin gich w yirzeczoni dzen k nyma 
nye wrocyl BZ Tob 10, 3.

2. 'wołać płacząc, plorare, lament ar i*: Wspla- 
kali (clamaverunt) kv bogv synowye israhelsci 

Jos 24, 7.
Wspłodzić, Wspłodzić się fo rm y: praes. ind.

2. sg. wspłodzisz Gen 16, 10. Deut 28, 39;
3. sg. wsplcdzi BZ Gen 17, 16; 2. pl. wspłodzicie 
BZ Lev 26, 9; ~  imper. 3. sg. wsplodź BZ 
Gen 1, 11; 3. pl. wspłodźcie BZ Gen 1, 20; ~  
inf. wspłodzić BZ II Par 9, 8; ~  praet. 3. sg. m. 
wsplodził jest BZ Gen 47, 27; / .  wspłodziła 
BZ Gen 1, 12; 2. pl. m. -ście wspłodzili BZ 
Jos 24, 13; ~  condit. 3. sg. neutr. -by wspłodziło 
BZ Deut 29, 23.

Z n aczen ia: 1. 'począć nowe życie, spowo
dować powstanie istoty żywej, procreare, gignere : 
Wrocz syo ku swey panyey a pokasz (pro 
pokorz) syo gey pod roko gey, opyocz wsplo- 
dzysz plod, syemyo twe BZ Gen 16, 10.

2. wspłodzić się 'rozmnożyć się, multiplicari : 
Od nyego syo wsplodzy (orientur) wyelyky lud 
BZ Gen 17, 16; Wsplodzyl sze gest (auctus est, 
sc. Israel) a rozmnoszil sze gest wyelmy ib. 
47, 27; Wesrzo na was a wsrosczecze y wsplo- 
dzicze syo (multiplicabimini) BZ Lev 26,
9.

3. *przynieść, wydać plon, urodzić, germinare, 
fructus ferre : Wsplodz (germinet) szemya szelye 
BZ  Gen 1,11; Wsplodzyla (protulit) szema szele 
ib. 1, 12; ~  Potem rzeki bog: Wsploczczye 
(producant) wodi s szebye plod ribni BZ 
Gen 1, 20; ~  wspłodzić się: Vsrzo... nyemoci, 
gimys to ge gest sznodzil pan bog, szaro y goro- 
czosczo slyneczno szgoocz, tak aby wyoczey 
nye bila poszewana (sc. ziemia) ani czso zelonego 
syo wsp<ł)odzilo (u t... nec virens ąuippiam 
germinet) BZ Deut 29, 23.

4. 'zasadzić (jakąś roślinęJ, obsadzić, plant ar e, 
serere : Vinnicze wsplod<z)ysz y wskopasz 
(vineam plantabis et fodies) BZ Deut 28, 39; 
Dałem wam ... yinnicze y olywya, gegoszscye 
nye wspłodzili (quae non plantastis) BZ 
Jos 24, 13.

5. 'ustanowić czymś, aliąuem creare9: Bodz 
pan bog twoy poszegnani, gen cyo chcyal wsplo-

dzicz (ordinare) królem na stolczv swem BZ II 
Par 9, 8.

Wsplynąć 1. 'popłynąć, unieść się na wodzie, 
fluere, natare9: Appropinquante autem passione 
domini predictum lignum superenatare, fspli- 
nolo, perhibetur Gn gl. lOla; Korab wzplinol 
(ferebatur) na wodach BZ Gen 7, 18.

2. fzniszczeć, corrumpi, deleri’ (?): Wsplynąl 
(war. kal.: spłynął) defluxit (luxit et defluxit 
terra et infirmata est Is 24, 4) ca 1470 Mam- 
Lub 190.

Cf. Spłynąć, Wpłynąć
Wspływać 'wypływać, wytryskać, effluere, 

emanare9: Promyenye wodne wsplywali (ascen- 
debat, MamLub 5: wsplywasse, war. kal.: wsply- 
wasszą) s szemye, ymyokczayocz kaszdi pagórek 
szemsky BZ Gen 2, 6. ~  Cf. Spływać.

Wspodni 'umieszczony pod czymś, pod spodem, 
inferior, interior9: wspodni pas 'opaska na biodra 
dla mężczyzn (z rodzajem fartuszka) , wkładana 
pod ubranie, fascia sub \este virorum, femora 
cingens9: Wspodni pasch limbale (tolle lum- 
bare..., quod est circa lumbos tuos Jer 13, 4) 
ca 1470 MamLub 210. ~  Cf. Spodni.

Wspojmać 'łączyć się, jednoczyć się, coniungi, 
uniri9: Si enim complantati, gl. id est firmiter 
adherentes, id est coniuncti mocznye wszpo- 
mynayącz (pro wszpoyymayącz), * przy sta waycze, 
wsczepyeny (R XXV 166: mocznye przystayącze, 
wsczepyeny, *wsponynayvcz), facti sumus simili- 
tudini mortis eius (Rom 6, 5) XV ex. SKJ 
I 100. -  Cf. Spojmać.

Wspolec 'wesprzeć się, oprzeć się o coś, na 
czymś, alicui rei inniti, incumbere9: Wspolek 
(war. kal.: poległ) incu<m)bebat (Saul incum- 
bebat super hastam suam II Reg 1 ,6 ) ca 1470 
MamLub 70; Wspolegnye (war. kal.: polegnye, 
BZ: wzlegnye-ly) incub<u)erit (an speras in 
baculo harundineo atque confracto, Aegypto, 
super quem, si incubuerit homo, commi- 
nutus ingredietur manum eius et perfo- 
rabit eam? IV Reg 18, 21) ib. 89. -  Cf.
Spolec, Wpolec.

Wspolegać 1. *wspierać się, opierać się na 
czymś, alicui rei inniti, incumbere*: Wspolega 
in<nixa> (quae est ista, quae ascendit de
deserto deliciis affluens, innixa super di-
lectum suum? Cant 8, 5) ca 1470 MamLub 
150; ~  (o sposobie leżenia przy stole jadal
nym w starożytności, de antiąuorum morę 
recumbendi ad mensam) 'leżeć podpierając
się na łokciu, ulnae innitentem accumbere9: 
Wspolegay accumbas (cum aliena muliere ne 
sedeas omnino nec accumbas cum ea super 
cubitum Ecclus 9, 12) ca 1470 MamLub 162.
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2. *przebywać, mieć siedlisko, degere, locctri : 
Izachar obraczayocz albo wzpolegayocz na gra- 
nyczach (accubans inter terminos) i?Z Gen 49, 
14.

Wspoleżeć 'położyć się, cubare, recumbere': 
Odpoczywayo wzpoleszalesz (requiescens accu- 
buisti, MamLub 18: wpolek sy, war. kal.: 
wpoląnkl schią) yako lew 1?Z Gen 49, 9.

Wspołoga 'podpora, fulcrum, adminiculum : 
Imixtum, apodiatum, sustentatum wspologą 
(war. kal.: innixum, appodiatum podpora,
sustentum podłoga, mamotrekt mikułowski: 
zpolehssie; vidit... dcminum innixum scalae 
dicentem sibi Gen 28, 13) ca 1470 MamLub 13. ~  
Prawdopodobnie pisarz uważał łac. participia za 
rzeczowniki; polski wyraz nawiązuje do czeskiego 
spolehśe *opartego\

Wspomagać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wspo
maga 1434 PFW 32, M W  3 a; 3. pl. wspomagają 
BZ II Par 28, 23, XV p. post. PF III 291; ~  
imper. 2. pl. wspomagajcie XV med. GIWroc 
231 v; ~  part. praes. act. adv. wspomagając 
1437 AGZ XII 16, Sul 68; ~  praet. 3. sg. m. 
wspomagał BZ  Tob 1, 3; 3. pl. m. wspomagali 
BZ I Esdr 10, 15; ~  condit. 1. sg. f. bych wspo
magała XV p. post. R XIX 48.

Z n aczen ia :  1. * robić coś dla ulżenia komuś, 
wspierać, auxilium ferre, adiuvare, subvenire : 
Tria reges istos promouerunt, wspomagała, in 
eorum cursu..., yidelicet Stella, voluntas et 
prophecia XV med. SKJ V 271; ~  komuś: 
Bogowye krolyow syrskich wspomagaio gym 
(auxiliantur eis) BZ II Par 28, 23; Przeto 
Ionatan..., Iaazia... stały na tern, a Mozolam 
a Sebataya... wspomagały gyma (adiuverunt 
eos) BZ  I Esdr 10, 15; Szynku, bych czya 
nyszko myala, nyeczocz bych czy wszpomagala 
XV p. post. R XIX 48; ~  kogoś, coś: Gylko- 
krocz... pachołek, pana swego wspomagayącz 
(dominum suum iuvando), dobyw myecza... 
kogo vreny,... pan gego... o raną poszwan 
ma bicz Sul 68; Bo otho bog wspomaga mnie 
(adiuvat me Psal 53, 6, Fl i Pul: pomaga mi) 
M W  3 a; ~  *wspierać wiarygodność dokumentu, 
litterarum vim iuvare5: Nobilis Anna... hos 
testes in ultimo termino... contra nobilem 
Rosusch, auxiliando al. wspomagayancz literam 
suam, statuere debet yidelicet magnificum Mi- 
chaelem, castellanum Haliciensem 1437 AGZ 
XII 16.

2. 'sprzyjać komuś, favere alicui : Wspomaga 
alludit 1434 PF V 32.

3. 'dawać komuś coś, darować, dare, donare?: 
Wspomagayce supportate XV med. GIWroc 
321 v; Czsokoly myecz mogl, na kaszdi dzen

społu iotim bracy, gisz z gego rodu biły, wspo
magał (ita u t... impertiret) BZ Tob 1, 3.

4. 'przynosić ulgę w bólu, działać leczniczo, 
levare, sanare*: Cruda gravant stomachum, 
releyant, wsspomagayą, pira cocta grayatum 
obczyazony XV p. post. PF III 291.

Cf. Spomagać (w Uzupełnieniach)
Wspomienąć cf. Wspomionąć
Wspomięnąć cf. Wspomionąć
Wspominać fo rm y: praes. ind. 1. sg. wspomi

nam 1447—62 Zab 544; 3. sg. wspomina Gn 
gl. 156b, XIV Pocz 232, ca 1430 GIKazB I I 13, 
eter, 1. pl. wspominamy XV med. R XXIV 337; 
3. pl. wspominają De morte w. 195, Rozm 688; ~  
imper. 2. sg. wspominaj i?Z Neh 5,19, XV p. post. 
SIO cc XXXIV 162; 2. pl. wspominajcie BZ 
Deut 24, 9. Jos 1, 13. I Par 16, 12. 15; ~  part.
praes. act. adv. wspominaję BZ Deut 24, 18.
22. 25, 17, Rozm 709; wspominając XV in. 
GIKazB I I 79, BZ I Reg 20, 6,1466 RRp X X II19, 
eter, adi. n. sg. m. wspominający Pul 104 arg.; 
ac. sg. neutr. wspominające BZ  Num 16, 40; ~  
inf. wspominać XV med. SK JY  266, Naw 102; ~
praet. 3. sg. m. wspominał BZ  II Par 24, 22, 
ca 1470 MamLub 190, Rozm 775; 1. pl. m. 
wspominali (jesmy) Fl 136, 1; jesmy wspominali 
Pul 136, 1; -m wspominali XV med. R XXII 238; 
3. pl. m. wspominali Pul 11, 47, ca 1500 Erz 
124; ~  condit. 1. pl. m. -bychom wspominali 
Naw 105; 3. pl. m. by wspominali BZ I Par 
16, 4; ~  part. praet. act. wspominawszy Naw 89; 
~  part. praet. pass. n. sg. neutr. wspominano 
Rozm 203; ~  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie 
wspominano Pul 82, 4.

Z n aczen ia:  1. *myśleć lub mówić o czymś 
minionym, przywodzić na myśl, przypominać 
sobie i komuś, commemorare, reminisci, recor- 
dari, in memoriam revocare*: absolute lub bez 
kontekstu polskiego: <Jako dzisia świę)ta cerki 
w trzoch mszach wspomyna XIV ex. Pocz 232; 
Beneficia dei reyolyendo wspominayocz XV 
in. GIKazB II 79; Passionem Christi nobis 
representat, wsz[i]pomina, Bernardus ca 1430 ib. 
13; Maleeam (sc. patriam nostram) recolimus 
wspominami XV med. R XXIV 337; Wezrzi-ly 
ocyecz twoy wspomynaiocz a opita na myo (si 
respiciens reąuisierit me pater tuus) BZ I Reg 
20, 6; Wspomynaly nominabant ca 1500 
Erz 124; ~  kogoś, coś: Ecclesia in yigilia 
et in die legitur eisdem de operibus aliąuibus 
fcora y disz fspomina gich dobre skutky Gn 
gl. 156b; Na rzekach babylonskych tamo sedzely 
gesmy y płakały, gdy wspomynaly Syon (cum 
recordaremur Sion, Pul: gdy yesmy wspomynaly 
Syon, R XXII 238: gdim wspominali na czyą,
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Syon) FI 136, 1; Vstawyl przed skrziny0 boszo 
z koscyelnich sług, gysz bi sluszily a wspomynaly 
skutki gego (qui... recordarentur operum eius) 
BZ I Par 16, 4; Wspomynaycye na wyeki slubi 
gego (recordamini... pacti eius) ib. 16,15; Geden 
czlowyek wyanowal swey zenye osmdzyesanth 
grzywen... Potym then ysty czlowyek dal swey 
zenye... polowyczą swego wszego gymyenya, 
nye odwolayacz any wspomynayacz pyrwego 
dawanyą wyaną OrtOssol 95, 3, sim. OrtMac 
131; Dlathego tho, moy namyleyschy, wszaya- 
wczam (pro wszyawyam ?), ysz czya w wszelka 
godzyna, myły, wspomynam 1447—62 Zab 544; 
Te recolo, gl. sc. graciam recogito, comemorasse 
czyebye wspomynayącz 1466 RRp XXII 19; 
Communicantes et memoriam venerantes impri- 
mis, obczuyancz y pamyacz wspomynayancz 
pyrwey, gloriose, vyelebney, semperąue virginis 
Marie 1476 Msza XIII s. 65; Nye wspomynaly 
(FI: ne S0 pamotlywy) ręky yego (non sunt 
recordati manus eius) w dzyen, <w> który 
odkupyl ye z ręky zamoczayoczego Pul 77, 47; 
Poydzcze a rosproszymy ye z lyuda, a nye 
będze wspomynano (non memoretur, FI: ne 
bodze wzpomenono) ymyę Israhel dalyey Pul 
82, 4; Glos apostolsky... dzywy, yesz sze stały 
w Zydoch, wzpomynayoczy Pul 104 arg.; 
Tho, myły gospodnye, my raczy dacz, yzbych 
czye na vschelyka godzyną mogła wspomynacz 
Naw 102; Podzmy z Kristem na thy tho pogany, 
maka bożą wzpomynągyancz XV ex . MacDod 
140; Alye przeczyv tym yest obyczay cerekvye, 
ktorasz to myny[e], by szye stało to ystne 
czvdo na E<p)yphanya..., bo to na każdy rok 
wspomynano (ąuotannis solemnizando memo- 
rat) Rozm 203; Svyathy Marek a svyaty Llucasch 
any Annascha, any Cayphasa vspomyna ib. 669, 
sim. ib. 670; Tez yescze mamy baczycz, vspo- 
mynayącz trudną mąką, którą czyrpyal myły 
Cristus v Annascha ib. 701; Pylat pyrvey 
*zalobe nye dbał... a druge przeto nye vspo- 
mynal yemv, yze słyszał..., yze rzekł ib. 775; 
~  na kogoś, coś: Noluit (sc. Christus) memorari 
cułpam ibi commissam wspomynacz na grzech, 
ysz tham byl popelnyon XV med. SKJ V 266; 
Wspomynaycze na rzecz (mementote sermonis), 
yosz to przikazal gest wam Moyzesz BZ Jos 1,13, 
sim. ib. I Par 16, 12; Nye wspomynał Ioas kroi 
na mylosyerdze (non est recordatus Ioas... 
misericordiae), gesz vczinyl Ioyada, ocyecz gego, 
s nym BZ II Par 24, 22; W sporny nay na myo 
(memento mei), boże moy! BZ Neh 5, 19; 
Carczmarze, czo słye pyva dayv, nyeczastho na 
mya wspomynayv De morte w. 195; Bog szya 
sz lyczby ypomyna, dyabel na grzechy wszpo-

myna SkargaPloc w. 44; Thamoch nye mogła 
nycz w szobye zosthawycz, s czego bych mogła 
lyczba dacz, wspomynawschy na okruthna maka 
twa Naw 89; Przykazał yesz ..., abychom na 
twa szwyatha maka wspomynaly Naw 105; 
Wspomynay na grzeszne stworzenye, bosz ty 
grzesznich vczyeszenye XV p. post. SlOcc 
XXXIV 162; Kyedy szye modlymy, mamy myecz 
pravdą, vyarą y nadzyeyą, yspomynayącz na ty 
trzy apostoly, ktorez był myły Cristus poyąl 
sobą (leg. z sobą) na modłythvą Rozm 606; ~  
ze zdaniem pobocznym: Wspominaycze (me
mentote), czso gest vcinil pan bog wasz Maryey 
na drodze BZ Deut 24, 9; Wspominayo (me
mento), zesz robotowal w Egipcze ib. 24, 18, 
sim. ib. 24, 22; Wspominayo (memento), czso 
tobye gest vczinil Amalech na drodze ib. 25, 17; 
Yako movy svyaty Yan y vspomyna, yze v dom 
obu byskupy byl yyedzyon (sc. Jesus) Rozm 668; 
Pysche daley szyyąty Yan, ytore yspomynayącz, 
yze byl ten Kayffasch ib. 670; Snamyenyczye 
evanyelysczy wspomynayą, bo tako tvardo 
zyyązan (sc. Jesus), yze ze wschech pasnokczyow 
yego rzuczala szye krew yako czevkamy ib. 688; 
Szyyąthy Yan osveyą mylczy, yako yny nye 
yzpomynaya, aby yyedzyon (sc. Jesukryst) do 
Annascha ib. 709; ~  *przypominać (o zobowią
zaniach), upominać się, (debitum) repetere, 
\indicare : Wspominał (war. kal.: ypomyonąl) 
repetiuit (et erit, sc. habitator terrae,... sicut 
qui repetit, sic qui debet Is 24, 2) ca 1470 
MamLub 190.

2 .  'wymieniać, wskazywać, nominare, indicare : 
Barbara odpowyedzala... rzekacz, ysz Barbara... 
w kypyenyy tego domy wspomyną(na) od 
rodzonego (pro Doroczynego) mażą (quod 
ipsa... nominata fuerat)..., ysz... po yego 
szmyerczy ma... myecz ten dom OrtOssol 99, 
1, sim. ib. 99, 2.

3. cnapominać, ostrzegać, admonere, commo- 
nere’: Eleazar kapłan... sklepaw ge (sc. ka- 
dzidlnice) w blachi, przibil ge kv ołtarzy, abi 
myeli synowye israelsci potem to wspominayocze 
(quibus commonerentur), aby nyzadni nye przi- 
stopawal czvdz... kv offyerowanyy kadzidła 
bogv BZ Num 16, 40.

Cf. Spominać, Wspojmać
Wspominanie *myślenie o czymś minionym, 

przywodzenie na pamięć czegoś, recordatio, 
commemoratio’ : Szdrovasz, panno mylosczywa, 
wszythkych grzesznych lyutosczywa, szlothkye 
thwoye wszpomynanye XV p. post. R XIX 63; 
Na pamyecz y na slodkye yego (sc. Jesukrysta) 
yspomynanye (in... recordationem)... ten ystny 
centurio... yczynyl obras s kamyenya Rozm 224.
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W spom ionąć, W spom ienąć, W spom ięnąć
f o r m y : praes. ind. 1. sg. wspomionę BZ Lev 
26, 42, Pul Ez 18; wspomienę FI Ez 9, Pul 136, 7; 
2. sg. wspomieniesz FI i Pul Hab 3, BZ Lev 19, 
18; 3. sg. wspomienic Kśw cr 16, XV in. R XXIV 
73, XV med. R XXII 237, etc.; 3. pl. wspomioną 
FI 21, 29, BZ  Lev 26, 40; wspomieną Pul 21, 29; 
~  imper. 2. sg. wspomieni XV p. post. Msza 
VIII s. 62, Rozm 502; wspomień FI i Pul 24, 6. 
88, 46, BZ Judith 9, 18; 1. pl. wspomieńmy 
XV ex. MacDod 140; ~  inf. wspomionąć(i) XV 
p. post. R XXV 221; ~  praet. 1. sg. m. wspo- 
mioną! jeśm FI i Pul 41,4, BZ Ex 6, 5; -m wspo- 
mięną! ca 1428 P F I 481; 3. sg. m. wspomioną! 
jest FI 97, 4. 102, 14; wspomienął jest Pul 97, 4; 
wspomioną! FI 77, 44, Bogur CDF, Aleksy 
w. 172, etc.; wspomięną! Pul 77, 44; 3. pl. m. 
wspomionęli Rozm 211; ~  condit. 3. sg. m. by 
wspomioną! Rozm 685; ~  part. praet. act. wspo- 
mionąw XV med. R XXII 238; wspomionąwszy 
Rozm 19; ~  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie wspo- 
mieniono FI 82, 4; ~  condit. pass. 3. pl. f. -by 
wspomieniony były BZ III Reg 17, 18.

Z n a c ze n ia : 1. *pomyśleć lub powiedzieć
0 czymś minionym, przywieść na myśl, przy
pomnieć sobie lub komuś, commemorare, remi- 
nisci, recordarif in memoriam re\ocare : absolute
1 bez kontekstu polskiego: Wzpomono (remi- 
niscentur) y *nawrocze se (Pul: wspomyeną 
y nawroczą szye) ku gospodnu wszitcy craiowe 
zeme FI 21, 29; Suggeret, id est inspirabit, 
subministrabit wspomyenye (war. kal.: po- 
dusczy, wspomyenye, nathuknye, doradzy; spi
ritus sanctus..., ille ... suggeret vobis omnia, 
ąuaecumąue dixero vobis Jo 14, 26) ca 1470 
MamLub 277, sim. XV in. R XXIV 73; Za- 
myeskala (sc. Maryja) svey slvzby, yze kosczyola 
nye vmyotla, a wspomyonąwschy... y począla 
*vnyątacz kosczyol Rozm 19; ~  kogoś, czegoś: 
Gdy gnyewyen będzesz, myloszyerdzya wspo- 
myenyesz (misericordiae recordaberis Hab 3, 2, 
FI: myloserdze wspomenesz) Pul Hab 3; Wspo- 
myeny (Msza VI. XIV: rospomyen, III: wspa- 
myąntay, I. IV. VII. X II: pamyathay) thez, panye, 
sług y sluzebnyczek thwoych (memento. . . ,  
domine, famulorum famularumąue tuarum) 
XV p. post. Msza VIII s. 62; ~  czemuś: Wzpo
monol iest miloserdzu swemu (recordatus est 
misericordiae suae, Pul: wspcmyenol yest mylo- 
szyerdze swoye) FI 97, 4; ~  kogoś, coś: K nemus 
gdaz clouek giesny... stopy, tochu sam sebe 
vspomene, s taynego sircha (strumienie gor)skih 
slez... uilige Kśw cr 16; Wzpomen miloserdza 
twoia (reminiscere miserationum tuarum), go- 
spodne! FI 24, 6, sim. Pul; Bili mi so zlzi moie

chlebowe we dne y w noczi... To wzpomonol 
iesm (haec recordatus sum) Fl 41, 4, sim. Pul; 
Poydzem y rozproszimi ie z luda a ne bodze 
wzpomenono (non memoretur, Pul: nye będze 
wspomynano) ymo Israhel daley Fl 82, 4; 
Ysz przesz trud bog svoy luth odyal dyable 
str[z]osze..., smyercz podyal, wspomyonal (Bo
gur B: *swpomonal, E: *wpyomyonal) czlo- 
wyeka pyrzwego Bogur CDF; Nye szvkay 
pomsti any wspomyenyesz krziwoti (nec memor 
eris iniuriae) myesczan twich BZ Lev 19, 
18; Sznodzeny bodo, doyood syo nye wisznayo 
slosczi swich a złego swego nye wspomyono 
(donec confiteantur iniąuitates suas) ib. 26, 
40; Któreś (sc. motowązy) gdisz vsrzi, wspo
myenye wszitko przikazanye (recordentur 
omnium mandatorum) boże BZ Num 15, 39, 
sim. Rozm 692; Wszedlesz ku mnye, abi wspo- 
myenyoni bili (ut rememorarentur) zloscy me 
BZ III Reg 17, 18; Przy lny yęzyk moy krtanyu 
memu, acz nye wspomyenę czebe (si non me- 
minero tui, Fl: acz ne zpomeno czebe) Pul 136, 7; 
Racz nasz wspomyonączy, w szwey pamączy 
myeczy XV p. post. R XXV 221; Przothkow 
nąschych masznoscz wzpomyenmy XV ex. 
MacDod 140; Przyąl sve dzyeczyątko ysraelskye, 
wspomyonal sve mylosyerdzye (recordatus mi- 
sericordiae suae Luc 1, 54, M W  139b: wspom- 
nyal mylosyerdzia swego, EwZam 289: pa- 
myąthayancz na myloszyerdzye svogye) 
Rozm 53; ~  na kogoś, coś: Gdym na cze wspo- 
monol, tegom vczinicz ne chczal ca 1428 PF 
I 481; Wspomyonool gesm na swoy szlyub 
(recordatus sum pacti mei) BZ Ex 6, 5; Wspo
myono na slvb moy (recordabor foederis mei), 
ienzeczem zaslvbil z Iacobem BZ Lev 26, 42; 
Wspomyen, panye, na *slugo two (memento... 
testamenti tui, Biblia taborska: na smluwu twu) 
BZ Judith 9, 18; Pan z szivota wezwał myo 
a z brzvcha matki mey wspomyonol na me 
gymyo (recordatus est nominis mei) BZ Is 49, 1, 
sim. M W  84b; Myły synkv, vzpomyeny na to, 
yschczy czyebye yednego mam Rozm 502; 
Me mylę dzyeczye, *vspomym na to (memini), 
czosz thy przykazał... kazdemv czlovyekv ib. 
503; ~  ze zdaniem podrzędnym: Wzpomonol 
(Pul: wspomyęnol), isz czialo so (recordatus 
est, quia caro sunt) Fl 77, 44; Wzpomen, czso 
iest moia czoscz (memorare, quae mea substan- 
tia) Fl 88, 46, sim. Pul; Wzpomyonol gest (Pul: 
spomyonol), ysz proch yesmy (recordatus est, 
quoniam pulvis sumus) Fl 102, 14; Gdi yusze 
czlowyek... wspomyenye, esze gest grzeschen..., 
natichmyast ma szaloscz XV med. R XXII 237; 
Wyącz gdi kto wspomyonąw, eze timi rzeczami

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WSPOMIONĄĆ WSPOMÓC 351

pana boga gnyewal y szal mu tego,... taky 
zaluyączi bądze vczyesson ib. 238; Tedy vspo- 
myonąly (EwZam 304: wspomnyely są, Rozm 
449: spomyąnaly) zvolenyczy, yze było pysano 
(recordati sunt..., quia scriptum est Jo 2, 17): 
Myloscz donw tvego yest myą zgrysla Rozm 211, 
sim. ib.; ~  'przypomnieć winę, surowo wytknąć, 
culpam alicui obicere, exprobrare : Boyącz szye 
tego, by yemv nye wspomyonąl byskup tey 
rzeczy y vderzyl (sc. Malkusz) mylego Iesu- 
crista, chczącz thym laską odzyerzecz byskupyą 
Rozm 685.

2. *zastanowić się nad minionymi przeżyciami, 
rozważyć, memoria repetere, recogitare*: Go- 
spodne,... wspomeno (Pw/: wspomyonę) tobe 
wszytka lata moya (recogitabo tibi omnes 
annos meos Is 38, 15) w gorzkosczy dvze 
mogey FI Ez 9.

3. *wspomnieć, wzmiankować, wymienić, w en- 
tionem facere, nominare: Gyego oczecz tho 
wszliszal, ysch gyemv szynowo gymya wszpo- 
myonal Aleksy w. 172; W swey zalobye nyszad- 
nego lystą wspomyonąl (sc. powod, nullam 
litteram nominavit) OrtOssol 99, 4.

C/. Spomionąć
Wspomnieć 'pomyśleć o czymś minionym, przy- 

pomnieć sobie, reminisci, recordari : Wspomnyal 
mylosyerdzia swego (recordatus misericordiae 
suae Luc 1, 54, EwZam 289: parnyąthayancz 
na myloszyerdzye svogye, Jtozm 53: wspo- 
myonal sve mylosyerdzye) MJF 139b; Wspom- 
nyalem boga (memor fui dei, P7: pomnal iesm 
boga) Pul 76, 3; Wspomnyely są (recordati 
sunt Jo 2, 17, Rozm 211: vspomyonąly, ib. 449: 
spomyąnaly) zvolyenyczy yego, ysze napysano 
yest: Myloscz domv thvego sthravyla myą 
EwZam 304. ~  Cf. Spomnieć.

Wspomocnik *pomocnik, współpracownik, 
adiutor’ : *Wsppomocznyk cppifex XV p. post. 
BiblWarsz 1866 I 316. ~  Cf. Spomocnik.

Wspomoganie 'dawanie pomocy, wspieranie, 
auxilium, adiumentum : Nyechay nasz wspomoże 
swiantich apostolow, Simuna y Tadeussza,... 
*slachenosczi wiborna, yz... poznalibiszmy, 
iako ważne są v gich cziotuchny y v sina iey 
miloscziwe gich wspomoganye M W  53a.

Wspomożenie fo rm y: n. sg. wspomożenie 
M W  75b. 145b; ~  g. sg. wspomożenia BZ 
Deut 33, 29, M W  79a, X V p. post. GIDom 85; -  
d. sg. wspomożeniu Sul 35. 71, BZ I Par 19, 12, 
M W  lOa, etc.; ~  ac. sg. wspomożenie BZ 
Gen 2, 18, XV p. post. R XXV 181.

Z n aczen ie: 'udzielenie wsparcia duchowego 
lub materialnego, pomoc, auxilium, adiumentum': 
Sczyt wspomozenya twego (scutum auxilii tui)

a myecz slavi twey bog twoy BZ Deut 33, 29; 
Gęstły cyo przemogo sinowye Amonowy, ia 
bodo tobye ku wspomozenyv (ero tibi in 
praesidium) BZ I Par 19, 12; Panye, ku wspomo- 
zenyu mnie (ad adiuvandum me Psal 69, 2, 
FI i Pul: na pomagane mne) pospieszay! M W  
lOa; Od pana boga moye wszpomozenye 
(auxilium meum Psal 120, 2, FI i Pul: pomocz 
moya) M W  75b; Szerczem nabożnym ku mi
łemu bogu wolaymy, od nyego wszpomozyenya 
y poczyechy ząda<j)my! M W  79a; Raczczye 
my bycz <ku> wspomozenyv! Naw 81, sim. 
ib. 108, XV p.post. R XXV 183; Anima si sic 
disperdet, nos deus die mortis repellet a domo 
eterna, unde domus multiplex est: presentis 
exilii, vignanyą, suffragii modlenya uel wspo
mozenya XV p. post. GIDom 85; Quando omnes 
(sc. sanctos) honoramus. . . ,  maius adiutorium, 
wspomozenye, habemus in curia celesti XV 
p. post. R XXV 181; ~  Chczemy, abi ten... 
b yl... proszon, iszbi thim tho swyathkom 
klanthim... kv wspomozenyv prawdze (ad... 
subveniendum veritati). ..  dal roszdrzeszenye 
Sul 35; Przetho kv wspomozenyv tego (ad 
succurrendum huic remedio) slvsza vstawycz 
Sul 71; ~  przenośnie 'ktoś pomagający, auxi- 
liator *: Nye gest dobrze bicz czlowyeku samemv, 
yczynmi gemu wspomoszenye (adiutorium) po
dobne k nyemu BZ Gen 2, 18; ~  'nagłówek 
modlitwy do świętych o wstawiennictwo u boga, 
inscriptio precationis ad sanctos, ut deum pro 
aliąuo orent*: Wszpomozenye:... Wszitcy swio- 
czy boszy, modlcze sie za mno przed obliczym 
bożym! M W  145b. ~  Cf. Spomożenie.

Wspomożyciel 'ten kto pomaga, udziela po
mocy, wsparcia, auxiliator, adiutor*: Confirmator 
wspomozicel, pothpiracz XV med. R XXIV 
348.

Wspomóc fo rm y: praes. ind. 3. sg. wspomoże 
1466 R XXV 139, XVp. post. ib. 200; 3. pl. wspo
mogą M W  116a; ~  praes. ind. z partykułą 
niechaj dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg. 
niechaj wspomoże M W  52b; ~  imper. 2. sg. 
wspomoży FI 43, 28, BZ Judith 9, 3, M W  34a. 
115b ; wspomoż M W  17a; 2. pl. wspomóżcie 
Bogur DE; 3. pl. wspomóżcie ca 1470 MamLub 
199; — inf. wspomoc(y) BZ II Par 25, 8, 
1447—62 Zab 545; wspomoc XV med. ArchLit 
XVI 13, OrtCel 11, 1491 RKJŁ VII 57, etc.; -  
praet. 2. sg. m. wspomogłeś Pul 88, 42; 3. sg. m. 
wspomógł XV p. post. RRp XXV 180; -  condit. 
3. sg. m. by wspomógł BZ  Deut 28, 31; neutr. 
wspomogłoby 1466 RRp XXII 16; ~  praet. 
pass. 3. sg. m. wspomożon był Pul 27 arg.; ~  
condit. pass. 1. pl. m. -by wspomożeni (byliby-
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chom) 1424 M sza  III s. 63, sim. VI. VII. XII. 
XIV.

Z n a c z e n ia : 1. *zrobić coś dla kogoś, dla 
ulżenia kom uś, wesprzeć kogoś, obronić p rzed  
k im ś, p rzed  czym ś, iuvare, auxiliari, opem ferre5: 
absolute i bez kontekstu po lsk iego : Suffragari, 
id est opitulari wspomocz O rtC el 11; Przepuscy 
pan, abi bil przemozon od nyeprzyiacyol, bocz 
to <boże> gest wspomoci (dei quippe est... 
adiuvare) J5Z II Par 25, 8; Wspomosczye 
(war. k a l .: wspomogą) *soluent (stent et salvent 
te augures caeli Is 47, 13) cd 1470 M am Lub 199; 
Qui (sc. s. Nicolaus) tribus virginibus victu 
carentibus subvenit wspomokl XV p . post. R R p  
XXV 180; Aue, gracia plena, dominus tecum, 
ut ego miserie valeam subvenire wspomocz XV 
p. p o s t. R  XXV 183; Proficere, augere vel vtile 
esse wspomocz, mnozycz szyą ca 1500 Er z  124; 
~  kom u ś: Przes ten twoy naswyantschy owocz, 
myła panna, racz nam wspomocz (R XXV 218: 
pomocz)! XV m ed. ArchLit XVI 13; Owcze twe 
bodo dany nyeprzyaczelom twim, a nye bodze, 
kto by wspomogl tobye (qui te adiuvet) B Z  
Deut 28, 31; Proszo, panye boże moy, wspo- 
moszi my wdowye (subveni... mihi viduae)! B Z  
Judith 9, 3; Nye wspomoglesz yemu w boyu 
(non es auxiliatus ei in bello, FI: ne ies pomoczen 
bil iemu) Pul 88, 42; ~  k o g o ś: Wstań, gospodne, 
wzpomoszi nas (adiuva nos, Pul: pomozy nam)! 
FI 43, 28, sim . M W  115b; Wszyczy szwyaczy 
proszczye, nasz grzeszny wspomoszczye (E: nasz 
grzeszne wspomoszczye, C: nam grzesnim 
spomosczye)! Bogur D; D a y ..., aby pomoczo 
myloszerdza twego wspomoszeny (ut ope miseri- 
cordiae tuae adiuti... simus) y tesz od grzecha 
bylybychoom wolny 1424 M sza  III s. 63, sim. 
VI, etc .; Ach, moy kwyathkv naroszkosz- 
nyeyschy,...  racz mya dzyscha wspomoczy! 
1447—62 Zab  545; Vszdrow, zbaw, przezegnay 
y wszpomoz nas, szwiąta troyczo! M W  17a; 
Wspomozi mie (adiuva me Psal 118, 86, FI i Pul: 
pomoszy my)! M W  34a; O myli panie,... nye- 
chay nasz wspomoże swiantich apostolow... 
slache<t>nosczi wiborna! M W  52b; Sandi twoie 
wspomogą mnie (adiuvabunt me Psal 118, 175, 
FI i Pul: pomogo my) M W  116a; Thedj pvske 
mamy w rencze mystrzom swoym dacz..., gdy 
(pro aby) ony we wssythkich potrzebach wspo
mocz 1491 R K JŁ  VII 57; Ten psalm powyada, 
yze Xps wzpomozon byl od oycza Pul 27 arg.; ~  
z  in f.: Ipse (sc. deus) perficere faciet wszpomoze 
dokonacz 1466 R  XXV 139, sim. XV p . post. 
ib. 200.

2. 'wzbogacić, locupletare*: Quoddam mini
mum nimio, quam magis ditaret, gl. locupletaret

352 Wspomóc

wszpomogloby, egenum 1466 R R p  XXII
16.

Cf. Spomóc
Wsponinać cf. Wspojmać
Wspora cf. Wspór
Wsporca 'ten co bierze udział w sporze, strona  

procesowa, qui litem cum aliąuo habet, pars in 
iudicio agen s: Gdy sądzą vkazuge sprawiedly- 
woscz, tedy wsporcze odstąpyyą od pothwarzy 
D ział 47. ~  Cf. Sporca.

Wspornie 1. 'nieposłusznie, zuchwale, opornie, 
pertinaciter, insolenter, arogant e r ': Chczem, aby 
wiedzano..., ocz ma bycz skazana (sc. wina 
siedmnadziesiąt):... gdy... kogo sadownye 
o którą rzecz zdadzą y skazą dosycz vczynycz, 
a ten to wzgardzy dosycz vczinicz..., wspornye 
od sądv odygdze (de iudicio per suam rebellio- 
nem discesserit, Sul 31: sz sandv swą knąbrnos- 
czą bi ssczedl) D ział 19; Iram colligit (sc. puer) 
et ponit temere wspornye XV ex . GIKórn II 211.

2. 'złośliw ie, m alitiose, malignę': <D)oswyat- 
czylismy tego dobrze, kako dlą klątwy czasto- 
krocz wspornye (malitiose, Sul 34: sloscziwye) 
nyektorzi to wząli w obyczay swiadeczstwo 
odrzvczacz D ział 23.

Wsporność 'nieposłuszeństwo, zuchwalstwo, 
contumacia, a rro g a n tid : Contumacia, wszpor- 
noscz, aliquando sit in verbis, aliquando in 
factis ca 1500 R  XLVII 372.

Wsporny 1, 'będący przedm iotem  sporu, sporny, 
de quo controversia e s t’ : Ambo debent per duos 
amicos educere in Chrostkowicze... Et isti de
bent inter eos invenire pro terra et pratis 
wsporne, hoc est pro frumentis et feno falca- 
strato 1452 A G Z  XIV 343.

2. *zuchwały, dokuczliwy, insolens, arrogans, 
m olestus: Importuni, wsporny, homines XV 
med. R  XXV 157; Pytalysczye nasz o prawo... 
zaluyącz szye na waszego woytha, kako gest 
raczcze, przyszasznyky y gynszy lud szromoczyl 
nyesprawyedlywye j gest nyesprawyedlywy, dra- 
pyeszny, wsporny, sze wszythkym pospólstwem 
nyeszgodny O rtO ssol 51, 4, sim . ib. 52, 1.

Cf. Sporny
Wspowiadać się, Wspowiedać się *wyznać 

grzechy kapłanowi dla uzyskania rozgrzeszenia, 
wyspowiadać się, remissionis assequendae causa 
peccata sacerdoti co n fiten : Yakom bil nyemo- 
czen prawo nyemoczo tedi, kedim sze wspowya- 
dal 1428 P yzdr nr 894; Iudaszova spoyyedz nye 
godzyla szye prze troyaka rzecz: napyrvey, 
yze szye nye vspovyedal svemv vlosczemv ka- 
planoyy R ozm  759. ~  Cf. Spowiadać.

Wspowiedać się cf. Wspowiadać się
Wspowiedzenie cwyznanie grzechów kapłanowi

WSPOWIEDZENDE
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WSPOWIEDZENIE WSPÓR 353

dla uzyskania rozgrzeszenia, confessio, actus 
peccata sacerdoti confitendi: Quia ad feruentis 
penitentie desiderium V requiruntur...: splendor 
cognicionis, timor penitencionis, dolor con- 
tricionis, pudor confessionis, srom wspoyyedze- 
nya, labor satisfaccionis 1461—7 Serm 103v.

Wspowiedź *głoszenie chwały, wysławianie, 
actus łaudes canendi, laudibus efferendC: *Poy- 
d o ... asz do domu boszego. W glosę wesela 
y wzpowedzi zwok cochaiocego se (in voce 
exsultationis et confessionis sonus epulantis) 
Fł 41, 5, sim. Puł. ~  Cf. Spowiedź.

Wspód 'od spodu, dołem, subter, subtus*: 
Navicula significat... fidem Christianam... Item 
nauis wspod est clausa, superius aperta, sic 
homo ad terrena debet esse clausus, ad superna 
vero apertus XV in. GlKazB II 84; B^odan 
mayanci dostatecznan, nyedlygan, yego włosom 
podobnan a wspod rozdzelonan (barbam ha- 
bens... in mento bifurcatam) XV med. Lent. ~  
Cf. Spód.

Wspór, Wsporaf o r m y : 1. Wspor: n. sg. wspor 
1420 Kościan nr 814, 1439 AGZ XII 52, 1468 
AGZ XVI 53, etc.; ~  n. a. ac. sg. wspor 1441 
StPPP II nr 3010, 1442 ib. nr 3054. 1443 AGZ 
XIV 101, etc.; ~  g. sg. wsporu 1446 AGZ XIV 
229, 1460 Pilz 276; ~  i. sg. wsporem 1454 AGZ 
XIII 328, 1498 ArchSław II 267; -  g. pl. wspo- 
row 1460 AGZ XIII 354.

2. Wspora: g. sg. wspory 1460 Pilz 276, Dział 
19; ~  i. sg. wsporą Dział 18.

1. a. 2.: n. pl. wspory XV e*. AKPr V 65, XV 
JusPol 267.

Z n aczen ia :  1. 'zatarg, spór, sprawa sporna, 
rozstrzygana w drodze postępowania sądowego, 
lis, controversia, quae in iudicio diiudicabatuF: 
Contradiccio per Lysconem al. wspor 1420 
Kościan nr 814; Adam... nobili Iohanni... 
peccunias... posuit, quas peccunias Iohannes... 
recipere dimisit et noluit, quia non sunt sibi datę 
iuxta tenorem litere obligacionis... Et circa hec 
factum est discordium al. wspo<r> per ipsos pro 
huiusmodi peccuniis 1439 AGZ XII 52; Termi- 
nus ad interrogandum ad tres septimanas 
inter... Marcissium... et inter Johannem... pro 
controuersia wspor 1441 StPPP II nr 3010; 
Suspensus est terminus... inter... Andream... 
et Petrum... iuxta ipsorum litis questionem al. 
wsporv ad diem hodiernam acticatum 1446 
AGZ XIV 229; Herbordus fecit litis <quaestio- 
nem alia)s wspor contra hoc 1447 ib. 239; 
Existentes (sc. Iohannes et fratres) rey... 
astiterunt... terminum peremptorium iuxta citta- 
ciones... et controversias al. vzporow 1460 AGZ 
XIII 354; Stanislaus... super... dominos

Rzeschowsk<ie) terminum habent ad terminos 
proximos iuxta priorem controversionem al. 
wspory et secundam, wsporu, cum interroga- 
cione 1460 Pilz nr 276; Controversia facia est al. 
wzpor inter actorem et reum 1468 AGZ XVI 53, 
sim. 1469 AGZ XVII 12; Super istam inhybicio- 
nem ego pars aduersa iudicium disparui iudicia- 
liter deliberans opposicionem al. wszpor meam 
iudicialiter 1469 StPPP IX  nr 726; Statui- 
m us..., quod partes quaerelas suas in judiciis 
deponentes et responsiones facientes, duntaxat 
judicentur, nec impugnationes al. wspory, 
prout antę consvetum erat, deinceps fieri 
admittantur XV JusPol 267; Statuimus, quod 
in iudiciis terrestribus et capitaneorum non 
iudicentur controyersie parcium vlg. wspory 

! XV ex. AKPr V 65; ~  wsporem 'w formie 
sporu sądowego, per litem in iudicio actam : 
Causam suam controuersialiter al. wsporem 
ipse Johannes subportare vellct 1498 ArchSław 
II 267; ~  Quis tamen exiguos elegos emiserit 
autor, grammatici certant et adhuc sub iudice 
lis est, gł. sub arbitrio controuersia disputancium 
vspor pod dobioyolnosczą gadayaczych XV 
ć>x. GIKÓrn II 210.

2. 'zeznanie stron procesowych, zwłaszcza za
przeczenie przez pozwanego zarzutów wysunię
tych przez powoda, litis contestatio, partium in 
iudicio professiones, praecipue citati infitiatio : 
Johannes... luget penam... A nnę..., quia 
differendo terminum contra Annam intrabat 
in controversiam al. wspor et in prza 1442 
StPPP II nr 3054; Qui Iohannes dixit: Non 
respondeo hic, sed da michi et hominibus 
ad ius ecclesiasticum. Ideo audientes litis con- 
troversiam al. wspor dedimus ad interrogan
dum ... ad dominum palatinum 1443 AGZ XIV 
101, sim. ib. 108, 1444 ib. 128. 133; Terminus, 
quem receperunt camerarii ad interrogandum 
dominum iudicem in causa generose Eleduigis. . . ,  
actricis, contra generosum Johannem... Iudex 
informavit camerarios, quod darent ad collo- 
quium generale. Et camerarii dederunt ad collo- 
quium generale cum controversia al. se wsporem 
1454 AGZ XIII 328.

3. 'nieposłuszeństwo, zuchwalstwo, opór, eon- 
tumacia, insolentia, arrogantid: Paknyalibi wspo
rą zakłady tako skazanego y wyn tako przepa- 
dlych nye postąpyl (qui si in dandis pignoribus 
praedictis... fuerint dolosi et rebelles, Sul 30: 
biły lscziwy a knąąbrzny). . . ,  tedi tako czynyącz 
przepadnye nam wyna rzeczoną syedmyna- 
dzessyath Dział 18; <A)le vbostwo czastokrocz 
naczysk y szkody nyemale czyrpyą, przeto 
ysze nye podług sprawiedlywosczy, ale wyączey
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354 WSPÓR WSTAĆ

wspori, swą mocz vkazvyącz, kv dzeczskowanyv 
yako na woyną gyadą (sc. ciądzacze) ib. 19.

C f  Spór
Wsprawa'przyrządzenie, przygotowanie czegoś, 

paratio, comparatio : Veneficia, g/. id est vene- 
ni confeccio et propinacio .wzprawa, truczina 
a czarow<anie?) (manifesta sunt autem ope
ra carnis, quae sunt: fornicatio. . . ,  idolorum 
servitus, veneficia Gal 5, 20) 1449 R XXV 166. 
~  Cf. Sprawa.

Wsprawić *sporządzić, zrobić, wykonać, con- 
ficere, facere, exsequi : Dobrotlywye uczyń, 
gospodne, w dobrey voley twogey Syon, a uspra- 
vio (FI: abi sprawoni, Pul: sprawyę) muri 
Geruzalem (ut aedificentur muri Ierusalem 
Psal 50, 20)! KartŚwidz; ~  przenośnie: <Na 
wieki) myloszyerdze wsprawyono *będzę (aedi- 
ficabitur, FI: zaloszono bodze) w nyebyesszyech 
Pul 88, 3. ~  C f  Sprawić, Wprawić.

Wsprawienie epolepszenie, poprawa, correctio, 
emendatw : Dziakowacz bandą tobie we wszpra- 
wienyu (FI i Pul: w prawocze) sercza (in di- 
rectione cordis Psal 118, 7), w tern yze nauczilem 
se szandow sprawiedliwosczi twoiey M W  4b. ~  
C/*. Sprawienie.

Wsprosić *zapytać, poprosić nalegając, cxpc- 
/crc, efflagitare : Lepal (pro lepak) gego wsprossy 
(sc. Abimelech Abrahama, Stary Testament 
Cardy: wzprosi) rzekocz (rursum expostulans 
ait): Powyedz nam, czemusz to yczynyl? BZ 
Gen 20, 10. ~  Bohemizm.

Wsprzeciwić się 1. *przeciwstawić się, stawić 
opór, zbuntować się, contraire, se opponere, 
repugnare5: Wzprzecywyly syo (sc. kapłani) 
przecyw krolyowy (restiterunt regi) rzekocz: 
Nye twoy to rzod, Oziaszu, abi ti obyatowal 
zapalno obyat0 panu SZ II Par 26, 18.

2 . 'uknuć spisek, conspirare, coniurare*: Gen 
(sc. Amazyjasz) gdi bil otstopyl ot boga, wsprze- 
cywyly syo gemu (tetenderunt ei insidias, 
Zamojskich: wzprotiwili su sie) w Ierusalemye 
BZ  II Par 25, 27.

C f  Sprzeciwić się
Wspustoszyć *opuścić, porzucić (dom), dese- 

rere, derelinąuere' : Quia prefatus Pyothr (sc. 
kmetho) debet locare et tenere al. oschadzycz 
domum in Crukyenycze, quam desertavit al. 
wspustoszyl 1494 AGZ XVIII 525. -  C f  Spu
stoszyć.

Wspychać 'być pysznym , wyniosłym, hardym, 
superbum, arrogantem e s s e De quo (^c. domi- 
nio), z yegoz, Decius elatus wszpichal XV 
p. pr. R XLVII 358; Ale kto by wspychayo 
(qui... superbierit, Biblia taborska: wzpychage) 
nye chczal poslychacz przikazanya *kapaln-

skyego..., vmrze ten czlowyek BZ Deut 17, 
12. ~  Bohemizm.

Wspyskować 'wykrzykiwać, wywrzaskiwać, cla- 
mare, oA:c/otaore5:^Stanislaus... egit super Alle- 
xandrum, quiat>jdixit michi: Nye wspiskvi 
thego, czegosz nye zaloval, sedens super iure 
1435 KsMaz III nr 1582.

Wspytać, Wspytać się 1. 'zbadać coś, dociec 
czegoś (np. czyjejś krzywdy), exquirere, imesti- 
gard: Zabyl (sc. Joas) sina gego (sc. Jojady), 
gen gdisz vmyral, rzecze: Wydz pan a wzpitay 
(videat dominus et requirat) BZ II Par 24, 22.

2. wspytać się 'dowiedzieć się, popytać się, 
perquirere, interrogare : Przeto wspitay syo na 
to (perquire), kakobi... wzol ot nyego to 
srzebro a gego zapys gemv wrocyl BZ Tob 4, 22.

C f  Spytać (się)
Wspyzać 'zlekceważyć, wzgardzić, despicere, 

parvi pendere’ : Wsspyzana reprobata XV med. 
R XXIV 351.

Wstać fo rm y: praes. ind. 1. sg. wstanę FI 
i Pul 11, 5. 56, 11. 107, 2, Naw 83, etc.; 2. sg. 
wstaniesz BZ IV Reg 1, 16; 3. sg. wstanie 
FI 26, 6, ca 1420 R XXIV 83, Sul 94, etc. etc.;
2. pi. wstaniecie ca 1500 JA IV 92; 3. pl. wstaną 
FI i Pul 77, 8, Pul 26, 6, Rozm 304, etc.; ~  praes. 
ind. z partykułą niechaj dla wyrażenia trybu 
rozkazującego 3. pl. niechaj wstaną Puł Deut 55; 
~  imper. 2. sg. wstani Aleksym. 112, BZ Jos 1,2, 
Rozm 133. 220. 222. 293; wstań Kśw br 3. 5. 7. 9, 
etc. etc.; 1. pl. wstańmy BZ Neh 2, 20; 2. pl. 
wstanicie Rozm 367; wstańcie BZ Gen 19, 14. 
Ex 12, 31, XV ex. SKJ I 152, etc.; ~  part. 
praes. act. adv. wstanę 1391 Pozn nr 123, FI 
101, 14; wstanęcy XV p. pr. R XLVII 357; 
wstanąc BZ III Reg 14, 12, Puł 101, 14, Rozm 
331; ~  inf. wstać Kśw br 19. 24, FI i Puł Ath 38, 
Słota w. 45, etc. etc.; ~  praet. 1. sg. m. wstał 
jeśm Fl 3, 5. 118, 62, FI i Puł 138, 17; wstałeśm 
Puł 3, 5; wstałem BZ I Esdr 9, 5; -m wstał 1420 
Czrs 228, 1420 ib. 235, 1424 TymWol 20, 
etc. etc.; ja wstał 1430 Czrs s. LXXXI; / .  -m 
wstała 1427 ZapWarsz nr 2744; 3. sg. m. wstał 
jest Fl Ath 36, Wierzę 2; wstał 1391 Pozn nr 123, 
1393 ib. nr 168, 1397 ib. nr 330, etc. etc.; f .  
wstała BZ Gen 19, 33. II Par 22, 10, XV SKJ 
1 152, etc.; neutr. wstało ca 1500PieśniWład 176, 
Rozm 127. 716; 1. pl. m. wstali jesmy Fl 19, 9; 
my witali (-smy) Puł 19, 9; 3. pl. m. wstali są 
Fl 26, 18. 53, 3. 123, 2; wstali BZ  Gen 18, 16, 
OrtMac 123, OrtOssol 90, 3, etc.; f. wstały 
Rozm 487; ~  pląperf 1. sg. m. -m był wstał 1444 
Pyzdr nr 1236; 3. sg. m. był wstał Rozm 645;
3 . p l.f. były wstały Rozm 152; ~  condit 2. sg. m. 
by wstał Rozm 135; / .  -by wstała Gn 183b;
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3. sg. m. wstałby BZ  Ex 21, 19; -by wstał FI 
i Pul 40,9, Sul 108; 3. pi. m. -by wstali Rozm 479; 
~  part. praet. act. wstaw BZ Gen 19, 27. 20, 8. 
21, 14, etc., Pul 29 arg.; wstawszy FI i Pul 34, 13, 
1444 R  XXIII 306, Aleksy w. 116, etc. etc.

Z n a c ze n ia : 1. *przyjąć pozycję pionową, 
podnieść się z pozycji siedzącej a. leżącej, wstać 
na nogi, surgere, exsurgere: Ony *obozali S0 
se y padli, ale my wstali iesmi y wzclonilismi se 
(surreximus et erecti sumus, Pul: my wstały 
y podnyeszyenysmy) FI 19, 9; Zlycz0 se (pro ie) 
y nad pyasek rozmnoz0 se, bo vstal gesm 
(exsurrexi) y gescze gesm s tob0 FI 138, 17, 
sim. Pul\ Padnye Abram przed bogem na swe 
oblice y wstanye BZ Gen 17, 17; Wstań (surge) 
a poymy dzeczy0 za roko ib. 21, 18; Wstaw 
(surrexit) Abraham pokłony syo Indu tey zemye 
ib. 23, 7, sim. ib. Num 16, 25; Wstań (surge), 
przecz lezysz nagle na zemi BZ Jos 7, 10; 
Wstań, mystrzv, othpoyyecz, gyesthly vmyesz 
De morte w. 81, sim. ib. w. 109, Rozm 701; 
Wstał myszthrz yethwo leleyancz szya, drzsza 
mu nogy De morte w. 111; lesus... nathych- 
myast szam wstawschy (surgens) stal prost... 
y począł sam chodzycz Rozm 99, sim. ib. 502; 
Yako to zmovyl, tako vstanącz (surrexit 
Luc 10,25) yeden mystrz... y rzeki ib. 331; 
Ystanyczye (surgite Mat 17,7) a nye boy czy e 
szye! ib. 367; Gdyż dokonał tey modlytvy 
y vstal, byl tako medl, yze yedvo stal na nogach 
ib. 600, sim. 1451 MacDod 106; Alye przeklathy 
Malkusch za yego dobrothą, ysch yemv vcho 
bog vroczyl, lye tako to yze byl na nogy nye 
wstał, yako y (leg. ji 'go’) byl svyathy Pyotr 
pobył Rozm 645; Vstavschy svyąthy Yan 
zyemye (leg. z ziemie)... ku dzyevyczy począł 
movycz ib. 735, sim. ib. 746; Vy, panye moye, 
vstanczye, przylączczye szye mnye! ib. 737; ~  
Mnogy yescze przed dzwyrzmy bodze, czszo na 
yego masto szodze, an ('a on5) mu ma przez 
dzenky wstacz Slota w. 45; Gdisz gedly wstawszi 
(surrexerunt) y chodziły przes czalo nocz t0 
BZ I Reg 28, 25; Cum acceditis ad mensam, 
k stolv, donec inde, asz od nyego wstanyeczye, 
surgatis, quod vobis secundum consuetudinem 
legitur, sine tumultu et contentione audite 
ca 1500 JA IV 92; Czczyenye o tern, yako myły 
Kristus vstavschy od yyeczerzey pokorno ssyąl 
sve odzyenye s syebye Rozm 531, sim. ib. 566; ~  
przenośnie: V yyeczerzney obyati wstałem z mey 
zaloscy (surrexide afflictionemea) a... sklonylem 
kolyana ma BZ I Esdr 9 ,5 ;  ~  * wstać celem 
opuszczenia sądu, ad iudicium relinąuendum 
surgere5:  Mymo tho wszdi strona, kthora nye j 
stała a trzykrocz zwana, acz przy poslednyey |

godzynye polvdnya, gdi sąndza yakobi chczaal 
wstacz (quasi surgere volente, Dział 13: od 
stolcza wstacz), wthoore trzykrocz zawolanaa 
nye dbacz bandze przistampycz, thedi skazana 
bącz Sul 25, sim. ib. 8; Gdy wst[w]anye (OrtMac 
33: wsthanye) burgrabya, tedy wyną nye gest 
*wyąchsza jedno osszm szelągów pyenyadzy 
OrtOssol 32,4; Gdy nye ch<ci)al przyszacz, 
przyszasznyczy wstały (scabini surrexerunt) ib. 
90, 3, sim. OrtMac 123; ~  wstać w sądzie f wstać 
dla ogłoszenia wyroku, ad sententiam dicendam 
surgere5: Zema drszala iest y odpoczinola, gdi 
wstał w sodze (cum exsurgeret in iudicium, 
Pul: wstayal w sod) bog FI 75, 9; ~  'wstać 
w sądzie przy dokonywaniu niektórych czynności 
procesowych, ad aliąuid iure agendum surgere5: 
Ktho gy chcze layacz ortel, ten ma stoyacz tako 
rzecz:... Proszą tego przyszasznyka wstacz (petat 
scabinum surgere), czo ten ortel *wyrzegl, 
kthoremv ya layą. Tedy woyth mą themv przy- 
szasznykowy kazacz wstacz (surgere) OrtOssol 
54, 1, sim. ib. 32, 3, OrtMac 32. 67; ~  przeciw 
komuś wstać, wstać przeciw komuś ewstać na 
znak czci, życzliwości, in alicuius yenerationem 
consurgere, aliąuem exsurgendo yenerari: Nye 
porokuy, panye moy, yze przeczyw tobye wstacz 
nye mogo (quod coram te assurgere nequeo) 
BZ Gen 31, 35; Svyata Marya Magdalena... 
nalasla y (leg. ji, sc. Jesusa) kłączączy... 
Vzryavschy ya y obroczyl szye na stroną, 
vstawschy przeczyv yey y przyyytal ya barzo 
laskayye Rozm 497.

2. (przeważnie w dosłownych przekładach 
z Biblii, in Scripturae S. yerbis ad litteram 
translatis) 'szybko ruszyć się do działania wska
zanego zwykle innym czasownikiem, ad aliąuid 
faciendum celeriter surgere5: Vstan (surge Cant 2, 
10), praui, pospey so, milucka moia, y poydy! 
Kśw br 3, sim. ib. 5. 7. 9. 10. 15; K dobremu 
vstac so oblenaio ib. 19, sim. ib. 24; Wstań 
(exsurge), gospodne, zbawona me vczin, bosze 
moy! FI 3, 6, sim. Pul, M W  119a, sim. FI i Pul 
9, 19. 16, 14. 34, 26. 43, 28. 73, 23. 81, 8. 131, 8; 
Wstań (exsurge), gospodne, w twoiem gnewe! 
FI 7, 6, sim. Pul; Prze nodzo neymaiocich y prze 
łkane ybogich nyne wstano (exsurgam), molwi 
gospodzin FI 11, 5, sim. Pul; Wezmi bron 
i sczit y wstań (exsurge) na pomocz mne! 
FI 34, 2, sim. Pul', Wstawszi (surgentes) swątczi 
z li... pitali so me FI 34, 13, sim. Pul; Wstań 
naprzeciwo mne (exsurge in occursum meum) y 
widz! FI 58, 5, sim. Pul', Ty wstano (exsurgens, 
Pul: wstanocz) smilugesz se Syon FI 101, 14; 
Exurgens, wstanonczy (EwZam 289: powstaw
szy, GIWroc 57v: staffszy), Maria abiit in
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montana cum festinacione (Luc 1, 39) XV p . p r . 
R  XLVII 357; Ez szą stało w gyeden czasz, wstał 
sz obrasza (pro ołtarza) mathky boszey obrasz 
A leksy  w. 108; Przeto wstayn (surge) a schodzy 
zemyo, yze tobye yo mam dacz B Z  Gen 13, 17, 
sim. ib. 31, 13; Tedi gdisz wstały (surrexissent) 
ottod czy moszowye, obroczyly swoge brze- 
myena przeczyw Sodomye ib. 18, 16; Rzeki gest: 
Wstanczye (surgite), winydzczye s tego myasta! 
ib. 19, 14; Rzeczye (,sc. farao) gyma: Wstanczye 
(surgite) a gidzczye od ludu mego! B Z  Ex 12, 31; 
Vczinyla szona, iako gey bil rzeki Geroboam, 
wstawszi (consurgens) y szła do myasta B Z  III 
Reg 14, 4, sim. ib. 14, 17; Przeto ti wstanoc 
(surge) gydz do swego domu! ib. 14, 12; Ata- 
lya ... wydzocz, ysze vmarl sin gey, wstała 
(surrexit) y zgubyla wszitko pokolenye krolyowo 
B Z  II Par 22, 10; Wstanmi (surgamus) a dza- 
laymi! B Z  Neh 2, 20; Yako dzyeyycza Maria 
nathychmyast wstawschy y yeschla w dom 
Zachariascha Rozm  52, sim. ib. 302, 304. 386. 
461. 494; Vschlyschacz ony to wschysczy 
w synagodze były napełnyeny gnyew (leg. 
gniewu), wstawschy (surrexerunt Luc 4, 29) 
y vyrzvczyly y (leg. ji *go5) przed myasto ib. 253; 
Vstanczye (surgite Jo 14, 31), podzmy tamo! 
ib. 566; Vschakosch ny mayą rospaczącz, ale 
ss apostoly vstacz a przez svyąthą pokutą 
napelnycz (sc. obietnice) ib. 655; ~  Wstań 
(exsurge) sławo moia, wstań (exsurge) szaltarzu 
y gozly! FI 56, 11, sim. Pul. sim. FI i Pul 107, 2.

3. ( w dosłownych przekładach z  B iblii, in 
Scripturae S. verbis ad  litteram translatis) 
\pojaw ić s ię , apparere, parere5: Sinowe, gisz se 
narcdzo y wstano (exsurgent), y wipowedzo 
sinom swogim FI 77, 8, sim. Pul; Nyechay 
wstano (surgant, sc. dii Deut 32, 38) a pomogo 
wam P ul Deut 55; Zavyerne vam povyedam, 
yze nye wstał albo nye powstał (non surrexit 
Mat 11, 11) vyeczschy myedzy synmy nye- 
yyesczymy Yana Kizsczyczyela Rozm  316; 
Vyelye ffalschyyych y lzyyych prorokow ystanye 
(surgent Mat 24, 11) ib. 481; Bocz ystaną 
(surgent Mat 24, 24) lzyvy anczykr istoyye 
y ffalschyyy proroczy ib. 482; Kyedy yyelye 
syyadkow ystalo, nye byl nyyeden s nych, 
który by mogl czo vsvyadczycz przeczyy 
Iesusoyy ib. 716; ~  Acz wstanę przeciwo mne 
boy (si exsurgat adyersum me proelium, Pul: 
acz wstaną przeczyw mnye boye), w ten (sc. 
w boga) ia bodo pwacz FI 26, 6.

4. *podnieść się z  posłania, zbudzić się ze snu, 
e lecto surgere, somno excitari : la iesm spal 
y naspal iesm se, y wstał iesm (soporatus sum 
et exsurrexi, Pul: wstalesm) FI 3, 5; len spi,

ne prziloszi, abi wstał (ut resurgat)? FI 40, 9, 
sim. Pul: Wstań (exsurge), czemu zasipasz, 
gospodne, wstań (exsurge)! FI 43, 25, sim. Pul; 
Wstano (exsurgam) na swytany FI 107, 2, sim . 
P u l; Posrzod noczy wstał gesm (surgebam, 
Pul: wstayalesm, M W  27a: wstawałem) na 
chwalene tobe FI 118, 62; A yeko za iwtra wstał, 
od obyąda szą precz brał A leksy  w. 84; Rzecl 
gyest thako do nyego: Wstany, pusczi czlowyeka 
thego! ib. w. 112; Zak sza *theko barszo 
lanknąl, wstawszy koszczol othemknąl ib. w. 116; 
On nye czul, gdis to syo z nym położyła any 
gdisz od nyego wstała (surrexit) B Z  Gen 19, 33; 
Abimelech, kroi, natichmyast w noczi wstaw 
(consurgens) zawołał wszech swich sług ib. 20, 8, 
sim. ib. 22, 3. 31, 55; Tako wstaw (surrexit) 
Abraham z yutra a wzol chleba a lagwyczo 
wodi ib. 21, 14, sim . ib. 19, 27; Przetoz rano 
wstaw (surgens) y wszol kamyen, genze bil 
wlozyl pod swoyo głowo ib. 28, 18, sim. ib. 
Num 22, 13. 22, 31; Rano wstayn (consurge) 
a stoy przed ffaraonem! B Z  Ex 9, 13, sim. ib. 
Num 22, 20. I Reg 29, 10; Wstawszi (surgentes) 
oba s pylnoscyo syo modlylasta B Z  Tob 8, 6; 
Tedy vstaly (surrexerunt Mat 25, 7) ony yschytky 
dzyeyycze y oprayyly sye lampy R ozm  487; 
~  przenośnie: Vstan!moui bog spocim, giz so 
u greseh zapecclaio Kśw  bv 3, sim. ib. 16.

5. wstać (z niemocy) cwrócić do zdrow ia , 
wyzdrowieć, convalescere, recreari a morbo : 
Yakom ya leszal prawą nyemoczą oth boga 
szloszoną tedi, kyedi my rok zdań, y yeszcze 
bil sz nyey nye wstał 1444 P yzdr  nr 1236; 
Uderzylbi geden drugego... a on bi nye umarł, 
alyebi leszalbi w loszu, wstallyby (si surrexerit, 
Kalużn 283: wstanyely) a chodził..., nye bodze 
wynyen, gensze bi gi uraszyl B Z  Ex 21, 19; 
Przeto nye wstanyesz (non descendes) s tego 
losza, na nyemszesz legi, ale smyercyo ymrzesz 
B Z  IV Reg 1, 16; Tedy rzeki onemv paralyzem 
zarazonemv: Wstany (surge Mat 9, 6, ib. 257: 
ystan)! Rozm  293; O tern, yako panye, który 
były yedwo vstaly s pologą... tez były vysly 
przeczyy Iesusoyy ib. 752, sim. ib.; ~  przenośnie: 
(z grzechu) wstać fzerwać z  grzesznym  trybem  
życia , cessare a peccando’ : Yz ya tez z grzechu 
wsthaną Naw  83; Wstanczye, yako swyatha 
Maria Magdalena wstała, gdi grzechów ostała 
XV cx. S K J  I 152.

6. 'wrócić do życ ia , ożyć, zm artw ychw stać, 
resurgere a mortuis : a. do życia  ziem skiego , 
ad  vitam terrenam: Gacz tobe, Drusiana, kaszo 
boszo moczo, aby thy natichmasth fstala Gn 
183b; Poschly kv czyaly onego vmarlego Żyda 
y pchnął go nogą rzekacz: Czloyyecze, wstany
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(surge), kazecz! Rozm 133, sim. ib. 220. 222; 
K temv slow {leg, słowu) nathychmyasth dzywka 
wstała (resurrexit) ib. 222, sim. ib. 297; ~  wstać 
z martwych: Naglye ono dzyeczya ozylo y vstalo 
z martyych (resurgens a mortuis revixit) Rozm 
127; Vmarly, kaza tobye,... by wstał z marth- 
vych (ut a morte iam resurgas) ib. 135.

b. do życia wiecznego, ad vitam aeternam: 
Kv gegosz przysczv wszytczy lvdze wstacz ymayo 
(resurgere habent)... s cyaly swogymy FI Ath 38, 
sim. Pul, M W  114a; Dna trzeczego wszthane 
{Rozm 404: ystanye s marthvych) die tercia 
resurget (Luc 18, 33) ca 1420 R XXIV 83; 
Iaszne czyalo iako szlvncze wstało s grobu 
wyelmy mocznye ca 1500 PieśniWład 176; 
Mązovye nynyyysczy ystaną (surgent Luc 11, 32) 
v ssądny dzyen Rozm 304; Yze ma vbyt bycz 
aze do smyerczy a trzeczyego dnya vstacz 
(resurgere Mat 16, 21) ib. 364; Marta rzekła: 
Vyem, yze ystanyą {leg. wstanie, sc. Łazarz, 
resurget Jo 11, 24) ye wstanyy s marthvych 
w sądny dzyen ib. 436; Trzeczyegonasczye dnya 
zemrą zyyy, aby z ymarlymy vstaly (ut... 
resurgant) ib. 479; ~  wstać z martwy(ch), 
mertwych: Trzeczego dna wstał gest (resurrexit, 
Pul: wstał) z[a] martwych FI Ath 36; W erzo... 
w Ihu X p a..., yen... trzeczego dna yszthal 
sz marthwich {Wierzę 2: wstał gest z[a] mart
wych, 4—8. 13a. 14. 17. 18: zmartwychwstał,
16. 20. 21: zmartwywstal, PF IV 572: wstał 
z mertwich) Wierzę 1. 13. 15, sim. Bogur B—E, 
Pul 11 arg., Rozm 346; Cristus smartwifstal gest, 
bog fschechmogoczi fstal s martwi XV p. pr. 
R XXII 334, sim. Pul 30 arg.; Ten ps<alm> 
powyada, yze Xpus plącz zborny wstaw z mart
wych w wyeszelye wyekuge obroczil Pul 29 arg.; 
Bąda zaszye zyw y vstane z martyych (de morte 
surrecturus) Rozm 169, sim. ib. 580; Gednego- 
nasczye dnya ystaną s martyych kosczy vmar- 
lych ib. 479, sim. ib.

7. wstać (na)przeciw(o) komuś, na kogoś 
'przyjąć wrogą postawę, wystąpić przeciw komuś, 
porwać się na kogoś, contra aliąuem consurgere, 
insurgere, exsilire : Bo wstali so {Pul: powstały) 
przeciwo mne (insurrexerunt in me) swatcowe 
krzywi FI 26, 18; Bo czudzi wstali so {Pul: 
wstały) przeciwo mne (insurrexerunt adyersum 
me) a moczni szukali so dusze moiei FI 53, 3; 
Gdy wstały so {Pul: wstały) ludze na nas 
(exsurgerent... in nos), sodzywy {pro snadz 
żywe) bycho polknaly nas FI 123, 2; Kto my 
wstanye {FI: przistane) przeczywo zglobyoczym 
(quis sonsurget mihi adversus malignantes) ? 
Pul 93, 16; Synovye ystaną przeczyw oczsom 
(insurgent filii in parentes Mat 10, 21) Rozm 311;

Bocz ystanye lud naprzeczyyko ludv (consurget 
enim gens in gentem Mat 24, 7) a krolewstyo 
naprzeczyy krolewstw {leg. krolewstwu) ib. 480; 
~  Gdyby raycza wszthal na przeczywo rayczam 
OrtMac 36.

8. (o kmieciu, de cmethone) 'opuścić gospodar
stwo, odejść z roli, agrum de ser er e : Jakom ya 
o tho krziwdo wstał, esze mo rolo dal pooracz 
1424 ZapWarsz nr 99; Jacom ya sz Grzegorzową 
volya wstał przeth czassem 1437 ib. nr 610; 
Essze gdim szedzal w Kąszacech kmyeczem 
a thy bądączy starsza nye wimerzylasz my 
trzecey roley, a yam szą <o) tho byl wpomynal, 
a o thom wszthal y thom gothow[o] wskaszacz 
1443 TymProc 344; Gdi kmyecze o wyną swego 
pana cządzayą, nye thylko geden, alye wszystczy 
wstacz mogą Sul 14, sim. Dział 62; Thesz aczbi 
w czas wstał (si... surrexerit), tclko ku placzenyu 
czinschu rocznego... obwyanzan bandzye Sul 
108; ~  od kogoś (o krzywdę, krzywdy): Jaco 
Vcczech ne fstal od Staszca, fstano i sz ginimi 
szonsadi 1391 Pozn nr 123; Jan fstall ot Narama 
o ti crifdi, czo mu wszol szano a rolo 1393 ib. 
nr 168; Czo Staszek <w)stal od Dzerska, to 
fstal, isz mu rola zaorał 1397 ib. nr 330; Jacom 
ya o tan *krzywdi od Sandziwoga vstal, essze 
meyg vloki vgal, na ktorem szedzal 1420 Czrs 
228; Jacom ia oth Pyothra o krziwdo wstał, 
esz mi ro lo ... wszol 1421 ib. 235, sim. 1424 
TymWol 20, 1425 ib., 1426 Czrs s. LXXXI, 
etc.; Jacom ya o tho krziwdo oth Marcisza 
wstała, eze mi casal vanceg robicz niszem 
winowatha 1427 ZapWarsz nr 2744; Jaco ya
0 tha crzywda oth pana wstał, esze my rathay 
pańską kassną casal szch<y)cz 1430 Czrs 
s. LXXXI; Kthorikole wardanzen wstanye ot 
pana swego (a suo domino surgens) nye w czas, 
pyancznaczczye groschi ma dacz panu swemu
1 zaplaczycz Sul 94; Jaco mne kaszal woyth oth 
panyey przesz czasszu wstacz XV p. pr. Czrs 
s. LX.

Wstajać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wstaje 
FI i Pul 3, 1, Sul 94, M W  118a; 3. pl. wstają 
FI i Pul 1, 6, Slota v/. 102, Pul 4 arg., Rozm 315; 
~  part. praes. act. adv. wstając 1434 Pozn 
nr 1436. 1439, 1435 ib. nr 1446, Pul 27 arg.; 
adi. wstając Naw 31; n. pl. m. wstający Rozm 
771; g. pl. m. wstających Fl i Pul 17, 52. 58, 1. 
72, 20; ac. pl. m. wstające Fl i Pul 17, 43. 43, 7. 
91,11; ~  inf. wstajać Pul 126, 3, XV *>*. PFV  27, 
Rozm 757; ~  praet. 1. sg. m. wstajałeśm 
Pul 118, 62; wstajałem 1428 Kościan nr 1326; 
jem wstajał 1428 Pozn nr 1278; -m wstajał 1428 
Pyzdr nr 906; ja wstajał 1444 Pyzdr nr 1192; 
3. sg. m. wstajał Pul 75, 9.
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Z n a czen ia : 1. *przybierać pozycję pionową, 
podnosić się z pozycji siedzącej a. leżącej, wstawać 
na nogi, surgere, exsurgere5: Pospołu wstayacz 
consurgere XV PF V 27; ~  wstajać w sąd 
'wstawać J/a ogłoszenia wyroku, ad sententiam 
dicendam surgere9: Zyemya drżała y odpoczy- 
nąla, gdy wstayal w sod (cum exsurgeret in 
iudicium, F/: wstał w sodze) bog Pul 75, 9; ~  
przeciw komuś wstajać, wstajać przeciw komuś 
'stawać na nogi na znak czci, iw alicuius yeneratio- 
nem consurgere5: Oth mathky bosze to mocz 
mayo (sc. panie), ysz przeczyw gym kszozota 
wstayo i welko gym chwało dayą Słota w. 102; 
Vzryavschy tho Pyłath barzo szye lyeknawschy 
y począł yvz <ws)tayącz przeczyy yemv svego 
(leg. z  swego) stolcza (coepit exsurgere de sede 
sua) Rozm 757.

2. 'podnosić się z posłania, budzić się ze snu, 
Je /ecta surgere, somno excitari: Seszli so prze 
lichoto swoio, iaco sen wstaioczich (surgentium), 
gospodne,... obraz gich ku niczemu obroczisz 
F/ 72, 20, s/m. Pw/; Proznoszcz gest wam przed 
swatlosczo *wstayocz (surgere, Pw/: wstayacz) 
FI 126, 3; Poszrzod noczy wstayalesm (surgebam, 
FI: wstał gesm, M W  21 a: wstawałem) na 
chwalyenye tobye Pul 118, 62.

3. (z niemocy) wstajać 'wracać do zdrowia, 
comalescere, recreari a morbo*: Jacom był tą 
nyemocza nyemoczen, *ktąrąm pyrwi rok 
othcladal a s tey nyemoczy nye wstayalem 1428 
Kościan nr 1326; Jacom wtenczas, kegdi my 
Micolay Skerka rok odkładał, tedim był... stara 
nyemoczą nemoczen a s tey jem nemoczy nye 
wstayal 1428 Pozn nr 1278; Yako czso my brano 
rok nyemoczo, z tey nyemoczym nye wstayal 
asz do drugego roku branya 1428 Pyzdr nr 906; 
Jszem nyemoczen był praua nyemocza od boga 
szlozona tedy, kedym mai przischaga czynicz 
przecziwo Rabaschewi, oth onich poroczcow 
asz do tych ne wstayacz 1434 Pozn nr 1436, 
sim. ib. nr 1439, 1435 ib. nr 1446; Yakom ya 
prawą nyemocza nyemoczen bil, kyedi mi rok 
brano, i drugy rasz, a ya yescze sz nyey nye 
wstayal 1444 Pyzdr nr 1192; ~  przenośnie: 
wstajać z marności grzechów 'zrywać z grzesznym 
trybem życia, cessare a peccando5: Ten ps<alm) 
powyada, yze Xpus od boga oycza... yest 
vblogoslawyon y wszystczy, giz wstayo z mar
no szczy grzechów Pul 4 arg.

4. 'wracać do życia, zmartwychwstawać, resur
gere a mor tuiś*: a. do życia ziemskiego, ad \itam 
terrenam: Povyedzczye Yanovy, czoszczye vy- 
dzyely...: gluschy slyscha, marthvy vstaya 
(mortui resurgunt Mat 11,5) Rozm 315; O, movy 
svyąthy Augustyn, odpoyyedayczye... slyepy

yydzyączy, marthvy vstayączy (mortui resur- 
gentes) ib. 771; ~  b. do życia wiecznego, ad vitam 
aeternam: Ten psalm powyada, yze Xps wzpo- 
mozon byl od oycza, kyedy podług czlowyecztwa 
kwtlo czyalo z grobu wstayocz Pul 27 arg.; ~  
wstajać z martwych: Sdrowa bandz pany, 
ktoregoszzesz (pro ktoraszzesz go) yydzyala 
wstayacz z marthvych Naw 31.

5. wstajać przeciwo komuś, na kogoś'przyjmo
wać wrogą postawę, występować przeciw komuś, 
porywać się na kogoś, contra ałiąuem consurgere, 
insurgere5: Wele gich wstaie przeciwo mne 
(multi insurgunt adversum me) FI 3, 1, sim. Pul, 
M W  118a; Podbił ies wstaiocze (Pul: w<s)tayą- 
cze) na mo (insurgentes in me) pod mo FI 17, 43; 
Ode wstaioczich na mo (ab insurgentibus in me) 
powiszisz me FI 17, 52, sim. Pul; W ymenu 
twoiem wzgard zim i wstayocze na nas (insurgen
tes in nobis) FI 43, 7, sim. Pul; Ote wstaioczich 
na mo (ab insurgentibus in me) zbaw me! 
FI 58, 1, sim. Pul; Na wstaiocze na mo (in 
insurgentibus in me) złe czinoczim (pro czinocze) 
Ysliszi vcho moie FI 91, 11, sim. Pul.

6. (o kmieciu, de cmethone) 'opuszczać gospo
darstwo, odchodzić z roli, agrum deserere5: 
Rathay gdi wstaye ot pana swego (qui surgit 
a suo domino) nye w czas, ten trzy grzywni panu 
swemu dacz ma Sul 94.

7. wstajać w sądzie 'stając w sądzie wybronić 
się, in iudicio surgendo se defendere9: Prz<e)to 
ne wztaio nemilosciwy w sodze (non resurgent 
impii in iudicio) any grzeszniczy w radze 
prawich FI 1, 6, sim. Pul.

Wstanę (na Mazowszu, in Masovia) 'opłata 
uiszczana przez kmiecia przy opuszczaniu gruntu 
pańskiego, pretium a cmethone agrum domini 
deserente sohendum9: Nota, quia dominus
Pacos... fideiussit totum wstanę Szaleskey 
soluere 1408 Czrs 10; Quod relicta... Sul- 
conis... tenetur Derslao... pro kmethone unam 
sexagenam vlg. wstanego 1412 KsMaz I nr 1833; 
Yako Swoch zaplaczil Micolayewi wstanę ib. 
nr 1920, sim. 1428 TymWoł23,1456 TymSąd 154, 
1466 TymProc 259; Nota, quia Bogufal kmetho 
liberatus est... ab omni impeticione juris 
terrestris, ut puta wstanę,... sed sedzane debet 
soluere 1415 Czrs 60; Jako mne twoy oczecz 
ossadzal, a ne malem wstanego placzicz 1427 
ZapWarsz nr 208, sim. 1429 TymProc 265, 1433 
BiblWarsz 1857 II 803, 1448 TymSąd 159, etc.; 
Quod dominus Iacobus predicator pecunias, 
quas a kmethonibus... extorsit et recepit, 
yidelicet wstanę, tenetur restituere 1438 AKH  
VI 84; Iohannes... tenetur solvere sexagenam 
communis monete vlg. wstanego de manso 1442
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TymWol 8; Item sexagenam remeacionis al. 
ustanego 1451 ib. 7; Cum predicta sexagena 
wstanego 1455 ib. 6; Kmetho debet solvere... 
Stanislao... ąuindecim grossos surreccionis al. 
wstanego 1456 ib. 5; Super medium mansum... 
mediam sexagenam recessus al. wstanego 1459 
ib. 8.

Wstanie fo r m y : n. sg. wstanie Rozm 437; 
~  g. sg. wstania 1424 Msza III s. 59, sim. I. IV, 
Pul 92 arg., Rozm 181; ~  d. sg. wstaniu Kśw 
br 36; ~  ac. sg. wstanie 1437 TymProc 285, 
1446—7 Msza XIV s. 183, sim. VI, 1452 Tym
Proc 245, etc.; ~  i. sg. wstanim Rozm 762; ~  
/. sg. (we) wstaniu Pul 4 arg., Rozm 391.413, etc.

Z n a czen ia : 1. fzmartwychwstanie, powrót 
do życia, resurrectio a mortuis5: My slugy twoy... 
tego Xpa syna twego... tako blogoslawyoney 
moky y tesz y s pyekla wstanya (ab inferis 
resurrectionis, Msza VI. XIV: s pyekla wsta- 
nye)... obyatuyemi... obyato 1424 Msza III 
s. 59, sim. I. IV; Alye yescze yest vątpyenye, 
kyedy szye to stało o Iudaschu, albo przed 
pokuschenym bozem ..., albo nazayvtrz po 
vstanyv Rozm 767; ~  wstanie z martwych: 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus od boga oycza 
we wstanyu z martwych yest vblogoslawyon 
Pul 4 arg.; Ten ps<alm) powyada, yze Xpus 
przemogw szmyercz w krasę wstanya z mart
wych oblyekl szye Pul 92 arg.; Szamy dobrych 
dusche v ynna czyala chodzą aze do wstanya 
s martvych (usque ad resurrectionem) y do 
przychodzącego sządv Rozm 181; Zavyerne vam 
to poyyedam, yze vy, ktorzyzesczye mnye 
naslyadovaly ve vstanyv s martvych (in regenera- 
tione Mat 19, 2 8 )..., szyedzyeczye y vy na 
dvanasczye stolczow ib. 391; Czczyenye o tern, 
kako saduczeovye, czy kaczerze, pytały mylego 
Iesusza o vstanyv s martvych ib. 413, sim. ib. 414; 
Tegodlya ve vstanyv s martyych (in resurrectione 
Mat 22, 28) czyyą zona bądzye? ib. 414, 
sim. ib.; Vyem, yze vstanyą (leg. wstanie) ve 
wstanyy s marthvych (in resurrectione) w sądny 
dzyen. Myły Iesus odpoyyedzyal: Yaczyem 
ystanye s marthvych (ego sum resurrectio 
Jo 11, 24. 25) y zyvoth ib. 436—7; Po ystanyy 
s martyych s vamy badą... czterdzyesczy dny 
ib. 555, sim. ib. 767. 768; Nyektorzy movyą, yzby 
przed bożym ystanym z marthyych (antę 
resurrectionem), a nyektorzy, yze vslyschavschy 
smarthvychystanye... obyeszyl szye (sc. Judasz) 
ib. 762; ~  wstanie sądu *zmartwychwstanie na 
sąd ostateczny, resurrectio ad iudicium aeternum : 
Vstanya przychodzącego sządv przely (resur
rectionem mortuorum futuram negabant), mny- 
mayącz, aby dusche pospoly s czyaly ymyraly

Rozm 181; — wstanie żywota *zmartwychwstanie 
na wieczne życie, resurrectio ad vitam aeternam : 
Wschysczy, którzy szą y grzechy, yslyschą gloss 
syna bożego y poydą, którzy dobre yczynky 
czynyly, ye ystanye zyyota (in resurrectionem 
yitae), a którzy zle, czysz yczynky czynyly, ve 
wstanyy {pro wstanye) sądą (in resurrectionem 
iudicii Jo 5, 29) Rozm 260.

2. 'dźwignięcie się, powstanie (do pracy), 
actus surgendi (ad taborem)': Obozal so tomu, 
csoz iesc uremennego, leniu iesc cu vstanu 
cyn ich casdego skutka dobrego Kśw br 36.

3. (na Mazowszu, in Masovia) coplata uiszcza
na przez kmiecia przy opuszczaniu gruntu pań
skiego, pretium a cmethone agrum domini 
deserente sohendum': Stiborius... tenetur resti- 
tuere kmetonem... Paulo... Sin autem non 
restituerit, extunc pro eo omne ius terrestre 
solyere debet, yidelicet duodecim casulas tri- 
tic i..., allodium reformare secundum ius ter
restre et wstanye 1437 TymProc 285; Surreccio- 
nales al. wstanye 1448 TymWol 7; Nicolaus... 
debet wstanye, censum, plothi y chycze opra- 
vicz... Nicolao 1452 TymProc 245; Ad festum 
sancti Alberti sepes, casas, allodium, stabula 
ad tempora iuxta consuetudinem terre,... wstha- 
nye in sex septimanis ca 1500 AKPr V 296.

Wstany fo rm y: g. sg. f. wstanej 1450 Zap- 
Warsz nr 608; ~  ac. sg. f. wstaną 1416 Czrs 
83. 87, 1433 TymWol 8, etc.; ~  i. sg. f. wstaną 
1416 Czrs 155; ~  /. sg. f . (we) wstanej 1434 
TymProc 273.

Z n aczen ie:  *mający związek z opłatą, zwaną 
wstanę, ad pretium, ąuod wstanę \ocabatur, 
pertinens’ : (kopa) wstana (na Mazowszu, in 
Masovia) 'opłata w wysokości 60 groszy uiszcza
na przez kmiecia przy opuszczaniu gruntu pań
skiego, pretium 60 grossorum a cmethone agrum 
domini deserente sohendum : Quia Boguslaus... 
fideiussit pro Venceslao, kmethone suo Mathie... 
omne ius terrestre, yidelicet unam sexagenam 
surrectoriam vlg. wstano, domos, sepes refor
mare 1416 Czrs 87, sim. ib. 83; Cum sexagena 
surrectoria ylg. sze phstano ib. 155; Item ius 
de manso: sexagenam ylg. wsthaną 1433
TymWol 8; Adiudicaverunt in sexagena vlg. we 
fsthaney kopę 1434 TymProc 273; Quia Micha- 
el... tenetur sexagenam vlg. fstaną... pro kme
thone 1438 ib. 307; Sexagenam recessionalium al. 
o wstaną 1448 ib. 261; Jacom ya Pawia nye 
przyszwal na wloką ani copi wstaney wstąpyl 
nan 1450 Zap Warsz nr 608; Anna... docuit 
suo iure super laboriosum Nicolaum kmetho- 
ncm... pro ordine terrestri de manso... et hanc 
pecuniam... Prandotha..., fideiussor,... debet
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solvere... sub pena L-ta sexagenam surreccionis 
al. wstana 1455 TymWol 8; Quia sibi Abrahe 
tenetur imam sexagenam surreccionis al. wstana 
1469 TymProc 303; Mediam sexagenam wstana... 
solvere debet 1470 TymSąd 160.

Wstargać 1. 'gwałtownym szarpnięciem zatrzy
mywać w ruchu, vel!endo retinere : Nyektorzy 
to smyerne iagnyątko yako volu kv offyerze... 
przed szye czyągnącz, nyektorzy poslyad povro- 
zem wstargayącz, aby nye mogl any tam, any 
sam Rozm 652.

2 .1powściągać, opanowywać, comprimere, coer- 
cerey: Wstarga roszpuszthnoscz restringit laxitu- 
dinem XV med. R XXV 151.

Cf. Stargać, Wtargać
Wstargnąć f o r m y : praes. ind. 3. sg. wstargnie 

XV med. R XXV 156; ~  imper. 2. sg. wstargni 
XV p.pr. R X V I322; — condit. 3. sg.f. wstargnę- 
łaby XV med. R XXV 159; -by wstargła Dział 4; 
~  condit. pass. 3. sg f . -by była wstargniona 
Sul 31.

Z n aczen ia:  1. *powściągnąć, powstrzymać, 
opanować, cohibere, comprimere, coercere, reti- 
nerey: Aby smyaloscz... cządzaczow... bila 
wstargnyona (ut audacia...  impignorantium 
restringatur), vstawyamy Sul 31; Wstargny 
cohibe XV p. pr. R XVI 322; Que nisi gracia 
restrinxerit et represserit wstargnye y sczysznye 
XV med. R XXV 156; Tanąuam domina adver- 
sarios nostre salutis reprimat, wstargnalaby, et 
compescat yszmyerzylaby ib. 159.

2. *przywłaszczyć sobie, zrabować, ukraść, 
rapere, furari : Gdyby tesz nyektora pany... 
dzesyączyną wstargła albo zdrapieszyla (ubi... 
decimam rapuerit, Sw/ 4: dzeszancziną podrapi), 
tesz thym obyczayem ma bycz klatha Dział 4.

Cf. Stargnąć, Wtargnąć
Wstargnienie *powściągnięcie, powstrzymanie, 

actus cohibendi, coercendi : Ad retrahendum 
a peccato oth wstargnyenyą XV p. pr. i? XLVII 
357.

Wstawacz bot. 'gatunek storczyka z kulistymi 
bulwami, Orchidearum sp. tuberibus oboyatis : 
V[a]stawacz satiron a* 1465 /tos/ nr 4080; 
Wstauacz satirion 1472 ib. nr 268, sim. ca 1500 
ib. nr 7296.

Wstawać fo rm y: praes. ind. 3. pl. wstawają 
Fł 108, 27; ~  inf. wstawać Rozm 350; ~  praet.
1. sg. m. wstawałem M W  27a; 3. sg. m. wstawał 
Aleksy w. 101; neutr. wstawało Rozm 87; ~  
part. praes. act. adi. ac. pł. m. wstawające BZ 
Ex 13, 17.

Z n aczen ia: 1. 'unosić się ku górze, podnosić 
się, powstawać, surgere, exsurgere : A yako 
odpchnely szye od brzega..., tako morskye

velny yyelykye począly vstavacz (marę autem, 
yento magno flante, exsurgebat Jo 6, 18) 
Rozm 350.

2. 'podnosić się z posłania, budzić się ze snu, 
e łecto surgere, sornno excitariy: Wyącz tho 
szawszdy wstawał reno Aleksy w. 101; W polnoci 
wstawałem (surgebam Psal 118, 62, FI: wstał 
gesm, Pul: wstayalesm) kv chwalenyu czebie 
M W  27 a.

3. 'rozpoczynać się, exoriri, evenire, apparere*: 
Abi znadz nye bilo gemu (sc. ludowi) szaal, 
byllybi wydzal wstawayocze boge przeczyw 
sobye (si yidisset adyersum se bella consurgere) 
BZ Ex 13, 17; ~  o zjawiskach przyrody, 
de rebus naturae: Czestokrocz sle poyyetrze 
gradove vstavalo (horrens intemperies saepius 
surrexit grandinis et pluviae) Rozm 87.

4. wstawać na kogoś 'przyjmować wrogą po
stawę, występować przeciw komuś, porywać się 
na kogoś, contra ałiąuem consurgere, insurgere5: 
Gysz wstawayo na my o (qui insurgunt in me, 
Pul: gysz powstayo na myę), osromazeny (pro 
osromoczeny) bodzcze FI 108, 27.

Wstawiać w prawo wstawiać 'pozywać do 
sądu, in ius vocarey: Jako Jarosław yidzerszal 
then *laysz dobrowolne trzi lata, o yensze y 
(leg. ji 'go’) Bronisz obszalowal a nigdi go przed 
lathi w prawo ne wstawał 1415 RtGn nr 
234.

Wstawić, Wstawić si ̂  f o r  my: praes. ind. 3. sg. 
wstawi BZ Lev 8, 13, ca 1470 MamLub 168; 
~  praet. 1. sg. m. wstawiłem 1471 MamKal 145;
2. sg. m. wstawił jeś FI 20, 3; wstawiłeś Pul 20, 3;
3. sg. m. wstawił 1415 Pyzdr nr 393. 395, 1421 ib. 
nr 962. 963, e tc .; f  wstawiła 1411 Pyzdr nr 332. 
333, 1416 ib. nr 461, BZ  Judith 10, 3; 3. pl. m. 
wstawili BZ II Par 23, 11; ~  part. praet. act. 
wstawiwszy Rozm 103.

Z n aczen ia: 1. 'podniósłszy coś umieścić, 
położyć na czymś, imponere, levando ponere*: 
Wstawił ies (posuisti, Pul: wstawylesz) na głowo 
iego corono FI 20, 3; Y wstawy (sc. Mojżesz) na 
nye (sc. syny Aaronowe) czyapky (imposuitąue 
mitras) BZ Lev 8, 13; Wywyedly sina krolyowa 
a wstawyly nayn korono (imposuerunt ei dia- 
dema) BZ II Par 23. 11; Rozczosawszi włosi 
głowi swey, wstauila (imposuit) czepyecz na 
głowo swo BZ Judith 10, 3; Vstav<i)s (war. kal.: 
podlosch) sup<er)pones (coronam gratulationis 
superpones tibi Ecclus 6, 32) ca 1470 MamLub 
160; Eypskye dzyeczy yczynyly szą sobye 
Yesysza krolyem vstavywschy na yego glovą 
<koronę> (super caput ipsius coronam posue- 
runt) Rozm 103; ~  Vstavy na głową capiti 
statuet (łoąuela multum iurans horripilationem
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capiti statuet Ecclus 27, 15) ca 1470 Mam- 
Lub 168.

2. 'w>bić, coś w czymś umocować, infigere, 
figere : Vstavilem defixi (verba sapientium sicul 
stimuli et quasi clavi in altum defixi Eccles 
12, 11) 1471 MamKal 145.

3. w prawo wstawić, wstawić w prawo 
*pozwać do sądu, in ius \ocare : Jako Margo- 
<r)zata ne wstawiła w prawo Michała, nisz 
trzy lata wysla, o trzydzesczy g/zywen 1411 
Pyzdr nr 332, sim. ib. nr 333; Jaco Swantoslaw 
sz Marczinem yidzerszely *dcbrowollno Miko- 
layewy mathky czszocz (pro czoszcz)... trzi- 
dzesczy lath y trzy, nisz ye w prawo wstawił 
1415 ib. nr 393, sim. ib. nr 395, 1428 Kai nr 1000; 
Yako tho swathczimy, czso pany na mo żało
wała o pcltori grzywny, o tho rno w prawo nye 
wstawyła, asz trzy łata mynanla 1416 Pyzdr 
nr 461; ~  wstawić się w prawo, w prawo się 
wstawić 'wejść na drogę sądową, wnieść sprawę 
sporną do sądu, causam iudicibus diiudicandam 
tradere, litem intendere5: Jako *czso są szamye- 
nily Pyotr z Janem rclamy, ten szamyan<ę 
w)ydzersszal *Jam mimo trzy[s] lata y nysz są 
wstawił W' prawo 1421 Pyzdr nr 962; Yako czo 
szalował Pyotr na Yana o *pyaczdząsąth kolow, 
tim kolom wysly trzy[s] lata, nys są w prawo 
wstauil ib. nr 963; Jako tho polszlyeclze, o gesz 
sza w prawo wystawił Mirosław: Maczka, 
Stanisława, Jandrzeya, ysz to yest yego prawa 
cczczyszna, alye tho szastawila mathka yego 
stara 1427 RtGn nr 318.

Wstawienie we przą wstawienie *wejście na 
drogę sądową, actus litem ineundi : Beneuolam 
ad ius imposicionem al. we prza wsthawyenye 
1471 Kozier I nr 57.

Wstąpać 1. 'idąc wchodzić na miejsce położone 
wyżej, ascendere, sursum s c a n d e r e Wstopayo 
asz do neba (ascendunt usąue ad caelos) y *st0- 
poyo (leg. zstąpają) asz do glombokosczy 
FI 106, 26, sim. Pul; ~  przenośnie: Exemplo 
ergo eius et nos de yirtute in yirtutem ascenda- 
mus *stwopay<my) XV med. GIWroc 36 r; ~  
wstąpać w morze ewchodzić do morza, marę 
inire : Oyczowye naszy... nye były parny ętlywy 
mnóstwa myloszyerdza twego i pobudzyly (sc. 
boga), wstopayocz (FI: stopaiocz) w morze 
(irritaverunt ascendentes in marę), Morze 
Czy rwy one Pul 105, 8.

2. 'podnosić się, wznosić się, sursum levan : 
Wstopayo (ascendunt) gori y stopayo (leg. 
zstąpają) pola na myasto, yesz yes zaloszyl gym 
FI 103, 9, sim. Pul.

3. wstąpać w coś 'obejmować coś w posiadanie, 
occupare, possidendum accipere5: Czlowyekowi,

gysch w thi iste barczy wstąnpa (in regimen... 
succedenti),... rzeczone barczy... wsdacz ma 
(sc. poprzedni bartnik) Sul 96.

Wstąpanie 'wchodzenie na wyższy poziom, 
pochód w górę, ascensio, ascensuś*: a. pienie 
wstąpania cpsalmy śpiewane przez pobożnych 
podchodzących ku świątyni jerozolimskiej, psalmi, 
qui a fidelibus, templum lerosolimitanum ascen- 
dentibus, canebantuF: Pyenye wstopanya Pul 121 
arg., sim. ib. 123 arg.; ~  b. wstąpanie duchowne 
' wzniesienie ducha, rozmyślanie pobożne, elevatio 
animi, meditatio pia : Pyenye wzchodow, to iest 
radoszcz myszly[ly] o wstopanyu duehownem 
Pul 119 arg.

(Wstąpić) Wstępie fo r m y : praes. ind. 1. sg. 
wstąpię FI i Pul 138, 7, 1481 AGZ XVI 168, 1494 
StPPP II nr 4429, etc. ; 2. sg. wstąpisz BZ 
Ex 19, 24. 20, 26; 3. sg. wstąpi FI i Pul 23, 3, 
Galka w. 14, GrtMac 77, etc. ; 3. pl. wstąpią 
Sul 57, BZ Ex 11, 8; ~  imper. 2. sg. wstępi 
Rozm 751; ~  inf. wstępie BZ Ex 19, 23. Deut 
30, 12, 1484 Reg 706, Rozm 836; ~  praet.
1. sg. m. -m wstąpił 1408 KsMaz I nr 1181;
2. sg. m. wstąpił jeś FI i Pul 67, 19; wstąpiłeś 1471 
MamKal 188; (bohemizm) wstąpił si ca 1470 
MamLub 188; jeś wstąpił XV in. R XIX 96; 
-ś wstąpił BZ Gen 49, 4; / .  jeś wstąpiła Gn 
gl. 170a; 3. sg. m. wstąpił jest FI 17, 12, FI 
i Pul 46, 5, ca 1470 MamLub 158; jest wstąpił BZ 
Gen 16, 4, Rozm 290; wstąpił FI i Pul 67, 4. 36. 
77, 25. 34, etc. etc.; f. wstąpiła 1412 Pyzdr 
nr 355, 1419 Kościan nr 746, BZ Gen 19, 35, 
etc.; neutr. wstąpiło XV med. GIWroc 50r;
3. pl. m. wstąpili są BZ Jos 5, 7; są wstąpili 
Rozm 68. 350; wstąpili FI i Pul Moys 16, BZ I 
Par 14, 8, OrtMac 35, OrtOssol 34, 1; / .  są 
wstąpiły FI i Pul 121, 4; wstąpiły Sul 16; neutr. 
wstąpiły są a. wstąpili są BZ Ex 15, 5; ~  
pląperf. 3. sg. m. jest był wstąpił Gn 184a; 
3. pl. m. wstąpili byli BZ Ex 17, 10; ~  condit.
l. sg. m. -bych wstąpił Pul Hab 26; 3. sg.
m. (-)by wstąpił BZ IV Reg 12, 17, Dział 13, 
Rozm 552. 131; f. (-)by wstąpiła Dział 55, Rozm 
183; 1. pl. m. -bychom wstąpili Gn 14a; 3. pl. 
m. -by wstąpili Gn 178a; ~  part. praet. act. 
wstąpiw Pul 53 arg.; wstąpiwszy XV med. 
WisłRp nr 2368, BZ Gen 19, 33, EwZam 306, etc.

Z n aczen ia: 1. (podmiotem przeważnie istota 
żywa) 'idąc wejść na jakieś miejsce, zwłaszcza 
na miejsce położone wyżej, w obręb jakiegoś po
mieszczenia, przyjść, wejść, wyruszyć w drogę, 
ascendere, inscendere, inire*: a. bez wskazania 
obiektu docelowego (w tekście polskim) lub 
z określeniami wyrażonymi bez użycia form  
deklinacyjnych: Wstopil iest (ascendit) bog
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w penu Fl 46, 5, sim. Puł; Wstopyly (ascenderunt i 
Ex 15, 14, B Z : weszły S0) lvdze y rozgnewaly se \ 
FI Moys 16, sim. Puł; Nemo ascendit, wstąpił, j 
in celum (Jo 3, 13, EwZam 305: szadny nye 
wstapy w nyebo, Rozm 238: nyyeden na nyebyo- 
ssa nye vstąpyl[y] XV in. R XXIV 75; Wstampil 
ccnscendit (conscendit, sc. Christus, iubilans 
laetus ad acthera) 1444 R XXIII 306; Wstopyla 
(ingressa) mlodssa (sc. dziewka) y spala gest 
s oczczem swim BZ Gen 19, 35; Wstopysz 
(ascendes) ty a Aaron s boboo (pro toboo) BZ 
Ex 19, 24; Wstopyly (ascenderunt) wszitci, 
abi szvkaly gego BZ I Par 14, 8; Czy wstąpyly 
y szebraly szye... na wyethnyczą (qui tunc 
secesseiunt congregando se ... in praetorium) 
OrtOssol 34, 1, sim. Ort Mac 35; Wstąpił sy 
(war. kal.: wstampilesch) ascendisti (ąuidnam 
qucque tibi est, quia ascendisti et tu omnis 
in tecta? Is 22, 1) ca 1470 MamLub 188; Wstam
pil (war. lub.: przyczagl) ascendit (in diebus 
ipsius ascendit Sennacherib Ecclus 48, 20) 1471 
MamKal 178; ~  obiekt docelowy wskazany 
przysłówkiem: Bo tamo so wst0pily (illuc... 
ascenderunt) postaczy FI 121, 4, sim. Puł; Gdze 
gdisz wsst0pyl (cum ascendisset, sc. Mojżesz), 
rzeki (sc. pan) k nyemu BZ  Ex 19, 20; ~  * wy
róść, excrescere : Egredietur virga de radice 
Yesse et flos de radice eius asccndet wstapyl 
(Is 11, 1) XV med. SKJ V 254; -  'wznieść się 
w górę, sursum levan : Wstąpyl (ascendit, FI: 
wsczedl iest) dym w gnyewye yego Puł 17, 10.

b. ze wskazaniem obiektu docelowego z uży
ciem form deklinacyjnych: aa. gen. do kogoś, 
czegoś: Obrocyl (sc. Azael) swo woysko, abi 
wstopyl do lerusalema (ut ascenderet in Ierusa- 
lem) BZ IV Reg 12, 17; Gdy kląty do ktorego 
myasta, wsy albo kosczola, czyrekwie wstąpy 
(quod... ad ... ecclesiam seu civitatem ingressus 
fuerit, Sul 5: wnidze) Dział 5; Wstapyl thesz 
Iozeph... do Zydowstbva (ascendit... in Iudae- 
am Luc 2, 4), myastha Dauidovego EwZam 292, 
sim. ib. 304; Ya potem vstąpyą na nyebo do 
boga oycza mego (caelum ascensurus ego sum 
ad patrem meum) Rozm 171; Vyerze tesch, 
yze... vstąpyl pothym na nyebo do boga oycza 
svego (hunc credo... ad caelos... ad patrem 
ascendisse) ib. 231; ~  bb. dat. ku komuś, 
czemuś: *Wstopywszy starsza (sc. dziewka) 
ku cczczu (ingressa est) y spala gest s nym BZ 
Gen 19, 33; *Wstopyo czy to wszitczy sluszeb- 
nyczy ku mnye (descendent... ad me) BZ 
Ex 11, 8; Nye wstopysz po wschodzech ku ołta
rzu memu (non ascendes per gradus ad altare 
meum) ib. 20,26; <G)dyby nyekto kvmyesczczv, 
gdzesz to sądzę syedlyby kv sądzenyy,...

wstąpyl (si quis... ad locum... intrare prae- 
sumpserit, Sul 25: wnycz szmyaal) Dział 13; 
Abych... wstopyl ku lyudu (ut ascendam ad 
populum Hab 3, 16) ogardnyonemu naszemu 
Puł Hab 26; ~  cc. acc. na coś: Kto wstopi na 
goro boszo (quis ascendet in montem domini)? 
FI 23, 3, sim. Puł; Drogo czincze iemu, iensze 
wstopil na zachód (ascendit super occasum) 
Fl 67, 4, sim. Puł; Wstopil ies na wisocoscz 
(ascendisti in altum) Fl 67, 19, sim. Puł; Spe- 
waycze bogu, iensze *wstopil na nebossa nebos 
ku wschodu (ascendit super caelum caeli ad 
orientem) Fl 67, 36, sim. Puł; Acz wstopo na 
nebo (si ascendero in caelum), ty tamo ges 
Fl 138, 7, sim. Puł, sim. Rozm 172; Iacom ia ne 
wstopil na Iacubowo robotho 1408 KsMaz I 
nr 1181; Wonczas vzrzaw Ihus gromadi wstąpił 
(R X X II235: wlasl) na góra (ascendit in montem 
Mat 5, 1) XV med. R X X II233, sim. BZ  Ex 19, 3, 
Rozm 197. 263; Alye Moyszesz a Aaron... 
*wstopyly biły na wyrzch (ascenderunt super 
verticem) góry BZ Ex 17, 10; K to... z nasz może 
na nyebo wstopicz (ad caelum ascendere), aby 
przynyosl to k nam? BZ Deut 30, 12, sim. ib. 
Ex 19, 23; Yze Xpus na nyebo wstopyw odwro- 
czyl lycze od nyeprzyaczol Puł 53 arg.; Kyedy 
Pylat wstąpyl na stolecz XV p. post. RozmPam 
415; Anyol... vstąpyl na nyebyossa (in caelum 
elevatur) Rozm 7, sim. ib. 479; Kako pyatnasczye 
stopyeyn v tego kosczyola, na które bez pomoczy 
wstąpyla (sc. Maryja) ib. 13; Tako szą wstąpyly 
( ĉ. anjeli) na nyebo (ad caelum ascenderunt) 
ib. 68; O moy synkv yedyny, vstapywschy na 
nyebo (caelum si ascenderis) komv mye thv 
same zostavysch? ib. 171, sim. ib. 263. 358; 
Vstąpywschy syyąthy Pyotr na vodą z lodzy- 
czye (descendens... de navicula Mat 14, 29) 
y chodzyl po morzv ib. 351; Rzeki yemv (sc. poseł 
Jesukrystowi): Panye myły, vstampysch na tern 
(pro ten) r[z]ecznyk (super hoc ambulans 
ingredere) ib. 751; Poszel... prószył mylego 
Iesucrista. . . ,  aby ystąmpyl na ten ystny rączny- 
czek (ut... superascenderet... super fasciale 
suum) ib. 757; ~  Wstopil iest (Puł: wstąpił, 
sc. gospodzin) na cherubin (ascendit super 
cherubim) y latał Fl 17, 12; Ty yesz za nasz na 
krzyz wstampil XV in. R XIX 96; ~  nad kogoś: 
Super conuivantes ingressa est (sc. Maria Mag
dalena) nad godvyocze ystopyla 1456 ZabUPozn 
114; ~  w(z) kogoś, coś: Werzo... w Ihu Xpa. . . ,  
yen... wrsztopilw ( Wierzę 2—13a. 15. 17. 18. 20. 
21: na) nebosza Wierzę 1—13a. 15.17.18. 20. 21, 
sim. XV p. post. SlOcc XXXIV 161; Bosz 
wstopyl w losze (ascendisti cubile) otcza swego 
BZ Gen 49, 4; Vstapyl gest w poyrzodek inter-
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stitit (Sap 18, 23) ca 1470 MamLub 158; Acz 
wstopyę (FI: acz st0p0) w loże (si ascendero in 
lectum) poslanya mego? Puł 131, 3, sim. Rozm 
229; Jesusz w ogrodzyecz wstąpyl szwymy 
(leg. z swymi) mylosnyky XV ex. SKJ I 144, 
sim. Rozm 292. 351; Wschytky dvsche yyerzyly 
(sc. ezeici), aby... podług czaszy yrodzenya 
każdego czloyyeka by ystapyla ws czyalo 
(iudicabant... animas... incorporari) Rozm 183; 
Kyedy yest myły Iesus ystąpyl ( WisłRp nr 2368: 
wstanpiwschy) w lodzyą (ascendens in naviculam 
Mat 9, 1) ib. 290; Gdysch są ystąpyly (sc. zwole- 
nicy) v lodzyą (cum ascendissent navim Jo 6, 17) 
ib. 350; Myły Iesus vstąpyvschy v kosczyol 
(ascendit... in templum Jo 7, 14) yąl navczacz 
ib. 432, sim. EwZam 306, etc.; Mvszyl ystampycz 
myły Iesus v yedno okno Rozm 836; ~  o po
częciu Jezusa przez Marię: Iusz na glosz gych 
barzo placzlywy wstąpił bog w zywoth panny 
Mariey M W  65a; Czyebye proscha... przes tho 
oszwyeczenye, gdy w czya wsthapyl dvch 
szwyathy nawyedzenym bóstwa Naw 53; Duch 
svyąthy wstąpy v czyą (superveniet in te Luc 1, 
35) y ogarnye czye mocz boga yyrzchnyego 
Rozm 50.

2. enastąpić po kimś, objąć po kimś urząd, 
majątek, uprawnienia itp., succedere, locum 
alicuius excipere9: Secundum carnem fuit (sc. 
s. Catherina) Costi regis filia unica, que successit, 
wstąpyla, in regnum patris XV p. post. R XXV 
181; ~  wstępie na czyjeś miasto, mieś(ć)ce: 
Yz mai (sc. ksiądz Siemięta) Sandiuogio... 
cupicz oszm siadów... y wsdacz mu ye..., 
a Micolay, szyn yego, *swstanpil na swego 
oczcza masto (war. ib.: filius cessit in locum 
patris sui) 1417 Kościan nr 646; Tiich synowye 
wstopili so na myescze (in locum successerunt) 
otczow swych BZ Jos 5, 7; Beato Petro in ponti- 
ficatum successit na gego myesczcze wstąpyl XV 
p. post. R XXV 177; ~  (o majątku, de bonis)
*posiąść tytułem spadku, odziedziczyć, heredi- 
tate accipere9: Blyszsy gych (sc. dziewek), nye 
dawszy tesz gym poszagy, v they dzedzynye 
wstąpyą (eisdem hereditatibus succedant) Sul 57; 
Czso rzeczono gest... o dzedzynach kypnych..., 
ysz dzewky w thake wszthąpyą (quod... succe
dant), tho yest prawo k nym myecz mayą ib. ; 
Chitrosczy... przewrothnych lvdzy... drogą 
przekazycz ządayącz, gy<s)ch... dzewky... 
sz dobrem dzedzynnym, w gesz po oczczoch 
wstąpyly ymayącz (quae ex successione paterna 
obtinent), yusz dorosłe... chowayą Sul 76; ~  
wstępie (w dług) *przejąć prawa wierzyciela, 
debitum possidendum accipere9: Ego Petrus... 
emi a domino Andrea... debitum, quod sibi j

tenetur... aduocatus Sandomiriensis... et ascen
dit super hoc debitum vlg. *wstupyl 1447 
Monlur III 156.

3. (dopełnieniem nazwy czynności lub stanu) 
'zacząć czynność lub zmienić swój stan społeczny 
a. psychiczny, ulec cudzemu działaniu, subire, 
inire9 : w boj wstępie *przystąpić do walki, 
proelium inire’ : Pro eius nomine laboriosum 
subisti certamen pres gego ymo welyky (leg. 
w wieliki) boyg gesz fstopila Gn gl. 170a; ~  
w drogę wstępie 'udać się w podróż, iter arripere9: 
Taco ize nics ne mescaioch, usrewsy *kuas<dę, 
w drogę są) vstopily (sc. króle), droky so ne 
cthlozily Kśw cv 39; ~  w czyjąś drogę wstępie 
'postępować zgodnie z czyjąś nauką, alicuius 
doctrinam seąui9: K to... wr gego (sc. Wiklefa) 
drogą wstopi, nigdy z niey nie stopi Galka w. 14; 
~  w klasztor, w zakon wstępie ezostać zakonni
kiem ,, monachum fieri : A tedy vocz pothem on 
gego sziin gestcy on bil f  klastor fstopyl Gn 
184a; Wstąpyly kto w zakon (fuerit quis 
monachus)... a zaszye wystapy OrtOssol 60, 2, 
sim. OrtMac 77; Gdyby yuz ktokoli chczyal 
w then zakon wsthąpiczi (cum... fraternita- 
tem... intrare voluerit)..., thedy mynisthroyye... 
mayą onego wsthąpyyączego sthadlo... vypy- 
taczi 1484 Reg 706; ~  w małżeństwa wstępie 
'zawrzeć związek małżeński, nubere9: Aczłiby 
panna... przyzwolyla syą wzącz a potem s tym 
w malszenstwo wstąpyla (et si eidem... matrimo- 
nialiter fuerit copulata) Dział 55; ^  w prawo, 
w(e) przą wstępie *rozpocząć proces sądowy, 
litem inire9: Jaco Jarosława vipravila zastawa 
od zastawnika y wystrzimala trzy lata, nysz 
w prawo wstopyla 1412 Pyzdr nr 355; Aby yą 
bronyly (sc. Henich i Janusz Elżbietę) ot Wocze- 
cha... o thą zastawa, czszo yey za ną ranczyly, 
przot niszli s nym we przą wstąpiła 1419 Kościan 
nr 746; Quia ipse (sc. Petrus) intercessit Marti- 
num ..., quia ivit a iure incipiendo causam al. 
wstapi<w)szy ve prza 1449 AGZ XIII 290; Cui 
antequam respondebo et controversiam faciam 
al. w przą wstąpyą contra eandem citacionem 
1481 AGZ XVI 168; Antequam ingrediar in 
controuersiam al. nyszly w[y]e prze wsthąpye, 
pęto 1494 StPPP II nr 4429; ~  w rozpacz 
wstępie ezacząć rozpaczać, wpaść w rozpacz, 
desperare, ad desperationem perwnire9: Isbichom 
szo f  nasich *grzechech oczuczyly, abichom 
tesze f  rospacz ne fstopyly Gn 14a; Iszecz nasz 
Xc miły gestcy on tho byl *pprze fszythky verne 
krescygany vcynil, tegodla isbicz ony f  rospacz 
ne fstopyly Gn 178a; Sanctus Petrus quasi 
desperasset vlg. w rospacz wstopi! ca 1420 
R XXIV 85,
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4. *zejść w dół, descendere, deorsum scan- 
dere : Acz \vst0p0 (P^/: acz sst0pyę) do pekla 
(si descendero in infernum), tu ty ges FI 138, 7; 
Wyers0 ... w Gesu Crista..., gen ... wst0pil 
(iWierzę 1. 2. 4—7. 13—4. 15. 17. 18. 21: sztopyl, 
leg. zstąpił, 3: sedl, leg. zszedł) do pyecla Wierzę
8. 9. 12. 20; Wstopyly S00 (sc. książęta) w globo- 
koszcz (descenderunt in prcfundum) yako 
kamyen BZ Ex 15, 5; Naklonyl (sc. gospodzin) 
nyebyossa y wstąpił (descendit, FI: sstopyl iest) 
Pul 17,11.

5. eodbyć z kobietą stosunek płciowy, coire cum 
femina : Genze (sc. mąż) gest ystopyl k nyey 
(ingressus est ad eam) BZ Gen 16,4.

6. (podmiotem zjawisko psychiczne, pojęcie 
abstrakcyjne lub stan) 'dotrzeć gdzieś, napaść, 
przeniknąć, imadere, intrare, occupare, obsidere : 
Gnew *wstopil w (Pw/: na) Israhel (ascendit in 
Israel) F/ 77, 25, s/m. Pw/; Gnew boszi wstopil 
na ne (ascendit super eos) F/ 77, 34, sPrc. Pm/; 
Intrat (pro intret), *wstopy (F/ i Pw/: wnidz), 
in conspectu tuo oracio mea (Psal 87, 3) XV med. 
GIWroc 36v; ~  'wniknąć w kogoś, opanować 
kogoś, owładnąć kimś, intrare, occupare?: Wstopyl 
duch boszi w Dawyda (directus est... in David) 
P Z I Reg 16, 13; Tern przyyączym vyary a przy- 
yaczym krzstu duch svyaty vstąpy Rozm 192; ~  
Mox intravit, wstapyl, in eum diabolus XV 
p. post. GIDom 82; Tedy dyabel ystąpyl v Yą- 
dascha (leg. Judasza, intravit... in Iudam 
Luc 22, 3), to yest y yego sercze Rozm 510, 
sim. ib. 552; Nye telko by dopyro wen vstąpyl 
(sc. szatan w Judasza), alye yyącz y (leg. ji 'go’) 
yako svego ossyadl ib. 552; Albocz v mye 
(pro nye, sc. dziatki) dyabel ystąpyl ib. 753; ~  
(w serce) wstępie 'przyjść na myśl, in mentem 
\enire’ : Oculus non vidit, nec auris audiyit, 
nec in cor hominis asseendit *stwopylo (I Cor 
2, 9) XV med. GIWroc 50r.

7. corruptum pro występie: Tesz sya dayam 
yynyen deo omnipotenti ze dwanaseye *czlcn- j 
gow yyary syyateg krzescyanskyey, aczbych 
tesz grzesny czlovyek ystąpylem (Spow 1: 
yszeszmi szgrzeszili we dwnaczcze, leg. dwunać- 
cie, czloncow chrzeszczianszkey wary, yszeszmi 
negdy w ney <wąt)peli), yyerzącz w czary 
Spow 3.

Wstąpienie fo rm y: n. sg. wstąpienie OrtCel 11, 
OrtZab 529; ~  g. sg. wstąpienia 1413—4 
Msza I s. 262, sim. XII; ~  ac. sg. wstąpienie 
FI i Pul 103, 4, 1424 Msza III s. 59, sim. IV. 
XIV; ~  i. sg. wstąpieniem ca 1500 SlOcc XII 
164; ~  /. sg. (po) wstąpieniu ca 1470 MamLub 
270, 1484 Reg 708, Rozm 229; ~  ac. pl. wstą- j 
pienia FI i Pul 83, 6.

Z naczen ia: 1. 'wejście na miejsce położone 
wyżej, wzniesienie się (do nieba, do boga), 
ascensio, ascensus (in caelum, ad deumf: (M y), 
panye, słudzy thwoy,... (tego Xta>... w nye- 
byeszech (Msza III. XIV: na nyebo, IV: w nye
byossa) wyelebnego w*sztąpy(e)nya (in caelos 
gloriosae ascensionis, Msza III. IV. XIV: 
wstopyenye) damy... (obyathą) 1413—4 Msza I 
s. 262, sim. XII; *Wstopyenyv introitu (introitu 
recurrentis in deum generationis admisso Luc 
prol.) ca 1470 MamLub 270; Yze po mem 
ystąpyenyy (post ascensionem) poslye tobye 
yednego zvolyenyka, na ymą Juda Tadeusza, 
y posiał y (leg. ji 'go’) po svem ystąpyenyy na 
nyebo Rozm 229; ~  Boże Wstąpienie *święto 
kościelne na pamiątkę wstąpienia Chrystusa do 
nieba po zmartwychwstaniu, święto Wniebo
wstąpienia, festum, quo memoria ascensionis 
Christi in caelum post resurrectionem celebratur': 
Poczinaia szie piathki:... przed Bozem Wsstha- 
pieniem ca 1500 SlOcc XII 164; ~  przenoś
nie 'droga dojścia, ascensio, actus se sursum 
levandi : Blogoslawoni mosz, iegosz iest pomocz 
od czebe, wstopena (ascensiones) w serczu 
swoiem rozloszil FI 83, 6, sim. Pul.

2. 'odziedziczenie, successio hereditaria : Se- 
quela, id est successio wstąpyenye OrtCel 11, 
sim. OrtZab 529.

3. wstąpienie w bractwo 'zostanie zakonni
kiem, actus monasterium intrandi : Vstavyamy 
zrządzayącz, aby zadny po syem wstąpyenyy 
w tho braczthwo (post ipsius fraternitatis 
ingressum) nye smyal... ku syyathu sye (wra
cać) 1484 Reg 708.

4. 'coś, na czym można się wznosić, res, in qua 
sursum levari potesF: Genzsze kladzesz obłok 
wstopyenye twoye (ponis nubem ascensum 
tuum) FI 103, 4, sim. Pul.

Wstążyć, Wstążyć się czy Wstężyć, Wstężyć 
1 się 1. 'smucić się, martwić się, dolere, moleste 
ferre': Blogoslawyeny duchem ubodzi, gisch 
czirpyą przecziwnoscz prze sprawyedliwoscz... 
A przeto, bi w tern nye wstązil a złego za zle 
nye otdal, mowy, eze blogoslawyoni, gen tho 
czirpi XV med. R XXII 245.

2. wstążyć się 'tęsknić, desiderare’ : Gdy syn 
boży wstąpyl w nyebo, zostalacz tu mathka 
yego, długą chwylą żywa bila, po swem sye synu 
wstązyla XV p. post. SlOcc XXXIV 161.

1. Wstecz, Wescz, Westecz, Wtecz fo rm y:
n. sg. wstecz 1253 KodWP I 275, 1350 KodWP 
II 587, 1391 TPaw IV nr 3972, etc.; westecz 

i 1398 Leksz II nr 2056; wtecz XV med. AKPr 
| II 41; ~  g. sg. wsteczy 1400 Pozn nr 482; ~
| ac. sg. wstecz 1379 Łeb Mat 153, 1391 TPaw IV
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nr 3962, 1392 Leksz II nr 193, etc. etc.; wescz
1395 Leksz I nr 2007, 1418 BiblWarsz 1860 
III 78; westecz 1396 Leksz I nr 2135; wtecz 1394 
Leksz I nr 1820; ~  i. sg. wsteczą 1426 RtGn 
nr 313; westczą 1402 KsMaz I nr 260. 273; 
~  /. sg. (po) wsteczy 1399 ŁebMat 153; wstczy
1387 Leksz I nr 244; westczy 1387 Leksz I nr 252,
1388 ib. nr 292. 385, etc. etc., 1451 A G Z X IV 321; 
wesczczy 1387 Leksz I nr 236, 1398 Leksz II 
nr 2056; wesczszy 1387 Leksz I nr 240; wesczy
1389 Leksz I nr 604, 1391 ib. nr 1168, 1392 ib. 
nr 1272, etc., 1408 RTH  VI 25; westcze 1414 
Czrs 45, 1434 StPPP II nr 2558; wescze 1392 
Leksz I nr 1335. 1341, 1393 ib. nr 1703, etc., 
1399 Leksz II nr 2287.

Z n aczen ia: 1. fświadectwo sędziego co do 
sądzonej przezeń uprzednio sprawy, odwołujące 
się do jego własnej pamięci lub do zapisu w księdze 
sądowej, testimonium de re olim a se iudicata, 
veł ex libris iudicialibus vel ex memoria sua, 
a iudice datum*: Super hoc accepit (sc. femina) 
ad eundem Domardum (sc. iudicem) coram 
nobis baculum, quod yccatur in Polonico *wstez 
1253 KodWP 1 275; Quod quando super iudicato 
dubitabitur et ad iudicem recipietur al. wstecz, 
quod si ille in memoria tenet, qualiter iudicavit, 
statim dicere vel in crastinum differre teneatur 
ca 1350 KodWP II 587, sm. 1430 AKPr II 434, 
etc. etc.; Idem tenetur penam, qucd non iuuit 
sibi wstecz, ut se ad dcminum Tomkonem 
receperunt cum Tomkone 1391 TPaw IV 
nr 3972, sim. 1393 Leksz II nr 1476; Jaszek... 
obtinuit recongnicionem, videlicet wstecz, que 
data fuit sibi ad dominum Wiszlaum 1392Leksz II 
nr 193, sim. 1394 Leksz I nr 1912; Jacussius... 
cum Zuska... receperunt ad librum pro i elacione 
al. wstecz pro perdicione et aquisicione cause
1396 StPPP VIII nr 5699; Tunc receperunt se per 
corulum vlg. wstecz ad dcminum Jarcslaum 
1394 TPaw IV nr 4964; Terminus Clementis 
cum Vanczcone. . . ,  ad scultetum... wstecz 
in hec verba, quod debet recognoscere, quod 
Clemens dimisit sibi testes, quia debuit dare 
Jacobo... quatuordecim grosscs ib. nr 5027; 
Utrum adhuc apud te vestecz habes 1396 
Leksz I nr 2135; Terminum habent ad terminos... 
pro wstecz ad librum 1397 StPPP VIII nr 5856; 
Eundem Stephanum adiuuauit liber in recursiua 
vlg. fstecz 1398 ib. nr 6997, sim. 1399 ib. nr 8642; 
D om ini..., prius hujusmodi nostram recogni- 
cionem, que dicitur wstecz, edicere vlg. wirzecz 
non debetis 1399 Leksz II nr 2420; Scultetus... 
aquisivit... duos mansos scultecie... super 
Andream... tali modo, quod se receperant ad 
iudicem... ,  qui ipsos iudicavit, pro recognicione

vlg. wstecz. Cui sculteto wrstecz adyenit, sed 
Andree evasit ylg. otesla 1400 KsZPozn nr 294; 
Iaco Jura puścił Potrka proszno tey wsteczi, 
czszo meli do Borislawa 1400 Pozn nr 482; 
Iaco mne Mscisek straczil sw’0 westczo pocz 
grziwen 1402 KsMaz I nr 273, sim. 1403 ib. nr 
260; Slapirola... aquisivit pratum... pro eo, quod 
sibi recognicio cecidit yjg. wstecz przipadla 1403 
KsZPozn nr 1281, sim. 1406 ib. nr 2652, 1412 
Pozn nr 885, 1426 Kościan nr 1148; Kelczo... 
habet terminum... cum Jacussio... ad statuen- 
dum iudicem... ad recognoscendum ylg. wstecz 
1405 KsZPozn nr 2192; Jszem byl praua nemocza 
nyemoczen... tedy, kędy pan podszadek mai 
medzy gym<a> wsnacz wsztecz sz obu stronu 
1434 Pozn nr 1431; Wstecz przeczywyayącz 
{pro przy czy nyayącz), ysz kędy o wyrzeknyenyy 
wąthpyącz, do sząndzego byerzą wstecz (ad 
iudicem recipitur wtecz), a on pamyąthaly, 
kako sząndzyl, nathemyescze powyedzecz alybo 
othlozycz bącz powynyen Sul 55, sim. ib. 18; 
Per corulum al. per wsthecz uterque ipsorum 
se recepit 1470 ZapMaz 74, sim. 1473 AGZ XIX 
449; ~  ~  związki z przyimkami zależne od 
czasownika polskiego lub łacińskiego: a. związki 
z biernikiem (po czasownikach puścić się, wziąć, 
equitare, habere terminum, ire, recipere, reco
gnoscere, se tangerej : Tunc habuerunt pro reco
gnicione vlg. o ftecz 1394 Leksz I nr 1820; 
Recognovit, quod Grimek... et Nicolaus... 
habent terminum cum Wlostone... pro po uescz 
1395 ib. nr 2007; Tandem receperunt vlg. na 
wstecz ad subjudicem 1398 ib. nr 2743; Habent 
terminum... pro recognoscenda rei yeritate, 
o wstecz, per subjudicem ib. nr 2744, sim. ib. 
nr 21 Al, 1399 Leksz II nr 1222. 1308; Ad dictum 
librum pro perditione et pro lucracione cause 
dietę receperunt ylg. o ffstecz 1399 Leksz I 
nr 2889; Receperunt super fassionem yidelicet 
po wstecz ad judicem 1399 Leksz II nr 813; 
Receperunt se ... ad iudicem... pro recognicione 
vlg. o wstecz 1400 KsZPozn nr 27; Receperunt 
na wstecz ad librum iudicii Czchoviensis 1403 
ArchTerCzchov I 96, 14; Nicolaus tetigit se ad 
subiudicem... ad recognoscendum vig. o wstecz, 
quod ipsum ministerialis predictum Nicolaum 
iuxta ius in possessionem intromisit 1405 KsZ
Pozn nr 2328, sim. ib. nr 2376, 1409 BiblWarsz 
1860 III 81; Soldra jus pro recognitione al. za 
wescz subjudici dederat, sed alia pars... quatuor 
grossos pro recognitione al. za wescz non 
dederat 1418 BiblWarsz 1860 III 78; Yakosmy 
przi tern bili, ysze pan M ichał... sza wstecz 
wsząl y wsteczo straczil 1426 RtGn nr 313; 
O wstecz, gdyby syą zasyą do sadzey pysczyl...
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Aczby kto <o> wztecz do sądzey syą pysczyl 
(AKPr II 41: ąuando... ad iudicem recipitur 
wtecz) kako osądzyl, tedy sadza acz pamyata, 
ma *nytychmyast powyedzecz Dział 50— 1; 
~  b. związki z miejscownikiem (po czasow
nikach brać, wziąć, astare terminum, com- 
mittere, dare, habere terminum, lucrare, parere 
termino, recipere, recognoscei e, recurrere, trans- 
irej : Bliczborius... de judicio regali in Kosczan 
sibi commisso videlicet po uesczczi, terminum 
astitit super... Lodsky 1387 Leksz I nr 236; 
Postąuam receperunt po wesczszi. . . ,  tunc idem 
domicelli venientes ad judicium sunt fassi ib. 
nr 240; Radzimiensis voluit recipere po westczy 
ad dominum judicem ib. nr 252, sim. 1388 ib. 
nr 292. 385. 410, 1399 Leksz II nr 2253; Nota, 
quod domina... optinuit... super Niczkonem... 
sexagenam grossoium, quod idem domina voluit 
po *ueczczi recipere et *ipsum noluit 1388 Leksz 
I nr 388, sim. 1398 Leksz II nr 721; Subjudex 
dedit eis po vestczi per ministerialem ad domi
num Gneznensem 1388 Leksz I nr 435; Prout 
judex Kalisiensis recognovit inter ipsos po 
westczi ib. nr 445; Domina... cum Jarosłao... 
receperunt po wesczy 1389 ib. nr 604, sim. 1391 
ib. nr 1168, 1392 ib. nr 1272; Receperunt pro 
recognitione vlg. o westczi 1391 BiblWarsz 
1860 III 78; Jakom Dobrogostoui ne slubouala 
sza nigedna *schod0 , kedim kaszala v<z)oncz 
po ueszczi 1393 Pozn nr 170; Gnevomir... 
aquisivit in et super domina Elizabeth..., quod 
dicta domina recipere noluit po vesczi sza łaszka 
1396 Leksz I nr 2263; Ad prefatum dominum 
Beniamin deberent vel possent recurrere po 
westczi bracz tanquam ad judicem 1398 Leksz II 
nr 672; Tunc receperunt ad subjudicem po 
wesczczy. Tandem domine Katherine juvit 
wesztecz et Budzywogewy otpadla ib. nr 2056; 
Ego paratus sum vlg. wzocz po westhczi, quod 
nunquam ego te citavi et nunquam tecum fui 
in iudicio et statim recepit per corulum vlg. za 
lasko po westhczy et Troyanus noluit recipere 
1415 KsMaz I nr 2436, sim. 1418 StPPP II 
nr 1598; Italicus... in termino concitato ac 
peremptorio vlg. po *westhsczy non paruit 1426 
ArchCastrCrac II 521, 349; ~  po wes(t)cze: 
Subjudex eis dedit terminum... ad subjudicem 
pro po veszcze... Et idem Borzislaus fuit et 
lucratus est po vescze predicta 1392 Leksz I 
nr 1335; Pro hoc facto receperunt po vescze 
ib. nr 1341, sim. 1393 ib. nr 1703, 1394 ib. 
nr 1796. 1797; Prout habuit terminum pro po 
uescze ad subjudicem 1394 ib. nr 1897; Szandiwo- 
gius... astitit terminum super... Stephano... pro 
po wescze vlg. 1395 ib. nr 1984, sim. ib. nr 1985;

Nos nolumus equitare nec transire po vescze, 
sed volumus ad regem ib. nr 2056; Ego termino 
super te astiti et recipio pro po vescze ad 
subjudicem. Et sic dabatur eis łaszka wlgo primo, 
secundo, tercio et quarto et comendor noluit 
1397 ib. nr 2373; Receperunt recognicionem 
vlg. po wescze ad librum terrestrem reregalis 
judicii Costen 1399 Leksz II nr 2287; Sbros- 
laus... et Dobeslaus... ad Falislaum procon- 
sulem et Kcczik, opidanos Blcnenses, se recepe- 
lunt vlg. po vestcze. Ula wstecz... Dobeslao iuvit 
et... Sbroslao ncn iuvit 1414 Czrs 45; Johan
nes ... binam sex scotorum Alberto... et judicio 
tantum pro recepcione coruli ad acta po westcze 
et pro non danda intromissione, prout debuit 
iuxta acta 1434 StPPP II nr 2558; ~  wy
jątkowo 'odwołanie się do pamięci woźnego sądo
wego, testimonium de re o lim iudicata a praecone 
datum : Pro recognicicne ire ad antiquum 
ministerialem vlg. o fstecz 1379 ŁebMat 153; 
Adjudicavimus Thomislao... pro eo, quod 
ministerialis debet equitare ad alium ministeria
lem infirmum o fstecz 1399 Leksz II nr 1246; 
Ministerialis... debet in proximis terminis... 
wstecz redire in causa ipsarum vertente ib.

2. 'naoczne stwierdzenie jakiegoś faktu , actus 
praesentem deprehendendi (de eo, qui spectat 
aliąuidf: Mzurowski reposuit vera infirmitate 
et ipsi habuerunt credere ipsius deposicioni. 
Eciam sumpseiunt ministerialem ad videndum 
al. po *wyesticzy ex mandato pallatini. Tunc 
ibidem fuit et vidit ipsum iacentem ita, quod 
nullum verbum ab ipso audire petivit 1447 AGZ 
XIII 233; Officialis ipsius ducisse reposuit 
tercium terminum vera infirmitate. Et dominus 
Iohannes affectavit Ianussium ministerialem de 
iure, ut sibi daretur pro arestacione al. po yestczi 
ad conspiciendum eandem ducissam, si iacet 
vera infirmitate aut non 1451 AGZ XIV 321.

2. Wstecz 'do tyłu, w przeciwnym kierunku 
(w przestrzeni lub czasie), retro, retrorsum (de 
loco vel temporef: Cum dixisset (sc. Iesus): 
Ego sum, abierunt (sc. cohors et ministri) re
trorsum, wstąpyly szya wsthecz, zasya (Kałużn 
272: wsthąpili szya wstecz, GIKazB I 72: padły 
vsnak, Rozm 626: poschly yznak), et ceciderunt 
in terram (Jo 18, 6) ca 1500 GIKazB I 76; ~  na 
wstecz obrocie 4przywrócić, restituere, reyocare : 
<G)dysz rzeczy ymarle trudno wzbydzycz, yako 
mynąle na wstecz obroczycz (quamvis negotia 
mortua et finita quasi contra naturam difficile 
sit retractare), a wszakosz są nyektorzy, czso 
rzeczy przeszłe y tesz sądem osądzone nyeka- 
kymy wymysły navczyly sya wzdzyracz Dział 27.

Wsteczne, Wstecznie, Wteczne 1. 'opłata są
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dowa, składana przez stronę w wypadku odwoła
nia się do pamięci sędziego (lub do księgi sądo
wej) co do sądzonej przezeń uprzednio sprawy, 
pecunia, quae iudicio sohebatur ab ea parte, 
quae ad iudicem appellarit, ut de re olim iudicata 
testimonium daret9: Przeczslaus de Cr0cesz 
tenetur duas penas sex marcarum erga Stasko- 
nem officiarium, unam wsteczne 1391 TPaw IV 
nr 4014; Gosco de Szamowo ruit triplicem 
penam sex marcarum wteczne erga dominam 
Kathuszam 1394 ib. nr 5087; Subjudex vero 
recipiens sibi librum terrestrem in adjutorium 
volens recognitionem edicere, quae (sc. Hanka) 
audiens librum, positis prius pecuniis recognitia- 
libus vlg. wsteczne, recessit a tali edictione 1400 
BiblWarsz 1860 III 87; Heniek... astitit termino 
super... Potenciam... pro recongnicione vlg. 
wstecz ad Borzislaum... Qui Heninck pecuniam 
recongnicionalem Borzislao dedit vlg. wsteczne 
1400 Leksz II nr 2484; ~  Zaclica... penas Sbisz- 
coni... sex scotorum et iudicio sex scotorum 
wstecznye 1398 StPPP VIII nr 6963a; Nicolaus 
scotis sex pene, wstecznye, succubuit Iohanni 
clauigero et iudicio 1423 ArchCastrCrac II 
36, 399.

2, eświadectwo sędziego co do sądzonej przezeń 
uprzednio sprawy, odwołujące się do jego własnej 
pamięci lub do zapisu w księdze sądowej, testimo
nium de re olim a se iudicata, vel ex libris iudiciali- 
bus vel ex memoria sua, a iudice datum*: Illud, 
quodquod quis non ingrossaret in librum terre
strem, <ut) nullus eorum ausus foret pro reco- 
gnitione vlg. wsteczne manifestare aut edicere 
1400 BiblWarsz 1860 III 81.

Wstecznie cf. Wsteczne
Wsteczny 'związany z wsteczą, ad testimonium 

iudicis, wstecz \ocatum, pertinens : a. (wina) 
wsteczna 'opłata sądowa, składana przez stronę 
w wypadku odwołania się do pamięci sędziego 
(lub do księgi sądowej) co do sądzonej przezeń 
uprzednio sprawy, pecunia, quae iudicio sohe
batur ab ea parte, quae ad iudicem appellavit, 
ut de re olim iudicata testimonium daret': 
Stanislaus... ruit sex marcas wsteczna, ruit 
contra Jaszconem 1388 TPaw III nr 754, sim. 
1394 TPaw IV nr 4830; Bartholomeus de Kozino 
tenetur penam sex marcarum wsteczno erga 
Chwalislaum 1391 TPawIYnr 3685, sim. 1399 ib. 
nr 573; Albertus kmeto... ruit in penam wstecz
na 1393 ib. nr 4648; Idem <Andreas) penam 
sex scotorum eidem <Clementi) vlg. wsteczna 
et judicio sex scotos 1407 StPPP II nr 1126; 
VI scotos lesczna et wsteczna 1429 ArchTerCrac 
CXCVI 363, 17; Bina sex scotos wsteczna 1430 
ArchCastrCrac IV 70, 499. 500, sim. 1429

ArchCastrCrac III 302; Quia idem Janussius... 
voluit penam XV al. wsteczna, quod in primo 
teimino non statuit familiares 1448 StPPP II 
nr 3357; Magnificus dominus Johannes... binam 
penam XV magnifico domino Gregorio... ,  unam 
coiuli, aliam wszteczna ad literam citatoriam 
1449 ib. nr 3376; ~  Petrassius... penam VI mar
carum, quod dicitur *sweczna, contra Andream 
1376 StPPP VIII nr 243, sim. 1382 ArchTerCrac 
I a 212, 1216, etc.\ Swachsko de Kalina pe
nam VI marcarum contra Stephanum..., que 
dicitur *swetczka 1382 StPPP VIII nr 1314; 
Penam VI marcarum, que dicitur *swetna 
1384 ib. nr 2864; ~  b. (termin) wsteczny 'ter
min sądowy, na którym wysłuchiwano świade
ctwa sędziego co do uprzednio rozpatrywanej 
sprawy, terminus iudici, quo iudex de re olim 
a se iudicata testimonium dabat': Stanislaus... 
tanquam... procurator astitit termino reco- 
gnitionis vlg. wsteczny super Nicolaum 1408 
BiblWarsz 1860 UL 84.

Wsteschnić się cf. Wstęsknić się
Wstęchly * cuchnący, psujący się, foetidus, 

p u tr e s c e n s Veris examplis vermes de carne, 
gl. de putredine carnis wsthachlego czyalą, 
creati demonstrant oculis notificantis opus XV 
p. post. PF III 288.

Wstęga 'pasek tkaniny lub skóry służący do 
wiązania, corrigia, taenia texta vel coriacea, 
qua aliąuid ligatur' : Zecz nyczy namnyeyszey 
any wstogy nogawyczney (ad corrigiam caligae) 
nye wezmo BZ Gen 14, 23; Wstągą liga ca 1500 
Erz 124; Wst[y]aga ligula ca 1500 R XLVII 354.

Wstęp 'wszczęcie bliżej nie znanej czynności 
procesowej, actus actionem ąuandam iudicialem 
instituendi' (? ): Procurator Mathie... precu- 
stodivit temporis et horę necessitatem antę 
omnes res secundum decretum iuris novam 
institucionem facere al. wstąp 1490 AG Z  
XVI 411.

Wstępawanie *podnoszenie się (tu moralne), 
poprawa moralna, ascensio (hic de moribus), 
morum correctió*: Secundum sentenciam Aristo- 
telis in Problematibus suis, quamquam in 
exemplis in ascendendo, vstąpavaną, gaudeant 
omnes, in disciplinis moralibus hoc tamen 
amplius placet 1436 R XXIII 276.

Wstępie cf. Wstąpić
Wstępień 1. *następca, spadkobierca, dziedzic, 

successor, h e r e s Successor wstapyeny dzedzini 
wyeczny nablyszschy Ort Cel 10.

2 .  'schód, stopień, gradus : Gradibus, gl. sc. per 
gradus illos prze wsthapnye, quibus iter ad aram, 
discipuli Xpi signantur XV p. post. PF  III 288.

3. elekkie obuwie nie zakrywające wierzchu
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stopy, sandał, crepida, solea : Wstąpnye sandalia 
ca 1500 R XLVII 355.

C f Stępień (w Uzupełnieniach)
Wstępni cf. Wstępny
Wstępny, Wstępni (o dniach tygodnia, t/e diebus 

septimdnae) 'przypadający w pierwszym tygodniu 
Wielkiego Postu, zw prima septimana Quadra- 
gesimae incidens : Hoc debet soluere... predicto 
Iudeo ad proximos terminos particulares... 
post primam feriam terciam vlg. po wstapnyem 
wtorku, qui primi termini erunt 1416 AKH  III 
259; Quod si non solyerit ad eundem terminum 
(sc. ad festum carnisprivii), tunc obligavit se 
solvere ad dominicam Invocavit al. na wst<ę)p- 
no proxime venturam 1426 KsMaz II nr 2100; 
Poczinaia szie piathki: naprzód wsthempni 
piathek ca 1500 SIO cc XII 164.

Wstępować, Wstępować się f o r m y : praes. 
ind. 1. sg. wstępuję 1487 AGZ XIX 314; 3. sg. 
wstępuje FI 73, 24, XV med. SKJ V 276, ca 1470 
MamLub 149; 3. pi. wstępują BZ Neh 3, 15. 
Tob 6, 17, Pul 21, 32; ~  praes. ind. z partykułą 
ać dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. pl. ać 
wstępują BZ Ex 19, 24; ~  part. praes. act. adv. 
wstępując 1486 AGZ XVII 228, 1496 StPPP II 
nr 4473; adi. wstępując BZ Gen 28, 12, Naw 31, 
XV p. post. SKJ I 147, Rozm 121. 215; g. sg. m. 
wstępującego 1484 Reg 706. 708; d. sg. f . wstę
pującej XV med. SKJ V 277; ac. sg. m. wstępu
jącego XV ex. Kałużn 291; d. pl. m. wstępują
cym EwZam 296; ac. pl. m. wstępujące EwZam 
302; / .  wstępujące ca 1420 RRp XXIV 85; ~  
inf. wstępować 1456 AGZ  XIX 491, 1466 R 
XXII 27; ~  fut. 2. sg. m. będziesz wstępować 
BZ Ex 34, 24; ~  condit. 2. pl. m. -byście wstępo
wali BZ Ex 19, 12; 3. pl. f . -by wstępowały 
Sul 57.

Z n a c ze n ia : 1. 'idąc wchodzić gdzieś, prze
ważnie na miejsce położone wyżej, iść, pójść 
w pewnym kierunku, ascendere, ad locum editio- 
rem scandere’ : Wydzal gest (sc. Jakob) we 
*znye drab... a angyoli boże s nyey wstopuyocz 
y stopuyocz (leg. zstępując) po nyey (ascendentes 
et descendentes per eam) BZ Gen 28, 12; 
Nyszadni nye bodzye sze przeczywycz szyemy 
twey, a gdisz bodzesz wstopowacz (ascendente 
te) a ukaszesz sze przed oblyczym pana boga 
twego BZ Ex 34, 24; Ergo vir, gl. iste homo, 
sc. Cristus, hic quare presumit in alta, gl. in 
summitates celi, volare, gl. scandere wstapowacz 
1466 R XXII 27; ~  do kogoś, czegoś: Gdy szyą 
stal (sc. Jesus) lyath dwanasczye, wstapyyączym 
onym do Irlm (ascendentibus illis Ierosolymam 
Luc 2, 42) EwZam 296; Vzrzyczye nyebyossa 
otvorzone a anyoly boże stąpyyącz (leg. zstę

pując) y vstąpvyącz do syna bożego (angelos dei 
ascendentes et descendentes supra filium ho- 
minis Jo 1, 51, EwZam 302: wstąpyyacze 
y stapyyacze, leg. zstępujące, na syna czloyye- 
czego) Rozm 215; ~  ku komuś: Alye kaplany 
a lud acz nye chodzo przez granycze any 
wstopuyo ku panu (nec ascendant ad dominum) 
BZ Ex 19, 24; ~  na coś: Waruyczye, abiszczye 
nye wstopowaly na goro (ne ascendatis in 
montem) BZ Ex 19, 12; Sdrowa bandz..., 
yas yesz yydzyala szyna bożego wsthapyyacz 
na nyebyoszsza do boga oycza Naw 31; ~  w coś: 
Pyathesz thy yeszele myala, gdysz szyna zogla- 
dala... w nyebo vstąpvyancz XV p. post. SKJ 
I 147; O panye Ihu Xpe, chwalye czye... 
w nyebo wszthąpyyączego XV ex. Kałużn 291; ~  
przenośnie: Ego sum angelus missus ad te 
(sc. Ioachim), ut nuncciem tibi preces tuas 
exauditas et elemosinas tuas in conspectu domini 
ascendisse *wsztopuiocze ca 1420 RRp XXIV 
85; ~  Picha gich, gisz so cze nenasrzeli, wstopuie 
(ascendit, Pul: wysszy szye) zawszdi FI 73, 24.

2. *przychodzić, przybywać, advenire, adesse : 
<Q)ve est ista, que ascendit de deserto ta, yass 
wstąpnye sz puschczey? (Cant 8, 5) XV med. 
SKJ V 276, sim. ca 1470 MamLub 149; Quanta 
est hoc et vnde ei ascendenti, a odkąd yey 
wstapuyaczey, de deserto tanta effluencia deli- 
ciarum? XV med. SKJ V 277.

3. 'prowadzić w dół, zstępować, descendere, 
deorsum scandere5: Ten (sc. Sellum)... ydzalal... 
muri... az do wschodów krolyowich, gesz wsto- 
puio z myasta do ludowa pokolenya (descen- 
dunt de civitate David) BZ Neh 3, 15; ~  prze
nośnie: wstępować w ziemię 'umierać, m on :  
Przed nym padną wszystczy, gysz wstępuyą 
(FI: se spuszczaio) w zyemyę (descendunt in 
terram) Pul 21, 32).

4. (o majątku, de bonis) 'obejmować coś tytu
łem spadku, dziedziczyć, heredem fieri : Zapo- 
wyedamy..., aby dzewky w dzedzynach, czo 
gest pysczina ^rzeczony, nye wszstąpowaly 
(quod... in hereditatibus... non succedant, 
Dział 54: aby szadna dzewka w pusczyną nye 
ypadala) any namyestnyczkamy były Sul 57.

5. (dopełnieniem nazwy czynności lub stanu) 
'zaczynać czynność lub zmieniać swój stan, 
actionem incipere vel statum suum mutare : 
w cześć wstępować *zdobywać wysoki urząd, 
dostojeństwo, dignitatem, honorem asseąui : Za- 
srcsczyyy przeczyy yemv (Temu5) podnyeszly, 
gdy szą yydzyely kogo v którą czescz vstąpvyącz 
(ubi videt aliquem culmen ascendentem honoris 
atque gloriae) Rozm 121; ~  w małżeński staw 
wstępować 'zawierać związek małżeński, nubere5:
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Tocz S00 cy, ktorzi w malszenski sstaw tak 
\vst0pui0 (coniugium ita suscipiunt), ysze boga 
ot syebye... zapodzaio BZ Tob 6, 17; ~  w ode- 
przę wstępować, wstępować we przą, w przę 
crozpoczynać proces sądowy, litem inire5: Domi- 
nus Cunradus in aliąuam controversiam non 
mtrando al. w odeprze nye wstąpnyąncz {pro 
wstąpuyącz) postulat et petivit se ad ius terrestre 
remitti 1486 AGZ XVII 228; Ego non accedo 
al. nie wstąpuya ad ius al. ve przą cum ... 
capitaneo 1487 AGZ XIX 314; Non intrando 
contradiccionem al. nye wsth[y]empuyącz 
w przyę, pęto decerni euasionem 1496 StPPP II 
nr 4473; ~  wstępować (w zakon) *zostawać 
zakonnikiem, monachum fieri : Gdyby yuz
ktokoli chczyal w then zakon wsthąpiczi. . . ,  
tbedy mynisthroyye... mayą onego wsthąpvyą- 
czego sthadlo... vypytaczi 1484 Reg 706, 
sim. ib. 708; ~  wstępować się (w coś) 'mieszać 
się, wtrącać się do czegoś, se immittere, ingerere : 
Stanislaus obligatus est intercedere (sc. Agne- 
tem) a fratribus su is..., quod se non debent 
inmiscere al. wstampowacz sye ad dictam 
obligacionem ville Żmigród 1456 AGZ XIX 491.

Cf. Stępować
(Wstęsknić się) Wsteschnić się *odczuć głęboki 

smutek z powodu czyjejś nieobecności, jakiegoś 
braku, zatęsknić, desiderare, desiderio angi : 
Wstesschnylam szą po mogem myleem y szem- 
dlalam wyelyką mylosczą 1448 R XXIV 353.

Wstężyć cf. Wstążyć
Wstłuk *sprzeciw, zakwestionowanie, tu świad

ka w procesie sądowym, contradictio, actus idonei- 
tatem testis in iudicio in dubium yocandi : Pełka 
duos... testes demonstrando nobilitatem suam 
produxit... Et yeniens Nicolaus fecit repulsio- 
nem vlg. wstluky dicens, quod debuit ambos 
ducere de uno clipeo in testimonium et non de 
duobus 1415 Kozier I nr 6; Yako tho Yan byl 
Nyemczewycz sz Drachowa, kthorego pan 
Mykolay wyodl we szwadeczsthwo, kthori 
w kszagach stoy, o kthorego pan Mylay wsztluk 
vczinil 1432 Pyzdr nr 1078; ~  Expugnacio al. 
wstluk 1420 KozierRpTerCost X 24.

Wstłukanie 'zgłaszanie sprzeciwu wobec nie
prawidłowego wytyczania granic nieruchomości, 
actus limites bonorum iniąue constitutas dęcia- 
randi5: Terminus continuatur nobilibus Nacz- 
koni... et suis fratribus... ad proximos terminos 
generales... pro repercussione opole, prout 
ministerialis recognovit in iudicio, et yulnera- 
cione limitatorum al. opolnikow, et ystlukanye 
opolą ultra consuetudinem terre 1426 Kał 
nr 934.

Wstłuknąć f o r m y : praes. ind. 3. sg. wstłuknie

1415 Paw Sejm nr 143; 3. p l. wstłukną 1426 
Kościan nr 1149; ~  praet. 3. sg. m. wstłuknął 
ca 1500 Erz 124; 3. pl. m. wstłuknęli 1427 
Kozier RpTerCost 183 v.

Z n a czen ia : 1. 'zgłosić sprzeciw wobec nie
prawidłowego wytyczania granic nieruchomości, 
limites bonorum iniąue constitutas declarare : Si 
ergo aliquis pars ex predictis seniores istos 
impediverit in transitu al. wstłuknie, dicens, 
quod in ipsius hereditatem transeunt, ubi non 
sunt vere granicies 1415 Paw Sejm nr 143; 
Dominus Jeorgius... debet iurare mettercius... 
incipiendo a cumulo angulari... usque ad cumu- 
lum ..., qui est antę siivam ..., prout eis non 
inpedient al. nye wstłukną 1426 Kościan nr 1149; 
Impediunt al. wstlukn0li 1427 Kozier RpTer
Cost 183y.

2. 'odwrócić, skierować wstecz, retro fłecte- 
re (?): Wstlyknal reflexit ca 1500 Erz 124.

Wstluknienie 'zgłoszenie sprzeciwu wobec nie
prawidłowego wytyczenia granic nieruchomości, 
actus limites bonorum iniąue constitutas dęcia- 
randi : De te[te]ncio al. wstluknyene granic 
1425 Kozier RpTerCost 279.

Wstoczony (o włosach, de crinibus) 'kędzie
rzawy, z natury falisty, crispusJ: Vloszy yego 
(sc. Jesukrysta) glovy były... dlugye a od 
dlugosczy mało wstoczone (modicum retorti) 
Rozm 148; Vloszy na yego {sc. Jesukrysta) 
povyekach... były... przeze *wschyey zayady 
a mało yskoczone {pro ystoczone, parum retro 
fłexi, ib. 21: wstoczony) ib. 149. ~  C f  Stoczony 
(w Uzupełnieniach).

Wstok 'wkładka w obuwiu, wszyty przy na
prawie kawałek skóry, pittacium, ąuod soleis 
reparandis insuituE: Pictacium vel pictaculum 
dicitur ista corii particula, que solee repeciate 
insuta est, proprie wstok 1450 RpKapKr.

Wstół bot. 1. *rozchodnik ostry, Sedum acreL3: 
Herbas, sc. yernicularem vlg. wstol et trifolium 
cabellinum ylg. bobownik XV in. R XXV 228.

2. *szalej jadowity, Cicuta yirosa L .': Wstol 
collidria 1472 Rost nr 1224.

Wstraszać *strachem napełniać, przerażać, 
terrere, exterrere*: O peccator, aude dicere: 
Peccaui. Non te terreat, *wstrzasza, pudor 
hominis, nec timoi dyaboli ca 1500 GIKazB I 46.

Wstraszenie 'przestrach, bojaźń, lęk, metus, 
timoE: <Anjeli da)ny S0 nam na otuadene na- 
sego ustrasena Kśw ar 13. ~  Niektórzy wydawcy 
czytają ustraszenie.

Wstraszyć, Wstraszyć się fo rm y: praes. ind.
3. sg. wstraszy BZ Jos 7, 5, Rozm 93; ~  inf. 
wstraszyć ca 1470 MamLub 168; ~  praet.
3. pl. m. wstraszyli ca 1470 MamLub 22; neutr.
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wstraszyła XV p. post. R  XXV 198; ~  condit. 
3. sg. m. wstraszyłby XV p. post. RRp XXV 182; 
-by wstraszył BZ  Deut 20, 8.

Z n a c ze n ia : 1. cprzestraszyć, przerazić (ko
goś), aliąuem terrere, exterrere, in terrorem con- 
n i c e r e Ktori iest czlowyek straszivi a syercza 
straszivego, gidzi a wroczi sy0 do domv swego, 
aby nye wstraszil syercz braczee swee (ne pavere 
faciat corda fratrum suorum) BZ Deut 20, 8; 
Prefectus... regi swasit..., (ut> ąuatuor rotas 
ferreis clauibus accutissimis insertas faceret, 
vt per tam horribilem tormentum virginem 
tereat vstraszylby XV p. post. RRp XXV 182.

2. wstraszyć się 'doznać uczucia strachu, 
przelęknąć się, expavescere, timere9: Y wstraszy 
syo syercze lvczke (pertimuit cor populi) BZ 
Jos 7, 5; Vstraszyly szą obriguerunt (robustos 
Moab obtinuit tremor, obriguerunt omnes 
habitatores Chanaan Ex 15, 15, BZ: stiaszeny 
S0o) ca 1470 MamLub 22; Vstrassycz sya 
horripilacionem (loąuela multum iurans horri- 
pilationem capiti statuet Ecclus 27, 15) ib. 168; 
Commota sunt membra wstraschylą <się> XV 
p. post. R XXV 198; S tego Affrodoszius 
vyelmy szye lyeknye a taky<ego> dzyw (leg. 
dziwu) naszylnye ystraschy (de tali prodigio 
spiritu pavescit) Rozm 93. ~  Niektórzy wydawcy 
czytają ustraszyć.

(Wstrąbić) Wstrębić 'dmąc w trąbę wydobyć 
z niej dźwięk, zadąć w trąbę, zagrać na trąbie, 
tuba, bucina canere5: Wstrobisz w trobo (clanges 
bucina) myeszyocza sodmego BZ Lev 25, 9; 
Gdysz... sedm kapłanów w sedm troob wztio- 
bili (cumąue... septem bucinis clangerent) BZ 
Jos 6, 8.

(Wstrącać) Wstręcać *odliczać od należnej 
sumy jakąś część, potrącać, detrahere, subducere 
aliąuid de summa debita : Iohannes et Petrus... 
recognoverunt, quia Iohannes balneator... ipsis 
accomodavit LXX mercas cum duabus super 
balneum... tali condicione, quod a inscripcione 
hodierna quolibet anno Iohannes balneator 
medietatem census balnei debet sibi defalcare al. 
wstreczacz 1484 AGZ XVI 400. ~  Cf. Strącać.

Wstrącenie *sprzeciw, zakwestionowanie, tu 
zakwestionowanie czynności opolników, contra- 
dictio, hic: actus, actiones cmethonum opolnicy 
\ocatorum contradicendi': Tegdi Wawrzinecz 
Lodski wstrocil ti (sc. opolniki), czso sli podle 
strugi. Tegdi Iaroslaw... oswadczil vosnim to 
wstrocene 1398 Pozn nr 396.

Wstrącić, Wstrącić się czy Wstręcie, Wstręcie 
się fo rm y: inf. wstrącić Dział 51, ca 1500 Erz 
124, Rozm 629; ~  praet. 3. sg. m. wstrącił 1398 
Pozn nr 396; / .  wstrąciła 1407 Kai nr 271;

3. pl. m. wstrącili 1401 KsZPozn nr 616; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. wstrącono 1399 Pozn 
nr 413, 1411—50 BiblWarsz 1861 III 31.

Z n aczen ia:  1. 'zakwestionować, wyrazić 
sprzeciw, contradicere, aliąuid irritum esse dicere : 
S i... episcopus aut domini capitulum impedirent 
vlg. wstranczili, tunc ipse... episcopus racione 
vadii ad soluendum centum marcas eidem 
Petrassio... tenerentur 1401 KsZPozn nr 616; 
Gdyby nasz sądzą... o którą rzecz osądzyl,... 
przyiąwszy potem rzecz chczal osadzoną wztrą- 
czycz, tego nykt nye mosze vczinicz, to wyiaw- 
szy, aczby kto <o> wztecz do sądzey syą pvsczyl 
Dział 51; ~  wstrącić (opole) 'zakwestionować 
czynności opolników, hominum, qui opolnicy 
dicuntur, actiones iuridicas in dubium \ocare : 
Tedi vozni s opolim mai iest idz strugo..., 
tegdi drudzi opolnici ne chceli idz strugo, ale 
podle strugi. Tegdi Wawrzinecz Lodski wstrocil 
ti, czso sli podle strugi 1398 Pozn nr 396; 
Tunc o<pole) transivit. Tunc Nossala ye 
wstr<ącił) 1399 ib. nr 413; Quando opole 
wstranczono ib.; O thocz nam wstrączono 
opole^1411—50 BiblWarsz 1861 III 31.

2. 'odliczyć od należnej sumy jakąś część, 
potrącić, detrahere, subducere aliąuid de summa 
debita*: Jaco czszo *slupowala Margorzatha 
s łanem o dzedzino, to mu wstrancila (wydawca 
czyta błędnie wscrauala) na to cupo, czso mu 
obeczala 1407 Kai nr 271.

3. 'odepchnąć, usunąć, amovere, removere’: 
Vschytky rzeczy take...  mógłby (sc. Jesus) vam 
vczynycz, by szye chczyal bronycz, alecz szye 
bronycz nye chcze, yedno na mały czass vass 
ystraczycz, abysczye poznały, yze dobroyolnye 
ydze na mąką Rozm 629; ~  wstrącić się 'oddalić 
się, discedere, abire9: Resilire wstraczycz szyą 
vel othskoczycz ca 1500 Erz 124.

Cf. Strącić, Wtrącić
Wstrębić cf. Wstrąbić
Wstręcać cf. Wstrącać
Wstręcie cf. Wstrącić
Wstrysnąć się 'wcisnąć się, wedrzeć się, ingeri, 

introduci9: Gdy przes kogole yąth bąndze 
(sc. zbieg), na lascze naszey ma bycz a myedzy 
gymaczmy gego a przyaczelmy yąthego nygena 
prze gego yącze ma szą wstrysznącz myrzączka 
(nec... debet aliqua indignatio... suboriri) 
Sul 60.

Wstrzelić (o strzale, de sagitta) 'nadając szybki 
lot wbić w coś, inicere, infigere : Vstrzeloną infixa 
(sagitta infihca femori carnis, sic verbum in corde 
stulti Ecclus 19, 12) ca 1470 MamLub 164.

Wstrzymać, Wstrzymać się fo rm y: praes. 
ind. 2. sg. wstrzymasz 1447 R XXII 41; 3. sg.
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wstrzyma FI i Ful 16,9; ~  imper. 2. sg. wstrzy
maj 1447 R XXII 40, XV med. R XXIV 360; -  
part. praes. act. adi. ac. pi. m. wstrzymające 1444 
R XXIII 302; -  inf. wstrzymać 1449 R XXV 
165, Sul 82, XV med. SKJ I 74, etc.; ~  praet. 
3. sg. m. wstrzymał 1407 RtKon nr 240; ~  condit.
2. pl. m. -byście wstrzymali XV med. SKJ I 74;
3. pl. m. -by wstrzymali Dział 31; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. wstrzymany XV in. JA 
XXVII 267.

Z n a c ze n ia : 1. 'opanować, powściągnąć, za
chować w pewnym stanie, continere, coercere, 
cohibere: Wzali {pro azali) na weky porzuczi 
bog... albo wztrzima (continebit) w gnewe 
swoiem miloserdza swoia? FI 16, 9, sim. Pul; 
W sztlvmyenyu pozandąnye wstrzymay in artu 
desideria tua constringe 1447 R XXII 40; 
Nocentes zawaczayvcze {leg. zawadzające) 
wstrzimasz ib. 41; Hecest enim Yoluntas dei..., 
vt sciat vnusquisque vas suum possidere, 
gl. sc. cohercendo, in sanctificacione czalo 
szwoge wstrzymacz w szwyątosczy (I Thes 4, 4) 
XV med. SKJ I 74, sim. 1449 R XXV 165; ~  
wstrzymać się (od czegoś) 'powstrzymać się od 
czegoś, nie czynić czegoś, ab aliąua re abstinere, 
continentem esse : Wstrzimaiacze sia continentes 
(virgo singularis... nos culpis solutos mites 
fac et castos, gl. continentes inmimditia) 1444 
R XXIII 302; Tocz gest wola a przykazanye 
bosze,... abyscze sze wstrzymały {R XXV 165: 
vtrzymaly) od grzechy nyeczystego vt abstineatis 
vos a fornicacione (I Thes 4, 3) XV med. SKJ 
I 74; <A)by syą od zlosczy wyną wztrzymali 
(ut yiolencia et andacia refrenetur, Sul 41: aby 
gwalthowna smyaloscz powsczągnyona), vsta- 
wyamy Dział 31; Obsecro vos... abstinere vos 
a carnalibus desideriis wstrzymacz szę od 
czelestnych ządzy (I Pet 2, 11) XV ex. SKJ I 83, 
sim. ca 1500 Erz 124.

2. *zatrzymać w ruchu, zahamować, sistere, 
c o n tin e r e Misertus dominus ait ad angelum: 
Sufficit, contine, wsztrzymay {GIWroc 44 r: 
strzyma<j», manum tuam. Et cessayit plaga 
(II Reg 24, 16) XV med. R XXIV 360.

3. 'zatrzymać w charakterze więźnia, uwięzić, 
aliąuem capere, captivum prehendere : Czso 
Mrokotha wstrz<y)mal Hablina *mosza, tho 
yescz wszitko wroczil, any tesz tego wszitka 
ne ma 1407 RtKon nr 240; Wztrzymany arestatus 
XV in. JA XXVII 267; Gdyby thaczy (sc. nie- 
wolni) v kogo pothem noczowany były a cho
wany, then tho ma ye wstrzymacz (retinere) 
Sul 82.

Cf. Strzymać, Wtrzymać
Wstrzymanie 'powstrzymywanie się (od cze

WSTRZYMAĆ

goś), wstrzemięźliwość, powściągliwość, conti- 
nentia, modestia, temperantia : Przeszachouanie 
(leg. prze zachowanie a. przez zachowanie) 
wstrzimanie (pro wstrzimania) servata parsi- 
monia (Iesu, quadragenariae dicator absti- 
nentiae, qui ob salutem mentium hoc sanxeras 
ieiunium, quo paradiso redderes seryata parsi- 
monia) 1444 R XXIII 303; Notatur, quod 
sanctitas sancti Iohannis in multis apparet: 
primo in sua perfecta yirginitate. . . ,  tercio in 
abstinencia, id est wsczeczene, ystrzimane, 
quia gulam vitavit XV p. pr. R XXII 335; 
Sobrietasque gulam wstrzymanye *lakoszyrstwo 
XV med. Zab 514; Boga prószmy, nabożni, 
abi... czisczi przesz wstrzimanie gemv spiewali- 
biszmi chwalą (ut... mundi per abstinentiam 
ipsi canamus gloriam) M W  2a; Jam lex periit 
a sacerdotibus,... pudicicia a coniugatis, conti- 
nencia, wstrzimanye, a yiduis XV p. post. 
GIDom 64; Est sittis atque fames moderata, 
ymyerne wstr<z)ymanye od ge<dzenia), bonum 
medicamen XV p. post. P F l l l  290; Augustinus 
dicit: Ffacilius, podobnyey, conseruetur in vestro 
vase ignis et aqua, quam continencia vlg. 
wstrzymanye cum superfiuitate XV p. post. 
R XXV 179; Lumbos precingimus, cum carnis 
luxuriam per continenciam, prze wstrzymanye 
(GIWroc 60r: wtrzymane), cohartamus vsmye- 
rzamy ib. 181; Secundus dies eius (sc. s. Nicolai) 
fuit excellens abstinencia, wstrzymanye, quam 
ipse habuit ib. 182. ~  Cf. Strzymanie, Wtrzy- 
manie.

Wstrzymawać się *powstrzymywać się od 
czegoś, nie czynić czegoś, abstinere, (ab
aliąua re facienda) se continere’ : Syosthry... 
brzemyenne... nye mayą robiczi cziązko roboth 
thych czyelesthnych... A mogąly syosthry, 
thedy syą mogą wstrzymay[y]aczi, chczą-ly, 
y wzdzierzayaczi (ab exercitatione qualibet 
corporali... potuerint, si yoluerint, abstinere) 
1484 Reg 712.

Wstrzymawanie 'powstrzymywanie się (od 
czegoś), wstrzemięźliwość, powściągliwość, conti- 
nentia, temperantia': Cum actus carnalis luxurie 
per yirtutem continencie, wstrzymavanyą, co- 
hatamur (pro cohartamus) XV p. post. R XXV 
181.

Wstrzymować 'powstrzymywać, powściągać, 
continere, cohibere?: Od wszelki drogi zley 
wstrzimoualem* (FI i Pul: chował gesm) nogi 
moie (prohibui pedes meos Psal 118, 101) 
M W  36a.

Wstydać, Wstydać się f o r m y : praes. ind. 1. sg. 
wstydam ca 1500 Erz 124; 2. sg. wstydasz ca 1500 
GIKazB I 83, Rozm 532; 3. sg. wstyda 1466
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R XXII 15; ~  praet. 2. sg. m. wstydałeś BZ 
II Par 34, 27; 3. sg. m. wstydał ca 1470 Mam- 
Lub 99, XVp. post. Kalużn 211; 3. pl. m. wstydali 
XV p .p r. PF IV 616.

Z n a c ze n ia : 1. *trapić, nękać, dokuczać, 
\exare, cruciare9: Quadrupedes pugnant, auibus 
victoria nutat, spes onerata mętu vexat, gl. id 
est cruciat wsztyda, vtrumque gregem 1466 
R XXII 15.

2. wstydać się *lękać się, odczuwać wstręt, 
wstyd, metuere, erubescere, pudore affectum 
esse5: In inferno est horror terribilis, vt qui 
hic peccatum non abhoriverunt, ne wszthydali 
sze, ibi horrore demonum punientur XV p. pr. 
PF IV  616; Wstidalesz syo twarzi mey (reveritus 
faciem meam) BZ II Par 34, 27; Et non est 
reueritus any wstidal szą aut nye sromal (et non 
est reveritus, sc. Amon, faciem domini II 
Par 33, 23, BZ: nye sromal syo) ca 1470 Mam- 
Lub 99; Veritatem docere non verebatur 
(sc. Iesus), nye wsztydal szyą, principibus, 
Phariseis, sacerdotibus XV p. post. Kalużn 271; 
Wstydam szya abborreo ca 1500 Er z 124; 
Neque tu times deum, neque homines reyereris, 
wstydasz <się>, qui in eadem dampnacionem 
es (Luc 23, 40) ca 1500 GIKazB I 83; Krystus... 
sklonyy schy<ę) vmyval svem zvolyenykoma 
nogy..., a thy szye ystydasch pokorzycz (tu de- 
dignaris humiliari) bracey rozgnyevaney Rozm 
532.

Wsypać 'wrzucać do wnętrza czegoś (głównie 
o ciałach miałkich, sypkich), immittere, inicere 
(praecipue de rebus granis minutis constanti- 
bus/ :  Non proicies nye wsipay, nye wmyatay 
1447 R XXII 40; Mittite poslyczie, ysypcze 
(afferte mihi vas novum et mittite in aliud 
sal IV Reg 2, 20) 1471 MamKal 86.

Wsz- cf. Wsz(e)-
Wszak, Wszek I. sp ó jn ik : przeciwstawia 

zdanie poprzedniemu zdaniu z odcieniem końce- 
sywnym \jednak, mimo to, attamen, atqui, 
at, tamen : a wszak: Wszelki, ktoris ma poka- 
lanye..., nye przistopy offyerowacz panv any 
chlebów bogv swemv, a wszaak bodze gescz 
chleb (vescetur tamen panibus), ktoris offyeryyo 
w swyoci BZ  Lev 21, 22; Na pvsci... *nyosl 
czebye pan bog twoy... ,  az doyodsce nye przisli 
na to to myescze, a wszakscze nye wyerzili 
(et nec sic quidem credidistis) panv bogv 
naszemv BZ Deut 1, 32; A potem daley nye 
yzrzal Samuel [a] Saul<a) asz do dnya gego 
szmyercy, a wszak (yerumtamen) szalował 
Samuel Saula BZ  I Reg 15, 35; Nye mam 
chlebów pospolytich, gedno poswyotne, a wszak 
so-ly twoy sludzi cziscy (si mundi sunt pueri)...,

*mogo gego pogescz ib. 21, 4; To yczinyl 
Banaias..., ktorisz b il... myedzi trsydzesszcy 
pyrwi, a wszak (yerumtamen) do trsy nye 
doszedł BZ I Par 11, 25; Przeto byezely... 
byegunowye... az do zemye *Zabulonowye 
a ony syo gym posmyewaly..., a wszak (atta
men) nyektorzi mozowye... posluchawszi gich 
radi przido do Ierusalema BZ II Par 30, 11; ~  
ale wszak: Ale czoszkoli mi bog przikaze, to 
gemy mowicz bodo, ale wszak (yerumtamen) 
przydo kv lvdv memv, dam rado tobye BZ 
Num 24, 14; Wszitkim... dano bodze gymyenye, 
ale wszak tako (ita dumtaxat), aby losz dzelil 
zemyo pokolenyy ib. 26, 55, sim. ib. Lev 26, 44; 
Da (sc. pan) tobye wszistko zemyo.. . ,  ale 
wszak acz bodzesz ostrzegacz (si tamen custo- 
dieris) przikazanya gego,... przidasz sobye 
giną trzy myasta BZ Deut 19, 9; Swlekocz gy 
przed sobo, kazi bycz podle myari gego grzechy, 
ale wszak (ita dumtaxat) ran myara ta to bodze, 
aby liczbi cztirzech dzesyotkow nye prze- 
syognoli ib. 25, 3.

II. p a rtyk u ła :  1. uwydatnia oczywistą słusz
ność wypowiedzi 'przecież, nempe, ąuippe, ąui- 
dem’ : A przeto k sobye przystopicz kazał iest 
tobye y wszitkey braci twey, synom Levi, 
abiscze takyesz wam kapłaństwa sobyli...? 
A wszak stoycze przeciwko panv (et omnis 
globus tuus stet contra dominum) BZ Num 
16, 11.

2. rozpoczyna pytanie sugerujące odpowiedź 
twierdzącą 'czyż nie, nonne, an non: Thedy 
odpowe<dzie)ly Zidowie...: Wsak prawe mo- 
wymy (nonne bene dicimus Jo 8, 48), ze ti 
poganyn sy? ca 1425 EwKReg 42; Ti tak 
nynye chcesz odzerszecz zemyo gego? Wszak 
to wszitko, czsosz dzerszi Tamos (nonne ea, 
quae possidet Chamos)..., k tobye s prawa 
przislucha? BZ Jud 11, 24, sim. ib. Ex 14, 12; 
Zaly nye wyecye, isze gest to Dauid, gysz bil 
krolya Saula sługa?... Wszak gest to ten Dauid 
(nonne iste est David), gemusz spyewano ? 
BZ I Reg 29, 5; Wszak gest ten (nonne iste est), 
gegosz gest koscyol zatracyl? BZ IV Reg 
18, 22.

3. umacnia treść zdania 'naprawdę, rzeczy
wiście, nimirum, sane, certe: Wsak quinymo 
(dicet: Nesciat hoc Ionathas, ne forte tristetur. 
Quinimmo yivit dominus I Reg 20, 3) ca 1470 
MamLub 68; Wsak (war. kał.: wszek) verum 
(non amplifices super omnem carnem, verum 
sine iudicio nihil facias grave Ecclus 33, 30) 
ib. 170.

Wszaki, Wszeki 'każdy, wszelki, omnis, unus- 
ąuisąue: Przeto chodził (sc. Tobijasz) na wszaki
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dzen, nawyedzaiocz wszitki ti (pergebat ergo 
ad omnes), gisz w ioczstwye biły BZ Tob 1,15; 
D a y ..., aby... oth grzechu bychom szawszdy 
wyszwoleny y oth wszekego (Msza I. III. VII: 
od wszelkego, VI. XII. XIV: od wszego) 
zamączenya (ab omni perturbatione) pravi XV 
p. post. Msza VIII s. 66; Wszeke omnem 
(demum sanctus doctor omnem statum hominis 
ad gaudium invitando dicit) XV p. post. R XXV 
265; ~  Ten ma s prawem wyszey szescz (leg. 
sieść)..., muszy gy w tern poczczycz wszaky 
Słota w. 53.

Wszako, Szako, Szwako, Wszeko I. sp ó jn ik :
1. przeciwstawia zdanie poprzedniemu zdaniu 
z odcieniem koncesywnym \jednak, mimo to, 
attamen, atąui, at, tamen: a. w zdaniu współ
rzędnym: a wszako: Tako bog oczecz, bog syn, 
bog duch swoty, a wszako (et tamen, Puł, 
M W  llOa: a wszakoz) ne trze bogowe, ale 
geden gest bog FI Ath 16, sim. ib. 18; O królu 
przeszlawny, kako szye bogysz szmerczy,... 
a wszako nye przeczyw twey woły berzesz 
czyrpyenye 1451 MacDod 105, sim. Rozm 599; 
Wolalyscye ku mnye a iam was wizwolyl..., 
a wszacoscye (et tamen) mnye ostały BZ 
Jud 10, 13, sim. ib. Tob 9, 3. Judith 3, 11; 
Podziuily syo barzo krasye gey, a wszako 
(tamen) nyczego gey nye opitaly BZ Judith 10, 8; 
~  ale wszako: Czinyl Ioas dobrze przed
bogem ..., ale *wszaka (verumtamen) pogań
skich m ódl... nye zatracyl BZ IV Reg 12, 3, 
sim. ib. 13, 6. 14, 3. I Par 11, 21; Pogrzebly gy 
(sc. Jorama) w myescye Dauidowye, ale wszako 
(verumtamen) nye w grobyech królewskich 
BZ II Par 21, 20, sim. ib. 32, 31; — ~  b. w zdaniu 
nadrzędnym jako odpowiednik zdania pobocznego: 
aczkoli..., wszako: Aczkoly vbogy ziwot wye- 
dzemi, wszako wyele dobrego bodzem myecz 
(sed multa bona habebimus) BZ  Tob 4, 23; ~  
kakokoli..., wszako: A kakokoly... wszech 
namlodszi bil (sc. Tobijasz), wszako syo przeto 
nyczs dzecynskich rzeczi nye dzerszal (nihil 
tamen puerile gessit in opere) BZ Tob 1, 4.

2. w zdaniu nadrzędnym jako odpowiednik 
zdania pobocznego przyczynowego *to, więc, 
ergo, itaąue': Bo gdisz od swego dzecynstwa 
zawszgy syo boga bal a przikazanya gego 
ostrzegał, wszako syo przeto nye zamocyl 
(non est contristatus) przecyw bogu, ysze rana 
slepoti bila syo gemv przigodzila, ale ystawy- 
czen w boiazny bozey ostał BZ  Tob 2, 13.

II. p a r tyk u ła :  1. uwydatnia oczywistą słusz
ność następnej łub poprzedniej wypowiedzi 'prze
cież, nempe, ąuippe, ąuidem : Syn odpowye 
oczczv szwemv, wszeko szluszą starszemv: j

Oczcze, wszekom yą thwoye dzeczą! Aleksy 
w. 45. 46; Nye mow'cye tak, wszako gesmi 
sinowye swyotich (ąuoniam filii sanctorum 
sumus) BZ Tob 2, 18; Kto gest ten, gen movy, 
bi sinowye israhelsci mogły przecywycz syo 
krolyovy Nabuchodonozorovy?... Wszako so 
lyvdze... przes sili (homines... sine virtute)! 
BZ Judith 5, 27; Czemv szye dzywyesz ? Wscha- 
kosz byl posłań do Zacharyascha zvyastvyącz 
yemv narodzenye yego szyna Yana... Aza szye 
to yemv nye dokonało?... Vschakosch to 
dobrze yydzyal, yse then stary mąsz y yego 
zona, Elzbyetha..., plod przyaly Rozm 45; 
O Iudaschu,... czemv odkupyczyelą tego svyata 
sdradzasch? Vschakosz yego apostoł byl, vscha- 
kosch tey noczy s nym yyeczerzal ib. 620, 
sim. ib., etc.; ~  a (w)szako, a szwako: Dixerunt 
ad illam, quia, a swako, nemo est in cognacione 
tua, qui yocetur hoc nomine (Luc 1, 61) XV in. 
R XXIV 75; Czemusz my o k temu prziprawyl? 
A wszakosz ti Saul (tu es enim Saul) BZ I 
Reg 28, 12; Szynku myły y vybrany, roszdzyel 
sz mathka szwoya rany, a wszakom czya, 
szynku myły, w szwem szerczu noszyla XV 
p. post. R XIX 48; Szmyluy szą nad thwym 
zsthworzenym, a wschakoszmy thwogye stwo- 
rzenye XV ex. MacDod 138; Który czlovyek 
myedzy vamy, który by myal yedną ovczą, aby 
yemv vpadla w doi v ssobotą, azalyby y ą ... nye 
podnyosl? A wsako daleko lepsy yest czlovyek 
nysly oycza (quanto magis melior est homo 
ove Mat 12, 12) Rozm 326; Azalysczye yydzyely, 
aby który s kxyaząth ven yyerzyl albo 
z mystrzow? Sako ven nyyeden nye yyerzyl, 
yedno tluscza (Jo 7, 49) ib. 460; O, czemv, 
braczya myła, spyczye ? A yschakosczye myenyly 
prze myą ymrzecz ib. 600.

2. rozpoczyna pytanie sugerujące odpowiedź 
twierdzącą tczyź nie, nonne, an non: *Wszago 
(nonne) bog szukacz bodze tich? FI 43, 23, sim. 
Puł; Wszaco (nonne) wzwedzo wszitczi, gisz 
*czini lichoto? FI 52, 5, sim. Puł; Wszaco 
(nonne) bogu (Puł: aza nye bogu) poddana 
bodze dusza m oia?F/61, 1, sim. FU Puł 107, 12, 
XV med. R XXIV 372; Odpowyedzal Balaam: 
. ..  Bich myal myecz, zabilbich czo. Y rzecze 
osslicza: Wszako (nonne, EwKReg 42: wzeko) 
dobitczo tweczem? BZ Num 22, 30, sim. ib. 
Jud 11, 7. I Reg 15, 17. I Par 21, 17, etc.; Aza 
my nye vymy, czo yesz ty albo skądesch? 
Wschako oczyecz tvoy yest Iozeph betlegemsky 
(numquid pater tuus est Ioseph Bethlemita)? 
Rozm 141, sim. ib. 345. 420. 457, etc.; ~  a wsza
ko: Aza, myli panye boże,... nyewynni lud 
zagubysz ? A wszako (nonne) mnye on (sc. Abra
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ham) rzeki, abi gemu bila syostra ? BZ Gen 20, 5; 
Czso gest to, czsosz gesz vczynyl? A wszako 
(nonne) gesm tobye za Rachel ssluzyl ? ib. 29, 25, 
sim. ib. Ex 10, 7, Puł Deut 48, Rozm 249, etc.

3. umacnia treść zdania 'naprawdę, rzeczy
wiście, nimirum. sane, cer te9: Wszaco zaprawdo 
(yerumtamen, Pul: wszakosz) mito moie mislili 
so odpodzicz i 7/ 61, 4, szm. ffc. 61, 9; Wszaco 
zaprawdo (yerumtamen, Pw/: alye) bogu po
słuszna bodz dusza moia FI 61, 5; *Zaprawdy 
wszaco (verumtamen, Pul: a wszakosz) blizu 
boioczich se iego zbawene iego FI 84, 10; 
Zaprawdo wszaco (yerumtamen, Pul: a wzdysz) 
oczima twima yznamonasz FI 90, 8; Wszako 
(yerumtamen, FI: wszacosz zaprawdo, Pul 38, 9: 
a wszako) bog zetrze głowy nyeprzyaczelyow 
swych Pul 67, 23.

Wszakcć I. spó jn ik : przeciwstawia zdanie 
poprzedniemu zdaniu z odcieniem koncesywnym 
\jednak, mimo to, attamen, atqui, at, tamen : 
Tamen, fsakocz, pauperem se dicebat Gn gl. 
157a; ~  a wszakcć: Ony (sc. św. Maciej 
i św. Paweł) varo krescigansko cheli szo szagu- 
bicz biły, a fszakocz SZ0 oniy ku mile<m>v Xpoui 
SZ0 biły nafrocily Gn 14b; Laudabilis fuit eius 
virginitas, quia multum sollicita fuit et tamen 
peccatum non commisit yscy na obliczu gest 
bila crasna, a fsakocz so celnego grecha nigdy 
ne gest dopuściła Gn gl. 70b.

II. p a rtyk u ła : uwydatnia oczywistą słuszność 
następnej lub poprzedniej wypowiedzi \przecież, 
ąuippe, ąuidem, nihilominus9: Odpovyedzyala 
rodzyna: Vymy, ysch... szye słyep vrodzyl, 
alye yako yvz vydzy, nye vymy... Wschakocz 
ma lata (aetatem habet Jo 9, 21), pytayczye 
yego, nyechacz sam za szye movy Rozm 422; 
Czo czynyczye? Potampyaczye syna bożego? 
Vschakocz to ten yest, który nasche oycze 
z nyevolstva yyyyodl *pharaonovey ib. 716; 
Pylat począł potem Zydov pytacz rzekącz:
. . .  Czemusczye y (leg. ji, sc. Jesukrysta) yąly ?... 
A ony zavolaly potem yschysczy: Vschako- 
czyeszmy poyyedzyely, yzecz zapoyyeda czessa- 
rzovy dan davacz ib. 770.

Wszakoż, Szakoż, Szwakoż, Wszekoż, Wszwa- 
koż I. sp ó jn ik : przeciwstawia zdanie poprzed
niemu zdaniu z odcieniem koncesywnym *jed
nak, mimo to, attamen, atąui, at, tamen : 
a. w zdaniu współrzędnym (lub nawiązującym 
współrzędnie): Yaczyem ymyslyl nygdy... zony 
poymovacz. . . ,  wschakosch (tamen) aczbych 
myal tą yolą, yschbych chczyal zoną poyacz, 
wschakosch nye yest podobno (hoc non con- 
deceret), aby<ch) tako roskoschne... dzyevy- 
czy byl oblyybyon Rozm 34; Tegodla slyby ya

sobye. . . ,  wschakosch (tamen) ya zawzdy v yey 
dostoyenstyye bądzyesch chovacz ib. 36, sim. 
ib. 38. 43. 47; Kroi... chczyal tey krzyydy 
nade wschymy ierosolmytany msczycz, wscha
kosch na prozbą lyydska (sed ad preces populi) 
yedno szye nad tymy pomsczyl, czo to yczynyly 
ib. 108, sim. ib. 189. 245, etc. ; Oddal ode *mmye 
ten kyelych,... yschakosch (GIKazB I 51: 
a szakosz) nye stan szye moya volya (yerumta- 
men non sicut ego volo Mat 26, 39), alye twa 
ib. 597, sim. ib. 683; Czczyemy tez o Dauydzye, 
yze y (leg. ji 'go’) pysmo chrobaczkyem nazyya 
drzeynym, vschakoz yednym rzvczenym... zabyl 
osmszeth mązow bronnych ib. 625; ~  a (w)sza- 
koż, a szwakoż, a wszekoż: Wekwgy oczecz, 
wekvgy syn, wekugy swoty duch, a wszakosz 
ne trze wekvgy (et tamen non tres aeterni), ale 
geden wekvgy FI Ath 11, sim. Puł, sim. FI i Puł 
Ath 14, Puł Ath 16. 18, M W  109b; Wyelye gest 
naszych slachczyczow prawo nyemyeczske ma- 
yącz w wyelv gych wszach..., a wszakosz 
(et tamen) prawo nyemyeczskye opyscziwszy 
tylko podług prawa polskego szą *pradzą 
Sul 43, sim. Dział 33; Nichil michi conscius 
sum, sed non in hoc iustificatus sum nywczem 
('w niczem’) mnye moyę szamnyenye nye grize, 
a wschakoz w tern nye yestem ysprawyedlywyon 
(I Cor 4, 4) XV med. SKJ I 53; Othcze moy, 
. .. odal then kelych ode mnye, a wszakosz (ve- 
rumtamen Luc 22, 42) stan sze wolya twa a ne 
moya 1451 MacDod 105; Zbył gest grad we 
wszey szemy egipskyey w szitko..., a wszakosz 
(tantum) w szemy Gessen... grad nye padał 
BZ Ex 9, 26; Vimyatal czudze bogy y modli. . . ,  
a wszakoz (attamen) gescze lyvd obyatoyal na 
górach panu bogu swemu BZ  II Par 33, 17; 
Ale ysze... dychowny... praw any vkonow 
królestwa naszego... nye postapyyącz, a wsza
kosz królestwa naszego yako gynszy ziemyanye 
poszywąyą Dział 10; Radzymy, aby yisitato- 
rovye... były yybirany z zakony mnyeyszey 
braczyey... A wszakoz nye chczemy (nolumus 
tandem), by tho zgromadzenye navyedzal... 
kthory lagyk 1484 Reg 721; Iacz vodą krezą vas, 
a wszakosz, alyecz, przyydzye mocznyeyszy 
(yeniet autem fortior me Luc 3, 16) EwZam 299; 
Pysmo syyatego Yana evanyelysty dosyyaczscha, 
yze myły Yesus yczynyl yyelye czvd, ktoresz nye 
sza popysany v potyyrdzonych kxyągach, a scha- 
kosch sye stały przez Iesucrista (per eum tamen 
facta sunt) Rozm 42; Rozmayta czvda... szą 
po wschemv syyathv yydzyany. . . ,  a wschakosch 
tego za pevnoscz nye poyyedaya ib. 69; Marya... 
yyelyka ządza yąla yego poządacz, a wschakosch 
tego nykomy nye poyyedzyala (nemini tamen
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hoc detexit) ib. 83; Skora była yego czyala 
byala yako mleko. . . ,  a svakosz (tamen) y (leg. 
ji 'go5) sloncze było okraszylo ib. 148; Rzadko 
kyedy ye (sc. włosy) czoszal..., a wschakosch 
(tamen) nygdy nye były stargane ib. 148—9, 
sim. ib. 154. 159, etc.; Nyektorzy... sczyely 
('chcieli5) gy vchvaczy<ć>, a vschakosch nyyeden 
nan ny rąką ny podnyosl (sed nemo misit 
Jo 7, 44) ib. 460; ~  A wszecosz actamen 1437 
Wisi nr 228 s. 85; A wsakoss nichilominus 
(Is prol.) ca 1470 MamLub 180; — ale wszakoż: 
A tak zagładził Yen modło Baal s Israhela, 
ale wszakosz (yerumtamen) od grzechów Iero- 
boamowich... nye odstopyl BZ IV Reg 10, 29, 
sim. ib. 15, 4. 17, 41, etc.; Zbył (sc. Jozyjasz) 
wszitki kapłani koscyolow modlebnich... ,  ale 
wszakosz (yerumtamen) nye przestał pan od 
gnyewu ib. 23, 26; ~  ~  b. w zdaniu nadrzędnym 
jako odpowiednik zdania pobocznego: Nam licet 
beatus Laurencius in craticula positus igne 
yretur, nichil tamen molestie paciebatur a wscha- 
coz yemv nycz nye zaskodzylo XV med. R XXIV 
361; Licet nos Xpus reconciliayit per passionem 
suam ..., tamen, a yszakosz,... reąuiritur in 
nobis debita disposicio ca 1500 GlKazB I 43; ~  
acz, aczby..., (a) wszakoż: Aczby tesz rzeka 
moczą człowieczą gynądy obroczona, a wsza
kosz (tunc etenim) pyrwsze brzegy myedzy 
dzedzinamy graniczą czynyą Dział 7, sim. 
ib. 32. 39; Acz cię yielekrocz gnyewam, wssakos 
mylosierdzia twego żądam ca 1500 SIO cc XII 
163; Bo acz szye myenyly czystotą wzdzyerzenyy 
(leg. w wzdzierżeniu) choyacz, yschakosch tako, 
yschby szye rodzay czloyyeczy nye vmnyey- 
schal Rozm 184; Aczby yescze nye vmarl (sc. 
Jozef), yschakosch (tamen) to pevno yest, 
y<ż) przy vmączenyv bozem yvsz byl vmarl 
ib. 206; ~  aczkole, aczkoli(ć), aczkolwie..., 
a (w)szakoż: Wecz, moya namyleyssza panno, 
ysze aczkoliczem ya oth czebye daleko, a wsza
kosz *wszgym ne była any bandze nath cze gyna 
myła ca 1428 PF I 481; Aczkoly... było dzi- 
rzano..., ysz thacy slostnyczy przes thakee 
zachoczczow myenyenye wyzwalyaany biwaly, 
a szakoosz (tamen, Sul 32, Dział 20: aczkole..., 
a wszakosz) ysze thakee myanowanye maa 
w szobye b ląnd..., thegodlya... wstawyami 
Sul 28; Aczkoly nye po woły czyrpy... czlowyek, 
a wschakoz nyechacz czyrpy dla sprawyedli[g]- 
wego osządzena bożego o grzech XV med. 
SKJ I 96, sim. Dział 22, etc.; *Ktorziz, aczkol
wie bog iest y człowiek, a wszakoz (tamen 
Ath 32) nye dwa, ale geden iest Cristus M W  113b; 
~  a gdyż..., awsz(w)akoż: A gdisz... Tobyas 
bil io t. . . ,  a wszakoz tak socz w ioczstwye (in

captivitate tamen positus), przeto drogy prawd i 
nye opuscyl BZ Tob 1, 2; Takosch myły Kry- 
stus... vmyl nogy y Iudaschoyy, a gdysch yemv 
tako snamye mylosczy vkazal y mylovanya, 
a vschvakosch v svey zakamyaley slosczy 
*oszchąl (sc. Judasz) Rozm 537; ~  jakokole, 
jakokoli, jakole, jakoli..., (a w)szakoż: Iakokole 
rzeczy vmorzene... trvdno mayą bicz othmye- 
nyony, a wszakosz (tamen) nalazvyą szą nyegini, 
gisz... dokonane rzeczi robyą szą wsdrvszycz 
Sul 38, sim. ib. 41. 48, etc.; Iakole konya sdro- 
wego gemv... bilpozyczil, a szakosz (tamen)... 
konya gemv wroczyl chromego Sul 39; A yako- 
koly to nye stoy vschytko any v Yeremyaschu... ,  
any v Zacharyaschoyych kxyagach, a dokonaney 
yest... v Za<cha)ryaszovych kxyagach nyz 
v Yeremyaschoyych, vschakoz syyathy Maczyey 
podobnyey chczyal polozycz Ieremyascha nyzly 
Zacharyascha Rozm 166; Bo yakoly slyschal 
zakon, yschakoz k nyemv then zakon nye 
przysluschal ib. 842; ~  kakokole, kakokoli, 
kakokolwie, kakoli..., wszakoż: A kakokole 
pana boga czcyly, wszakosz swim bogom sluszily 
(cum dominum colerent, diis quoque suis 
seryiebant) BZ IV Reg 17, 33; A kakokoly 
tagemnyczo krolyow0 tayno myecz dobrze 
gest, wszakoz yczinki boże (opera autem dei) 
wziauicz... poczcywye gest BZ Tob 12, 7; Bo 
kakoly myły Iesus byl blogoslayyon od pyrvey 
godzyny svego począczya, ylkosch ku duschy, 
yschakosch (tamen) podług czyala podroznyk 
[...] przed svym *smarthvychvstanyv Rozm 543; 
Vschysczy... yczyekly, kakokolyye nye było ym 
podobno yczyecz, bo szą dobroyolnye schły..., 
yschakoz potem yczyekly ib. 655, sim. ib. 
592, etc.

II. p a r tyk u ła :  1. uwydatnia oczywistą słusz
ność następnej lub poprzedniej wypowiedzi 
'przecież, nempe, ąuippe, ąuidem : Przecz gesz 
my to yczynyl?... A wszakosz (idcirco) gesm ya 
bil v czyebye dwadzeszczya lyat y dwye BZ 
Gen 31, 38; Nye oddalay, panye, oczy szwych 
od stworzenya szwego! Wschakoszesz czyrpyal 
za nye Naw 86; Pokolyenye zmyowo, yako 
mozeczye dobrze czynycz, a yysczye zly ? 
Vschakosch z oplyytosczy sercza movyą vsta 
(ex abundantia enim cordis os loquitur Mat 12, 
34)! Rozm 329; Nye yest podobno yzyacz chleb 
dzyeczyom y dacz pssom zyescz. A ona rzekła: 
Wschakosz, gospodnye myły, y sczenyątha 
yedzą *odrobytny (etiam, domine, nam et catelli 
edunt Mat 15, 27) ib. 358.

2. rozpoczyna pytanie sugerujące odpowiedź 
twierdzącą 'czyż nie, nonne, an non : Przisporz 
pan lyyda swego stokrocz wyocey, nysz go gest.
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Wszakosz (nonne), panye moy krolyv, wszitci 
S0 sludzi twoi? BZ I Par 21, 3; A wschakosch 
(nonne Luc 11, 40) który yczynyl, czo yest 
ssevnątrz, takye tho yczynyl, czo yest ynątrz? 
Rozm 305.

3. umacnia treść zdania 'zaprawdę, zaiste, 
nimirum, sane, certe : Pomdlecz kazał ies... 
duszo moio, a wszacosz za dar troszczę se 
wszeliky czlowek (yerumtamen vane conturbatur 
omnis homo) FI 38, 15, sim. Pul; Wszacosz 
zaprawdo (verumtamen, Pul: wszako) bog 
zlame głowi neprzyacelow swogich FI 67, 23, 
sim. ib. 72, 18, Rozm 546; A wszakosz (yerumta
men, FI: *zaprawdy wszaco) blyzu boyoczych 
szye yego zbawyenye yego Pul 84, 10, sim. 
ib. 38, 8. 61, 4. 9; A wschakosch vam zayyerne 
povyedam (yerumtamen dico vobis Mat 11, 22), 
yze Thyrv a Szydony... w sądny dzyen lzey 
bądzye nyzly yam Rozm 318, sim. ib.

Wszakże I. sp ó jn ik : przeciwstawia zdanie 
poprzedniemu zdaniu z odcieniem koncesywnym 
\jednak, mimo to, attamen, at, tamen : 
Wyele nyeprzyiaczely przywodzą dusza moyą 
w roszpaczenye, wszagzee nadz<e)ya szba- 
wyenya mego wszythka iest w thobye (Psal 3, 3) 
M W  99b; Wyslvchawschy dzyeyycza Marya 
ty slo\a, naszylney szyą zmączyla..., wschakze 
mylczączym serczem (tamen corde tacito)... 
weztchnąla kv bogv Rozm 24; ~  a wszakże: 
Bo so nye swey {leg. z swej) woley sgrzeszili, 
a wszakże (nihilonimus) offyerowacz bodo 
kadzidło... za grzech BZ Num 15, 25.

\1. p a r tyk u ła : uwydatnia oczywistą słuszność 
wypowiedzi 'przecież, ąuippe, ąuidem : Dagze my 
wybawgenge, abyh rkosdemw powgedal tffe 
łaskawe karanye a s mego karanya ynsym 
wpamgetange. . . ,  a fsakze by nge tffe spomo- 
zenge, dafno by było me sgyn[e]genge XV ex. 
GIWp 69.

Wszcząć, Wszcząć się 'dać początek, stworzyć, 
creare, generare9: Vermes de carne creati, 
gl. generati, educti, multiplicati wszczaczy albo 
roszmnoszyeny XV p. post. PF III 288; ~  
wszcząć się 'wziąć początek, powstać, fieri, 
originem ducere?: Ize gi (sc. człowieka) wieczna 
mądroscz zawzdi wzcyocz se z glyny zemye 
vtworzil<a) M W  I22b. ~  Cf. Nacząć, Począć, 
Zacząć, Poczynać, Wszczynać się, Zaczynać.

Wszczekać ("o psie, de owej 'wydać głos, 
szczeknąć, zaszczekać, latrare, latratus edere*: 
Bodzesz myecz wszitek lyvd israhelski iako 
owce, gesz pastirza nye maio a nye wszczeka 
nygeden <pies> przecyw tobye (non latrabit 
yel unus canis contra te) 7?Z Judith 11,
15.

Wszczepiać 'wprowadzać do wnętrza, osadzać, 
imponere, immitterey (? ): Inducit wsszczepya, 
wlewa, wwodzy 1^48 7? XXIV 354.

Wszczepić fo rm y: praes. ind. 1. sg. wszczepię 
1471 MamKal 226; (bohemizm) wszczepim 
ca 1470 MamLub 226; 2. sg. wszczepisz i 7/ 
i Pw/ Moys 20; 7. pl. wszczepimy 1461—7 
Serra 114r; ~  zmper. 2. sg. wszczepi ca 1420 
P XXIV 81; ~  praeż. 2. sg. m. wszczepił jeś 
Pul 43, 3; 3. sg. f. wszczepiła jest FI 43, 3; ~  
part. praet. pass. n. sg. f. wszczypiona 1474 
R XXIII297; ac. sg. neutr. wszczepione ca 1430 
GIKazB II 29, XV med. S K J I 85, XV e*. AKLit 
III 106; n. pl. m. wszczepieni XV med. SK J1 100; 
wszczepione Sul 49; ~  condit. pass. 3. sg. neutr. 
-by byłoby wszczepione Dział 41.

Z n aczen ia: 1. (o roślinach, de plantis) 
'zasadzić, zaszczepić, inserere, p la n ta r e Vsta- 
wyamy, ysz gdyby kthore sczepi wsczepyone 
(aliąuae plantationes iam insertae, Dział 41: 
aczby... sczepye byłoby yvsz wsczepyone) 
a yvsze przyąthe yykopany,... połowiczą tych 
tho sczepow ostawycz na zem y... wynowath 
bącz Sul 49; Vscziepyą {war. lub.: *wczczepim) 
distringam (sumam ego de medulla cedri 
sublimis et ponam de vertice ramorum eius 
tenerum, distringam et plantabo Ezech 17, 23) 
1471 MamKal 226; ~  przenośnie: Si ergo de hac 
arbore ramos auferimus et nobis inserimus, 
wsczepimi, et arborem cordis nostri purga- 
m us,... fructificamus fructu honesto 1461—7 
Serm 114r.

2. (o ludziach, de hominibus) 'osadzić gdzieś, 
umieścić, locare, collocare5: Roka twoia roze- 
gnala iest lud y wszczepiła iest (plantasti, Pul: 
wszczepyl yes) ie (sc. oćce nasze) FI 43, 3; 
Wwedzesz ge y wsczepysz {BZ: ssadzysz) na 
górze dzedzyczstwa twego (plantabis in monte 
hereditatis tuae Ex 15, 17) FI Moys 20, sim. 
Pul; ~  'wepchnąć, wcisnąć, vi introducere, 
immittere: Mediis immersa, gl. sc. mulier 
wszczypyona, cateruis, nititur auersi vel filum 
tangere Cristi 1474 R XXIII 297; ~  przenośnie 
'przyłączyć do kogoś albo czegoś, zjednoczyć, 
adiungere, coniungere’ : Si enim complantati, 
gl. id est firmiter adherentes et coniuncti wscze- 
pyeny, facti sumus similitudini mortis eius 
(Rom 6, 5) XV med. SKJ I 100.

3. (o pojęciach abstrakcyjnych, de abstractis) 
'umieścić w kimś, przekazać komuś, powierzyć, 
inserere, commendare : Memorie commenda 
wszczepy ca 1420 R XXIV 81; Suscipite in 
manswetudine insitum, wsczepone {AKLit III 
106: wsczeponye, pro wsczepyone, R XXV 154: 
wsczepyon[y]e), verbum, quod potest salyare
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animas vestras (Jac 1,21) ca 1430 GIKazBll 29, 
sim. XV med. S P / I 85.

4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Wsczepyono posita XV p. pr. R XVI 340.

Wszczynać się 'nabierać sił, wzmagać się, 
wzrastać, comalescere, augeri, crescere : Ex his, 
g/. sc. tribus peccatis, nascuntur cuncte sordes, 
g/. yniuersa alia peccata, et aluntur, g/. nutriun- 
tur wszczynayą szą 1466 P XXII 20.

Wszczyniać *wpełzać, /w przenośnie, serpere, 
repere, /we loco translate : Serpitur, g/. gradi- 
tur (sc. poeta), wszczynya (nadawca czj’/a 
błędnie roszczynya), humi tutus nimium timi- 
dusąue procelle XV cx. GIKórnRp II 209.

Wszczynić ewłożyć coś, wsunąć do wnętrza 
(czegoś), imponere, immittere : *Angyolowy 
przikazal pan, y wsczinyl myecz swoy w noszni 
(convertit gladium suum in vaginaxn) PZ I 
Par 21, 27. ~  C f Sczynić, Wczynić.

Wsze cf. Wsz(e)-
Wsz(e)-, Sz(e)-, Szw(e)-, Szwsz(e)-, Wszw(e)- 

f o r m y : «. sg. / .  wszą XV /«. P XXV 218, 
XV med. ^rcPLP XVI 13, 1473 XV 162; 
wewfr*. wsze ca 1420 P XXIV 79. 83, XV p. pr. 
i? XXII 334; -  g. sg. m. wszego i 7/ 53, 7. 115, 8, 
efc. efc.; szwego OrtMac 143, P u l115, 8 ,7Vaw 51, 
Rozm 46. 60. 74. 164. 226; wszwego Pczm 373. 
504. 689. 763. 809;/. wsze 1415—27 BiblWarsz 
1861 III 39, OrtMac 126, Rozm 10. 21. 31. 
109. 149; wszwe Rozm 18; wszej FI i Pul 46, 7, 
1412Pozn nr 876, ca 1420 R XXV 229, etc. etc.; 
szwej OrtOssol 54, 4, Pazm 13. 38. 65. 199. 608. 
627; wszwej Pczm 502. 503. 518; neutr. wszego 
1388 Pozn nr 47, 1391 HubeZb 63, 1391 Pcz« 
nr 255, etc. etc.; szwego OrtMac 31. 136, 
OrtOssol 84, 4. 97, 2, Pczm 164; szwszego 1428 
Pozn nr 1495; wszwego Rozm 522. 545; ~  d. sg.
m. wszemu 1453 R XXV 213, BZ Gen 9, 10. 
23, 12, etc. etc.; szwemu Rozm 61; wszwemu 
Rozm 481. 678; /  wszej FI i Pul 35, 4. 147, 9, 
Slota w. 90, efc.; szwej ca 1470 MamLub 93; 
wew/r. wszemu P/ i Pul 135, 26, XV p. pr. Msza 
IX s. 259, Gloger, etc. etc.; szwemu XV in. 
R XXIV 71. 76, OrtOssol 63, 3, Pczm 781; ~  
ac. sg. m. wszego BZ Deut 29, 2 ; /.  szwę ca 1420 
R XXV 229; neutr. wsze P/ i Pul 144, 13, PZ 
Num 3, 12, 1479 KodWil I 371, Rozm 185; ~
i. sg. m. wszym 1424 Msza III s. 51, sim. II. 
VI, BZ  Gen 13, 1. 14, 14, etc. etc., 1471 Mam- 
Kal 44; wszem BZ Num 27, 22, ca 1470 MamLub 
44, Pul 115, 5, etc., Rozm 126; szwem Rozm 716; 
/ .  wszą FI i Pul 44, 18. 46, 2. 96, 10, etc.; szwą 
Rozm 22. 588; neutr. wszym FI Ath 1, 1405 
HubeZb 105, 1424 Msza III s. 61, etc. etc., 
1471 MamKal 32; wszem Kśw av 12, 1434

TymWol 36, BZ Gen 3, 14, etc., Rozm 188; 
szwem Rozm 53; ~  l. sg. m. (po) wszem 1413—4 
Msza I s. 260, sim. IV. VIII, 1442 R XIX 77, 
BZ Gen 7, 6, etc.; szwem Rozm 11; wszwem 
Gn 4 a ; / .  wszej FI i Pul 8, 9. 82, 17. 104, 7, efc. 
e/c.; szwej Rozm 697; wsze ca 1431 Msza XII 
s. 212, BŻ Deut 30, 10, Rozm 95; neutr. wszem 
FI 144, 9, Fl i Pul 9, 1. 85, 11, etc. etc.; szwem BZ 
Gen 3, 1; szem Fl 118, 58, ca 1425 EwKReg 42, 
Sul 15; ~  n. pl. f .  wsze Bogur CDF; szwe 
Bogur B ; ~  g. pl. m. wszech Fl I Prol 7. 8. II Prol
3.-5. 6, etc. etc.; szwszech Fl 127, 6. 144, 16; 
/ .  wszech 1400 TPaw IV nr 734, Fl i Pul 33, 20. 
38, 12, etc. etc.; neutr. wszech Fl I Prol 8, BZ 
Gen 5, 5. 11, etc. etc.; ~  d. pl. m. wszym Ort
Ossol 54, 2, XV p. post. Zab 539; wszem Kśw 
br 14, Fl 58, 6, Fl i Pul 9, 26, etc. etc., Rozm 599; 
szwem Rozm 139; szwszem Fl 144, 19; wszwem 
Rozm 839; / .  wszym Aleksy w. 127; wszem 
Fl 19, 3, Fl i Pul 118, 128. 146, 4, etc., Pul 102,3; 
szem Rozm 44; neutr. wszem XV med. R XXII 
245, BZ Gen 1 ,30 ; ~  ac. pl. m. wsze BZ Gen 6,5. 
8, 22. Deut 31, 13, etc.; wszech Rozm 627; wszy 
1471 MamKal 63; f . wsze BZ  Tob 10, 7. Judith 
7, 10, OrtOssol 71, 1; szwe ca 1420 R XXV 229; 
neutr. szwe Naw 108; ~  i. pl. m. wszymi 1423 
Zab 209, BZ Gen 23, 18, 1474 Zab 540, Rozm 
108; wszemi Fl 115, 5, Fl i Pul 6, 7. 30, 14, etc. 
etc., Rozm 716; szwemi XV in. R XXIV 76; 
/ .  wszemi Fl 102, 3, Zdrów 2, Bogur CDF, 
ca 1430 GIKazB II 24, etc.; szemi Bogur E; 
neutr. wszemi BZ Num 27, 2. I Reg 15, 17. 
I Par 13, 1; ~  /. pl. m. (we) wszech Fl 103, 32, 
Fl i Pul 66, 2. 81, 8, etc. etc.; szwych BZ Deut 
28, 4 0 ;/. wszech Fl i Pul 90, 11. 118, 6. 134, 6, 
etc. etc.; wszych XV med. S K J I 62, BZ Ex 8, 24. 
10, 14; neutr. wszech Fl i Pul 16, 12. 77, 36. 
142, 5, etc. etc.; szwszech OrtOssol 94,2.

Z n aczen ia :  1. *występujący w pełnej liczbie 
nie wyłączając nikogo ani niczego, każdy z wielu 
istniejących, każdy bez wyjątku, każdy możliwy, 
omnis, cunctus, unusąuisąue : Jako Jacub Kelcza 
mai vipravicz se wsech vin 1400 TPaw IV nr 734, 
sim. 1403 Pozn nr 824, 1404 Kościan nr 214; 
Ode wszech grzechów (ab omnibus peccatis) 
trozka iest P/IProl 7, sim. P/iPw/24, 23. 33,4. 6, 
etc.; Korzene wszech zlich (omnium malorum) 
wipodza Fl I Prol 8, sim. BZ Ex 34, 19, etc.; 
Postarzał iesm se medzy wszemi neprziaczoli 
mogimi (inter omnes inimicos meos) Fl 6, 7, sim. 
Pul, sim. Fl i Pul 30, 14. 94, 3, etc., Rozm 716; 
Wszem neprzyaczelom swogim (omnium inimi- 
corum suorum) bodze panacz Fl 9, 26, sim. Pul, 
sim. Fl i Pul 20, 8. 73, 9, etc., Rozm 599; Zaszczit- 
cza iest wszech pwaiocich wen (omnium speran-
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tium in se) Fl 17, 33, sim. Pul, sim. Fl i Pul 118,63, 
ca 1431 Msza XII s. 212, etc.; Strzesze gospodzin 
wszech kości gich (omnia ossa eorum) Fl 33, 20, 
sim. Pul, sim. Fl i Pul 38, 12. 77, 56, etc.; We 
wszech poganoch (in omnibus gentibus) zbawene 
twe Fl 66, 2, sim. Pul, sim. Fl i Pul 81, 8, ca 1425 
EwKReg 42, etc.; Mislicz bodo we wszech dze- 
lech twogich (in omnibus operibus tuis) Fl 16, 12, 
sim. Pul, s/m. F/ i F«/ 142, 5. 144, 14, etc.; 
Iaco weseloczich wszech (laetantium omnium) 
przebitek iest w tobe F/ 86, 7, sim. Pw/; Bicho 
strzegli czebe we wszech (MJF 131 a: na wszith- 
kich) drogach twogich (in omnibus viis tuis) 
Fl 90, 11, sim. Pul, s/m. Fl i Pul 118, 6. 134, 6, 
efc.; Genz sye slutuge nade wszemy lichotamy 
twimy (omnibus iniąuitatibus tuis, Pul: myloszcz 
czyny wszem, M W  10 b: wszitkym, zloszczyam 
twoym) Fl 102, 3, sim. ca 1430 GIKazB II 24, 
XV med. R XXII 234, etc.; Wesselycz se bodze 
gospodzyn we wsyech skutczyech swych (in 
omnibus operibus suis) Fl 103, 32, sim. Gloger, 
XV med. R XXII 244, etc.; Obetnycze moye 
panv wroczo przede wszemy łudźmy (coram 
omni populo, Pul: przede wszem lyudem) yego 
Fl 115, 5, sim. XV in. R XXIV 76, Gloger, etc.; 
Przeto kv wszem kaznom twoym (ad omnia 
mandata tua, M W 40 a: ku wszemu przikazanyu 
twemu) pospeszyl gesm se Fl 118, 128, sim. Pul, 
sim. Fl 19, 3, BZ  Judith 3, 9; Blyzv gest gospo
dzin swszem (Pul: wszem) wzywayoczym gy 
(omnibus invocantibus eum) Fl 144, 19; Gensze 
lyczy mnostwo gwazd, wszem gym (omnibus 
eis) ymena wyzwą (pro wzywa) Fl 146, 4, sim. 
Pul; Blogozlawona ies medzi wsemi neuastami 
Zdrów 2, sim. 1453 R XXV 213, Naw 33. 35, 
Rozm 49; Thegosz nasz domesczisz, Iesu Xpe 
mili, bichcm s tobą bili, gdze szie nam radwya 
swe (Bogur CDF: wszche, E: wszythkye) ne- 
beszke siły Bogur B; Iusz nam czasz... bogu 
chwała daczy, sze wszemy (Bogur E: ze szemy) 
sylamy boga milovaczy Bogur CDF, sim. BZ 
Judith 10, 3; Factus est timor super omnes 
yicinos eorum nade swemi sąsadi gich (Luc 1, 65) 
XV in. R XXIV 76; Racz bicz sze mno y sz wami 
sze wszemi (Zab 209: s wami se wssymi) ca 1420 
R XXIV 79; Pre swą (leg. szwe), swąthi, sedm 
godzin vmączena twego... racz nam vziczicz 
sbawena ca 1420 R XXV 229; Mi łan ... s przi- 
swolenya... wschech i koliszdich naschich 
stolecznykow... ystawilismi Sul 104; Yąsz 
(sc. ewanjelija) przeto na dzyen Wschech 
Swyątich położona XV med. R XXII 233, 
sim. Spow 2, Dział 6, Naw 32. 114; Tho po- 
slednye blogoslawyenstwo położono ku wschem 
pyrwim na doconanye XV med. R XXII 245;

Oczecz gyego... roszlal (leg. rozsiał) po wszim 
zemyąm lud Aleksy w. 127; Abi bilo wam na 
pokarm y wszem szwyerzotom (cunctis ani- 
mantibus) na szemy BZ Gen 1, 30; Bil gest zyw 
Enos wszech swich lat (omnes dies) pyocz 
a dzewyoczset ib. 5, 11, sim. ib. 5, 14. 17, etc.; 
A tak gest ge gospodzyn rozdzelyl s tego myasta 
po wszech zemyach (in universas terras) ib. 11,8, 
sim. ib. 11,4, etc.; Syedzalo gich bez czysla po 
wszich *szemyech (in cunctis finibus) egipskich 
BZ Ex 10, 14, sim. ib. 8, 24; Udzyelal gemu... 
dwa pyerszczyenya złota... po wszech boczech 
(per singula latera) ib. 37, 27, sim. ib. Num 15,12, 
etc.; Bodzecze gescz ge na waszich myeszczech 
wszech (in cmnibus locis yestris) BZ Num 18, 31; 
Stali... przede wszemi kxyoz0ti lvdv (coram 
cunctis principibus populi) ib. 27, 2, sim. ib. 
I Reg 15, 17.1 Par 13,1; Oliwy bodzesz myecz na 
swych krayoch twyth (pro twych, in omnibus 
terminis tuis) BZ Deut 28, 40; Tedy pokupy 
wszym (OrtMac 67: wszyszthkym) przysząszny- 
kom (cuilibet scabinorum) trzydzesczy szelągów 
OrtOssol 54, 2; Na to ten czlowyek przyszedł 
zaszyą k swemv prawu we sw[e]schech (OrtMac 
29: wszech) myesczech (in omnibus locis) 
ib. 94, 2; Ita nos deus adiuyat et omnes sancti
al. y wscha swyaczya 1473 AGZ  XV 162; 
Jacobus... medzy wszymi luczmi oboyga rodu... 
za poczestnego... yest... myan 1474 Zab 540, 
sim. Rozm 108; Poszły... szwyathego ducha, 
aby my rzekł przez szlowa szwe gloszno, czo by 
mye przyprawylo kv prawdzye Naw 108; 
Vczynyl mylczenye "schem zalobam Rozm 44; 
Tako Yesus każe svem lvom (leonibus cunctis), 
aby szye vroczyly na puscza ib. 139; Nye 
o wschechczy vam (pro vas, de omnibus vobis 
Jo 13, 18) movyą, czvsch nye vschech vasz 
(omnes vos) czynye blogoslavyone ib. 539; 
Yze ssam Cristus... mógłby vass vschech pobycz 
ib. 627; ~  Pomnecz bod0 ymo twoie, gospodne, 
ode wszego pocolena (in omni generatione) 
y w pocolene Fl 44, 19, sim. Pul; Państwo 
twoge we wsze pokolene (in omni generatione) 
Fl 144, 13, sim. Pul; Iacom ia ne dal wszego 
zitha Wszeborowi na tey wlocze, iedno dwoye 
staye 1409 KsMaz I nr 1322, sim. Sul 81, Rozm 
25; Z yutra weszol nikt ne bodze, alysz gdi za 
stołem szodze, tosz wszego mislena zbodze Słota
w. 16, sim. BZ Ex 15, 26, etc.; Racz dacz, aby... 
wszym (Msza VI: wszem, XIV: *vszemv, IV: 
kalyszdym) poszegnanym nebesskym (omni be- 
nedictione caelesti)... napelneny bychom były 
1424 Msza III s. 61; Gdibi zaprawdą wschego 
tego visschey pyssanego (omnia praemissa) on 
pan... nye spelnyl Sul 91; Prawa dobra zen-
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sczynaa, ta iest sklaad wszego dobregoo... 
y kl00twaa wszemv zlemv Gloger; Taczicz bili 
swyączi wschitczi. . . ,  bo posnali gego (sc. boga) 
myloscz tuta wydomye, a nyny.e napclnyeny 
wschego dobrego w gego fale XV med. R XXII 
240, sim. BZ Deut 28, 47. Tob 12, 3, etc.] 
Bodzesz przeklot... myedzy wszem {ib. 23, 17: 
wszym) stworzenym (inter omnia animantia) 
BZ Gen 3, 14; Wszow ze wszego dobitka (de 
cunctis pecoribus) offyero ib. 8, 20, sim. ib. Ex 18, 
25. II Par 29, 18; Vstawyo slyub moy... wszemu 
dcbitku zemskyemu (universis bestiis terrae) 
BZ Gen 9, 10, sim. ib. 23, 12. Ex 12, 3. Num 
15, 26, Rozm 83; Vczini pan, ze bodzesz obfito- 
wacz we wszem dobrem (omnibus bonis) BZ 
Deut 28, 11, sim. ib. 30, 9, ca 1470 MamLub 173, 
Rozm 17; Szth<w)orzyczyel wszego szthwo- 
rzenya poszyczyl my takyey moczy De morte 
w. 159, sim. BZ Gen 3, 20. 9, 5, etc.; Swyantha 
Maria,... wschem myloszyerdzym nepelnyona, 
szlyvthvy szye nade mna! Naw 37; Dvschy 
moyey day myloscz y szandza kv wschemv 
dobremv a wstawyczstwo we wschem dobrem 
Naw 58; Vsta yey roskoschna była..., wsche 
slotkosczy (omni dulcedine) y wsche chątnosczy 
Rozm 21; Łączne nakarmyl svem dobrem (bonis 
omnibus) ib. 53; To vyerny początek svego 
stvorzenya, v nyemze szą stvorzony wschytky 
rzeczy ib. 164; Yze mocz boga vschechmogą- 
czego ku svemv stvorzenyv, tako duchovnemv 
yako svyeczkyemv, roschyrzyla szye ib. 781; ~  
każdy w granicach wytyczonych zdaniem przy- 
dawkowym: My grzeszni ludze szpowadami szo 
bogw... naszich wszech (Spow 3: wssyczkych) 
grzechów, czszoszmi szo gych dopwszczili 
Spow 1. 2, sim. BZ Num 18,13, etc.] Gest wszech 
lyat, ktorichze bil zyw (omne tempus, quod 
vixit) Adam, dzewyoczset lyat a trzydzeszczy BZ 
Gen 5, 5, sim. ib. III Reg 22, 39; Vczwyrdzy to 
pole... przede wszymy syni, ges to *przisluchaly 
(yidentibus filiis Heth et cunctis, qui intrabant) 
do myasta BZ Gen 23, 18; Dogod nye ywyerzi 
mnye we wszech dziwyech, ktorezem czinil 
(in omnibus signis, quae feci) przed nimi BZ 
Num 14, 11, sim. ib. Deut 30, 1, etc.; Nye 
bodzesli... pelnicz wszech slow tego to zakona, 
ges to sopisani (omnia verba..., quae scripta sunt) 
w kxogach tich to BZ Deut 28, 58; Aby mogli... 
bacz syo pana boga swego po wsze dni ziwota, 
w nichze to syo obraczacze (cunctis diebus, 
quibus versantur) na zemi ib. 31, 13; Dam ge 
w vtrudzenye... wszem narodom, myedzi gymy- 
cyem ia ge wirzvczil (cunctis gentibus, ad quae 
ego eieci eos) BZ Jer 29, 18; G dy... powod 
sampyerzowy... odpusczy przyszagy y vsze

{OrtMac 95: wszyszthky) t[e]y rzeczy, czo nayn 
zalowal, ocz myal przyszagacz OrtOssol 71, 1; ~  
Panuyczye... wszemu stworzenyu, gesz to szo 
rucha (universis animantibus, quae moventur) 
na szemy BZ Gen 1, 28, sim. ib. 1, 26. 30; Ale ze 
wosz bil *goroczszy w swem stworzenyu 
*szywocego na szemy, gez to bil vczynyl (cunctis 
animantibus..., quae fecerat) pan bog ib. 3, 1; 
Nade wszo twarzo na zemy, czso żywo gest 
(omne, quod movetur et vivit), tocz dawam na 
pokarm ib. 9, 3; łączem wzol slvgy kosczelne... 
za wwsze pirworodzone, iesz *odtwarza ziwot 
(pro omni primogenito, qui aperit vulvam) 
BZ Num 3, 12; Aby snad nye navczili czebe 
czinicz wszey ganyebnosczi, yosz to sami czinili 
(cunctas abominationes, quas... operati sunt) 
bogom swim BZ Deut 20,18, sim. ib. Gen 13, 15; 
~  ~  Tim usem tec to bog mylosciuy moui reca: 
Vstan! Kśw br 14; Ten gospodzin wszech 
(omnium) wisluszcza iest FI II Prol 3, sim. BZ 
Gen 16, 12. Lev 9, 4, etc.; Wszech naywiszszi 
(altissimus) dal iest glos swoy FI 17, 15, sim. 
Pul 45, 4, Rozm 428. 729; Wele smotkow pra- 
wich a ze wszech tich (de omnibus his) zbawił 
ye gospodzin FI 33, 19, sim. Pul] We wszech tich 
(in omnibus his) zgrzeszili ieszcze FI 77, 36, sim. 
Pul] Oczy swszech (omnium, Pul: wszech) 
w czo pfayo, gospodne FI 144, 16; Zatym wszech 
{sc. niewiast) głowy poscynany Blaż 322, sim. 
XV in. GIKazB I I 111, XV Zab 444, Rozm 18; 
Vbogyego ducha... gest ten ..., gen syą scham 
schobye ny wszem nye podoba XV med. R XXII 
235, sim. Gloger, BZ Gen 16, 12, etc. ; Tocz gest 
geden lud a geden yozik myedzi wszemy (omni
bus) BZ Gen 11, 6, sim. ib. Num 19, 3, etc.] 
Ja przyszągam bogu y krolowi,... y wszym 
tego mi<a)stą werzen bycz XV p. post. Zab 539; 
Wybyerzy sobye s tych ze wschech (ex his 
omnibus) yednego oblvbyencza Rozm 23; Ya, 
który v<r)odzyenye vsvem dayą, nyeplodny 
bąda (Is 66, 9) ib. 839; ~  Ize tha pani othrzecla 
sze wszego... przed panem Kmito 1391 HubeZb 
63, sim. 1400 Kościan nr 156, 1428 Pozn nr 1279, 
Sul 32; Chotny albo lvbesny pan we wszem 
(suavis dominus universis, war.: in universis, 
Pul: wszystkym) FI 144, 9; Oczecz, szyn, duch 
szwanthi, wsze yeden gospodzin, racz bicz sze 
mno ca 1420 R XXIV 79, sim. ib. 83; Jsze 
Szymek... crow a..., zytho, oszymyną, tego 
swschego polowyczą sdzyl iako pyancz grzywyen 
1428 Pozn nr 1495; Ale wyari gego {sc. cichego) 
prostota wyedzye gi ku wschego czirpyenyv 
skromnemu XV med. R XXII 236; Gdi kto 
wspomyonąw, eze timi rzeczami pana boga 
gnyewal y szal mu tego a takosch wschego tego
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ostaw gest w ystawney szely swogich grzechów 
ib. 238, sim. BZ Deut 18, 12, Rozm 281; Ktorzis 
to by navczili was wszemv (qui docerent vos 
singula) BZ Deut 1, 15; Wszego gym dostavalo 
(nihil eis defuit) BZ Neh 9, 21, sim. Rozm 159, 
etc.; Yego dzeczy nye mogą szwego thego 
(hoc totum, OrtOssol 31, 4: tego wszego) 
myecz Ort Mac 31, sim. OrtOssol 97, 2; Tako 
ysz on temv szwemv {OrtMac 82: wszemu) 
ma s pełna *ponowacz OrtOssol 63, 3; Jako 
ja nye wzal thkank.y pyerlovey... y gynshich 
rzeczhi w fkrziny..., wshcgo za trzidzeszczi kop 
1456 ZapWarsz nr 994, sim. 1420 Kościan 
nr 788, etc.; ~  każdy w granicach wytyczonych 
zdaniem przydawkowym: Nenawidzal ies wszech 
{Pul: zawydzyalesz wszystky), czso czino lichoto 
(omnes, qui operantur iniquitatem) FI 5, 6, 
sim. ib. 7, 1, FI i Pul 105, 44, etc.; Ne slutuy 
wszem {Pul: nade wszcmy), gisz czinoo lichoto 
(omnibus, qui operantur iniquitatem) FI 58, 6, 
sim. FI i Pul 113, 22, etc.; Thim wszem, czszosz- 
my gye myenyly, panye,... myasto ochłodzę - 
nya... aby odpusczyl 1456 Msza VI s. 262, 
sim. XIV; Przepoyyedayącz krolewstvo nye- 
byeszkye na odpvsczenye grzechów vschem tern, 
którzy szą ych yyernye kayą Rozm 216; ~  Czso 
bil Potrek wranczil Michała do Thomi, sz tego 
gi wsego yicupil 1391 Pozn nr 255, sim. 1388 ib. 
nr 47, 1407 Kai nr 248, 1414 ib. nr 451; To, czso 
mi dali yino panowye..., tegom wschego od 
pirwego do poslednyego praw 1420 MMAe 
VIII 460; O saleni a pozdny sercem k werze<ni) 
we sem tern, yes to so mówiły (in omnibus, quae 
locuti sunt Luc 24, 25) proroczi ca 1425 EwKReg 
42; Potem... wszego, czsosz szo na zemy obracza 
(omni, quod moyetur), dwoge a dwoge wnydo... 
w korab BZ Gen 7, 8, sim. ib. Ex 20, 17, etc.; 
Gdisz bil odszedł ze wszym, czso gymyal 
(omnia, quae iuris sui erant) BZ Gen 31, 21, 
sim. ib. 9, 2. 14, 12; Stroną druga zyszkala 
wszego {OrtMac 136: szwego), ocz szą po prawo 
myely szlacz OrtOssol 98, 4, sim. ib. 88, 3; Vye- 
rzyly {leg. uwierzyli) wschemy, czo ye Iozeph 
navczal (cunctis, quae docuerat) Rozm 97; ~  ~  
ze wszech stron 'zewsząd, undiąue’ : Circumda- 
bunt te inimici tui vallo... et coangustabunt te 
yndique vcisną ca sze wsech stron (Luc 19, 43) 
XV in. R XXIV 74, sim. ca 1420 R XXIV 85, 
1436 RRp XXIII 278; Rzeki Dauid ku Gadowy: 
Ze wszech stron (ex omni parte) so my yczisznye- 
nya BZ I Par 21, 13, sim. De morte w. 40, 
Rozm 741; ~  na wsze strony fnaokoło, circum : 
Na koszdi dzen wibyegaiocz na wsze stroni 
patrzyła a ... po wszech drogach byegala BZ 
Tob 10, 7; Vstaui na wsze stroni wokol (per

gyrum) stroze nad studnyczarny BZ Judith 7, 10; 
~  nade wsze, przede wszym, wszem, we wszem 
*przede wszystkim, najbardziej, głównie, maxime, 
potissimum, praecipue*: Ktorykole chcze zbawon 
bycz, przede wszym (antę omnia, Pul: przede 
wszem, M W  8 a: nade wszitko) potrz<e)byszno 
gest, aby dzerszal *krzescansko wero FI Ath 1; 
Tosz movymy we wszem a przese wsysthko 
(per omnia) chowano bycz w them, gysz by 
szyim swynyam... nayąl łasz bvkwyą... oblwy- 
thyyączy Sul 59; Ten {sc. Jesukryst) vasz 
krzczycz... badzye dvchem syyątem y ognyem 
syyąthym nade wsze Rozm 185; — ~  po zaprze- 
czonym orzeczeniu 'nic, nikt, nihil, nemó*: 
Szukaioczy gospodna ne ymnyeszeni bodo 
wszego dobrego (omni bono) FI 33, 10, sim. Pul; 
Bo gdi zaginę, ne zaberze wszego (omnia) 
FI 48, 18, sim. Pul; Et ipsi nihil horum, temu 
swemy, intellexerunt (Luc 18, 34) XV in. R XXIV 
71; Yze Elzbyetha... jezdzila do Sczepana 
w dom, aby yey spełnił pyenandze podług 
zapysu... albo wwązane dal, a on wszego ne 
spełnił \A23 AKPr VIII a 162; Nye pokalaycze 
dysz waszich... we wszem, czosz syo rysza 
(cunctis, quae moventur) na zemy BZ  Lev 20,25; 
Bo styorzyczyel styorzenya ode wschego nye 
może bycz przedan Rozm 513.

2. 'którykolwiek z  wielu, jakikolwiek, każdy, 
omnis, quivis, ąuilibeP: Przistal wszey drodze 
(omni yiae) nedobrey FI 35, 4, sim. Pul, sim. BZ 
Deut 25, 16; Bo ze wszego {Pul: ze wszelkyego) 
zamotka (ex omni tribulatione) witargl ies me 
FI 53, 7, sim. BZ I Reg 26, 24, M W  3 a, Naw 126, 
Rozm 185; Pan bodze strz<e)dz czebe ote 
wszego złego (ab omni mało) FI 120, 7, sim. Pul, 
sim. Ojcz 2, Dek V 1, etc.; Gen dawa karmo 
wszemy czalv (omni carni) FI 135, 26, sim. Pul; 
Werzimi, is czo wiszlusza then ..., gego wszą 
twarzsz slusza XV in. R XXV 218, sim. XV med. 
ArchLit XVI 13; Lachowie, Niemczowie,... 
wotpiczeli w mowie y fschego pisma słowie, 
Wikleph prawdą powie Gałka w. 4; Gychze 
zgrumadni rozvm krothkymi a dostatecznimy 
wschey rzeczi slowi po polskv... przeloziwschi 
Sul 5, sim. BZ Deut 23, 9. Tob 4, 13; Oddaliwszy 
wsythką trvdnoscz a przestanym wszey w theem 
trvdnosczy (cessante qualibet difficultate) thy 
tho czalo... wroczycz maya Sul 31, sim. De 
morte w. 126, M W  32 a; Kv wyarowanyy wszego 
swarzenya alybo cetanya (quamlibet alterca- 
tionem) yStawiliśmy Sul 39, sim. Gloger; Se 
wszego rayskyego drzewa (ex omni ligno 
paradisi) owoce gedz BZ  Gen 2, 16, sim. ib. 
14, 23, Rozm 306; Podał yemy ryby sz morza, 
chczacz go szbayycz wszego gorza De morte
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w. 124; Kv wschey (war. lub.: kw swey) potrze- 
bye ad omnia impe<n)dia (ligna et lapides 
praeparavi ad universa impendia I Par 22, 14) 
1471 MamKal 93, sim. BZ I Par 12, 40. 22, 14; 
Tu wypowyada, yze Krystus yest badacz 
wszego somnyenya Pul 7 arg.; Myal rada 
w szwoyem boszthwye... o odnowyenyv wschey 
thwarzy Naw 52; Ktor[z]esz porodzyla dzyevy- 
cza bądączy nyevynna od svey nyeczystoty 
Rozm 65; Bądzye czyst (sc. człowiek) od vsvego 
grzecha ib. 504; Svavolya... vschexnv grzechovy 
yest począthek ib. 611; Takyesz y dobrzy ve 
wschem obezryenyy svey mysly bączącz skona- 
nye ib. 631; ~  ~  wszego czasu, po wsze czasy, 
(sz)wszech dniow, po wsze, wszy dni, we wszech 
dnioch *każdego dnia, czasu, nieustannie, zawsze, 
na zawsze, omni die, omni tempore, semper, 
in aeternum : Cochali iesmi se we wszech dnoch 
naszich (omnibus diebus nostris) FI 89, 16, sim. 
Pul, sim. BZ  I Par 22, 9; Wydz dobra Yeruzalem 
swszech (Pul: wszech) dnow (omnibus diebus) 
szywota twego FI 127, 6; Wydzocz bog, isze 
gest... gich (sc. ludu)... myszlenye serdeczne 
snazne kaszdemu (pro ku złemu) po wsze czasy 
(omni tempore) BZ Gen 6, 5; Wszako bila 
walka myedzi Roboam a Geroboam wszego 
czasv (omni tempore) sziwota gego BZ III 
Reg 15, 6; Po wsze dny (per singulos dies) 
przichad<z)aly ku Dauidowy ku pomoci gemv 
BZ I Par 12, 22, sim. ib. Gen 8, 22. II Par 21, 15. 
Judith 8, 6; Po wschi (war. lub.: wse) dny 
iugiter (u t... maneat, sc. infans, ibi iugiter 
I Reg 1, 22) 1471 MamKal 63; ~  na wszech 
mieściech ewszędzie, ubiquey: Vbilibet na wszech 
mesczech ca 1428 P F I 482; O tich to blogosla- 
wyenstwach mislączim... przichodzi... przesla- 
dowanye od slich na wschech myesczyech 
y wschech czassyech XV med. R XXII 245; ~  
ze wszego, na wszem, we wszem, we wszech, 
wszych (rzeczach) 'pod każdym względem, cał
kiem, zupełnie, omnino, plene, integre*: Tedy 
cząscz wthorey zony szynom albo dzewkam 
ma szą dostacz szpelnye a se wszego (integraliter 
et ex toto) Sul 16; Vbogyego ducha... gest ten, 
gen... syą <ma> nyzącz na wschem, ma syą 
przed bogyem yako żebrak przed królem XV 
med. R XXII 235; Induite vos... modestiam, 
gl. id est ut in omnibus modis seruetis vmyer- 
noscz ye wschych *rzechach myeycze (Col 3, 12) 
XV med. SKJ I 62; Pan bog we wszem (in 
cunctis) gemv pożegnał BZ Gen 24, 1, sim. ib. 
Jos 1, 17; Gdisz szukał boga, mylowal gy we 
wszech rzeczach (in omnibus) BZ II Par 26, 5; 
Myły Iesus slodkey matce svey ve wschem byl 
poslyschen Rozm 122, sim. ib. 144. 514. 560; |

Trzeczy sluly były ezeyczy, yakmyar ve wschech 
duchovny[ch]... vyedly zyvot (fere omnibus 
monasticam agebant vitam) ib. 181; ~  ~  po 
zaprzeczonym orzeczeniu, nadto po przyimkach 
bez(e), krom, kromia, kromie, prócz, przez(e) 
'żaden, nullus’ : Ne vczynyl gest tako wszey 
postaczy (omni nationi) FI 147, 9, sim. Pul, 
M W  134 a; Ty my pyenodze dał w czasz crome 
wszey szkody 1412 Pozn nr 876; Pilath gy 
kazał biczowacz beze wsey luthosczy ca 1420 
R XXV 229, sim. Sul 111, OrtOssol 48, 3, etc.; 
Panna szyna porodziła przesse wssey stradzy 
czelestney 1442 R XIX 76, sim. ca 1428 P F l 484, 
Naw 54, Rozm 606; Abi rzeczeny wolowye 
czązzebny... oszmdnyprzes (Dział 18: kromye, 
sim. ib. 4. 24) wszego skazenya (absąue aliąua 
distractione) dobrze przes sąndzee biły cho
wany Sul 30, sim. ib. 17. 25, etc.; Paknyąly 
prócz wszey swadi (extra omnem conten- 
tationem) y rosczirkv Pyotr bi byl vranyon 
Sul 34, sim. ib. 30; Tho wschithko on bolyąnczy 
ma dzyrzeecz w pokoyv besz wszego vgabanya 
(absąue omni impedimento) Sul 93, sim. ib. 
88. 104, ca 1470 MamLub 66; Abiszczye nye 
gedly wszego owoczu rayskyego (de omni ligno 
paradisi) BZ Gen 3, 1, sim. ib. Ex 12, 20. 
Lev 23, 7. 21. 35; Abiscze bidlicz mogli w zemi 
przes wszego strachy (absąue ullo pavore) BZ 
Lev 25, 18, sim. Rozm 510, etc.; Tedy on tesz ge 
ma myecz besz szwey (OrtMac 68: wszey) 
zawady mych przyyaczol OrtOssol 54, 4; Były 
pospołu w malzenstwye dzyessacz lath besz 
swego (OrtMac 114: wszego) nagabanya (nulła 
impedimenta) ib. 84, 4; Gęstły then powod 
doszycz vkazal... takym... tramów... oszyą- 
dzenym... przesze wszey (OrtMac 126: wsze) 
odmowy ib. 92, 2, sim. Sul 4. 61, etc.; Abyśmy 
krom wszego sądv prawem gednym... kv 
sstatkv przywiędły Dział 3; Aczby to który 
yczynyl, pokypy wyną kv stolv naszemv kromya 
wszego odpusczenya ib. 16; Przez svey pomoczy 
(necnon adiutorium recusavit) na ony stopyenye 
sama yeschla (sc. Maryja) Rozm 13, sim. ib. 627; 
Byalosczy (leg. białość) yego oczy yakoby byale 
mleko przez wsze przygany (omni... carie) 
ib. 149; Przeszyego (leg. przez szwego) po- 
czątka (nullo sub initio) v yednym bostyye... 
przebyyamy ib. 164.

3. 'taki któremu nic nie brakuje, cały, zupełny, 
totus, integer, omnis’ : <Z)aplacah0, praui, usem 
sircem Kśw av 12; Gensecz na fsvem svecze 
przed nim ne gestcy on bil syothszy Gn 4a; 
Kaco dziwne iest ymo twoie we wszey zemy 
(in uniyersa terra) FI 8, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 
82, 17. 104, 7, etc.; Spowadacz se bod0 tobe,
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gospodne, we wszem serczu moiem (in toto 
corde meo) Fl 9, 1, sim. Ful, sim. FI i Ful 85, 11. 
110, 1, etc.; Lsczi wszego dna (tota die) so 
mislily FI 37, 13, sim. Ful, sim. FI i Ful 43, 10. 17, 
etc.; Vstawisz ie *ksoszoti nade wszo zemo 
(super omnem terram) Fl 44, 18, sim. Pul, sim. 
FI i Pul 46, 2. 96, 10. 107, 5; Bo crol wszey zeme 
(rex omnis terrae) bog Fl 46, 7, $i/w. Pul, 
•s7m. Pw/ 82 arg., etc.; Ne zaszegi wszego gnewu 
swego (omnem iram suam) Fl 77, 43, s/m. Pul; 
Obetnycze mogę panv wroczo przed oczyma 
wszego (Pul: swego) luda yego (omnis populi 
eius) Fl 115, 8, sim. XV med. PF V 58, etc.; 
Prosyl gesm oblycza twego we szem (Pul: we 
wszem, M W  26 b: wszitkem, leg. w wszytkiem, 
czalem) syerczy mogem (in toto corde meo) 
Fl 118, 58; Gdi Climonth ranczil Symunowi 
sescz grziwen... a ne popełnił mu, y poddał 
szo mu pod dwa kmecza se wszim prawem 1405 
HubeZb 105; Gęstły thak welka szaloscz, yasz 
yidzala wszego swatha wloscz? 1407 JA X 389, 
sim. XV in. ModlJag 36, etc.; Super omnia 
montana Iudee diuulgebantur, po swemv pogoru 
zidowskemv rosnasana, omnia verba hec (Luc 
1, 65) XV in. R XXIV 76; Bocz panami (leg. 
paniami) stogy weszele,... i tocz szo sly, czszo 
gym skodzo, bo nas ku fszey czczy przywodzo 
Slota w. 90; Tą swą nocz policzkowan, plwan, 
nądzon ca 1420 R XXV 229; Yeesz pospól
stw o... sprawyacz raaczysz wszym (Msza VII: 
wschem, XIV: *ve vszym) okrogem zemskym 
(toto orbe terrarum, Msza I. IV. VIII: po wszem 
szwyecze, V: po wszey zemy, XII: po wszye 
zyemi, IX: wszemu *ocrozenyv zemszkemv) 1424 
Msza III s. 51, sim. II. VI; Jako Boyan y Bogu
sław sa wsze zeme cuyawskye zlodzeye 1415—27 
BiblWarsz 1861 III 39; Habet... Iohannem 
advocatus... reddere cum omnibus bonis vlg. sze 
fszem hymenym 1434 TymWol 36, sim. Rozm 
188; Essz sszo narodzylo dzeczo, yesz sline po 
wssem swecze 1442 R XIX 77, sim. BZ Gen 7, 6, 
etc.; Xandz Iaroslaw... sz królem Kazimirem... 
iako z głową slyachti y wszego laykowstva... 
gest wstawyl Sul 5, sim. ib. 89, BZ Ex 18, 21, etc.; 
Yano prawo... we wszeem krolewstwye (in toto 
regno) ymyano maa bicz Sul 19, sim. ib. 56. 70, 
Rozm 92; Vstawyamy, ab i... zona... przy 
wyenye y przy wszey wyprawye (ąuaelibet 
paraphernalia)... myala ostacz Sul 51; Vsta- 
wyamy,... #by thaka nyewyasta przy szem bidle 
(circa omnia pecora) y przy wszisthkich gin- 
szich... rzeczach... ostała Sul 75; Chw<a)lmi 
gego (sc. Krystusa) s weselim, tocz nam fschze 
pismo vely XV p. pr. R XXII 334; Mystrz 
Maczyey o thobye pyssze wszemv ludy kv

yczyessze 1453 R XXV 213, sim. BZ Ex 11, 2, 
etc.; Przikrili bili (sc. wody) wszitky nad zemyo 
gori pode wszym nyebem (sub uniyerso caelo) 
BZ Gen 7, 19; Potem szo gest wiprowadzyl 
Abram... se wszym nabitkyem (omnia, quae 
habebat) ib. 13, 1 , sim. ib. 14, 14. 16. 35, 6; 
Wi dobrze wyeczye, ysze gesm wsso moczo 
sluszyl oczczu wassemu ib. 31, 6; Gdisz on 
patrzył po wszemu stanu (omne tentorium) 
ib. 31, 34; Oslawyon bodoo... na wszem za- 
stopye gego (in omni exercitu eius) BZ Ex 14, 17, 
sim. ib. Deut 18, 6. Neh 8, 11; Podzi se mno na 
ginę myescze, odkodze nyektoro czoscz Israela 
wsrzisz a wszego (totum) nye bodzes mocz 
yidzecz BZ Num 23, 13; Postayi gy ... przede 
wszem (MamKal 44: wschim) sborem (coram... 
omni freąuentia) lvdv ib. 27, 22, sim. ca 1470 
MamLub 44, etc., Rozm 126; Aby czinil gego 
przikazanya... y pełnił ze wszego syercza twego 
(ex toto corde tuo) BZ Deut 26, 16, sim. ib. 
III Reg 14, 8, etc.; Zvola Moyzes wszego 
Israhela (omnem Israel) BZ Deut 29, 2; Nawro- 
czysz syo kv panv bogv swemv we wszem 
serczv twem y we wsze dyszy twey (in toto corde 
tuo et in tota anima tua) ib. 30, 10; Gen bi syo 
nawrocyl ku panu ze wszego syercza a ze wszey 
dusze swey (in omni corde suo et in tota anima 
sua) BZ IV Reg 23, 25; Obroczil<i)lybi syo 
k tobye w czalem syerczy swem y we wszey 
duszi swey (in tota anima sua) BZ II Par 6, 38, 
sim. ib. Deut 30, 2. IV Reg 23, 3; Chcze-ly szye 
na wyeky *wchsego (OrtMac 143: szwego) 
zadathky odrzecz OrtOssol 104, 4; Y ze wschym 
czalem et reliąuo corpore (Lev 4, 12) 1471 
MamKal 32; Ascribo uxori sue Annę wsze 
ymyenye rvszayącze y lezącze 1479 KodWil 1 371; 
Gdyż czye obrał w tayemnyczy bosztwa szwego 
przed szthworzenym szwyatha szwego Naw 51, 
sim. Rozm 46. 74. 226; Mathko myloszyer- 
dzya,... przebythkv wszey Szwyathey Troyczy! 
Naw 62; Blogoslayyon yesz, genses oczyecz 
wsche yczyechy (totius... consolationis) Rozm 
10, sim. ib. 31; To dzyeczyą bądzye podyyschono 
na svem syyączye (leg. świecie, in uniyerso 
mundo) ib. 11; Tesch była (sc. Maryja)... do- 
stoyna wschwe chvaly (omni laude) ib. 18; Gey 
syyąte oblycze było okraschono swą nadob- 
nosczyą y wschą kraszą (omni pulchritudine) 
ib. 22; Tesz yest (sc. Jozef)... svey roskoschy 
czyelestne (totius yoluptatis carnis) yyelyky 
nyeprzyaczyel ib. 38; Nyechay mye tv wzyavy 
przed obezrzyenym svego lyyda (omnium po- 
pulorum) ib. 60; Yen zyayyl syyątoscz twą 
svemv lvdv ysraelskyemv (universae plebi Israel) 
ib. 61; To dzyeczyą yest... kroi, yen ma krole-
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vacz na wsche zyemye (per totum orbem) ib. 95; 
Myal (sc. kroi)... krosty naszylne na wschem 
czyelye (in omni corporis superficie) ib. 108; 
Ze wsche zydowskyey zyemye (ex omni ludaea) 
zlapacz kazał navyelyebnyeysche Zydow syny 
ib. 109; Bądzye przepovyedana tha evanyelya... 
po vsvemv svyatv (in universo orbe Mat 24, 14) 
ib. 481, sim. ib. 678; Bo tv yedno Krystus yest 
studna vsvey pravdy sz yedne krayny, z drugyey 
krayny yest matka Iesucristuszova studnya 
vsvey mylosczy ib. 518, sim. ib. 502. 503; 
Posnayczyesch Iesucrista, pana vsvego stvorze- 
nya ib. 522, sim. ib. 545; Rada yednegonaczye 
radcze, yen swą moczą stal przeczyw mylemv 
Iesucristovy ib. 588; Takoż y matka yego... 
svey noczy czvla y modły la szye ib. 608; Tako 
blogoslavyona dzyevycza sla po svey drodze 
narzekayącz ib. 697; Myśmy slyszely, yze rzeki 
yavnye przed svem lyvdem ib. 716; Myenyącz 
grzech... zabycz stvorzyczyelya vsvego svyata 
ib. 763, sim. ib. 373. 689. 809. ~  Jako hasło 
słowniki przyjmują też postaci wiesz, wsz-, wsze, 
wszen.

Wszecek cf. Wszeciek
Wszechmocność (o bogu, de deo) 'nieograni

czona moc, potęga, omnipotentia, potentia immen- 
sa': O vschechmocznoscz, gdzye yest vyelmo- 
zenystwo thvoye?... Zvolyenyczy yczyekayą,... 
przyaczyelye precz byezą Rozm 660; Bo zdra- 
dzyl (sc. Judasz) syna bożego... ,  ktoregoz <by) 
byl myloszyerdzye ku sobye naklonyl, <by> byl 
yego vschechmocznosczy nye zaprzal ib. 760.

Wszechmocny fo rm y: g. sg. m. wszech
mocnego XV med. MacDod 35, ca 1500 R XIX 
66, Rozm 506; ~  d. sg. m. wszechmocnemu 1424 
Msza III s. 56, 1456 Msza VI s. 263, sim. VIII. 
XIV; ~  ac. sg. m. wszechmocnego Puł 13 arg., 
XV ex. PamLit XXVI 398; -  v. sg. m. wszech
mocny 1424 Msza III s. 61, sim. V. XII, M W  
12 b. 17 a, XV ex. GIWp 69.

Z n aczen ie: (o bogu, de deo) 'mający nie
ograniczoną moc, omnipotens, cunctipotens : Yen- 
sze... podnyossl oczy swe w nyebo do czebe 
albo k tobye, bogu oczczu swemu wszechmocz- 
nemu (ad te deum patrem suum omnipotentem, 
Msza VII: wszechmogączemu, IV. VI. VIII. 
XIV: d o ... boga oczcza wschechmogoczego) 
1424 Msza III s. 56, sim. 1456 Msza VI s. 263, 
sim. VIII. XIV; Naboszny, pokorny czebe 
proszymi, wszechmoczni (Msza IV. VIII. XIV: 
wschechmogoczy) boże (omnipotens deus)! 1424 
Msza III s. 61, sim. V. XII; Na poczathku slova 
mego proszą szobye na pomocz boga *uszyech- 
mocznyego 1450 MacDod 120; Uczeczmy syą 
do boga wszechmocznego XV med. ib. 35,

sim. ca 1500 R XIX 66, Rozm 506; Panie swiąti, 
oczcze wsechmoczni, wiekuisti boże! M W  12b, 
sim. ib. 17a; Vsehmocny myły panye, o thobye 
sylne mamy pysanye XV ex. GIWp 69; Vkasz syą 
nam m athka..., yszbysmy oglądały y syna 
tvego, boga wszechmocznego XV ex. PamLit 
XXVI 398, sim. Puł 13 arg.

Wszechmogący, Szwechmogący fo rm y: n. sg. 
m. wszechmogący XV p. pr. R XXII 334, BZ 
Gen 17, 1. 28, 3, etc. etc.; ~  g. sg. m. wszech
mogącego Wierzę 1. 4. 6, etc., Spow 3. 6, 1426 
Msza IV s. 314, etc. etc.; ~  d. sg. m. wszechmo
gącemu Spow 3. 4. 6, 1424 Msza III s. 63, 
sim. IV. VII, 1491 RKJŁ VII 57, etc. etc.; ~
ac. sg. m. wszechmogącego Wierzę 1. 4. 6, etc., 
ca 1450 PamLit IX 318, BZ II Esdr 9, 46, etc. 
etc.; neutr. wszechmogące Rozm 44; ~  v. sg. m. 
wszechmogący Spow 7, 1426 Msza IV s. 315, 
sim. VIII. XIV, ca 1431 Msza XII s. 220, etc. 
etc.; ~  i. sg. f . wszechmogącą Naw 71. 72; ~  
/. sg. m. (w) wszechmogącem BZ Ex 6, 3; ~
n. pl. m. wszechmogący M W  llOa, Puł Ath 
14.

Z n aczen ie: (o bogu, de deo) 'mający nie
ograniczoną moc, omnipotens, cunctipotens': We- 
rzo w boga w oczcza wszechmogoczego ( Wierzę
3. 5. 8. 10. 11: wsemogoczego) Wierzę 1. 4. 6.
7. 9. 12. 13a. 14. 17. 18. 20. 21, sim. ca 1450 
PamLit IX 318, BZ II Esdr 9, 46, etc.; Y en... 
szedzi na prawicze boga oczcza wszechmo- 
goczego ( Wierzę 2. 5. 8. 11: wszemogoczego) 
Wierzę 1. 4. 6. 7. 9. 10. 12—4. 15. 17. 18, sim. 
M W  14b. 17b, etc.; Spovyadam sya bogv 
*wssechmogocemv Spow 3. 4, sim. Naw 136, 
XV ex. S K J1 150, etc.; Davam sya vynyen bogv 
*wszechmogocemv..., yssem boga *wszechmo- 
gocego nye myloval (Spow 6: yszem *panna 
boga wszechmogączego nye szonowal) Spow 3; 
Thego szya wszego szpowyadam *pannu bogu 
wszechmogączemw Spow 6, sim. 1491 RKJŁ 
VII 57; Panye boże wszechmogączy! Spow 1, 
sim. 1426 Msza IV s. 315, sim. VIII. XIV, 
M W  16a, etc.; W nyeem gest tobye, bogu 
oczczu wszechmogączemu (deo patri omnipo- 
tenti, Msza VI. VIII. XIV: wszechmocznemv, 
XII: bozye oczczye wschechmogoczy)... welka 
czescz y chwała 1424 Msza III s. 63, sim. IV. 
VII; Wsznyoszwschy oczy sw e... do czyebye, 
boga oczcza wschechmogoczego (ad te deum 
patrem suum omnipotentem, Msza VII: <k to
bye, bogu oczczu swemu) wszechmogączemu, 
III: wszechmocznemu) 1426 Msza IV s. 314, 
sim. VI. VIII. XIV, sim. BZ Num 24, 4, etc.; 
Kv phalye wszechmogąnczego boga (dei omni- 
potentis)... vmislylysmi Sul 6; Bog fschechmo-
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goczi fstal s martwi XV p< pr. R  XXII 334, 
sim . R ozm  51. 305; Bog swechm<og)0<cy) 
XV p . pr. R  XXII 335; Yacz yesm bog wszech- 
mogoczi (deus omnipotens) B Z  Gen 17, 1, sim. 
ib. 28, 3. 48, 3, etc.; Ia pan, ktoryszem szyo 
wyawyl Abrahamowy, Izaakowy a lacobowy 
w bodze wszechmogoczem (in deo omnipotente) 
B Z  Ex 6, 3; Ukąszę szyo kaszdi samczek twoy 
w wydzenyu wszechmogoczego pana boga 
(omnipotentis domini dei) israhelskyego ib. 
34, 23; Gospodzynye wszechmogączy,...  po- 
moszy my tho dzalo szloszycz D e m orte w. 1, 
sim. N aw  107. 111. 119, Rozm  34; Takesz 
wszechmogoczy (FI: wszemoganczy) oczyecz, 
wszechmogoczy (Fi. wszemoganczy) syn, wszech
mogoczy (Fi: wszemogoczy) duch szwyęty 
(omnipotens pater, omnipotens filius, omnipo
tens spiritus sanctus), a wszakosz nye trzey 
wszechmogoczy (tres omnipotentes, Fi. wszemo- 
goczy), ale yeden wszechmogoczy (omnipotens, 
Fi. wszemogoczy) Ful Ath 13—4, sim. M W  
109b—110a; Czyebye proscha... przez mocz 
boga wschechmogaczego, yenze szwoya moczą 
wschechmogacza obrał czye szobye czora namy- 
lyescha Naw  71; Przez madroscz yedynaczka 
bożego, gyenze szwoya madrosczya wschechmo
gacza obrał czye szobye czora namylyescha 
N aw  72; Bosz thy wschechmogaczy bog y duch 
szwyąthy N aw  101, sim. M W  77a, etc.; B o... 
chczyal sve nam wschechmogącze slovo, to yest 
szyna svego yedynego... <zesłać) R ozm  44; 
O stvorzyczyelyv nyeba y zyemye y krolv 
vschechmogączy! ib. 526; ~  Ku chwale wschech- 
mogąnczego (dei omnipotentis)... vstawyami 
czlonky Sul 106; Bog otcza twego *bodzecz 
pomocznyk twoy a wszechmogoczy cz (omni
potens) poszegna tobye B Z  Gen 49, 25, sim. 
ib. Ruth 1, 20. 21; Pan yako m00sz boyowni, 
sylni, moczni y wszechmogoczy (omnipotens, 
FI i P u l: wszemogoczy) gymyo gego B Z  Ex 15, 3; 
Rzeki iest naslvchacz rzeczi bozey, ienze... 
widzenya wszechmogoczego (omnipotentis) wi- 
dzy B Z  Num 24, 16; Dalczy my tho *wszechmo- 
gadzy, bych morzyła luth zyvyanczy D e m orte 
w. 229; Yze Xpus weszrod bogow sam wszech
mogoczy poznan yest Pul 81 arg.

Wszeciek czy  Wszecek ' występujący w pełnej 
liczbie nie wyłączając niczego, każdy z  wielu 
istniejących, każdy  bez w yjątku , każdy m ożliw y, 
omnis, cunctus, unusąuisąue : Genze vzdrawuge 
wszeczki (Pul: wszystky, M W  lOb: wszitki) 
nyemoczi twoge (omnes infirmitates tuas) FI 
102, 3; Aczkole wsschączkych (leg. wszećkich 
a. wszeckich) rzeczy siwyeczskych (leg. świec- 
skich, omnium rerum mundanarum) począnthek

y dokonanye we scząnsczyw gest XV p . post. 
R  I s. XXXIX.

Wszed- cf. Wejść
Wszedni, Szwedni 1. ecodzienny, zw yk ły , 

zwyczajny, cottidianus, diurnus : Day nam dzissa 
chleb nas wsedni (O jcz 6. 1. 12. 14—8: powshed- 
ni) Ojcz 2—5. 7—9. 11. 13.19, sim. Rozm  277. 
278; Tunc deberet dici: chleba nasego swednyego 
1440 R  XXIV 76; Nyeboze, prószy boga za 
myo, nadznyka, o sthatek wszyedni XV p. post. 
M a c la m  II 352; Svyathy Lucasch... przy kładą: 
Wszedny (cotidianum Luc 11, 3), ktoresz szye 
yyklada podrozny R ozm  278.

2. 'ciąg ły , nieustanny, continuus, perpetuus : 
Preter illa, que extrinsecus sunt, instancia mea 
cottidiana, wszednya (SK J  I 67, M am Lub 284: 
powszednya), soli<ci)tudo omnium ecclesiarum 
(II Cor 11, 28) M W R p  gl. 66.

Wszedobr, Szwedobr bot. 1. "cz er mień błotna, 
Calla palustris L .9: Vszedobr serpentina 1472 
R ost nr 332; Wszedobr diaguntea 1478 ib. 
nr 2221; *Dentoria uel dragunta swed<o)br 
XV e*. GILek 74.

2. 'rdest wężownik, Polygonum bistorta L .9: 
Swhedobr dragonthea 1460 R ost nr 3499.

3. Wierszownik g ierz, Smyrnium olusatrum L .9: 
Wszyedobr draguntea solis 1472 R ost nr 1290.

Wszegdy 'zaw sze, sta le , nieustannie, wciąż, 
semper, omni tempore, continenter9: Prziglodal 
<jeśm) gospodna w obesrzenu moiem wszegdy 
(semper) FI 15, 8, sim. Pul; Molwcze wszegdy 
(semper, Pul: weszdy): Powiszon bodz gospo- 
dzin FI 39, 22, sim. Pul 34, 31; la zaprawdo 
wszegdy (semper, Pul: zawzdy) pwacz bodo 
FI 70, 15; Gysz gy s prawem milowacz gymely 
y wszegdi gego nogy czalowacz, nyne gi smely 
wkrizowacz 1407 JA X 389; Bo lichoto moyo 
ya znayo i grzech moy przeciwo mne gest 
veszghy, gl. wszegdy (semper Psal 50, 5, FI i P u l: 
zawszdi) K artŚ w idz; Mylczisch wschegdy XV 
med. ArchLit XVI 13; Bo modlą twoya przede 
mno yest wszegdy (semper, FI: zawszdi) Pul 
49, 9, sim. ib. 70, 8.

Wszegdymci w zdaniu nadrzędnym ja k o  odpo
wiednik podrzędnego zdania przyzw alającego  
\jednak , attam en , nihilominus9: Kakoczkoly gest 
on Iosef f tho byl verzyl, yszecz Maria malacz 
gest ona szyna porodzycz bila a dzeuiczo 
szostacz, a fszegdimcy... gestcy on byl dwe 
bapcze yeszual Gn 4 a.

Wszeją *zupełnie, całkiem , penitus, plene9: 
Weczcze wsiczy..., ysze my, Jan, grododzy- 
rza. . . ,  zastawyamy dzedzini nasze... ze wszytki- 
mi yszytky, czinszmi, pocztamy y robotami 
y pansthwem.. . ,  nycz *wszeyo sobye prawa
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albo państwa ostawayoncz nichil penitus pro se 
iuris sev dominii reseruantes ca 1428 PF I 482; 
Wszeyo immo ib. 490; Nye wschieyą (<odczy
tanie niepewne, wydawca czyta ny owschieyą; 
war. lub.: nye owszem) et non penitus (qui, sc. 
sacerdos, primum offerens pro peccato retor- 
ąuebit caput eius, sc. turturis, ad pennulas, 
ita ut collo haereat et non penitus abrumpatur 
Lev 5, 8, BZ: any owszem) 1471 MamKal- 
Rp 32. ~  Cf. Owszeją.

Wszejki a wszejki'mimo to Jednakże, i owszem, 
nihilominus, attamen: A wszeyky nichilominus 
ca 1455 JA XIV 494. -  Cf. 2. Owszejki.

Wszek- cf. Wszak-
(Wszelgi) Szylgi 'taki któremu nic nie brakuje, 

cały, totus, integer, omnis5: Thego *mny szal sze 
schylgego schercza mego Spow 4.

Wszeliki cf. Wszelki
Wszelki, Szwelki, Wszeliki, Wszwelki, Wszylki

fo rm y: n. sg. m. wszeliki Gn 3a, FI 31,7. 
63, 9, etc., Rozm 343; wszelki FI 115,2. Ath 2. 40, 
FI i Pul 142, 2, e/c. etc.; szwelki XV in. R XXIV 
74;/. wszelika FI 32, 8. 38, 8. 71, 20, etc., Rozm 
501; wszelka FI 96, 5. 118,133, ca 1431 Afaz# XII 
s. 220, sim. I. VIII, etc. etc.; neutr. wszelikie FI 
i Pul 64, 2, EwZam 288; wszelkie FI i Pul 144, 22, 
XV med. SKJ V 284, RZ Gen 7, 14, efc. e/c.; -  
g. sg. m. wszelikiego Pul 9, 25; wszelkiego BZ 
Num 18, 15. III Reg 20, 24. II Par 8, 14, etc.; 
(rutenizm) wszelkieho 1454 AGZ XIV 403; 

/ .  wszelkie 1449 R XXV 167, BZ I Par 23, 31, 
OrtOssol 59, 1; wszelikiej BZ Lev 7, 21, Pul 
104, 35. 118, 101. 104, Naw 122. 161, Rozm 310; 
wszelkiej Dek II 4, FI 104, 35, XV med. R XXV 
153, etc.; wszwelkiej Dek II 4; wszelki FI 118, 
101. 104, M W  36a; neutr. wszelikiego BZ 
Lev 7, 26, Pul 118, 96, Rozm 85; wszelkiego 
FI 118, 96, Dek VI, 1424 Msza III s. 63, sim. I. 
VII, etc. etc.; wszylkiego Spow 4; ~  d. sg. m. 
wszelkiemu Dek VI, BZ Gen 1, 30. Lev 21, 11, 
Rozm 409; / .  wszelkiej Gloger, BZ Gen 9, 10, 
OrtOssol 86, 3; wszeliki XV p. post. Zab 539; 
neutr. wszelikiemu FI 70, 20, BZ Gen 2, 20; 
wszelkiemu BZ II Par 31, 19, Pul 70, 20; ~  ac. 
sg. m. wszeliki FI 9, 25, Rozm 586; wszelki BZ 
Ex 36, 3. Num 28, 3. II Par 9, 7, etc.; wszelikiego 
Gn gl. 70b, Pul 10 arg., Rozm 86; wszelkiego BZ 
III Reg 20, 24. IV Reg 24, 14. II Par 32, 21, etc.; 
f. wszeliką FI 18, 4. 56, 7. 14, Pul 118, 128, 
Naw  102; wszelką FI 118, 128, BZ  Gen 1, 21. 
2, 5, etc.; szwelką OrtOssol 87, 1; neutr. wszelikie 
Pul 118, 20. 144, 17; wszelkie FI 144, 17, BZ 
Gen 1, 29. 2, 5, etc. etc.; ~  v. sg. m. wszeliki 
Naw  87; wszelki 1453 R XXV 209; / .  wszelika 
FI95,1. 97, 6. 99, l, FU Pul 65,1; neutr. wszelikie

FI 61, 8; wszelkie Pul 61, 8; ~  i. sg. m. wszelkim 
BZ Jer 29, 26, OrtMac 43. 44; / .  wszeliką Pul 
106, 18; wszelką FI 106, 18, BZ Gen 9, 16; neutr. 
wszelikim Rozm 196; wszelkim BZ III Reg 
14, 23. IV Reg 17, 10. II Par 28,4; -  /. sg. m. (we) 
wszelikiem Naw 62, Pul 59 arg.; wszelkiem 
FI 118, 20, BZ IV Reg 17, 10, Neh 4, 16, etc.; 
f. wszelikiej FI 8, 1, Pul Is 6; wszelkiej XV med. 
Msza V s. 261, XV med. SKJ I 123, BZ Deut
22, 3, etc.; szwelkiej OrtMac 49; wszelkie Ort
Ossol 43, 1; neutr. wszelikiem BZ Ex 20, 24, 
Pul 102, 22, Naw 90; wszelkiem BZ III Reg 14,
23. IV Reg 17, 10; wszelkim XV in. R XXIV 71, 
EwZam 300; ~  n. pl. m. wszelcy Sul 112, BZ
IV Reg 23, 2. Neh 6, 16; wszelki XV med. SKJ
V 252, 1484 Reg 715; wszelkie BZ IV Reg 12, 13; 
/  wszelkie OrtOssol 55, 2; neutr. wszelika Pul 
68, 39. 103, 21, Rozm 84; wszelka Fl 103, 21; 
wszelikie Fl 68, 39; ~  g. pl. m. wszelikich 
Fl 22, 8; wszelkich Sul 112, BZ I Par 18, 11. 
22, 15; / .  wszelkich BZ I Par 13, 2; neutr. 
wszelkich Sul 108, BZ Judith 3, 8; ~  d. pl. f  
wszelkim BZ IV Reg 21, 3. 5. 23,4. 5; ~  ac. pl. 
m. wszelikie Fl 25, 7, XV in. R XXIV 355, 
Pul Ez 14; wszelkie Fl Ez 14, BZ III Reg 16, 13. 
IV Reg 19, 12, ca 1455 Dóbr 325; / .  wszelkie 
BZ I Reg 15. 3. III Reg 14, 24. 15, 12, etc.; 
szwelkie OrtOssol 89, 2; neutr. wszelika Fl 24, 19, 
Pul Deut 8; wszelka BZ Deut 3, 10. III Reg 18, 
10; ~  v. pl. m. wszelikie Pul 148, 10; wszelkie 
Fl 148, 10; ~  /. pl. (we) wszelkich 1424 Msza III 
s. 54, sim. VI. XIV, BZ Nah 2, 10; m. wszelkich 
Fl 104, 30, BZ IV Reg 17, 22 ;/. wszelkich BZ I 
Par 14, 17. Is 49, 9; neutr. wszelkich BZ Gen 20,
13.

Z n aczen ia: 1. 'każdy bez wyjątku, każdy 
możliwy, każdy z wielu istniejących, omnis, 
cunctus, unusąuisąue : Tako vocz gescy on to bil 
prikasal, abycz fszeliky clouek... do Bethlehem 
przysetl bil (Luc 2, 3) Gn 3a; Omnes, kalsdego, 
choscy na gego gody przyde, tegocz fselikegocz, 
faciet reges et principes Gn gl. 70b; Za to 
prosicz cze bodze wszeliki {Pul: wszelky) swoti 
(omnis sanctus) w czas potrzebyzni Fl 31, 7; 
Wszacosz za dar troszczę se wszeliky czlowek 
(omnis homo) Fl 38, 15, sim. Pul; Pwaycze wen, 
wszelike {Pul: wszelkye) sebrane (sperate..., 
omnis congregatio) ludzi! Fl 61, 8; Zamooczili 
so se wszistczi... y bal se iest wszeliki {Pul: 
wszelky) czlowek (omnis homo) Fl 63, 9; Wislu- 
szay modlitwo moio, k tobe wszelike cyalo 
(omnis caro) przydze Fl 64, 2, sim. Pul; Pobył... 
pirzwyecznota wszelkey {Pul: wszelykey) roboty 
(omnis laboris) gych Fl 104, 35; Wszelko {Pul: 
wszeliko) karmo (omnem escam) wzgarzala gest
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dvsza gych FI 106, 18; Wszelky {Pul: wszelyky) 
czlowek (omnis homo) lhesz FI 115, 2; Wszel- 
kego skonczenya (omnis consummationis, Pul: 
wszelykyego swyrzchowanya) vydzal gesm ko- 
necz FI 118, 96, sim. 1424 M sza  III s. 63, sim. I. 
VII; Ode wszelky (Pul: wszelikey) zley droghy 
(ab omni via mała) chował gesm noghi mogę, 
bych strzegł słowna twoya FI 118, 101, sim. 
M W  36a; Nenazral gesm wszelky {Pul: wszely- 
key, M W 36b: wszelkiey) droghy (omnem viam) 
lychoty FI 118, 104; *Wszelko {Pul: wszelyko) 
drogo łycho (omnem viam iniąuam) w nena- 
wyszczy ymal gesm FI 118, 128, sim. M W  40a; 
Napelnasz wszelke {Pul: wszelike) zwerzo (omne 
animal) blogoslawena FI 144, 17; Błogosław 
wszelke czalo (benedicat omnis caro) ymenv 
swotemv gego FI 144, 22, sim. Pul, sim. D ział 1, 
Pul 21, 25; Myluy bogą thwego... i blysznego 
szwego, ządayacz gyemv vzelkyego dobrego 
D ek  VI; Omnis scriba doctus, wszelky {Rozm  
343: wschelyky) mysztrz nawczony, in regno 
celorum similis est patrifamilias (Mat 13, 52) 
ca 1420 R  XXIV 86; Kto czistoto mylvie, ten 
sie trzyma kv wszelkeey nyeczistoczee iako owcza 
przeczywko wilkowi G loger; Vt ambuletis 
digne... in omni virtute confortati we wszelkey 
cznocze sztwerdzeny (Col 1, 11) XV med. S K J  
I 123, sim. 1456 ZabUPozn 110; Bandze oth 
Maryyey nam vyerny Messias, vyecz, czlovyecze 
wszelky 1453 R  XXV 209; Stworzil bog wyelo- 
ribi y wszelko duszoo żywno (omnem animam 
viventem) B Z  Gen 1, 21, sim. ib. 2, 5. Deut 21, 5; 
Rzeki bog: Oto dalesm wam wszelkye szele 
(omnem herbam) noszocz szyemyo... a wszelkye 
drzewo, gez to ma w sobye samem szyemyo 
przyrodzenya swego (universa ligna, quae ha- 
bent... sementem generis sui), abi bilo wam na 
pokarm y wszem szwyerzotom na szemy, 
y wszelkyemu ptaku (omni yolucri) pod nyebem 
B Z  Gen 1, 29—30; Nazwał gest Adam gymyona 
gich wszelykyemu stworzenyu zwyerzocemu, do- 
bitcemu i ptaszemu (cuncta animantia et universa 
volatilia caeli et omnes bestias terrae) ib. 2, 20; 
Bo takesz ony wzdzalaly tu ołtarze... na 
wszelkem przigorzv wisokem (super omnem 
collem excelsum) B Z  III Reg 14, 23; Oddal 
wszelkego krolya (reges singulos) od gego 
zastopu ib. 20, 24, sim. ib. IV Reg 24, 14. II Par 
32, 21. Judith 3, 7; Naczinyly sobye... lugow 
na wszelkem pagorkv przewiszonem (in omni 
colle sublimi) B Z  IV Reg 17, 10; A masz takesz 
wyele... teszarzow y wszelkich rzemyoszlnykow 
y wszelkego rzemyosla (omnium artium) ku vczi- 
nyenyy dzala przemodrich B Z  I Par 22, 15; 
Kadzidlne rzeci zegl... na pagorcech y pod

wszelkim drzewem galozistim (sub omni ligno 
frondoso) B Z  II Par 28, 4, sim. ib. III Reg 14, 23. 
IV Reg 17, 10; Sposobyeny biły mozowye, gysz 
czoscy rozdawały wszelkemv pokolenyy 
moskemv (uniyerso sexui masculino) B Z  II 
Par 31, 19; Bog dal cyo kapłanem..., abi bil 
wódz w domv boszem nad wszelkym moszem 
(super omnem virum) dyablem posyadlim B Z  
Jer 29, 26, sim. Ort M ac 43. 44; De mercede seu 
solucione penarum pro ąualibet re. Daley 
pytalysczye nasz o wszelkye vyny y o zaplathą 
za kaszdą r<z)ecz O rtO ssol 12, 3, sim. ib. 33, 1, 
O rtM ac 33; Która rzecz ma bycz szwana goraczą 
a kako ya mayą posznacz wszelkye {leg. w wszel
kie, O rtM ac 49: <w> szwelkyey) rzeczy (in omni
bus criminalibus)? O rtO ssol 43, 1; <I)sze 
wszelka {Sul 48: wszisthka) nyeczystocz slow 
(omnis scurrilitas yerborum) y skarade mowy 
ky swarv lyvd przywodzą, przeto od dobrych 
lvdzy mayą bycz owszeyky oddalony D zia ł 39; 
Wizwol, panie, dusze gich od wszelkiego za wozu 
grzechów M W  19b, sim. Pul 53, 7; lako... 
wszelka {FI i Pw/:kaszdo) perszona (unamąu- 
amąue personam Ath 19) boga y pana wizna- 
wacz krzesczianską prawdą przipądzeny ie<s>- 
teszmi M W  llOb; Brath wszelky (ąuilibet) 
y syostra ma tho chovaczi, yzby mylczenye myal 
1484 Reg  719, sim. 1491 R K JŁ  VII 58; Yze Kri- 
stus wszelykyego czlowyeka podług yego spra- 
wyedlnoszczy y prawoty rossodza Pul 10 arg.; 
Yze Xpus yest rychła pomocz we wszelykyem 
smętku y potrzebnoszczy Pul 59 arg., sim. 
Naw  62; Blogoslawcze bogu wszystka dzyala 
yego we wszelykyem {FI: w kazdem) myeszcze 
(in omni loco) paynstwa yego Pul 102, 22, sim. 
Naw  90; Chwalczye pana boga szwego..., 
rodzayy wschelyky, zyemsky y morsky Naw  87; 
Yenze yesz czescz wschelykyey dvsche, szmyluy 
szye dzysz nad moyą dvscha Naw  122, sim. 
ib. 161; Thamosz myala {sc. Maryja) roszvm 
vyelky, posznavacz tho czlovyek wszelky XV 
p. post. S K J  I 147; Pilnosczom doglendacz 
chczemy, sze wselky thowar... po latwem, 
rownem, sprawietlywem targu przedano XV 
p. post. W ilkKrak 47; My przyszangamy... 
pomoczny bycz ku wszeliky sprawedliwoszczy 
XV p. post. Zab  539; Isze vszelka mąszczysna 
(omne masculinum Luc 2, 23) *odvarzayacza 
zywoth szwyathe panv bądzye vezvano EwZam  
294; Unusquisque enim suam cenam presumit 
ad manducandum vlg. expone sic: Wszelky 
z wasz pyrwey szwą wyeczerzą pyrwey gye XV 
ex. R  XXV 142; Wszelka cznota czyebye 
<wysz)szi, wszelky szyyathy czyebye <ch)vali 
ca 1500 Pam Lit XXVIII 306; Kyedy szą schły
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po laszv, wschytky rozgy wschelykyego drzeva 
naklonyly szye szą yemv Rozm  85; Vzdravyal 
{sc. zbójca) wschelykyego nyemocznego (cunctas 
aegritudines) ta ystna voda ib. 86; Alye ktokoly 
szye dotknął. . . ,  wschelyką nyemocz albo wrzód 
y kasda nyemocz y bolyescz była moczą bożą 
a tego zyelya nathychmyast vzdrovyona ib. 224; 
Wschelkye krolyestwo (omne regnum Luc 11,17) 
ssamo w sobye rozdzyelyono *opvsczye ib. 299, 
sim. 1461—7 Serm  98 v; A przeto vam movye, 
yze wschelky grzech (omne peccatum Mat 12, 31) 
y ganyba przeczyw bogv oyczv y synv bądzye 
odpvsczon, alye ganba ducha szvyątego nye 
bądzye *odpvsczono Rozm  329; Ya vam to 
povyedam, yze wschelkyemv mayączemv (omni 
habenti Luc 19, 26) bądzye obffyto dano ib. 409; 
Tegodlya, myła mathko, wschelyką koscz moya 
(omnia ossa mea) ma przełącz svoya krevy 
ib. 501; Yschelka rosga (omnem palmitem 
Jo 15, 2) ve mnye ovocza nye plodzącza vykopa 
y vyrzvczy ib. 566; Gdyż przy kazdem grzesze 
yad dyably czlovyeczemv serczy bądzye wian, 
yze bolesczyą zasrosczy yschelkye sercze obvyąze 
ib. 798; To czynyly... na pamyącz, yze vmyral 
\schelky pyrvorodzyenecz eypsky ib. 807; ~  we 
wszelikie brzemię, wszelikiego czasu, na wszelki 
czas, w(e) wszel(i)ki czas, we wszelkiem czasu, 
wszelikich dniow, na wszelikie dni, w(e) wsze
lak ie dni, wszelkiej godziny, na wszeliką go
dzinę, w wszelką godzinę 'w każdej chwili, 
zawsze, na zaw sze, omni die, sem per, in aeternum : 
Pobrudzoni so drogi iego we wszeliky czas 
(in omni tempore, Pul: wszelykyego czasu) 
FI 9, 25; Miloserdze twe bodze nasladowacz me 
wszelikych dnow (omnibus diebus, Pul: prok- 
nych dny) sziwota mego FI 22, 8; Szodala gest 
duzsza moya sodacz prawot twoych we wszel- 
kem czassu (in omni tempore, Pul: we wszelikye 
brzemyę) FI 118, 20, sim . M W  6b; Szalmy nasze 
bodzem pacz we wszelke {Pul: w wszelyke) dny 
(cunctis diebus Is 38, 20) szywota naszego 
FI Ez 14; Na wsselike dny cunctis diebus XV 
in. R  XXIV 355; Bogoslawyony sludzi twoy cy, 
gysz stoio przed tobo na wszelki czas (omni 
tempore) B Z  II Par 9, 7; Dlathego tho, moy 
namyleyschy, wszayawczam {pro  wszyawyam), 
ysz czya w wszelka godzyna, myły, wspomynam 
1447—62 Zab  544; Tho, myły gospodnye, 
my raczy dacz, yzbych czye na vschelyka go- 
dzyną mogła wspomynacz y thobye szluzycz 
Naw  102; Uczynków zyvothą swego wschelkyey 
godzyny strzedz (actus vitae suae omni hora 
custodire) XV ex. SK J  I 143; Wszelky {leg. 
w wszelki) czasch w noczy y *vye dnye slvsbą 
moya vstavyczna thwey mylosczy, panno slyczna

XV ex. Zab  444; ~  wszelkiego dnia, na 
wszel(i)ki dzień 'codziennie, co dzień, cottidie, 
omni die*: Na wszelky dzeyn s yutra (cotidie 
manę) lud szlyubyenye offyerowal bogu B Z  
Ex 36, 3, sim. ib. Num 28, 3; A bi... sluszily 
{sc. słudzy kościelni) przed kapłani podle obi- 
czaia wszelkego dnya (uniuscuiusąue diei) B Z  
II Par 8, 14; Bo tych lyvdzy volya podług svey 
voley może zyednacz, yz za nym na vschelyky 
dzyen chodzą Rozm  586; ~  na wszelki miesiąc 
'co miesiąc, omni mense9: <Jiż to) {sc. lud izrael
ski) naleszeny biły na wszelaki mi)esy0cz (in 
omni mense et mense) w myescyech B Z  I Mach 
1, 61; ~  na wszelkie lato 'corocznie, co roku, 
ąuotannis, omni anno : Tocz bodze w obyato po 
wszech *myeszoczoch, gisz to syo na wszelke 
lato prziscigayo (qui sibi anno vertente succe- 
dunt) B Z  Num 28, 14; ~  ~  Odpuści wszelyka 
{Pul: wszytka) dopuszczena (universa delicta) 
moia FI 24, 19; Wipowem wszelike {Pul: 
wszystky) dziwi (universa mirabilia) twoie 
FI 25, 7; Chwalcze gi nebo y zema, morze 
y wszelike *lapai0cze (laudent... omnia reptilia, 
Pul: wszelyka gmyrzocza) w nich FI 68, 39; 
W nyey {sc. w nocy) przechodzycz bodo wszelka 
{Pul: wszelyka) zwyerzota lesnaa (omnes bestiae 
silvae) FI 103, 21; Przyszła yest mvcha... we 
wszelkich {Pul: we wszech) krayoch (in omnibus 
finibus) gich FI 104, 30; Chwalcze gospodna,... 
swerz y wszelke {Pul: wszelyke) skoty (laudate..., 
universa pecora)! FI 148, 10; Gdikoli... rze- 
myeslnyk... ot pana swego odiycz bi chczyal, 
taky ve dwu nyedzyelu wschelkich lyath (singulis 
annis) przed swyanthem swyantego Marczyna... 
przemyenyenye bidlenya swego onemu panu... 
wszkazacz bandzye yynyen Sul 108; Zetrzi 
wszelke rzeczi (universa) gego B Z  I Reg 15, 3; 
Zaprzisyogl wszelka krolewstwa (regna singula) 
a lyvdzi B Z  III Reg 18, 10; Modlyl syo {sc. Ma- 
nases) wszelkim gwyazdam nyebyeskim (omnem 
militiam caeli) B Z  IV Reg 21, 3, sim. ib. 21, 5. 
23, 4. 5; Poslymi ku bracyey naszey ostatnyey do 
wszelkich włoscy (in universas regiones) israhel- 
skich B Z  I Par 13, 2; Roznyesyono gest gymyo 
Dauidowo po wszelkich wloscyach (in universis 
regionibus) ib. 14, 17; Szrzebro y złoto, gesz bil 
kroi pobrał ze wszelkich narodow (ex universis 
gentibus) ib. 18, 11; Ze wszelkich myast (de 
universis... urbibus) wezmye sobye pomocznyki 
B Z  Judith 3, 8; Na wszelkich row<n)yac<h 
pa)syenye gich (in omnibus planis pascua 
eorum) B Z  Is 49, 9; Syerce drochle... a nyedo- 
statek we wszelkich lyodzwyach (in cunctis 
renibus) B Z  Nah 2, 10; Lupy a chrosthy, wszelkye 
gaye, chovay bidlo kaszdy szvoye ca 1455 Dóbr
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325; Cv they to gyerdze... slyszayą... szrebrne 
wszelkye czassze O rtO ssol 55, 2; Zgladzy 
gospodzyn wszelkye wargy (universa labia, 
FI: wszistka vsta) lzywe Pul 11, 3; Pamyętay 
dny dawne, myszly pokolyenya wszelkya (gene- 
rationes singulas Deut 32, 7, B Z : mysi o kaszdich 
narodzech) Pul Deut 8; Lyesnya y polnya 
zvyrzątha wschelyka (universae ferae) zbyezala 
szye Rozm  84; ~  każdy w granicach wytyczonych  
zdaniem przydaw kow ym : Alisz zwastuio ramo 
twoie pocolenu wszelikemu {Pul: wszelkemu), 
iesz przychodzoce iest (generationi omni, quae 
yentura est) FI 70, 20; Wschelky czlowyek, 
yenze bi nye bil (omnis, qui non fuerit) przi... 
zalobye w sandzye,... ten any ku straczenyy 
any ku wynye ma bycz skazan Sul 85; Wschelyky 
zyemyanin, ktoregokoli bi stadia... bilbi (omnis 
terrigena, cuiuscumque status fuerit) Sul 110; 
Genze (sc. ślub) syo stal myedzi bogem a myedzy 
wszelko żywo duszo, gez to gest na zemy 
(inter... omnem animam yiyentem universae 
carnis, quae est super teriam) B Z  Gen 9, 16; 
Na wszelykyem myeszczye, na gemsze bi bila 
parnyocz (in omni loco, in quo memoria fuerit) 
gymyenya mego, przydo k tobye B Z  Ex 20, 24; 
Która bi syo dotkla... wszelykyey rzeczy, gesz 
pokalyacz mosze (omnis rei, quae polluere 
potest)..., zgynye z lyudu swego B Z  Lev 7, 21; 
Wszelyka dussa, ktorassz bi yadla krew (omnis 
anima, quae ederit sanguinem), zgynye z lyudu 
swego ib. 7, 27; Czoszkoli syo napirwey przedrze 
ziwota (leg. z żywota) wszelkego dobitka, gesz 
to syo offyeryge panv (cunctae carnis, quam 
offerunt dom ino)..., k twemv prawy bodze 
B Z  Num 18, 15; Wszelkye dobitczo, gesz to 
nyeciste iest (cmne animal, quod immundum 
est), wiplaczicz kazesz ib .; Takyesz vczinisz... 
o wselk.ey rzeczi brata twego, która bi syo 
straczila (de omni re ..., quae perierit) B Z  
Deut 22, 3; Thymszye obyczayem o wszelkye 
gydacze gymyenye (de omnibus rebus mobili- 
bus), czo czlowyek pvsczy szwey (leg. z swej) 
obrony, [yako] gest prawo O rtO ssol 82, 2, 
sim. O rtM ac 111; Nye w samym chlyebye 
szyyye czloyyek, alye ve ysszelkym sloye (Rozm  
196: wschelykym slovem), chtore pochodzy 
z vsth boszych (in omni verbo, quod procedit 
de ore dei Mat 4, 4) EwZam  300, sim. XV 
in. R  XXIV 71; Posiał (sc. Jesus) ye po dw (leg. 
dwu) do każdego myastha y do wschelykey 
zyemye, gdzy<e)koly myal przydz (in omnem 
ciyitatem et locum, quo erat ipse yenturus 
Luc 10, 1) Rozm  310; Vschelka rózgą, która 
noszy ovocz (palmitem... omnem, qui fert 
fructum Jo 15, 2), okopa y oczysczy ib. 567; ~

To mylosyerdze vczyn se mno na wszelkich 
myeszczoch, kodi syo obroczymi (in omni loco, 
ad quem ingrediemur) B Z  Gen 20, 13; *Odda- 
lismi... wszelka myasta, ges to so ystawyona 
(tulimus... omnes civitates, quae sitae sunt) 
na równi B Z  Deut 3, 10; Zagładził Zamri 
wszitek dom Baazow... prze wszelke grzechi 
Bazowi a grzechy H ela..., gymysz zgrzeszily 
(propter uniyersa peccata..., qui peccaverunt) 
B Z  III Reg 16, 13; Chodziły sinowye israhelsci 
we wszelkich grzechoch Ieroboamowich, gesz 
czinyl (in universis peccatis, quae fecerat) B Z
IV Reg 17, 22; Lyokly syo wszelcy narodo- 
wye, gisz biły v okolę naszem (universae gentes, 
quae erant in circuitu nostro) B Z  Neh 6, 16; 
Przyszasznyczy mayą szyedzecz na lawyczy 
[y] w sandze kv prawu o swelkye rzeczy (O rt
M ac 121: wszelkyey, leg. w wszelkiej, rzeczy), 
ocz sand zagayą O rtO ssol 89, 2; ~  ~  Ta yest 
wyara krzyestanska, yosz alysz wszelky (quisque, 
P u l: wszelyky, sim. ib. 2) werne y twardo we- 
rzycz *bodze, zbawon bycz ne może FI Ath 40, 
sim. ib. 2, M W  8 b. 114a, etc.; Szvacz szwatho 
y nyedzelą, tho gą yzelkyemw vyelą D ek  VI; 
Jaczem lipyecz, szodmy v rzadzye, tu szyec szano 
wszelky gydzye ca 1455 D óbr 324; A k themv ma 
wszelky (quilibet) pamyątaczi, aby czeladzi 
szvoyą wiosną ku bozey sluzbye przypravyal 
1484 Reg 717; Wsselky (sc. towarzysz rzemiesła 
krawieckiego) swych (leg. z swych, sc. pieniędzy) 
w kolo podług obyczayy ma wlozicz quarthnyk 
1491 R K JŁ  VII 56; Ova przyschła godzyna..., 
yze pobyezyczye yschelky (unusquisque Jo 16,32) 
kv svemv ymyenyy Rozm  575; ~  Ibant omnes, 
ut profiterentur singuli, aby wysnawaly wschel
ky, in suam ciuitatem (Luc 2, 3) XV med. SK J
V 252; ~  każdy w granicach wytyczonych  
zdaniem przydawkowym : Quia omnis, swelky 
(Rozm  266: każdy), qui irascitur fratri suo, 
reus erit iudicio (Mat 5, 22) XV in. R  XXIV 74; 
Wszelke, które otwyera szywoth (omne, quod 
aperit yulvam) rodu samczowego, mogę bodzye 
B Z  Ex 34, 19; Takos yest wschelky, który szye 
yrodzyl z ducha syyątego (omnis, qui natus 
est ex spiritu Jo 3, 8) Rozm  237, sim. ib. 238. 
246, etc.; ~  Zaly wizwolyly bogowye pogansci 
wszelke, gesz pokazily (singulos, quos vasta- 
yerunt) oczczowye mogy? B Z  IV Reg 19, 12; 
Wszedł kroi do domv boszego... y wszelci, gysz 
bidlyly (universi, qui habitabant) w Ierusalemye 
s nym ib. 23, 2; Wszelky, którzy mayą gymye
nye... zs prava (om nes..., quibus de iure 
facultas affuerit), mayą ydzielaczy testamenth 
1484 Reg 715.

2. 'którykolw iek z  wielu, jak iko lw iek , omnis,
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quivis9 ąuilibet': Taky starostha, rzanczcza albo | 
wschelky vrzandnyk (quisquis officialis) wschitka i 
gymyenya yego ma dacz na rankoyemstwo i 
Sul 111; Xąnząn... i yego vrząndnyczi wschelczi j 
(sui officiales quicumque) ot ludzy... targowego 
braacz nye mayąn Sul 112; Vrząndnyczi ot ludzy 
ktorichkoly albo wschelkich (ab hominibus 
quibuscumque) s xansthwa xandza lana... 
targovego braacz nye mayąn ib .; Gdi ktori 
slachczicz zyemyanin albo wschelky przebiwacz 
(quivis incola), albo poddanyecz... konya... od 
zlodzyeya odyanlbi ib .; Taky przebiwacz... 
dobrovolnye poydzye, gdzye yemu lubo, wschel- 
ky<e> ygabanye oddaliwschi (quovis cessante 
impedimento) ib.; Czlowyek może szwe dzye- 
dzyczthwo y gymyenye wszelkye dobrze do- 
bythe... gyednym personam po gyedney drugey 
dacz O rt M ac 76; Acz gych (sc. przysiężnikow) 
mnyey nye może bicz albo acz gych nye wyaczey 
trzebą kv wszelkyey rzeczy O rtO ssol 86, 3; Tako 
(pro kako) wyele przyszasznykow ma bycz 
namnyey ku gayonemv sandowy o szwelka rzecz 
(O rtM ac  118: o wszelka rzecz), aby mogl woyth 
sadzycz? ib. 87, 1; Mocz wszelkyego lekarzą za 
zakon autoritas medici... pro lege XV p. post. 
P F  III 290; ~  po zaprzeczonym  orzeczeniu, 
nadto po  przyim kach  bez, przez 'żaden, nullus': 
Y ne *panvye mne wszelka (Pul: wszelyka) 
krzywda (omnis iniustitia) FI 118, 133; Bo ne 
sprawon bodze przed oblyczym twogym wszelky 
szywy (omnis vivens) FI 142, 2, sim. Pul\ Nye 
cradny rzeczy wszelkey yego (D ek  II 1: nye czyn 
<k)radzewszthwa żadnego) D ek  II 4; Nye *pa- 
zaday szony bratha tw<e)go any wszwelkey 
rzeczy yego (D ek  II 1: thego yszythkego, czo 
yesth yego) ib .; Sic et pater meus celestis faciet 
vobis, si non remiseritis unusquisque fratri suo, 
acz ne othpuszczicze wszelky, gl. yeden iaco 
drugy, brathw szwemu gnew (leg. gniewu, 
Mat 18, 35) ca 1420 R  XXIV 82; Debet amittere 
luendo tres marcas iudicio et parti al. besz 
wszyelkieho fortily 1454 A G Z  XIV 403; Krwye 
wszelykyego swyerzoczya (omnis animalis) nye 
bodzyeczye geszcz B Z  Lev 7, 26; Biskvp... 
kv wszelkemv vmarlemv (ad omnem mortuum) 
owszem nye wnidze ib. 21, 11; Wszelkego dzala 
(omne opus seryile) nye bodzecze czinicz w czasv 
tego dnya ib. 23, 28; Ale wszakosz nye biwali 
s tich pyenyodzi... koscyolu boszemv... wszelke 
ssodi (omne vas) złote a szrzebrzne B Z  IV 
Reg 12, 13; Inermes, id est sine armis al. przez 
brony wszelkyey O rtC el 6, sim. O rtM ac 62; 
Bo gye (sc. pieniądze) dzyal (pro dayal), gdze 
chczal, besz zawady wszelkye (O rtM ac  75: besze 
wszey zawady) O rtO ssol 59, 1; Bo nye badzye

nyepodobno v boga vszelykye slovo (omne 
verbum Luc 1, 37) EwZam  288; ~  we wszelkiej, 
we wszelkim 'pod każdym  względem , omnino, 
plene': Vszyczy, aby we wszelkych (in omnibus, 
M sza  IV: we wschithkych, XII: *wye wschyth- 
kem) zaszczyczenya twego vsczyczeny bychom 
były pomoczą 1424 M sza  III s. 54, sim. VI. XIV; 
Którą obyatha <thy, boże), ve wszelkey (in 
omnibus, M sza  III. XII: ve wszytkeem, VII: 
ve wszyczkyem, IV: we wschythkych, VIII: we 
*wszysthych) <proszymi) blogoslawon[y]ą... 
<vczynycz raczy) XV med. M sza  V s. 261.

3. 'taki, którem u nic nie brakuje, cały, zupełny, 
totus, integer, omnis': Kako dziwne iest ymo 
twoie we wszelikey (Pul: we wszey) zemy (in 
universa terra) FI 8, 1; We wszeliko (Pul: we 
wszelką) zemo (in omnem terram) wiszedl iest 
zwok gich FI 18, 4; Boy se gospodna wszelika 
(Pul: wszelka, sim. FI 96, 5) zema (timeat... 
omnis terra) FI 32, 8; Ale zaprawdo wszelika 
(Pul: prokna) prosznoscz prokni (Pul: wszelky) 
czlowek sziwoczi (universa vanitas omnis homo 
vivens) FI 38, 8; Powiszi se na nebosa, bosze, 
y we wszeliko zemo (in omnem terram, Pul: 
nade wszytkę zyemyę) sława twoia Fl 56, 7, sim. 
ib. 56, 14; Spewaycze bogu, wszelika zema 
(iubilate..., omnis terra)! Fl 65, 1, sim. Pul, 
sim. Fl 95, 1. 97, 6. 99, 1; Poruszi se ad (pro  od) 
oblicza iego wszelika (Pul: wszystka) zema 
(universa terra) Fl 95, 9; Thego *mny schal sze 
wschylkego schercza mego Spow  4; Przezeń... 
yest y thobye, bozye oczczye..., wszelka 
(M sza  VI. VII. XIV: wszythka) czyeszcz y chwa
ła (omnis honor et gloria) ca 1431 M sza  XII 
s. 220, sim. I. VIII; Abyscze byli napelneny 
wsselkyey pelnosczy bosskyey (R  XXV 167: 
wselke pelnosczy boske) vt impleamini in omnem 
plenitudinem dei (Eph 3,19) XV med. S K J 1 114; 
Katherina dicitur a katha, quod est... quasi 
uniuersalis ruina, wschelkye vpadnye<nie), omne 
enim edificium dyaboli in ea vniversaliter corruit 
XV med. S K J  W 284; Od wschelkyey (war. lub.: 
od wselkney) ab omnimoda (ut mulgeatis et 
deliciis affluatis ab omnimoda gloria eius 
Is 66, 11) 1471 M am K al 205; Boy sze yego 
wszelke (Fl: wszitco) plyemyę (timeat... omne 
semen) Israhela Pul 21,25; Poycze gospodnu, bo 
wyelmosznye yczynyl, zyawcze to we wszelikey 
(Fl: we wszey) zyemy (in universa terra Is 12, 5) 
Pul Is 6; Wszelka yyelkoszcz (omnis multitudo 
Luc 1, 10) lyydv była, modlyancz szya osobnye 
czasy kadzenya EwZam  287.

Wszelkny, Szwszelkny f o r m y :  n. sg. m.
i wszelkny EwZam  300. 303. 305. 306; neutr.
I wszelkne EwZam  298, ca 1500 GIKazB I 75; —
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g. sg. m. wszelknego Spow  7; szwszelknego 1410 
Pozn nr 196; f .  wszelknej ca 1470 M amLub 205; 
~  ac. sg. f .  wszelkną ca 1428 P F I 479, EwZam  
300; ~  v. sg. m. wszelkny 1453 R  XXV 212. 213.

Z n a c z e n ia : 1. * każdy bez w yjątku, każdy  
m ożliw y, omnis, universuś: Przethwą (leg. przed 
twą) sywęthą milosczą nye mesz (pro masz) 
nycz thayemnego any szkritego w syerczu 
czloweka wszelknego Spow  7; Jaco Marczin 
Staska, szoltissa, mai bronicz krziwdze oth 
swszelknego czloweka 1410 Pozn nr 796; 
Szvkaymy v nyey (sc. u Maryi) mylosczy, 
wszelkny yyerny szlvga! 1453 R  XXV 212, 
sim. ib. 213; Vyrzy wsze<l)kne (Rozm  177: 
wschelkye) czyalo (omnis caro Luc 3, 6) zbavye- 
nye bosze EwZam  298; Vszelkny (Rozm  209: 
wschelky) czlovyek (omnis homo Jo 2, 10) 
napyrvey dobre vino dava ib. 303; Czyebye, 
navyszy boże, w troyczy gyedyny, wszelkne 
sthvorzenye wszyva ca 1500 GIKazB  I 75; ~  
każdy w granicach wytyczonych zdaniem p rzy - 
daw kow ym : Przetho vszelkne drzevo, chtore 
nye czyny ovocza dobrego (omnis... arbor, 
quae non facit fructum bonum Mat 3, 10), 
bądzye yyczyatho EwZam  298; ~  Thakyesz yest 
wszelkny (R  XXIV 75, Rozm  237: wselki), chtory 
narodzyl szyą yest z dvcha (omnis, qui natus est 
ex spiritu Jo 3, 8) EwZam  305, sim. ib .; Wszelkny 
(EwKReg 43: kazdi, Rozm  238: wschelky), 
chthory szlye dzyala (om nis..., qui małe agit 
Jo 3, 20), nyenavydzy szvyath<ł)oscz<i) ib. 306.

2. *cały, zupełny, totus, plenus, integer’ : 
Vczynily... procuratora... *poleczayocz... *pel- 
no kaszn y *wszelkno mocz, et omnimodam 
potestatem, we wszytkych szwych rzeczach 
ca 1428 P F  I 479; Od wselkney (war. kał.: od 
wschelkyey) ab omnimoda (lit mulgeatis et 
deliciis affluatis ab omnimoda gloria eius 
Is 66, 11) ca 1470 M amLub 205; Vychodzylo 
do nyego Jerusalem y yszelkne Szydostwo 
(Rozm  177: wschytka żydowska zyemya) y wszel
kne krolyesthvo v Iordana (omnis Iudaea et 
omnis regio circa Iordanem Mat 3, 5) EwZam  
298; Przepuscz nynye, bo thako slusza *nasz 
napelnycz wszelkną (Rozm  186. 188. 189: 
vschytką) spravyedlyvoscz (omnem iustitiam 
Mat 3, 15) ib. 300; Gdysz byl zekrczon vszelkny 
(Rozm  190: wschytek) lyvd (omnis populus 
Luc 3, 21) ib.

Wszelnik, Szwelnik, Świelnik bot. 'ostróżka  
wsze nasienie, Delphinium staphisagria L . ' : 
Wselnyk pedicularis 1460 R ost nr 3676, sim. 
ca 1500 ib. nr 5540; *Wsyelnik staphisagria 1472 
ib. nr 303; *W[ye]syelnik stafisagria ib. nr 2810; 
Caput purgium, herba pedicularum, stafisagria,

id est wszelnyk XV ex. GILek 65; Wzelnik 
stafisagria ca 1500 R ost nr 7299; ~  Swyelnyk 
sthaphizagria 1460 R ost nr 3712; *Sweylnik 
pedicularis ca 1465 ib. nr 4497; Swelnyk pedi
cularis ib. nr 4498.

Wszem i wszem 'a ponadto , a po za  tym , 
a nawet, co więcej, praeterea, quin etiam : 
Y wszem quin ymo ca 1428 P F  I 485. ~  M oże  
trzeba poprawić na owszem.

Wszemogący f o r m y :  n. sg. m. wszemogący 
Kśw  av 17. br 10, FI Ath 13. 14, etc.; ~  g. sg. m. 
wszemogącego Kśw  ar 1. dv 14, W ierzę 2. 5. 8. 11, 
etc.; ~  d. sg. m. wszemogącemu Kśw  dv 7, 
Spow 6; ~  ac. sg. m. wszemogącego Kśw  ar 5, 
W ierzę 3. 5. 8. 10. 11, D ek  IV; ~  v. sg. m. wsze
mogący B łaż 322; ~  n. p l. m. wszemogący 
FI Ath 14.

Z n a c z e n ie :  (o  bogu, de deo) 'm ający nie
ograniczoną m oc, omnipotens, cunctipotcns’ : 
Pospesiho so do coscola na modlituo pred boga 
usemogocego Kśw  ar 5, sim. D ek  IV; <Jego)z 
nas douedy bog usemogocy Kśw  av 17, sim. ib. 
br 10, Błaż 321, ca 1450 P F  IV 572; Ta to sloua 
tec to ocec su0ti Sy<meon powiada na i)mo 
bogu ochchu usemogocemu Kśw  dv 7; Rosma- 
gite uidene nalazimy v suotem pisany boga 
usemogocego ib. 14, sim. ib. ar 1, ca 1420 
R  XXIV 83; Takesz wszemoganczy (Pul, M W  
109b—llOa: wszechmogoczy) oczecz, wszemo
ganczy (Pul, M W  llOa: wszechmogoczy) syn, 
szemogoczy (Puł, M W  llOa: wszechmogączy) 
duch swoty (omnipotens pater, omnipotens 
filius, omnipotens spiritus sanctus), a wszakosz 
ne trze wszemogoczy (tres omnipotentes, P uł, 
M W  llOa: wszechmogoczy), ale geden wszemo- 
goczy (omnipotens, Puł, M W  llOa: wszechmo- 
goczy) FI Ath 13—4; Werz0 w bog otcza wsemo- 
goczego (W ierzę 1. 4. 6, e tc .: wszechmogoczego) 
W ierzę 3. 5. 8. 10. 11; Y en... sędzi na prauici 
boga occa wsemogącego (W ierzę 1. 4 .6 ,  e tc .: 
wszechmog0czego, 21: *wszechmatz<n>ego) Wie- 
rzę 5.2.8.11, sim. Spow 2; Sz thych szya wszysth- 
kych grzechów dawam *vynyey *pannu bogv 
wszemogączemu Spow 6; Gospodnye wszemo- 
gocy,... prziymy dzisya nasze dusze! B łaż 322; 
Mocz boga wszemogaczego ca 1500 R  XLVII 
369; ~  Gospodzynyakom0szboyvy0czy,wsze- 
mogoczy (omnipotens Ex 15, 3, BZ: wszechmo- 
goczy) ymo gego Fl Moys 4, sim. Puł.

Wszen cf. Wsz(e)-
Wszetek 'k tórykolw iek z  wielu, jak iko lw iek , 

każdy, omnis, ąuiłibet, quivis': Wszetka (Puł: 
wszelka) lychota (omnis iniquitas) zatka vsta 
*swoyo Fl 106,42.

Wszędy, Szwędy 'w każdym  miejscu, wszędzie
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WSZĘDY WSZYCIEK 391

ubiąue, omnibus lociś*: Nadzeszly czloweka 
swego na zemy abo na wodze, swandy węszmy 
gy, gd[r]zekoly gy nadzesz 1423 RtKon nr 404; 
Mami, yako widawa s<więty) Grzegorz, omow- 
cze wschądi cogiczy, nye, abi o nasz nye mowyli, 
ale bi snacz ludzi ot prawdi swą omową nye 
otraszily XV med. R XXII 247; Chczem, aby 
zly gori nye myal, ale wszady potąpyon Dział 33; 
Wsządycz trzeba luczkyey przyyaszny De morte 
w. 245; Nye osthawysch mnye przez pomoczy 
thwey we wschech vdraczenyach y potrzebyz- 
nach moych wszandy Naw 46; ~  Kolkowye 
stanowy y przystrzeszkowy wszyodi (MamLub 
30: wsądy) około (per gyrum) vdzalal (sc. Bese- 
leel) moszyodzowe BZ Ex 38, 20; Uzrzaw 
(sc. Dawid) Saula spyoc w stanye, a gyni lyud 
wszodi około (per circuitum) gego BZ I Reg 
26, 5; Posiały (sc. synowie izrahelszczy) po wszey 
Samary wszodi wokol (per circuitum) az do 
Iericho BZ  Judith 4, 3; Potem Olofernes zgez- 
dziw wszodi wokol (per gyrum) naydze studnyce 
na poludnye stronye ib. 7, 6.

Wszędzie 'w każdym miejscu, ubiąue, omnibus 
locis5: Slubuyo thwey mylosczy ne zapomynacz, 
*alle wszendze czescz a luboscz czynicz ca 1428 
PF I 481; Vziczi, abich anyola m ego... tako 
mogła czczicz, yszbich iego zasczyczenym wszan- 
dze odyoczie od mych nyeprzyiacziol zasluzila 
M W  127 b; O namylosczywszy panye, nye chodź 
za mna wschadzye! Naw 89; Twa (sc. Maryi) 
chvalą yest wschądzye (undiąue) roznyesyona 
Rozm 23; Zydovye przez yenystya osobno 
wsządzye (ubiąue) były rozploscheny y rozprze
dany ib. 115; Takyez Davyd kyedy był myedzy 
svemy zvolyenyky, nygd yego czyszschy nye był, 
alye vszadzye przeczyv nyeprzyaczyelom v boyv 
nykt ostrzschy y tyardtschy ib. 626, sim. ib. 802.

!Wszglan ąuocunąue equitavi, eąuita-
vi <in) mea bona et ibi [ ..] ministerialis [...] 
wszglan et paratus sum probare 1448 Lub- 
Podk 34. ~  Może należy rektyfikować zapis na 
wzglan<dl) 'obejrzał*, sc. ministerialis.

! Wszla bot. 'cebulka, oszloch, S ciii a mari- 
tima L .': Czebula wszla sąuilla ca 1500 Rost 
nr 7308. ~  Może należy rektyfikować na
wioska albo (w)oszlach.

Wszół zool. twesz głowowa, Pediculus capi- 
tis L.\* Wsol pediculus 1472 Rost nr 1452; 
Herba rothich... pellit vermes a canibus et 
pulices, et wszoly XV p. post. R LIII 63. 

Wszwakoż cf. Wszakoż 
Wszw(e)- cf. Wsz(e)- 
Wszwytek cf. Wszytek 
Wszycek cf. Wszyciek
Wszyciek, Szwyciek czy Wszycek, Szwycek

fo rm y: n. sg. m. wszyciek Kśw ar 4, BZ Ex 
12, 30. 41, etc.; f. wszyćka Gn gl. 71 a; neutr. 
wszyćko Gn gl. 101 b, BZ Ex 38, 24, OrtOssol 
96, 2, etc.; ~  g. sg. f. wszyćkiej Spow 3; neutr. 
wszyćkiego 1395 Kościan nr 73, Spow 3; ~  
ac. sg. m. wszyciek Gn 4 b, BZ Ex 18, 26; szwy- 
ciek Gn 5 a. 176 a ;/, wszyćkę Gn 179 b, XV med. 
PF IV 593, 1493 ZapWarsz nr 1743, etc.; neutr. 
wszyćko Gn 182 a. gl. 74 b, Dek IV, etc. etc.; ~  
v. sg. m. wszyciek BZ Ex 11, 8; ~  /. sg. m. 
wszyćkim OrtOssol 39, 2, XV p. post. RozmPam 
414; f. wszyćką Gn 181 a ; ~  l. sg. neutr. (na) 
wszyćkiem OrtOssol 34 ,1,XV p. post. M szaW l 
s. 55; ~  n. pl. m. wszyćcy cf Wszytek;/ .  wszyćki 
BZ Ex 38, 16, OrtOssol 45, 3; neutr. wszyćka 
BZ Ex 10, 26; ~  g. pl. m. wszyćkich Spow 3, 
Naw 179, XV GIWp 68;/. wszyćkich ca 1500 
GIKazB I 54; ~  d. pl. m. wszyćkim Spow 3, 
OrtOssol 80, 2, XV p. post. R I s. XLVII; -  
ac. pl. m. wszyćki Pul 144, 2, XV ex. MacDod 
139; / .  wszyćki 1421 ArchCastrCrac I 570, 
ca 1428 PF I 481, BZ Ex 20, 1, etc.; neutr. 
wszyćka Gn 179 a; wszyćki BZ Ex 9, 25; ~  
v. pl. m. wszyćcy cf. Wszytek; / .  wszyćki FI 
102, 21; cf. Wszytek; neutr. wszyćka FI 102, 22; 
~  i. pl. m. wszyćkimi ca 1420 R XXIV 81; ~  
/. pl. fi (we) wszyćkich XV p. pr. PF V 35, 
ca 1500 GIKazB I 29. ~  W formach umownie 
przyjęto postać z -ć-.

Z n a czen ia : 1. 'występujący w pełnej liczbie 
nie wyłączając nikogo ani niczego, każdy z wielu 
istniejących, każdy bez wyjątku, każdy możliwy, 
omnis, cunctus, unusąuisąue : Blogoslawcze panv, 
wszyczki (Pul: wszystky) syly yego (omnes 
yirtutes eius)! FI 102, 21; Blogoslawcze panv, 
wszyczka (Pul: wszystka) dzyala yego (omnia 
opera eius)! FI 102, 22; Spovyadam sya bogv... 
y wssyczkym (Spow 4: *wszykym, 2. 6: wsem) 
svyatym... mych wssyczkych (Spow 6: wszysth- 
kych, 1.2: wszech) grzechów Spow 3; Tunc erit 
tibi gloria coram simul discumbentibus czeszcz 
przede wsziczkimi *szedzoczimi (Luc 14. 10) 
ca 1420 R XXIV 81; Extunc amittent suam 
causam pro omnibus causis vlg. o wssicczki 
rzeczi 1421 ArchCastrCrac 1 570; O thy wszyczky 
rzeczy prosszę thwey mylosczy, aby były tha- 
gemny medzy mno a medzy thobo ca 1428 
PF I 481, sim. BZ Ex 20, 1; Wsziczky szyola 
polna (cunctam herbam agri) zbił grad BZ 
Ex 9, 25; Wsziczka stada (cuncti greges) poydo 
s wamy ib. 10, 26; Wsziczky oponi przystrzesz- 
kowe (cuncta atrii tentoria) s byalego lnu 
przesukow<an)ego [a] zedkani bili ib. 38, 16; 
Ten czlowyek... ma pokupycz... woythowy 
tesz wyny, gelye wszyczkym (OrtMac 108:
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wszyszthkem) przysząsznykom OrtOssol 80, 2; 
Onze mye thez thwoya proszba od wschyczkych 
grzechów (a peccatis cunctis) nyechay omygye 
Naw 179; Est princeps svmmus, ad quequem 
(pro quemque) negocia, na wszyczky *potraby, 
nvmmus X V p. post. P F III 289; Iesw Criste..., 
któryś fsyckyh zasmwconyh gesthes pocesenye 
XV ex. GIWp 68; Xpus autem ut bonus miles 
volens se exhibere suo inimico, in omni, po 
wsyczkych, platea secutus est eum ca 1500 
GIKazB I 29; Dedit ei (sc. Iesus bono homini) 
de singulis, ze wsyczkych, suis wlneribus miram 
dulcedinem ib. 54; Yze wschyczky czyaczyyy 
ych lączysk na yeden czass robaczy zgrysly 
Rozm 629; ~  Nyewyasti... dały soo ... szyrszly 
koszey, dobrowolnye, pokornye, wlostnye wszicz- 
ko (propria cuncta) dawayocz BZ Ex 35, 26; 
Then thwoy gnyew wschiczko sthworzenye... 
poznąlo XV ex. MacDod 138; — każdy w grani
cach wytyczonych zdaniem przydawkowym: Tha 
to fszyczka snamona, choszcy ge gest byl kegdy 
nasz Xc miły pres ktorego suothego czynił, 
gesczecz yothsza czuda pres sv0tego Gana 
gestcy ge on byl... strogyl Gn 179 a; Po gego 
smyerczy mayą szostacz wszyczky (OrtMac 53: 
wszyszthky) nyewyesczkye rzeczy, czo gym po 
nyemyeczku dzyeyą gyerda, <u> poszlednye 
zony OrtOssol 45, 3; Yzbych w them mogła 
przewyczyazycz wschyczky zloszczy moye, kto- 
rem popelnyala Naw 171; ~  Winydzy ti a wszi- 
czyek lud, gensze poddan gest tobye (omnis 
populus, qui subiectus est tibi) BZ Ex 11, 8; 
Wsziczko złoto, czsosz go gest strawyono (omne 
aurum, quod expensum est) na roboczye..., 
cztyrdzeszczy libr bilo ib. 38, 24; ~  ~  Na tern 
*drogu biły czasky cztyrzy... y kroszky przez 
wsziczky (per singulos simul) BZ Ex 37, 20; 
Bi gednego nyescząsczye wsschyczkym syą nye 
dostało (ne unius infortunium aliis imputetur) 
XV p. post. R I s. XLVII; Wschyczkj pobył 
nyebeszkj leph XV ex. MacDod 139; ~  Et hoc 
totum habemus in sancta cruce Christi a tocz 
so nam fsyczko f sv0tem crisv vk<azuje) Gn 
gl. 101 b, sim. OrtOssol 96, 2. 103,3; Cszo *Swo- 
thoslaua ygednano s *Katharzino, tho yest 
wsziczko szapłacil 1402 Kai nr 59, sim. 1405 
SKJ III 195, 1438 Pozn nr 1598; Anym gyego 
*okroda wszał, na ktorim mai sedlycz, ale 
wsyczko s pełna dzerszal 1427 Kai nr 963, 
sim. 1419 Czrs 224, XV med. S K J l l l .  73, etc.; 
Wszyczko (omnia, FI: wszitko) poddał yes pod 
nogy yego: owcze y skot wszytek y natto 
wszytek zwyerz polny Pul 8, 7, sim. ca 1500 JA 
IV 94; Diuersus potus iniqus sit tibi totus 
wszyczko gest szlozlywe XV p. post. PF III 290;

~  każdy w granicach wytyczonych zdaniem przy
dawkowym: Wecz me Woyczech wraczil, s tego 
me wsiczkego yiprauil 1395 Kościan nr 73; 
Nuncciauerunt domino suo omnia, que facta 
fuerunt powedzely... panu yego *wyszczko, 
czosz szo yeszth dzalo (Mat 18, 31) ca 1420 
R XXIV 82; O którą pomocz yogenną Bolesta 
na myą zalowal o tom o wszyczko sz bracza 
ygednan 1434 ZapWarsz nr 624 a; Caritas... 
omnia suffert, omnia credit wszyczko wyerzy, 
czokoly zaleszy kv zbawyeny (I Cor 13, 7) XV 
med. SKJ I 71, sim. BZ Ex 13, 12. 19, 25, etc.; 
Czokoly go (sc. jimienia) yest, to ona ma 
wszyczko (OrtMac 140: wszythko) wzancz Ort
Ossol 102, 4, sim. OrtMac 68; ~  po wszyciek 
czas, przeze wszyćki dni *zawsze, na zawsze, 
omnibus diebus, semper, in aeternum : Którzy 
szodzyly lud po wszyczyek czasz (omni tempore) 
BZ Ex 18, 26; Przese wszyczky (FI: swytky) dny 
(per singulos dies) blogoslawycz cze będę 
Pul 144, 2; ~  ten wszyćko 'ten właśnie, ten sam, 
tenże, idem, ipse : Bocz w ten wsziczko dzyen 
(in eadem enim ipsa die, Biblia taborska: nebot’ 
w tyź wśe geden den) wywyodo wasz sboor 
z szemye egipskyey BZ Ex 12, 17; ~  nade 
wszyćko f więcej niż cokolwiek, przede wszystkim, 
maxime, imprimis : Milui nade wsziczko boga 
wschemogoczego Dek IV.

2. *którykolwiek z wielu, jakikolwiek, każdy, 
omnis, quivis, ąuilibet': Gdyby waszy myescza- 
nye... k nam pyszaly, aby wszyczkym (Ort
Mac 44: wszelkym) obyczagem chczely dzyer- 
szecz prawo..., yako my dzyerszymy OrtOssol 
39, 2; Day nąm ... thą myloscz, bychom wszgar- 
dzyly wszyczką *szlosz XV ex. GIWp 29; ~  we 
wszyćkiem, we wszyćkich rzeczach 'całkiem, 
zupełnie, pod każdym względem, omnino, plene, 
integre : Jan, szluga wasz, we wsziczkych rze
czach chczą bicz wasz XV p. pr. PF V 35; Yez 
<obyatowane) thy, boże, ve wszyczkyem (in 
omnibus, Msza III. XII: ve wszytkeem, IV: we 
wschythkych, V: ve wszelkey), <proszimy), 
przyezegnane... <yczinicz raczy) XV p. post. 
Msza VII s. 55.

3. *taki któremu nic nie brakuje, cały, zupełny, 
totus, integer, omnis': Vslisew to crol Ezehias 
y usicek lud jego... ydeho Kśw ar 4, sim. BZ 
Ex 12, 30. 41. 18, 23. 20, 18; Ysczy on ten to 
fszyczek svath f sw (leg. swu) roku gestcy gy on 
byl sgromadzil Gn 4 b; Isbicz ten tho svyczek 
svath popyszacz bilo mano Gn 176 a, sim. 
ib. 5 a; Gesthcy mv on thamo sfwogo fszyczką 
tagemniczo vkaszal byl Gn 179 b, sim. XV med. 
PF IV 593; Gdisbicz on sam se fszyczko nebesko 
ryszo k nemu nauedzil Gn 181 a; Thacz szo była

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WSZYCIEK WSZYSTEK 393

swoga mastha, grody y ... fsyczko bogadstwo j 
sprzedała Gn 182 a, sim. Gn gl. 74 b, OrtOssol | 
21, 4. 97, 2, XV p. post. R I s. XLIII; Ga gesm i 
barso ymoczona y vranona, yse sobo fsiczka ne 
flodzo Gn gl. 71 a; Davam sya yynyen bogv..., 
yssem boga... nye myloval ze wssyczkyey 
(Spow 4: wszytkye) dussze, ze wssyczkyego 
(iSpow 4: wszythkego) syercza mego Spow 3; 
Czy... dały nathemyast volacz na wszyczkyem 
myesczye (super totam civitatem) OrtOssol 
34, 1; Jakom sya ya s Yakvbem yednal, ysch my 
Jacub myal zapyshacz wsyczka czascz koslow- 
ska... y wsyczka polovycza w gayv 1493 Zap- 
Warsz nr 1743; Kazał Pylat stclyecz... p;zygo- 
towacz... przed wszyczkym ludem XV p. post. 
RozmPam 474; Oretur deum... za wsyczka rada 
huius corone Polonice XV ex. SKJ I 148.

Wszylnica bot. 'ostróżka wsze nasienie, Delphi- 
nium staphisagria Lż: Wssilnicza staphisagria 
1472 Rost nr 300.

Wszystek, Szwvstek, Szystek f o r m y : n. sg. m. 
wszystek FI 66, 3. 5. 71, 18, 1453 R XXV 212, 
etc. etc.; f. wszystka FI 65, 3, 1426 Msza IV 
s. 316, Sul 54, etc.; wszytska XV ex. SKJ I 145; 
wszyska XV p. post. Zab 539; neutr. wszystko 
FI i Pul 1, 4. 95, 11, Sul 37, etc. etc.; ~  g. sg. m. 
wszystkiego 1458 AGZ XI 435;/. wszystkie 1453 
PawSejm nr 114; wszystkiej 1424 Msza III s. 54, 
BZ Jos 2, 18; neutr. wszystkiego 1430 Pozn 
nr 1526, ca 1450 PamLit IX 318, Naw 117, 
XV ex. MPKJ II 318; ~  d. sg. m. wszystkiemu 
EwZam 292; ~  ac. sg. m. wszystek FI 8, 7. 34, 32. 
37, 6, etc. etc.; wszytstek BZ Num 21, 34; 
szwystek 1477 AGZ XVIII143; wszystkiego 1426 
Pyzdr nr 826; / .  wszystkę FI 40, 3, FI i Pul 70, 15, 
Sul 3, etc. etc.; neutr. wszystko FI I Prol 4, 1415 
Kai nr 504, Sul 40, etc. etc.; ~  v. sg. f. wszystka 
Pul 95, 1. 97, 6. 99, 1; neutr. wszystko Pul 102, 1, 
Naw 87; ~  i. sg. m. wszystkim 1424 Msza III 
s. 51, BZ Jos 23, 14, OrtMac 21, etc.;f. wszystką 
BZ Deut 31, 7, Rozm 232; neutr. wszystkim 1418 
Pyzdr nr 544, BZ Deut 26, 11. Jos 7, 24, 1482 
MMAe XVI nr 653; — /. sg. neutr. (o) wszyst- 
kiem Sul 68. 74; wszystkim EwZam 287. 297; ~  
n. pl. wszyscy Rozm 120; m. wszystcy FI 6, 10. 
9, 17. 21, 7, etc. etc., Rozm 13; wszytcsy FI 
101, 27; wszyscy Bogur C, OrtMac 54. 64, etc. 
etc.; wszystki FI 17, 25. 94, 5, Pul 66, 6, etc.; 
f. wszystki FI 34, 11. 41, 10. 55, 5, etc. etc.; neutr. 
wszystka FI 49, 11. 71, 18, FI i Pul 81, 5, etc., 
Pul 144, 10; wszystki Pul 103, 28, EwZam 290, 
Rozm 4; wszyscy Rozm 809; ~  g. pl. m. wszyst
kich Spow 6, Sul 6. 23, etc. etc.; wszyskich 1418 
Kai nr 644; / .  wszystkich Sul 49, Naw 185; 
neutr. wszystkich Sul 20. 71, BZ Deut 21,2; —

z/, pl. m. wszystkim 1424 Msza III s. 62, Sul 3. 29, 
etc.; wszystkiem OrtMac 108, Rozm 30; / .  
wszystkim Rozm 17; neutr. wszystkim BZ 
Deut 20, 15; ~  ac. pl. wszyski EwZam 296; 
m. wszystki FI 20, 8. 49, 12. 73, 18, etc. etc.; 
wszyski EwZam 306; wszystkie Pul 86 arg.;

| wszyscy (?) Rozm 763; / .  wszystki FI 19, 6, 
FI i Pul 21, 18. 87, 7, etc. etc.; szwystki 1438 
R XXII 353; wszystkie Pul 110, 2, Rozm 17. 41; 
neutr. wszystka FI 11, 3. 51, 4, FI i Pul 72, 28, 
etc., Pul 144, 9; wszystki FI 98, 9, Sul 20, XV 
p. post. GIDom 47, etc.; wszystkie 1446 TymSąd 
144; ~  v. pl. m. wszystcy FI 46, 1, FI i Pul 48, 1. 

j 96, 8, etc., ca 1500 PieśniWlad 175; wszycsy 
a. wszyćsy FI 102, 20; wszyscy Bogur CE, 1456 
Msza VI s. 261, sim. XIV, Naw 185, etc.; 
wszystki FI 65, 15, Pul 148, 9; / .  wszystki Pul 
102, 21. 148, 2 .3 .1 ;  neutr. wszystka Pul 102, 22; 
~  i. pl. m. wszystkimi XV med. MacDod 35, 
Rozm 625; wszystkiemi 1466 TymWol 49; ~  
/. pl. (na) wszystkich 1423 AKPr VIII a 162; 
m. wszystkich BZ Num 23, 29;/. wszystkich 1435 
Pozn nr 1652, Sul 5. 63, etc.; neutr. wszystkich 
Sul 68, BZ Deut 28, 25, EwZam 293.

Z n aczen ia: 1. fwystępujący w pełnej liczbie 
nie wyłączając nikogo ani niczego, każdy z wielu 
istniejących, każdy bez wyjątku, każdy możliwy, 
omnis, cunctus, unusąuisąue : Zamoceni bodzcze 
silno wszistcy (Pul: wszytczy) neprziiacele mogi 
(omnes inimici mei) FI 6, 10, sim. ib. 21, 7. 39, 22, 
etc.; Sgladzy gospodzin wszistka (Pul: wszelkye) 
vsta lsciwa (universa labia dolosa) FI 11, 3; 
Bo wszistky (Pul: wszytky) sody gego (omnia 
iudicia eius) w obezrzenu moiem FI 17, 25, 
sim. Pul 118, 160; Napełni gospodzin wszistky 
(Pul: wszytky) prośby twoie FI 19, 6, sim. FI 
i Pul 87, 7, etc.; Zliczili so wszistky coscy moie 
(omnia ossa mea) FI 21, 18, sim. Pul, sim. 
Pul 102, 3, etc.; Wszistky (Pul: wszytky) wiso- 
cosci twe (omnia excelsa tua)... na mo so szły 
FI 41, 10, sim. ib. 34, 11, Pul 6, 2. 21, 14; Wszist- 
czi (Pul: wszytczy) ludze (omnes gentes), 
cleszczicze rokama! Fl 46, 1, sim. FI i Pul 96, 8, 
etc., ca 1500 PieśniWlad 175; Bo moia so 
wszistka (Pul: wszytka) zwerzota (omnes ferae) 
lassow Fl 49, 11, sim. ib. 71, 18, Fl i Pul 95, 12, 
BZ Ex 16, 22; Poznał iesm wszistky (Pul: 
wszytky) ptaki nebesske (omnia yolatilia caeli) 
Fl 49, 12, sim. ib. 73, 18. 74, 10, etc.; Miłował 
ies wszistka (Pul: wszytka) słowa (omnia verba) 
zdradnosci Fl 51, 4, sim. Fl i Pul 72, 28. etc., 
Pul 144, 9; Przecywo mne wszistky (Pul: 
wszytky) misli gich (omnes cogitationes eorum) 
we zle Fl 55, 5, sim. Pul 145, 3, Rozm 17; Pobił 
wszistka pirzwenota (omne primogenitum) w ze-
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mi Egipta FI 77, 56, sim. Pul, sim. Pul 134, 11. 
135, 21; Porusz0 se wszistka zaloszena (omnia 
fundamenta) zeme FI 81, 5, sim. Pul, sim. 
Pul 67 arg. 144, 10; Bo wszistczi dnowe {Pul: 
wszystky dny) naszy (omnes dies nostri) zaginoli 
so FI 89, 9, sim. FI i Pul 97, 5; Bo w rocze iego S0 
wszistky {Pul: wszystczy) craie (omnes fines) 
zeme FI 94, 5, sim. Pul 66, 6; Ti milosciw ies bil 
gim a mszczo wszistky nalazena {Pul: nalyazy) 
gich (in omnes adinventiones eorum) FI 98,9, 
sim. Pul; Abich rczproszil... wszistky stroiocze 
lichoto (omnes operantes iniąuitatem) FI 100, 11, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 3, 7, etc.; Blogoslawcze 
gospodnv, wszyczsy {Pul: wszystczy) angeli yego 
(omnes angeli eius)! FI 102, 20; <Obi)nyony 
wszistki rzeczi w formo sluszeb<ną> XIV ex. 
Pocz 232; Wszysczy {Bogur D: wszyczy) szwya- 
czy, pr[z]osczye..., byśmy s wamy bydlily 
Bogur CE; Jaco Janek nade wszistki rancoyme 
ranczil Goluthowskemu 1403 RtGn nr 144; 
Tym, panye, y wszystkim {Msza IV. VI. VIII. 
XIV: wschithkym, I. VII: *wszthkym, XII: 
swszythkym) w Yesu *Creste odpoczywayo- 
czym (omnibus... ąuiescentibus) myasto ochlo- 
dzenya... aby odpusczyl, prószymy 1424 Msza 
III s. 62, sim. BZ Deut 29, 15; Przes gegosz 
(se. Jesu Krysta) ta wszistka zawszdy dobraa 
(haec om nia... bona, Msza IV. VI. VIII. XIV: 
tho wschythko... dobre, XII: tho wszyczko... 
dobr[i]e) tworzisz 1424 Msza III s. 63; Iaco mne 
łan wsziszthky liszti mai wroczicz a yenegosz mi 
ne frcczil 1426 AKPr VIII a 48; Ysz gest Krczon 
w thych wszistkych rzeczyach praw przeczyw 
krolyewy 1435 Pozn nr 1652; Propter quod 
abicientes omnem immundiciam, oddzwczye 
{leg. odrzućcie) swysthky nyeczysthoty, et abun- 
danciam malicie (Jac 1, 21) 1438 R XXII 353; 
Hoc debet solvere omne concordanciale al. 
wschistkye <je)dnanya 1446 TymSąd 144; Abi 
interdicth..., czo *przethym ve wszystkych 
cirkwach (per omnes ecclesias)... chowan Sul 5, 
sim. ib. 63. 79, Dział 63; A bi... podług... 
stathvt... wszystczi a kaszdi sąndze (omnes et 
singuli iudices)... myeli sząndzicz Sul 6, sim. 
Dział 6, sim. Sul 53; *Gdzysz wszystki wsta- 
wyenya (cmnes constitutiones) y statuta wkla- 
dayą rzeczaam... przydączym Sul 20; Chceemi, 
abi nasza wstawyenya wszystka (omnes nostrae 
constitutiones)... nye patrzyli przemynąlich... 
rzeczi ib.; Wstawyami, abi pospolycze wszystcy 
szolthissy (omnes sculteti, Dział 10: kaszdi 
szoltys)... n a... woyną... szły Sul 23, sim. 
ib. 44. 49; Zapowyedayącz... wszystkym sąn- 
dzaam (quibuslibet iudicibus) y podsandkoom, 
aby... nye dawały kthorych pozwoow Sul 29,
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sim. Ort Mac 67, EwZam 299; Ze wszysthkych 
{Dział 40: wszythkych) vyn (de omnibus poenis) 
za rany... skazanich dwye cząnsczy bolączemv... 
dacz przykazvyemy Sul 49; Wszysthczy wyeszny- 
cze (omnes villani, Dział 62: wszystka wiesz)... 
vyszcza volną mocz mayą myecz Sul 61; W gych 
(sc. kapitułach) wsysthkych o them szą dothycze 
gynako ystawyenye vyslownyeysze Sul 68; Mozę 
wszysthky swynye (omnes scrophas) zagyącz 
Sul 69, sim. Dział 59; Gdisz wszysthkim (omni
bus) gyalth gest oth wszysthkych praw (ab omni
bus iuribus) zapowyedan {Dział 65: wszythka 
prawa zakazvyą gwałty) Sul 71; Tedy dzewkam 
[s] wsisthky dzedziny (omnes hereditates) y gy- 
myenye spadnye oczcysne (Dział 66: gymyenye 
wszystko oczczowskye) Sul 72; Gesz {sc. opra
wienie) wszisthko (quae omnia) dzeczem ma szą 
dostacz Sul 75; Thako nam pomoszy bog 
y wszystczy szwancza {OrtMac 64: wszyszczy 
szwyaczy, Zab 539: wszyska sszwancza) 1450 
RTH  III nr 293; Albocz waas kaszo wszistky 
scynacz Blaż 322; Mocz boga oczcza... racz bycz 
s namy se wszysthkymy {MacDod 120: sze 
wszythkymy sz namy, R XXIV 373: s namy se 
wswythkemy) XV med. MacDod 35; Pamathay, 
pane,... sług... y tesz wszystkich {Msza IV. VII: 
wschythkych, XII: wsech) stogyaczych (omnium 
circumstantium) przy boszey slusbe XV med. 
Msza V s. 260, sim. Sul 6, etc.; Przipraw 
tilkey scopow... na wszistkich oltarzoch BZ 
Num 23, 29; Wkład {sc. Balaak) czelcze 
y scopi na wszistki ołtarze (per singulas aras) 
ib. 23, 30; Zmyerzo od myasta tey marchi 
wzdal wszistkich myast (singularum... civita- 
tum) około BZ Deut 21, 2; Rosproszon soocz 
po wszistkich krolewstwach (per omnia regna) 
na zemi ib. 28, 25; Wiwyodlasta Raab... 
y przirodzone wszistki gey BZ Jos 6, 23; Nyszly 
tho raczcze wszyszcy (consules omnes, OrtOssol 
53,4: wszythczy raczcze) nany chczyely wysznacz 
OrtMac 66, sim. Rozm 29, etc.; Ten człek... 
ma pokupycz... woythowy thylesz, yle wszyszth- 
kem {OrtOssol 80, 2: wszyczkym) przyszyaszny- 
kom OrtMac 108; Aby ta pany wszyszth<k)ych 
długów (omnia... debita, OrtOssol 87, 3: 
wzythky dlugy) polowyczą pomogła placzycz 
ib. 118; Gdysz wszyszczy {OrtOssol 103, 1: 
wszyczy) ludze (singuli homines) Zydy szowa 
kurwymy szyny ib. 140, sim. 1491 RKJŁ VII 58, 
etc.; lako... Trzascze kmyeczy... s pomoczami, 
yrzandem y se wschystkyemy vzytky... nye 
trzymam silą 1466 TymWol 49; Podług thego 
bądze pissaan ludzy vszystkych ocec Adaam 
Park 412; Abych... wypowyedzyal wszystky 
{FI: wszelike) dzywy twoye (universa mirabilia
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tua) Pul 25, 7, sim. Fl i Pul 104, 2; Vszyma 
poczyycze... ,  wszystczy (Fl: ktorzicoli) zyemya- 
nye (quique terrigenae)! Pul 48, 2, sim. ib. 
148, 11; Yze Xpus czerekwe swoyey... vsta- 
wyona (pro vstawyenya) mymo wszystke ysrahel- 
ske koszczcly mylowal Pul 86 arg.; Blogoslawcze 
bogu, wszystky (Fl: wszyczki) szyły yego 
(omnes yirtutes eius)! Pul 102, 21, sim. ib. 
148, 2. 3. 7; Blogoslawcze bogu, wszystka 
(Fl: wszyczka) dzyala yego (omnia opera eius)! 
Pul 102, 22; Wyelyka dzyala boża, wynalyezyona 
we wszystke (Fl: wszytky) *wolyey yego (in 
omnes voluntates eius) Pul 110, 2; Wszystky 
(Fl: wszytky) kazny twcye (omnia mandata tua) 
prawda Pul 118, 86, sim. ib. 110, 7. 118, 172, 
etc.; Chwalcze boga,... góry y wszystky (Fl: 
swytky) pagorky (omnes colles), diwa owocznay 
wszystky (Fl: wsytky) czedrowye (omnes cedri)! 
Pul 148, 9; Wszystky (Fl, M W  111 b: wszytky) 
trzy parsony (totae tres personae) pospolycze 
wyekuyszcze sobie so y równe Pul Ath 24; 
Zlosczywa yesthem, az szye sthrascha wszysthky 
sthawy ve mnye Naw 89; Wschysczy angyeli 
(omnes sancti angeli) y archangyeli boży, 
spomozczye mye! Naw 185; Proscha wasz 
wschysthkych moczy nyebyeskych (omnes vir- 
tutes caelorum) ib.; Si distribuero omnes 
facultates, wszystky gymyenya, meas (I Cor 13,3) 
XV p. post. GlDom 47, sim. EwZam 301, XV ex. 
MPKJ II 317; Otho stand blogoslavyoną myą 
rzekną vszystky rodzaye (omnes generationes 
Luc 1, 48, M W  139 a: wszitci rodzaiowie) 
EwZam 289, sim. ib. 286, Rozm 7; Po wszysth- 
kych górach (super omnia montana Luc 1, 65, 
PF IV 579: po wszytkyey gorzye) zydowskych 
były obyayyone wszystky (PF IV 579: wszitky) 
slova thy (omnia verba haec) EwZam 290; 
Zebrawszy vszystky kszyazata (omnes principes 
Mat 2, 4) kaplanskye badał szyą od nych 
ib. 293; Vczyeszy nasz wszysthky szmathne! 
ca 1500 Pieśni Wład 174; Badą yemv dany 
vschystky krolewsthwa (cuncta regna) tego 
svyata: nyebo, pkyel y wschystko styorzenye 
Rozm 4; Maria... wschystkym tern dzyevyczam 
(omnibus sanctis his ancillis) była myła ib. 17; 
Badzyesch povyschona nade wschystkye nyevya- 
sty ib. 41, sim. ib. 17; Wschysczy dzyeczy 
(totius villae pueri) k nyemv szye zebrały ib. 120; 
Ktorysch (sc. lwowie) wschysczy (qui simul) 
poskoczyly k nyemv ib. 138; Ta zyyerzata 
yyeczschy rozvm maya nysch vy wschysczy 
(vos omnes) ib. 140, sim. ib. 252, etc.; Yako myły 
nasch zbayyczyel byl yyelmy ssmyerny... myedzy 
ssvemy yschystkymy zvolyenyky ib. 625; Vschys- 
ęzy czy ysthny pyenyądze nye yestczy podobno

yroczycz v karbaną (Mat 27, 6) ib. 763; Na to 
slovo moyy szvyathy Ieronym yschystkych (leg. 
w wszystkich) tayemnych kxyagach (in maiori 
breviario) ib. 765; Byskupoyye y yschysczy 
kxyazątha... przykazały ludv (Mat 27, 20) ib. 
809; ~  Wszistco zle (omne malum) zabya 
(sc. żałtarz) Fl I Prol 4, sim. Pul 58 arg.; Wipysci 
pan pozegnanye... na wszistko vsile (super 
omnia opera) rokv twy BZ Deut 28, 8, sim. 
ib. 30, 7. Jos 6, 23, Rozm 14; Bo wszistko 
zle (omnia mała) napadnye gego BZ Deut 31, 17; 
Pycz będze wszystek (Fl: wszytek) zwyerz 
(omnes bestiae) polya Pul 103, 12; Poyadl 
wszystko (Fl: wszytko) szyano (omne faenum) 
w zyemy gych Pul 104, 34; Były... pochodzączy 
ye yszystkym przykazanyy (in omnibus manda- 
tis Luc 1,6) y w spravyedlyv[yJosczyach boszych 
przes skargy EwZam 287; Tego nade wschystko 
styorzenye (cunctis yiyentibus) chczą mylovacz 
Rozm 24, sim. ib. 277; ~  każdy w granicach 
wytyczonych zdaniem przydawkowym: O broczę ni 
bodzcze... we pkel wszistcy (Pul: wszytczy) 
ludze, gisz zapominaio boga (omnes gentes, 
quae obliyiscuntur deum) Fl 9, 17, sim. Fl 
i Pul 85, 8, BZ Jos 5, 1; Szpowyadam szya 
bogw... sz mogych wszysthkych (Spow 3: 
wssyczkych, 1 .2: wszech) grzechów, czom szya 
gych dopusczyl Spow 6; Ysze Jadam wyprawił 
Lutka se wszyskych długów y se szcod, w które 
gest szye Lutek sany zawyodl 1418 Kai nr 644; 
Yze Nemerza... trzydzesanth grzywen zyskał 
na Stachne... y na gey dzeczoch... wssystkych, 
ys to s pirwym myala mąsem 1423 AKPr 
VIII a 162; Czso gest pan starosta zalowal na 
Krczona... o thy wschistky rzeczy, kthorimy 
gy wynyl oth krolya 1435 Pozn nr 1652, sim. 
OrtMac 95, Naw 64. 67; Aby thaka nyewyasta... 
przy wszisthkich ginszich ktorichkole rzeczach 
(circa... quaevis alia), które by gey w wyenye 
biły,... ostała Sul 75; Tak yczinisz wszistkim 
myastom, któreś to opodal od czebe so (cunctis 
ciyitatibus, quae... sunt) BZ Deut 20, 15; 
Vczini czo pan bog twoy visszego nad wszistki 
lvdzi, ges to przebiwayo (cunctis gentibus, quae 
versantur) na zemi ib. 28, 1, sim. Sul 36; 
Wszyszthky (OrtOssol 37, 4: ffszythky) rzeczy 
(omnes causas), czokolwyek szye dzyaly..., 
badą pothwerdzony OrtMac 41, sim. ib. 53, 
BZ Deut 30, 1; Pobył (sc. Herod) yszysky 
dzyathky, chthorzy były (omnes pueros, qui 
erant Mat 2, 16) w Bethlegem EwZam 296; 
O wy vschysczy, którzy ydzyeczye po drodze, 
baczczye! Rozm 662; Yze yszysczy popoyye 
y yczennyczy..., którzy szyedzyely v vly- 
czach. . . ,  czy szye yszysczy zgromadzyly ib. 710;
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~  Zagładzę wszistko stworzenye, czsoszesm i 
vczynyl (omnem substantiam, quam feci) BZ i 
Gen 7, 4, sim. Rozm 17; Karmicz sy0 b0dzesz i 
wszistkim dcbrim, ktoresz to gest pan bog twoy 
dal tobye (in omnibus bonis, quae... dederit 
tibi) BZ Deut 26, 11; Posyodze gy wszistko 
przeklocze, ges to popisano gest (omnia male- 
dicta, quae scripta sunt) w tich kxyogach 
ib. 29, 20; ~  ~  Wszistcy (omnes) odchilili so 
se FI 52, 4, sim. Buł, sim. FI i Puł 81, 6, etc., 
Rozm 13; Wszitczsy (omnes, Puł: wszystczy) 
iako cdzenye starayo sio FI 101, 27; Thako 
bog day, byszmy poszły wschysczy (Bogur B: 
swyczczy, D: wszyczy, F: wszyczczy) w ray 
Bogur C; Gedzcze... ss tego wszistczy (omnes, 
Msza IV. VII: wschithczy, VI. XIV: wszysczy, 
VIII: *wyszczy)! 1424 Msza III s. 57, sim. 
De nativ w. 85, ca 1500 PieśniWład 173; 
Chczancz, abi... prawa... oth wszystkych 
(a quibuslibet) biły chowani (Dział 2: aby... 
wszytczy zachowali) Suł 6, sim. ib. 23; Nyszbi 
wszistczi (omnes), tho gest paan y kmyecze, 
biły crzywi Suł 8; Gynszi wszystczi przes 
swyatky szą bandą mocz oczisczycz Suł 13, 
sim. ib. 42; Gychze (sc. ustawień) zgrvmadni 
rozwm pirzwyey wszystkych krotko... ywsz 
gest przelozoon Suł 20; Komornykom tych 
wszysthkych (istorum omnium) po szesczy 
skoth... dacz... ma Suł 50, sim. Dział 42; 
Ergo dum tempus habemus, operemur bonum 
ad omnes czyńmy dobrocz kv wssystkym 
(Gal 6, 10, R XXV 166: cu wszythkim) XV med. 
SKJ I 113, sim. Puł 144, 9; Tu sola supergressa 
es yniuersas wyschła yess nad w'schystky 
(Prov 31, 29) XV med. SKJ V 281, sim. XV 
PamLit XXVI 398, Rozm 17; Thym szyą 
wszyszczy (omnes) rowno maya dzyelycz Ort- 
Mac 54, sim. XV ex. PFIII 179, etc.; Przymycze 
y pycze s tego wszysczy (omnes, Msza III. IV. 
VII: wszytczy, VIII: *wszczczy)! 1456 Msza VI 
s. 261, sim. XIV, sim. XV PF V 104, etc.; 
Wszystky (omnes Jo 2, 15) yyrzuczyl s kosczyo- 
la EwZam 304; Ksyąza zydowsczy przyka
zały wschystkyem (viris omnibus) <w> zydow- 
skyey zyemy Rozm 30; Thysz... nade wschystky 
yne (prae cunctis) kraschy ib. 37; Wschysczy 
(sc. dzieci, omnes) panem yego zvaly ib. 120; — 
Wszystky (omnia) od czebie czakayo (FI: 
wszytko... czaka), by dal gym karmyo w czas 
Puł 103, 28; Owa ty, gospodnye, poznał yes 
wszystka (omnia, FI: wszytka), nynyessza y stara 
Puł 138, 4; Wyrancilem coon z woszem a tam 
my fschistkego nye dano, tho yest rzemenne 
vsdy 1430 Pozn nr 1526; Take wszysthko 
y kasde (talia omnia et singula. Dział 42: thy

wszythky rzeczy) straczone chczemy..., aby na 
gego cząscz było polyczono Suł 50; Tedy na 
dzeczy... przerzeczone wszysthko (omnia, Dział 
43: wszythko) ma spascz Suł 51, sim. ib. 72; 
Bo yvsz o them wsysthkem gynako wyszszey 
gest vstawy<o)no Suł 68; Odzenye czelnee 
a smyanye vstnee vkazvio, czso w sierczv iest, 
yako we sklenyczy wszistko widzeecz Gloger, 
sim. Suł 76, etc.; Daw to wszystko (omnia) 
społu Aaronowy BZ Lev 8, 27, sim. OrtMac 
25. 65, EwZam 301; Mosze szyą wszysthko 
(istud totum, OrtOssol 27, 1 : to wszythko) 
przedluszycz thako długo? OrtMac 21, sim. 
Puł 103, 29, etc.; On dal... oyczyszną albo 
czascz lubo wszyszthko (bona omnia, OrtOssol 
28, 4: wszythko) przesz yey woley OrtMac 25, 
sim. ib. 65; Czo then czlowyek za wszyszthko 
tho (pro omni huiusmodi condicione, OrtOssol 
34, 1: za wzythko)... yesth... przepadł? ib. 35; 
Tho wszystko (hoc... totum Mat 1, 22) stało 
szya yest, aby napelnylo szya EwZam 291, 
sim. Rozm 5; ~  każdy w granicach wytyczonych 
zdaniem przydawkowym: Slawicz se bod0 wszist
czy, gisz miluio (omnes, qui diligunt) ymo 
twoie FI 5, 14, sim. Pul, sim. FI i Puł 2, 13, etc.; 
*Prawidza twoia naydzi wszistky (Puł: wszytky), 
gisz cze nenazrzo (omnes, qui te oderunt) 
FI 20, 8, sim. FI i Puł 5, 6, etc.; Poczuycze 
wszistcy, gisz przebiwacze (omnes, qui habitatis) 
na swecze FI 48, 1, sim. Puł, sim. Puł 75, 11; 
Podzicze a sliszicze..., wszistki (Puł: wszystczy), 
gisz se boio boga (omnes, qui timetis deum) 
FI 65, 15; Mi Iaroslaw... wsystkym (Dział 3: 
wszem), *ad kthorich nynyeysze lysti przydą 
(universis, ad quos... pervenerint),chczembycz 
yawno Suł 3, sim. Puł 5, 13, EwZam 295; 
Podobny będo gym... wszysczy (FI: wszytczy), 
gysz dbayo w nye (omnes, qui confidunt in eis) 
Puł 113, 16, sim. EwZam 290, etc.; Chvalyancz 
boga ve vszystkych, chtore szlyszely (in omnibus, 
quae audierant Luc 2, 20) EwZam 293; Zvmye- 
nye ogarnąlo go y vszysky, chtorzy sz nym były 
(omnes, qui... erant Luc 5, 9) ib. 306; Podczye 
kv mnye wschysczy, którzy robyczye (omnes, 
qui laboratis Mat 11, 28) Rozm 323. sim. 
ib. 284. 379; ~  Wszistco, czsocoli vczini (omnia, 
quaecumque faciet), przespeie FI 1, 4, sim. Puł, 
sim. BZ Deut 20, 13, etc.; Radowacz se bodo 
pola y wszistco, iesz w nich iest (omnia, quae in 
eis sunt) FI 95, 11, sim. Puł; Czo Czesław ranczil 
Sbecze, to yeg wszistko zaplacz<ił) 1415 Kał 
nr 504; Czokolvyek za nyą wydal mązowy yey, 
wszyszthko (OrtOssol 29, 1: to wszythko) 
w lydzba poydzye OrtMac 26; Wszyszthko tho 
(OrtOssol 29, 3: to wszythko) szobye ma
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wszyacz, czo yey przyvmarl[eg]o od gyey 
rodzyny ib. 27, sim. ib. 85; Czo wasz pyszarz 
byerze... za szwą robothą..., tho wszyszthko 
(OrtOssol 90, 1: to wszythko) yest yego ib. 123, 
sim. Sul 93; Błogosław,... wszystko (.FI: wszit- 
ko), yesz we mnye yest (omnia, quae intra me 
sunt), ymyenyu szwyętemu yego Puł 102, 1; 
~  ~  wszystkich dniow, nad wszystki dnie, po 
wszystki dni ezawsze, na zawsze, omni die, 
semper, in aeternum : <H)odie magnificata est 
anima mea pre omnibus diebus vite mee vwyel- 
byona yest nad wschystky dnye schiwota *mogo 
(Judith 12, 18) XV med. SKJ V 272; Bodze... 
w nich ciscz po wszistki dni (omnibus diebus) 
ziwota swego BZ Deut 17, 19; A by... szluszyly- 
bysmy m v... vszysthkych dnyow naszych (omni
bus diebus nostris Luc 1, 75) EwZam 290; ~  
nade wszystko ine, przeze wszystko 'głównie, 
najbardziej, przede wszystkim, imprimis, praeci- 
pue, maxime : Tosz mowymy we wszem a przese 
wsysthko (per omnia) chowano bycz w them, 
gysz by szvim swynyam... za mytho nayąl łasz 
Sul 59; Nade wschystko yną (leg. ine, prae 
cunctis) napomynaly yą (sc. Maryją) czystotą... 
chovacz Rozm 14.

2. *którykolwiek z wielu, jakikolwiek, każdy, 
omnis, ąuilibet, quivisy: Ma *macz... zaplaczycz 
dlugy wszyszthkym (OrtOssol 26, 3: wszythkym) 
obyczayem (in omni condicione), yakoby mogły 
wczynycz thy tho dzyeczy OrtMac 21; ~  po 
przyimku przez 'żaden, nullus : Judicare debent 
absąue quavis contradiccione, przez wszystkie 
wymowy, et absque quovis impedimento bez 
przekazy 1453 PawSejm nr 114; ~  we szystkich 
rzeczach *całkiem, zupełnie, pod każdym wzglę
dem, omnino, pleney: Ut ambuletis digne deo 
per omnia, *wye szyst<ki)ch rzeczach, placentes 
(Col 1, 10) 1435 GIKazB TI 55.

3. 'taki któremu nic nie brakuje, cały, zupełny,
/0/w.y, integer, omnis’ : Czebe cirzpal iesm
wszistek dzen (tota die) /7  24, 5, sim. Puł, 
sim. FI 34, 32. 37, 6, efc.; Wszistko (Puł: wszytkę) 
iego posczel0 (universum stratum eius) prze- 
wroczil ies FI 40, 3; Wszistka (Puł: wszytka) 
zema (omnis terra) clanacz se bodze tobe 
FI 65, 3, sim. Puł 95, 9; Spowadaycze se, lud 
wszistek (populi omnes, Puł: lyudze wszytczy) 
FI 66, 3, sim. BZ Deut 2, 14. 31, 30; Przyloszo 
nad wszistko chwało twoio (super omnem lau- 
dem tuam) FI 70, 15, sim. Puł; Vkogil ies 
wszistek gnew (M W  68 b: wszythky gnyewy) 
twoy (omnem iram tuam) FI 84, 3, sim. Puł; 
Isz w pantek... y ten dzen wszistek Herman 
sz m asta... ne yigesdzil 1413 Kai nr 420; Iaco 
Andrzey viplaczil Przechne possag wfszistek
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1415 Kai nr 480; Yakosmi nye ranczyli Philippo- 
w y... na Baruczyne ze wszystkym prawem 1418 
Pyzdr nr 544; Przyeszen... yesth thobye bogu 
oczczu... wschistka (Msza VI. VII. XIV: 
wszythka, I. VIII. XII: wszelka) czescz y chwała 
(omnis honor et gloria) 1426 Msza IV s. 316; 
Yakom ia nye dal zbrogye stalne, czso przislucha 
na wszistkego czlowyeka, Mscziszkowy 1426 
Pyzdr nr 826; Jacom ya Marczyszewy wsystek 
lup, czom wząl, wroczil w godziną 1435 Czrs 
s. LXXXI; Dayąncz... naam volną a wszystką 
(Dział 3: wszythką) mocz, abychom m ogli... 
na thi członki virzecz Sul 3; Othrzvczywszy 
wszystką sromyeszlywoscz (abiecto omni ru- 
bore)... ny pod czyyą (i. e. pod niczyją) cho- 
rąngwyą... stanowycz szą obykli Sul 21; Przed 
gymsze rzecz swoyą... pyerczi swemv... wszistką 
(in totum) polyeczi Sul 23; Gych wszistko ymye- 
nye (omnia bona)... obykly szą oblapacz szobye 
panowye Sul 40, sim. ib. 51. 74, etc. ; Ysze zona... 
przi wszysthkem dobrze albo gymyenyv vy- 
prawnem (circa omnia paraphernalia)... mya- 
laby ostacz Sul 74; Viyąwszy scarb, yako szą 
pyenyądze, szrebro,... wszisthka harnasz albo 
bron (omnibus armis... exceptis) Sul 75; Mylvy 
boga wshechmogączego ze wszysthkiego ssercza 
twego ca 1450 PamLit IX 318; B y... przesz nya 
wszyszthek szvyath vczyeszyl (sc. bog) 1453 
R XXV 211, sim. BZ Gen 7, 2, etc.; Wszistka 
góra (totus... mons) Synay kurzyła sze BZ 
Ex 19, 18; Wiszlo gest wszistko mnosztwo 
(omnis multitudo) synów israhelskich ib. 35, 20, 
sim. Rozm 5; Wszystek tuk (omnem... adipem) 
odeymye BZ Lev 4, 31, sim. ib. 8, 4; Iair... 
dzerzal wszistek kray (omnem regionem) Argob 
BZ Deut 3, 14; Da (sc. pan bog) tobye wszistke 
zemyo (cunctam terram), ktor0sz iest gim slvbil 
ib. 19, 8; Rzecze k nyemv przed wszistko wyeli- 
koscz0 synów israhelskich (coram omni Israel) 
ib. 31, 7; Nye sgromadzyszli... wszistkey 
rodzini twey (omnem cognationem tuam) w dom 
twoy BZ  Jos 2, 18; Iozve poyow... owcze 
y sta<n) ze wszistkim gimyenim (cunctam 
supellectilem) ib. 7, 24; Tedi Iozve y wszistka 
wyelikoscz israhelska (omnis Israel) porvszili 
syo z myasta ib. 8,15; Wszistkim vmislem (toto 
animo) poznaczę, ze ze wszech slow nycz gest 
nye minolo ib. 23, 14; Nicolaus et Stanislaus... 
oppidum Zarschin... racione tercie partis... 
et eciam racione diyisionis totalis al. dla 
wschystkego dzalu... debent habere 1458 AGZ 
XI 435; Petrus... recognovit, quia... pro tota 
sua divisione perpetua al. za schwysthek dzyal 
swey w[i]odczini ('ojcowizny’) bonorum pater- 
nalium... quingentas marcas recepit 1477 AGZ

WSZYSTEK 397

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



398 WSZYSTEK WSZYTEK

XVIII 143; Ysch Stanislaus... dal wyanssanye 
Roszey... we wsysthka cza<ś)cz Woythkowska 
1477 ZapWarsz nr 1462, sim. 1450 ib. nr 914; 
S kthorich ieden dla strozey dziewici Mariey 
godzien bil wszisthek M W  50 b; Cherubyn tez 
y seraphyn swiati wolaio y wszistek nyebieszkj 
vrzand rzeko M W  123 a; Pan Yordanowsky 
vkazal ssye... sam w *svpelnyey sbroy kopy- 
nyczey a czeladz wszysthka w strzyelczey 1495 
GórsJaz 278; Wszystkę (Fl: wszitko) radę twoyę 
(omne consilium tuum) stwyerdzy Pul 19, 4; 
Słowem bożym nyebyossa są stwyrdzona a du
chem yego vst wszystka (Fl: wszitka) mocz 
gych (omnis virtus eorum) Pul 32, 6; Poycze 
gospodnu, wszystka (Fi. wszelika) zyemya 
(omnis terra)! Pul 95, 1, sim. ib. 97, 6. 99, 1; 
Wszystkę (Fi. wszytko) twardoszcz (omne firma- 
mentum) chlyeba starł Pul 104, 16; Wszystka 
(Fi. *wszyschko) modroszcz (omnis sapientia) 
pożarta yest gych Pul 106, 27; Wszystek (Fi. 
wszytek) dzyen (tota die) myszlyenye moye yest 
Pul 118, 97; Pomny, gospodnye, Dawyda 
y wszystkę (Fi. *wszy tka) szmyarę yego (omnis 
mansuetudinis eius) Pul 131, 1; Prorok... 
pogany napomyna. . . ,  abycho w bodze wszystkę 
nadzyeyę ymyely Pul 145 arg., sim. Rozm 31; 
Abych... tobye szamemv z mogym wschyszt- 
kym rodzayem szluzycz mogła Naw 77, sim. 
XV ex. SKJ I 148; Chwalczye pana boga..., 
rodzayv wschelyky... y wschystko stworzenye, 
ktorymkolwye gymyenyem vezwane! Naw 87; 
Nye thylko ze mnye, alye ze wschysthkyego 
mozesch plyemyenya luczkyego dosthoynego 
yczynycz Naw 117; Yesu Criste..., przez twe 
wschysthko dosthoyenysthwo, przyyay my thego! 
Naw 118; Sangwine ąuorum, gl. sc. apostolorum 
duodecim, est sinus eclesie, gl. id est latus 
eclesie wszysthek koszczyol wnathrz, roseus XV 
p. post. P i7 III 288; Zagubyon bendzye y *duom 
yego wszystek XV p. post. RozmPam 475; 
Vyszlo przykazanye.. . ,  isby byl yypysan vszy- 
stek szvyath (universus orbis Luc 2, 1) EwZam 
292, sim. 1453 R XXV 212, etc.; Otho obyavyam 
vam vesselye yyelyke, chthore bądzye vszyst- 
kyemv lyvdv (omni populo Luc 2, 10) EwZam 
292; Przyszedł po wszysthkym krolyesthyye (in 
omnem regionem Luc 3, 3) lor dana ib. 297; Przes 
yszystka nocz (per totam noctem Luc 5, 5) ro- 
byacz, nyczesmy nye yaly ib. 306; TenszeAdam 
roszvmye szyą... przes tego krolyka, o ktorem- 
sze szya toczy wszystka ewangelia XV ex. MPKJ 
II 318; Dictus regulus et non rex, bo nye myal 
wszystkego krolewstwa ib.; Za wszysthco sgro- 
madzenye pro toto aggregato XV ex. PamLit 
XXVIII 307, sim. Rozm 5. 10; Maria... płakała

i w<z>dychala, ysz wszythska szemglala XV 
ex. SKJ I 145; Wschystek plącz (totus... luc- 
tus)... obroczyl szyą ym yyelykye (leg. w wieli- 
kie) yyeszyelye Rozm 1; Wschystko syyąte pysz- 
mo (totam sacram paginam)... rychło navykla 
ib. 17; Tako yest dzyeyycza Marya wschystka 
crasna (tota pulchra Maria) ib. 22; Yey wschyst
ko postayyenye było smyerne ib. 23; Pvscza 
bych yczynyl nade wschytkyem lyvdem zydow- 
skyem... y nade wschystka *zyemye ib. 232; 
Yestesz czyst *vzystk (totus Jo 13, 10) ib. 534.

Wszyściek 'taki któremu nic nie brakuje, cały, 
totus, integer, omnis': Tho giste yeszele bilocz 
gest ono... yelike, presto isczy gest ono fszysczek 
swath bilo ogarnolo Gn 2 b; Quoadvsque 
redderet yniuersum debitum alyszby wroczil 
wszyszczek dług (Mat 18,34) ca 1420 R XXIV 82; 
Pełni wszisczek zakon, ktorisz gest przikazal 
tobye (omnem legem, quam praecepit tibi) 
Moyzesz BZ Jos 1, 7.

Wszytek, Szwszytek, Szwytek, Szytek, Wszwy-
tek fo rm y: n. sg. m. wszytek 1400 Pozn nr 422, 
Fl 103, 12. 105, 47, etc. etc.; szwytek XV 
in. R XXIV 71;/. wszytka Fl 32, 6, Fl i Pul 44,15, 
1413 Kościan nr 498, etc. etc.; neutr. wszytko 
Fl 21, 25. 37, 9. 103, 28, etc. etc.; szwytko 
Rozm 818; ~  g. sg. m. wszytkiego M W  65 b. 
91 a, Naw 186, Rozm 721. 768; / .  wszytkie 
Spow 4, XV med. ZabUPozn 126, 1462 Trześn 71, 
Rozm 494; wszytkiej ca 1431 Msza XII s. 214, 
sim. VI, Sul 85. 91, etc. etc.; szytkiej Rozm 804; 
wszytki 1446—7 Msza XIV s. 182, Rozm 790; 
neutr. wszytkiego Dek I I 1, Spow 4,1449 R XXV 
165, etc.; ~  d. sg. m. wszytkiemu Gn 2 a. 176 b, 
BZ II Par 32, 9, etc.; f. wszytkiej 1403 Kai nr 99, 
BZ Num 15, 33. 16, 10, etc.; neutr. wszytkiemu 
Gn 1 a, BZ II Par 30, 4, Rozm 771; — ac. sg. m. 
wszytek Fl 104, 34. 118, 97, 1416 Kai nr 529 a, 
etc. etc.; f . wszytkę Fl 19, 4. 104, 16. 131, 1, 
etc. etc.; neutr. wszytko 1391 Pozn nr 263, 
Fl 8,7. 58, 6, etc. etc.; szwytko 1416 Pyzdr nr 448, 
XV in. R XXIV 74, 1423 Kai nr 699; -  v. sg. f. 
wszytka BZ I Par 16, 23; neutr. wszytko Fl 102, 1, 
XV med. SKJ I 51, BZ Jer 29, 20, etc.; ~  i. sg. m. 
wszytkim Gn 3 a, 1426 Msza IV s. 313, sim. 
I. VIII, XV med. ArchLit XVI 13, etc. etc.; 
szwytkim XV in. R XXV 218; wszytkiem 
Rozm 231. 718. 836; szwytkiem Rozm 94; 
/ .  wszytką Sul 35. 89, BZ Gen 50, 22, etc. etc ; 
neutr. wszytkim 1415 Kościan nr 551, 1418 
ib. nr 649, 1421 ib. nr 866, etc. etc.; wszytkiem 
1406 Pozn nr 593, 1491 RKJŁ VII 56, Rozm 
132; ~  /. sg. m. (po) wszytkiem BZ I Reg 14, 47. 
IV Reg 22, 13. I Par 22, 18, etc.; wszytkim 
Rozm 822; f. wszytkiej 1449 R XXV 167, XV
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med. SKJ I 123, ca 1450 PF IV 579, etc. etc.; 
wszytki Rozm 298; neutr. wszytkiem 1423 Kai 
nr 699, 1424 Msza III s. 55, sim. XII, ca 1431 
Msza XII s. 214, etc.; wszytkim M W 28 a. 44 b, 
Rozm 233, etc.; ~  n.pl. wszytki OrtMac 82. 89, 
OrtOssol 45, 4, etc.; m. wszytcy Gn 11 a. 172 a. 
175 a, c/c. etc.; szwszytcy i 7/ 134, 18; wszyccy 
a. wszyćcy Bogur F, 1449 R XXV 165, Gałka 
w. 47, e/c., itozm 13; szwyccy a. szwyćcy 
Bogur B, XV in. R XXV 218; wszyscy cf. 
Wszystek; wszycy FI 128, 4, itogwr DE, ca 1428 
PF I 481, etc., Rozm 581; wszytki FI 118, 160. 
137, 5, 1418 Kai nr 642, etc. etc.; szwytki XV 
p. post. MacDod 31; / .  wszytki FI 6, 2. 21, 14. 
110, 7, etc. etc.; szwytki XV in. R XXIV 71; 
wszytkie Bogur E, Rozm 350; neutr. wszytka 
FI 144, 10, FI i Pul 32, 4, BZ Gen 33, 13, etc. etc., 
Pul 71, 18; wszytki ca 1450 PF IV 579, BZ 
Gen 29, 8. 31, 43, etc. etc.; ~  g. pl. m. wszytkich 
1424 Msza III s. 53, sim. IV, 1426 Msza IV s. 314, 
sim. VII, XV med. S K J \ 115, etc. etc.;f. wszyt
kich Spow 4. 6, ca 1428 PF I 479, XV med. 
R XXII 245, etc. etc.; neutr. wszytkich 1409 
Pozn nr 665, BZ Gen 5, 8. Num 17, 2, etc.; ~  
d. pl. m. wszytkim Gn 1 a. 177 a, 1403 Kai nr 88, 
etc. etc.; szwytkim ca 1431 Msza XII s. 222; 
szwszytkim ca 1431 Msza XII s. 218; wszytkiem 
De morte w. 375, M W  69 b. 90 a—b, Rozm 
193. 2 1 7 ;/. wszytkim BZ Gen 9, 12. IV Reg 
19, 11. II Par 32, 13, etc.; neutr. wszytkim BZ 
Deut 32, 46. IV Reg 18, 13. I Par 20, 3, etc.; ~  
ac. pl. wszytki Rozm 80; m. wszytki Kśw cv 27, 
1393 Pozn nr 171, Gn 2 b, etc. etc.; szwytki 1400 
Pozn nr 453, FI 144, 2, 1413—4 Msza I s. 263, 
sim. VIII, etc.; szwszytki FI 118* 99; wszytkie 
Rozm 93. 120. 226, etc.; wszytkich ca 1431 Msza 
XII s. 212, sim. IV, BZ Ex 19, 7, OrtOssol 53, 4; 
/  wszytki 1397 Pozn nr 325, 1398 ib. nr 393, 
FI 105, 2, etc. etc.; szwytki FI 138, 3, 1405 SKJ 
III 195, 1407 Pozn nr 631; wszytkie Rozm 33; 
neutr. wszytka FI 134, 11. 135, 21. 137, 1, etc. 
etc., Rozm 796; wszytki FI 137, 5, Sul 108, 112, 
etc. etc.; ~  v. pl. m. wszytcy FI 6, 8. 75, 11. 
116, 1, etc. etc.; wszyccy a. wszyćcy Galka w. 2, 
XV med. SKJ I 51, XV MacDod 141; 
wszycy Bogur D, Pul 6, 8, XV ex. MacDod 141, 
XV SKJ I 151; wszytki FI 116, 1. 148, 9; 
szwytki FI 148, 9. 11; f. wszytki FI 148, 2, 
M W  62 b, XV PFW 103; szwytki FI 148, 7; 
szwyccy a. szwyćcy FI 148, 3 ; ~  i. pl. m. wszyt- 
kimi 1426 Msza IV s. 315, sim. VI—VIII. XIV, 
ca 1428 PF I 481, ca 1431 Msza XII s. 212, 
sim. VII, etc. etc.; szwytkimi XV med. GIWroc 
105 r; szytkimi Rozm 296; wszwytkiemi XV 
med. R XXIV 373;/. wszytkimi ca 1428 P F 1 479,

1444 R XXIII 308, Dział 62, Rozm 53; wszyt- 
kiemi Rozm 18; neutr. wszytkimi ca 1450 PF IW 
578, BZ Gen 8, 19. Deut 28, 55; ~  /. pl. m. (we) 
wszytkich XV med. SKJ I 115, BZ Num 28, 21. 
IV Reg 22, 17, etc.; f .  wszytkich 1404 Pozn 
nr 750, ca 1428 PF I 479, BZ Jos 2, 22. 24, 17, 
etc. etc.; neutr. wszytkich 1426 Msza IV s. 314, 
BZ Judith 3, 9, 1456 ZabUPozn 108, M W  
4 a. 5 b.

Z n a czen ia : I. 'występujący w pełnej liczbie 
nie wyłączając nikogo ani niczego, każdy z wielu 
istniejących, każdy bez wyjątku, każdy możliwy, 
omnis, cunctus, unusąuisąue': Tet to crol... 
nebesky v troiakey recy znamenitey ine usitky 
crole zmyia Kśw cv 27, sim. XV med. SKJ I 59, 
etc.; Is Petrasz wroczil wschitki listi xondzu 
biskvpowi 1393 Pozn nr 171, sim. OrtOssol 87, 3, 
etc.; Ja<ko) to Siman pusczil Bernarta o piancz- 
nascze grziwen y o wszitki rzeczi proszno 1397 
Pozn nr 325, sim. 1398 ib. nr 393, etc.; Kedi 
Wancencz s yego synowiczo yednan o dze- 
dzistwo y o switki vzitki 1400 ib. nr 453; Gestcy 
ono (sc. wiesiele)... bilo velike, prestho isczy... 
fszythkycz angoly gestcy ono bilo weszelilo 
Gn 2 b, sim. ib. 176 a, etc.; Ysczy fszythczy 
ludze na tern tho swecze... chocz (leg. chcą-ć) 
ony tego Gn 11 a, etc.; Ticz fszythky clonky 
mai gest byl f szobe sfwothy Bartlomeg Gn 174 a, 
sim. Naw 47, etc.; Tedy vocz oni fszythczy szocz 
szo biły Xpa barszo boge[ge]ly Gn 175 a, sim. 
ib. 172 a, etc.; Fszythkiim krescyganom vernim 
ony (sc. anjeli) yelike vesele pouedago Gn 177 a, 
sim. ib. 1 a, 1424 Kościan nr 1060, etc.; Bo zamo- 
czoni so wszitki (Pul: wszystky) cosci (ossa, 
war.: omniaossa) moie FI 6,2, sim. ib. 21,14.118, 
168, etc.; Prawicz b0d0 wszitky dziwi twoie 
(omnia mirabilia tua) FI 9, 1, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 32, 13, etc.; Sw0tim... dziwne szczinil 
wszitky wole moie (omnes yoluntates meas) 
w nich FI 15, 2, sim. Pul, sim. FI 110, 2; *Nawro- 
cze se ku gospodnu wszitcy craiowe (uniyersi 
fines, Pul: wszytky kraye) zeme FI 21, 29, 
sim. ib. 66, 6; Iensze rozume wszitka dzala 
gich (omnia opera eorum) FI 32, 15, sim. 
Pul, sim. Fl 144, 9, etc., Rozm 796; Wszitky 
lichoti moie (omnes iniąuitates meas) sgladz! 
Fl 50, 10, sim. Pul, KartŚwidz, M W  116 b, 
sim. Fl 105, 2, etc.; Chwalcze pana, wszytky 
(Pul: wszystczy) pogany (omnes gentes)! Fl 
116, 1; Wszy tezy (Pul: wszysczy) pogany
(omnes gentes) obesly mne Fl 117, 10, sim. 
i Pul 21, 31, etc.; Wszytky (Pul: wszystky) 
kazny (M W  34 a: wszitki przikazania) twoge 
(omnia mandata tua) prawda Fl 118, 86, sim. ib. 
110, 7, etc.; Na weky wszytky (Pul: wszystky)
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S0dy (omnia iudicia) prawoty twogy FI 118, 160, 
sim. Pul 17, 25; Gensze pobył... wszytka {Pul: 
wszystka) krolewstwa (omnia regna) Kanaan 
FI 134, 11, sim. ib. 135, 21; Bo slvszal ges 
wszytka (Pul: wszystka) słowa (verba, war.: 
omnia verba) vst mogich FI 137, 1, sim. M W  
137 a, sim. Pul 24 19; Chwalycz czo b0d0 , pane, 
wszytky {Pul: wszystczy, M W  137 a: wszitci) 
krolewe (omnes reges) szeme, bo słyszały 
wszytky {Pul: wszystka, M W  137a: wszitka) 
słowa (omnia verba) vst twogych FI 137, 5; 
Swytky {Pul: wszystky) droghy mogę (omnes vias 
meas) *spacrzyl ges FI 138, 3; Chwalcze czebe, 
gospodne, wsytka {Pul: wszystka) dzala twoga 
(omnia opera tua) FI 144, 10, sim. FI i Pul 32, 4; 
Chwalcze gy, wszytczy {Pul: wszystczy) angely 
gego (omnes angeli eius)! FI 148,2, sim. ib. 116,1, 
etc.; Chwalcze gy, wszytky {Pul: wszystky) 
moczy gego (omnes yirtutes eius)! FI 148, 2; 
Chwalcze gy, swycczy {Pul: wszystky) gwazdy 
(omnes stellae) y swatloscz! FI 148, 3; Chwalcze 
gospodna,... szwytky {Pul: wszystky) globo- 
kosczy (omnes abyssi)! FI 148, 7; Chwalcze 
gospodna,... góry y swytky {Pul: wszystky) 
pagorky (omnes colles), drwa owoczna y wsytky 
{Pul: wszystky) cedrowe (omnes cedri)! FI 148, 9; 
Chwalcze gospodna,... krolowe szeme y swytky 
{Pul: wszystczy) lvdze (omnes populi), *kzoszota 
y wszytczy {Pul: wszystczy) sodze (omnes iudi- 
ces) szeme! FI 148, 11; Wspomeno tobe wszytka 
lata moya (omnes annos meos Is 38, 15) w gorz- 
kosczy *dvze mogey FI Ez 9, sim. Pul; Wszytky 
{Pul: wszystky) trzy persony (totae tres personae) 
pospolycze wekvyszcze sobe so y równe FI 
Ath 24, sim. M W  111 b; Yszem pan[n]a boga... 
nye szonowal... sze wszythkych szyi mogych 
Spow 6. 4; Wszyczy {Bogur CE: wszysczy) 
szwyaczy, proszczye. . . ,  bychmy sz wamy były 
Bogur D, sim. XV ex. S K J I 151; Nasz domyesz- 
czy ..., gdzye szye naam raduya wszythkye 
{Bogur B: swe, CDF: wszche) nyebyeszkye szyły 
Bogur E; Yaco Mycolayewy dzeci *wistky 
spuścili posag 1401 Kal nr 14; By pomerzil... 
ginse nivi, czsos nam vszitkim vadzi 1403 Kal 
nr 88, sim. BZ  I Reg 22, 7, OrtOssol 53, 4; 
Iacom ygednali Andrzeya... s Lankomirem 
o *wsztky rzeczi y o ploso 1403 Pozn nr 810; 
Ez vyednaly o swytky rany 1405 SKJ III 195; 
Kedi Potrasza... s Woyko obyednal o *trzinan- 
cze krziwen y o yne *szwidki rzeczi 1407 Pozn 
nr 631; Jaco Wanczencz... ne cupil vszitkich 
jęzor na Balczu 1409 ib. nr 665; Jacom... 
gednaczem bil o ty wsitky czlonky y rzeczi 
vyednal 1412 Pyzdr nr 360, sim. 1420 Kal nr 748; 
Kędy me pan Wanczenecz szjal do Jaszka, acz
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mu penandze wsitki zaplaczil, a on wysznal: 
Zaplaczil my wsitko 1414 Kościan nr 511; 
Et consummabuntur omnia, a bąda dokonani 
switky recy {R XXIV 83: wszythko), que 
scripta sunt (Luc 18, 31) XV in. R XXIV 71; 
Thy naszwanczsza modlisz kegdi, modło szwicz- 
czi {ArchLit XVI 13: wschytczy) szwanczi tegdi 
XV in. R XXV 218; W nedzelą wywodla yest 
(sc. dusza) swithky swanthe oczcze ca 1420 
ib. 229; Ktorzysz tobye obyatuya to obyato 
chwali za szo y za sswe wszytky (pro se suisąue 
omnibus, Msza XII. IV: swich thesz wszythkych) 
1424 Msza III s. 52, sim. VI—VIII. XIV; 
Parny ocz czczącz... wszythkych szwyotych 
twych (omnium sanctorum tuorum) 1424 Msza 
III s. 53, sim. IV; Pamothay, panye, sług, 
sluzebnyczk y tesch thwich y wschythkych 
{Msza V: wszystkich, XII: wsech) stoyoczich 
(omnium circumstantium) przy bozey sluzbye 
1426 Msza IV s. 314, sim. VII, sim. M W  27 b. 
15a,Naw%6; Wschithkym {M szaIII: wszystkim, 
XII: swszythkym, I. VII: *wszthkym) w Yesu 
Criscze othpoczyvayoczym (omnibus... quies- 
centibus) myesczcze ochlodzenya... aby dal, 
prószymy 1426 Msza IV s. 315, sim. VI. VIII. 
XIV; Naam... grzeschnym slugam... thwym... 
*thovarzyschthwadarovacz raczy... sz wschithki- 
my {Msza III: *swystkimi) swanthymy twymy 
(cum... omnibus sanctis tuis) 1426 Msza IV 
s. 315, sim. VI—VIII. XIV, sim. M W  14 b; 
Obrzondzyly szwego... procuratora... spraw
cza ... y gich wsytkych potrzeb gestorem nossczo 
ca 1428 PF I 479, sim. BZ Deut 28, 57, etc.; 
Bondz n[y]am swythkym {Msza XIV: wszyth- 
kym, VI: wszem) *przymuoczym, omnibus 
sumentibus, szbawenye ca 1431 Msza XII s. 222; 
Wszythczy so swocy radwyo ca 1440 R XXV 220, 
sim. ca 1500 Pieśni Wlad 174; Wssitkimi sylami 
nisibus totis (nisibus totis rogitemus omnes 
cunctipotentem) 1444 R XXIII 308; Wszytky 
przyczyni k nyeczystosczy (omnis immunditia... 
nec nominetur in vobis Eph 5, 3) 1449 R XXV 
165; Lachowie, Niemczowie, fschiczci iąziko- 
wie, wotpiczeli w mowie,... Wikleph prawdą 
powie Galka w. 2; Takoze wschitki sandi stare... 
nye mayąn bicz daley powtarzani Sul 85; 
Lepyey przerzeczone sandi i wschithky rzeczi 
(causas quascumque) s pamyanczy mayąn bicz 
sgladzoni ib.; Tegdi wschitky prawa (omnia 
iura)... dacz i placzycz bandzye vynyen Sul 108, 
sim. ib. 112, Rozm 46; Ab inicio et antę secula, 
ot *po[t]czotka swata et przet swytkymy czaszy, 
creata sum (Ecclus 24, 14) XV med. GlWroc 
105 r; Taczicz bili swyączi wschitczi XV med. 
R XXII 239; Immolabit eum vniversa multi-
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tudo, wszyczy szynowe (.BZ : wszitko pospól
stwo), filiorum Israel (Ex 12, 6) XV med. R XXV 
154, sim. OrtOssol 103, 1, Rozm 93; Si distri- 
buero in cibos pauperum omnes facultates, acz 
rozdzelalbych na podporę ybogych wszythky 
gymnyenya (R XXV 165: wszytkyego gyemye- 
nya), meas (I Cor 13, 3) XV med. SKJ I 70, 
sim. Rozm 96. 216. 225; Ipsi gloria... in omnes 
generaciones seculi seculorum we wsszythkych, 
od wszythkych rodzayew wyekov wyecznycli 
(Eph 3, 21) XV med. SKJ I 115; Omittendo 
omnem vanitatem, wschythky marnoszczy, con- 
uertamus nos ad eum (sc. Iesum) XV med. 
SKJ V 268, sim. Rozm 57, etc.; Yusz thv chcza... 
mąką y *wszthky szle phyle ymyecz Aleksy 
w. 161; Bil gest Set zyw wszitkich swich lyat 
(omnes dies) dzewyoczset a dwanaszczye lyat 
BZ Gen 5, 8; W odi... przikrili bili wszitky nad 
zemyo gori (omnes montes excelsi) ib. 7, 19; 
Potem bog wspomyonol... na wszytky zwye- 
rzota (cunctorum animantium) ib. 8, 1, sim. 
ib. 30, 39, etc.; *Doyod syo wszitky stada 
(omnia pecora) nye sbyoro ib. 29, 8, sim. 
Rozm 323, etc.; Zemrocz my stada wszitka 
(cuncti greges) BZ Gen 33, 13; Strach boży 
vderzy na wszitka myasta (omnes... civitates) 
ib. 35, 5, sim. ib. Num 22, 7, etc.; T00 chowacz 
may0 synowye wszitczy (omnes filii) izrahelszczy 
w swich rodzech BZ Ex 12, 42, sim. Dział 34, 
M W  94 a, 1484 Reg 708; Zawołał wszitkich 
wyoczszich rodem z lada BZ Ex 19,7; Pobyerz... 
od wszitkich kxyozoth (a cunctis principibus) 
rodv rosg dwanaczcze BZ Num 17, 2, sim. ib. 
II Par 8, 10; Dali so gemv wszitki kxyozota 
(omnes principes) rosgi BZ Num 17, 6, sim. 
Rozm 513; Abi poslvchali gego wszitka szebra- 
nya (omnis synagoga) synów israelskich BZ 
Num 27, 20, sim. ib. 34, 18, etc.; Ofiyeryycze... 
dzesyoto czoscz dzesyotka po wszitkich bara- 
nyech (per agnos singulos) ib. 28, 21; Bo so 
skazili czo nyeprziyaczele twoy myedzi wszitkimi 
wroti twimi (intra omnes portas tuas) BZ 
Deut 28, 55; Patrzywszy gych po wszitkich 
drogach (per omnem viam) nye naleszly gich 
BZ Jos 2, 22, sim. ib. I Par 22, 5, etc.; Gdi pan 
zagładzi wszitki nyeprzyiacyele Dauidowi (inimi- 
cos David unumąuemąue) s swyata BZ I Reg 
20, 15; Przyiaw *Senacherub... ku wszitkim 
myastom (ad uniyersas ciyitates) Iuda omuro- 
wanim BZ IV Reg 18, 13, sim. ib. I Par 20, 3, 
etc.; Czso yczinyly krolyowye asyrsci wszitkim 
zemyam (uniyersis terris) BZ IV Reg 19, 11, sim. 
ib. II Par 32, 13; Gnyewaioc myo na wszitkich 
yczincech (in cunctis operibus) swu roku BZ 
IV Reg 22, 17, sim. ib. I Par 21, 12, Rozm 142;

S thym gymyenym mayą szye dzelycz rowno 
(OrtMac 54: thym szyą wszyszczy rowno maya 
dzyelycz), gdysz mv szą wszythky równe 
dzyeczy (inter se omnes diyidunt, cum sibi 
omnes aeąuales... sunt) OrtOssol 45, 4, sim. ib. 
63, 2. 67, 1. 2, Ort Mac 82. 89; Tako nam bog 
pomozy y wszythka szwyaczą (sancti omnes, 
Ort Mac 64: wszyszczy szwyaczy) OrtOssol 52, 4; 
Vszythką (OrtMac 110: wszythky) pyszma 
(singula scripta) <na wiedzenie) y nauka 
ludzom szostawyony ib. 81, 4, sim. Dział 65, 
Pul 49, 11. 71, 18; Sbaw m ya... od wszythkych 
(Msza III: *wszykich) slosczy (ab... universis 
malis) 1456 Msza VI s. 264, sim. XII; Kmyecza 
se wszythkymy rzeczamy (cum rebus omnibus)... 
ma wroczycz Dział 62; Nykth sza przede mnv 
nye skrygye, wszythkyem szyvem vthna szygye 
De morte w. 375, sim. M W  69 b; Wszythkym 
Szwyąnthym listopad pan 1471 CyzKłob 445; 
Na<d) vsithky (war. lub.: *wsithy) vonne masczy 
drogye (odor unguentorum tuorum super omnia 
aromata Cant 4, 10) 1471 Mam Kai 147, sim. 
Rozm 45. 774; Kedi przesrzą we wszitkich 
(FI  i Pul: we wszech) przikazanyach twogich 
(in omnibus mandatis tuis Psal 118, 6) M W  4 a, 
sim. ib. 5 b; Ienze miloscziw iesth wszitkym 
(Pul: wszem, FI: nade wszemy) zlosczam twogim 
(omnibus iniąuitatibus tuis Psal 102, 3) M W  
10 b, sim. Rozm 771. 772; Nad wszitki (FI: 
swszytky, Pul: wszystky) nauczaiancze mnie 
(super omnes docentes me Psal 118, 99) rozumia
łem M W 36 a ; Thacz yesth pany Anna swyathą, 
kthora wszytky czasszy szwego zywotha panv 
bogu offyerowala M W  62 a; Iusz wy, wszythky 
szwyeczkye panny, byersczye przykład szwyatliey 
(leg. z świętej) Anny! M W  62 b; Pan bog 
yesth stróżem moyem naprzeczywko mem 
nyeprzyiaczyelom wszytkyem M W  90 a—b; 
Ma slubiczi, yze ma przykazanya boże wschytky 
(divina praecepta omnia) chovaczi 1484 Reg 707; 
Yako Marczyn... nye vydal sbroye kopyynyczey 
s *podrzebamy *wszthykymy czelathnykowy 
memv 1498 ZapWarsz nr 1883; Spowyadaycze 
szye tobie lyudze wszytczy (populi omnes, 
FI:  lud wszistek) Pul 66, 3; Czyebye bogoszlawya 
wszythky rodowye Naw 25, sim. Rozm 92, etc.; 
Poszlu<s)chny sza thobye... wschyczczy apo- 
stholy Naw 44, sim. Rozm 13; Que (sc. mulieres 
saltatrices) hodie adinstar locuste saltant ad 
sonitum cithare concitantes, wszytky łatą, sed 
sunt immemores futurę yemis et dure XV p. post, 
GIDom 89; Blogoszlawyona mnye rzyeka szwy- 
thky rodzayowye (omnes generationes Luc 1, 48) 
XV p. post. MacDod 31; Myloszerdze gyego..,. 
na szwythky rodzaye boyaczym sza gyego
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(Luc 1, 50) ib. 32; Sic, quod oinnes articuli 
vertebantur in Xpi corpore et eciam vene 
trzesczaly wszythky stavy y szyły ca 1500 
GIKazB I 83, sim. Rozm 512, etc.; Tako szyą 
zvsczyla dzyevycza Marya myedzy svemy wschyt- 
kyemy tovarzyskamy (inter oinnes virgines) 
Rozm 18; Ktorasz (sc. Maryja) królem anyel- 
skyem nade wschytkye ynsche (prae cunctis) 
yybrana ib. 33; Blogoslavyonaszy ty myedzy 
nyeyyastamy wschytkymy (prae cunctis mulieri- 
bus) ib. 53; A tak ... młode dzyeczy wschytky 
(pueri cuncti) kazał pobycz ib. 80; Naydzye 
svoye bogy wschytkye złamany ib. 93, sim. ib. 
226. 231. 804; Który (sc. wieprze) ssą wschytky 
(universi) tonąly ib. 292, sim. ib. 312. 823; 
Wschythkye tluscze chczyaly vchvaczycz mylego 
Iesucrista (Jo 6, 15) ib. 350; Tey noczy wschyczy 
vy (omnes vos Mat 26, 31) bądzyeczye po- 
gorschenye myecz ve mnye ib. 580, sim. ib. 581; 
Yschby... pożarła (sc. ziemia) vass wschytkye 
ib. 627, sim. ib. 358; Ya vam y kxyazątom 
vschytkym... popelnyl ib. 648; ~  Słowem 
boszim nebosa so sczwei dzona a duchem vst iego 
wszitka (Pul: wszystka) mocz gich (omnis 
yirtus eorum) FI 32, 6, sim. BZ Gen 2, 1, etc.; 
Gospodne, przed tobo wszitco szodane moie 
(omne desiderium meum, Pul: wszytka moya 
ządza) FI 37, 9, sim. BZ Jos 4, 10, M W  89 b; 
Ymisl ku nawedzenu wszitco pogaństwo (intende 
ad yisitandas omnes gentes, Pul: wszego lyuda 
poganskego) FI 58, 6, sim. De morte w. 144. 171; 
Pycz bodzye wszytek (Pul: wszystek) zwyerz 
(omnes bestiae) pola FI 103, 12; Poyadl wszytko 
(Pul: wszystko) siano (omne faenum) w szemy 
gich FI 104, 34; Poyadl owocz wszytek (omnem 
fructum, Pul: wszystek owocz) w szemy gich ib.; 
Pobył wszytko pirzwyczno (omne primogeni- 
tum, Pul: wszytkę pyrzwyznę) w szemy gich 
FI 104, 35; Yako ten copecz, czszo Yanusz on 
żałował, tego mu wsitka pyancz bracze ne widala 
1413 Kościan nr 498; Kaszdy gy sługa nawedzy, 
wszytko yego dobre sprawa Slota w. 37, sim. 
XV med. R XXII 233. 246, etc.; Kthorosch 
(sc. cyrkiew)... rzodzicz racz... pospołu sz sługo 
thwym... y thesch wschithkym (Msza III: 
wszystkym) wlyczayoczym szo w yyaro krzesczy- 
gensko (cum... omnibus orthodoxis, Msza VII. 
XII: ze wszythkymy wyernymy, IX: sze wszemy 
wernimy) 1426 Msza IV s. 313, sim. I. VIII; 
Wschitek grzech (omne delictum) schiyąn swąn 
zaplaczyli Sul 87, sim. Rozm 161. 259; Za 
wschitko prawo zyemskye (super omni iure 
terrestri)... rankoyemstwo... połozicz ma Sul 
107, sim. Rozm 163. 639. 820; A prosczye 
trzeba *wschitgyego schesczyorga blogosla-

wyenstwa naprzot myecz XV med. R XXII 244; 
Po wszytkyey gorzye (EwZam 290: po wszysth- 
kych górach) rosznyesyona wszitky (EwZam 290: 
wszystky) słowa tha (super cmnia montana 
ludaeae diyulgabatur omnia yerba haec Luc 
1, 65) ca 1450 PF IV 579; Stworzil bog... 
wszitek plod latayoczi (omne yolatile) BZ 
Gen 1, 21, sim. ib. Ex 8, 21, etc.; Żele zelone 
wszitkocz dawam (quasi olera yirentia tradidi 
vobis omnia) BZ Gen 9, 3; Gdisz przecziste 
y wszitko lepsze (meliora quaeque) offyerowacz 
bodzecze z dzesyotkow BZ Num 18, 30; Raczcze, 
którzy szą wybrany, czy mayą przyszagącz 
bogu... a nye gest gym potrzebyszna woythowy 
przyszagacz, bo tho wszythko yesth gedno 
OrtOssol 33, 4, sim. Ort Mac 34; Mozely 
sz nym (sc. wianem) wszythkym yczynycz, czo 
chcze OrtOssol 85, 3, sim. OrtMac 115; Solucio 
facta est de peccoribus, scilicet vaccis et equis 
al. sze *wchitkye szywyszny 1462 Trześn 71; 
Nyechay pan bog sztrze<że) mnie od wszyth- 
kyego złego y duszy mey od grzechu koszdego 
M W  90 b; Przez czya, Maria, wschythko dobre 
uczynyono yest Naw 43; Pełny yestesczye 
drapyestva y yschytkey lychothy (Luc 11, 39) 
Rozm 305, sim. ib. 532. 727. 808; Moye yschyth- 
ko (mea omnia Jo 17, 10) yest thwe ib. 577; 
Cayphasch... pochvaczyvschy szye posrod 
yschythkyego luda ib. 721; ~  każdy w granicach 
wytyczonych zdaniem przydawkowym: Iacosmi 
yednali Josta z *Lancomiren o wszitki rzeczi, po 
wszitkich raczach (pro rzeczach), czszo ge mai 
i s *Lankomiren 1404 Pozn nr 750; Y ako... 
ty penandze, które mu Jan wysnal, wszytky bili 
szyroke 1418 Kai nr 642; Ten gisti Jassek ma 
mu dacz veczni pocoy... o wsithky rzeczi, czos 
*bo mai k nemu gdi mowicz XV in. Maik 118, 
sim. BZ Ex 19, 7, etc.; Yze ty wsytky copcze, 
czsso ye pan Barthoss nyne zayal,... s prawa 
wysly 1423 Kościan nr 999; Dawayocz... themv 
gistemv szwemv procuratorowy... *wszelkno 
mocz we wszytkych szwych rzeczach, kthore 
*ymayo... cum quibusuis personis, ze wszythky
my personami... omnia et singula faciendi... 
wszythky pospolne rzeczy yczynicz ca 1428 
PF I 479—80; Wszytky rzeczy, czo sszo na 
szwecze, sszo my podany omnia, que continen- 
tur sub globo lunari, sunt subdita ib. 485, sim. 
BZIV  Reg 20,17, OrtOssol 37, 4; Gdyby nye dal 
sztho groszy, tegdy po Godzech wąsanye dacz 
(sc. ma) w swoy dom sze wszytkymy yszythky 
(leg. użytki), czokole tham ma 1430—2 KsN- 
Warsz I nr 139; Laudate omnes gentibus (pro 
gentes) dominum, wszyczczy pogany, coscze na 
szwyathy wyarą weszwany, chwalcze, et magnifi-
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cate eum omnes populi, gl. sc. duodecim tribus 
wyelbycze wszytliko pokolenye zydowske (Rom 
15, 11) XV med. SKJ I 51; Wszitky zwyerzota, 
gez to so s tobo (cuncta animalia, quae sunt 
apud te )..., wywyecz s sobo BZ Gen 8, 17; 
Gezesm dal wam y wszitkym duszam zy wim, ges 
to so s wamy (ad omnem animam viventem, 
quae est yobiscum) ib. 9, 12, sini. ib. II Par 
33, 22; Dzewky y synowye so moy y wszitky 
stada, czsosz ti ymasz (greges tui et omnia, 
quae cernis) BZ Gen 31, 43, sim. Rozm 403; 
Owa toczem oddal tobye strozo pii wich vzitkow 
mich wszitkich, gesz to syo *poswyaczyyy 
(omnia, quae sanctificantur). . . ,  tobyeczem oddal 
BZ Num 18, 8; Poloscze syercze wasze kv wszit- 
kim słowom, ges to ya prziswyatczam wam (in 
omnia verba, quae ego testificor vobis) dzysz BZ 
Deut 32, 46; Pan bog nasz... ostrzegał nasz na 
wszitkich drogach, po ktorichzesmi chodzili (in 
omni via, per quam ambulayimus) BZ Jos 24, 17, 
sim. ib. IV Reg 12, 12; Czinyl Ioas dobrze przed 
bogem po wszitki dny, w ktorich gy vczil 
(cunctis diebus, quibus docuit) loyada BZ IV 
Reg 12, 2; Wszitka słowa, iazesz mowyla 
(omnia, quae locuta es), prawa so BZ Judith 
8, 28; Czyebye proscha... przes thy wszythky 
radosczy, yezesz myala Naw 55; ~  Jako... 
roszdzelil ye... wszitkim sbozim, czso go 
koly tedy mely 1415 Kościan nr 551, sim. 1428 
Pozn nr 1500; W them ukazowal... swo wszythko 
moko, yosz ymal czyrpyecz 1451 MacDod 105, 
sim. BZ  Gen 24, 30, etc.; Zagubyo wszitko 
stworzenye, w gemze to so dusze żywe (omnem 
carnem, in qua spiritus vitae est) BZ Gen 6, 17, 
sim. ib. Ex 10, 5, etc.; Poyol gest... wszitko 
sbosze, czsosz so gymyely (universam substan- 
tiam, quam possederant) BZ Gen 12, 5; Tedi 
wszitek Israel, genze stal (omnis Israel, qui 
stabat) około, pobyegli BZ Num 16, 34; Acz 
bodo ostrzegacz... wszitek zakon, ktori przika- 
zal (universam legem, quam mandavit) gym 
Moyses BZ IV Reg 21,8, sim. Rozm 299; Posiał 
Sennacherib... slugy swe... ku wszitkemu 
lyvdu, gen w myescye bil (ad omnem populum, 
qui erat) BZ II Par 32, 9; Przeto wi sliszcye 
słowa bosza, wszitko przenyesyenye, geszem to 
wisiał (omnis transmigratio, quam emisi) z leru- 
zale<m)a do Babylona BZ Jer 29, 20; Bo kogo- 
kolvye (pro kakokolyye) każdy s nych nye pysal 
vschytky rzeczy, która szye snadz tako yodzyla 
Rozm 790; ~  ~  Yszeszmy iusz ten tho dar 
fszythczy straczyly Gn 172 a, sim. FI i Pul 13, 4, 
etc.; Owa ty, pane, poznał ges wszytka (omnia, 
Pul: wszystka), posledna y stara FI 138, 4; Tako 
bog day, bichom szły swyczczy (Bogur C :

wschysczy, F: wszyczczy, DE, Dóbr 323: 
wszyczy) w ray Bogur B; Ktocz ge (sc. panie) 
chcze szobe zachowacz, bodo gy wszytky milo- 
wacz Słota w. 81, sim. ca 1420 R XXIV 86, 
Rozm 18; Przymicze y pycze ss tego wszytczy 
(omnes, Msza VI. XIV: wszysczy, VIII: *wszcz- 
czy)! 1424 Msza III s. 58, sim. IV. VII, sim. 1426 
Msza IV s. 314; Jako thy wyączerze. . . ,  czom ye 
pobrał. . . ,  thom ye gedną brał a wszythkim dal 
na panskye skazanye 1429 Kościan nr 1386, 
sim. 1429 Pozn nr 1331; Napelnyeni są wzyczczy 
ducha szwyątego (repleti sunt omnes spiritu 
sancto Act 2, 4) 1449 R XXV 165, sim. Gałka 
w. 47, etc.; Przerzeczonimy vynamy... wschith- 
czi, kalyszdi ossobye (omnes et singuli)... 
mayąn bicz karany Sul 97, sim. BZ Num 35, 8, 
etc.; Wszytky roszyepal prorsus dimembraverat 
XV p. pr. R XVI 347, sim. De morte w. 156, etc.; 
Fratres, induite vos... benignitatem, gl. id est 
magnam bonam voluntatem cum promtitudine 
serviendi omnibus gotową wolą cu pomozenv 
wszythkym (Col 3, 12) XV med. SKJ I 62, sim. 
1449 R XXV 166, etc.; Tedi Noe wiszedl 
s korabya se wszitkymy (et omnia animantia) 
BZ Gen 8, 19; Szesze (leg. zeżże) yo przed 
widzenym wszitkich (cunctis videntibus) BZ 
Num 19, 5, sim. ib. IV Reg 19, 17, etc.; Po thych 
szmyerczy wszythkych (omnium horum) mozely 
oddacz na kosczyol? OrtOssol 59, 2, sim. 
OrtMac 76; Ną osthathku rzecz<my) wschycz- 
czy: Amen XV ex. MacDod 141, sim. XV ex. 
SKJ I 151; Myeyczye na pamyączy wschyczy 
gyą XV ex. MacDod 141; Przede wschytkymy 
(omnibus audientibus) yasnem glossem rzekła 
Rozm 61, sim. ib. 134, etc.; Tako yedly wschyczy 
(omnes) a *dzyevovaly szye roskoschney smacz- 
nosczy ib. 102, sim. ib. 580; Yschby wschytkye 
(universos) przeschedl svym zyyotem ib. 120; 
Myedzy namy nye yest dostoyen zyw bycz, bo 
wschytkyem (omnibus) zaslyzyl, ysch ma 
ymrzecz ib. 132; Przede schytkymy (coram 
omnibus) tknął szye yey ib. 296; Który czyebye 
nade wschytky myloval ib. 737; Thy yschytky 
(sc. miotły) on zbyto ib. 819; ~  To wszitko 
(haec omnia) prziszlo iest na nas FI 43, 19, sim. 
Pul, sim. De morte w. 341, etc.; Wszytko 
(omnia, Pul: wszystko) w modrosczy yes 
yczynyl FI 103, 25, sim. XV med. R XXII 236, 
etc.; Wszytko (omnia) ot czyebye czaka (Pul: 
wszystky... czakayo), by dal gym karmo w czas 
FI 103, 28; Obrzodzenym twogym stayo dnowe, 
bo wszytko (omnia, Pul: wszystko, M W  34 b: 
wsitki rzeczi) slwdzy twoge FI 118, 91; Tedi 
Wancencz gemu za wszitko ranczil: za wosz, za 
wozniki, za troye rucho 1402 Pozn nr 715; Bi
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prisli, bo zvgotovano iest wsitko parata sunt 
omnia (Luc 14, 17) XV in. R XXIV 73, sim. 1453 
R XLVII 351, etc.; Bene omnia, switko, fecit 
(Marc 7, 37) XV in. R XXIV 74; Maloli na tem 
wszitkem, thos gothow vcaszacz na tho switko 
szesczyo panyczow 1423 Kai nr 699; Tho 
wschythko, panye, zawszdy dobre (haec omnia... 
bona, Msza III: ta wszistka... dobraa, XII: tho 
wszyczko... dobr[i]e) sthwarzasch 1426 Msza IV 
s. 315, sim. VI. VIII. XIV; Day my dusse 
a gyne wszitko (cetera) sobye pobyerz BZ Gen 
14, 21, sim. ib. I Reg 15, 15; Rosdzelyl gest... 
owce, wyelblodi, osły, wszytko we dwa plugy 
BZ  Gen 32, 7; Po tem vschytkym podał szye 
myły Kristus v rącze ym Rozm 636; Przeczyv 
themv vschytkyemv nycz nye odpovyedzyal 
ib. 771; V tem ve wschytkym dal nam nasch 
zbavyczyel dostoyny przykład syyątego czyrpye- 
nya ib. 831; — każdy w granicach wytyczonych 
zdaniem przydawkowym: Weselicz se bodo 
wszitczy {Pul: day szye wyesszyelycz wszystkym), 
gisz ymaio nadzeio w tobe (omnes, qui sperant 
in te) FI 5, 13, sim. FI i Pul 13, 8, etc.; Odstopcze 
ode mne wszitcy {Pul: wszyczy), gisz czinicze 
lichoto (omnes, qui operamini iniquitatem) 
FI 6, 8, sim. ib. 75,11; Osromoczeny *bodzcze... 
wszyczy {Pul: wszystczy), gysz nenazrzo (omnes, 
qui oderunt) Syon FI 128, 4, sim. Rozm 217; 
Podobny bodo gym ... swszytczy (Pul: wszyst
czy), gysz dbayo w ne (omnes, qui confidunt 
in eis) FI 134, 18; O które penodze na mo 
Marczisz żałował, thi mu moy oczecz zaplaczil 
wsithky s pełna 1415 KsMaz I nr 2460; Weczcze 
wsiczy y pospoliczy, nouerint omnes vniuersi 
ac singuli, gymsze pylno gesth ca 1428 P F I 481; 
Bąndz thobye przyemn[y]a, mnye tesz y wszyth- 
kym, kthorym on[y]o *offyorowalem omnibus, 
pro quibus illud obtuli ca 1431 Msza XII s. 225, 
sim. VI. X IV ,sim. BZIW Reg 18, 21, etc.; Tako 
wszdi przes wschitky, gysch przi they przissyąn- 
dze syedzeli (per omnes assidentes). . . ,  milczano 
bywało Sul 99; Wszitki, któreś tv so zliczeni 
(omnes, qui numerati estis)..., nye vnidzecze 
do zemye BZ  Num 14, 29, sim. ib. 14, 36, etc.; 
Doufanye... bodze... ialmuszna wszitkim tym, 
gisz io czinyo (omnibus facientibus eam) BZ 
Tob 4, 12, sim. Rozm 190. 575; Tedy szromoczyl 
wasz wszythkych (vos scabinos omnes, Ort Mac 
66: wasz wszyszthky), czsosczye szyedzely 
wthenczasz na lawyczy OrtOssol 53,4; Ktorekoly 
dzyeczya nalyasl około Bethleem, aby wschytky 
(cuncti) pobyty Rozm 80; Wschytkem tem, czoss 
bąda pokvtą stroycz, grzechy odpysczy ib. 193; 
Którzy myely yyelyką nyemocz, wschytkem 
(cuncti) dal zdrovye ib. 217; ~  Czso bil Potrek

Pechnoui yinouath, to mu wszithco zaplaczil 
1391 Pozn nr 263, sim. 1402 ib. nr 711, etc.; 
Błogosław,... wszitko (Pul: wszystko), czsosz 
we mnye gest (omnia, quae intra me sunt), 
ymenv swotemy gego! FI 102, 1, sim. M W  10 a; 
Nye posąnday zony bratha szvego any thego 
yszythkego, czo yesth yego (Dek II 4: any 
wszwelkey rzeczy yego) Dek II 1, sim. BZ IV 
Reg 23, 37; Czso Potrasz kupił v Micolay<a> 
dzedzicztwo, tan mu yest wszitko zaplaczil 1404 
Kościan nr 238; Iaco czso pan Voczech... 
ranczil... za posak panu Vanczenczewi, to mu 
wsitko zaplaczono 1413 Pozn nr 891 sim. 1414 
Kościan nr 508 etc.; Iaco Bogusław zaplaczil 
wsitko Myroslawye tho, zacz v ney ycupyl 
sosthą cząscz 1414 Kai nr 455; Czszo Sczepan 
yirzandzil role na szoltistw<ie> tem, czszomu 
(leg. esom mu) ye przedal, tom mu dal y postam- 
pil wsitko s pełna 1414 Kościan nr 509; Ja- 
cosz[ko]m ja szaplaczila Janowi... tho swytheo, 
czo listh gego mowil 1416 Pyzdr nr 448; Tedi mu 
slubyla... dzewcą swą dacz sz tym wszitkim, 
czszo na ną przislusza oczczisny 1418 Kościan 
nr 649, sim. BZ II Par 24, 7; Czszole szo na 
niwę swoze, tho wszytko na stole losze Slota 
w. 7, sim. BZ Gen 30, 42, etc .; Jaco Dobek 
szaplaczyl tho wsszytheo..., czso yednacze... 
nalesszly 1420 Kai nr 797, sim. 1446 ZapWarsz 
nr 589, etc.; Jsze pany Jadwiga wszythko, 
czszokoly wnyossla w Baworowo, tho wszithko 
szaszą wynyossla 1434 Pozn nr 1566; Wszitko, 
czsokoly każe (omnia, quae dixerit tibi) Sara, 
poslussen bodz gey BZ Gen 21, 12; Gnyewaly gy 
(sc. boga) na wszitkem, gesz czinyly (super 
omnibus, quae fecerant) oczczowye gych swimy 
grzechi BZ III Reg 14,22, sim. ib. I Par 18, 13; ~  
~  na, przez wszytki, szwytki wieki *bez końca, 
wiecznie, perpetuo, in aeternumŻ: Kthory s tobą 
zywye y kroluye... bog przesz wszythky (Msza 
XII: swythky) wyeczne wyeky (per omnia 
saecula saeculorum) 1413—4 Msza I s. 263, 
sim. VIII; *Przyeszen... yesth thobye... czescz 
y chwała na (Msza I. VIII. X II: przesz) wschyth- 
ky (Msza I. VIII: swythky) yyeky yyecznye (per 
omnia saecula saeculorum) 1426 Msza IV s. 316, 
sim. XII; K tori... ziwie y wielbi se przez 
wszitki wieki wieków M W  14 b, sim. ib. 21 b; ~  
na wszytki strony 'naokoło, circum : Claritas dei 
circumfulsit illos, na wschythky strony, id est 
ex omni parte (Luc 2, 9) XV med. SKJ V 261; ~  
miedzy tymi wszytkimi, mimo to wszytko, nade 
wszytko 'poza tym, oprócz tego, insuper, praeter- 
ea: Vulneratus insuper mucrone diro nade 
wschitko albo nadtho wkrutna a przikrą 
ostroscza 1444 R XXIII 303; A *meczy tymi
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wszytkymi (Rozm 396: mymo to vschytko) et in 
hiis omnibus (et in his omnibus inter nos et vos 
chaos magnum firmatum est Luc 16, 26) ca 1450 
PjF IV 578; Mimo tho wszythko nihilominus 
tamen 1466 R XXV 139; Mymo to wschytko 
(propterea) aze do tego czaszy... v zakon)'e 
bydlyl Rozm 187; ~  nade wszytko 1 głównie, 
najbardziej, przede wszystkim, praecipue, maxi- 
me9 imprimis5: Antę omnia autem, a nade 
wszitko, mutuam in vobismetipsis karitatem 
continuam habentes (I Pet 4, 8) 1403 GIJag 99, 
sim. XV ex. SKJ I 87; Ktokoli chce zbawion 
bicz, nade wszitko (i7/ i Puł: przede wszym) 
potrzebno iest (antę omnia opus est Ath 1), abi 
dzierzal krzesczianską wiara M W  8 a; Nad 
mylosyerdze twe y prawdą twą yesz vwielbil 
nade wszitko (super omne Psal 137, 2) ymyą twe 
swiąte M W  121 a; Nade wschytko poyyschyl 
czyą nadobnosczyą Rozm 23; ~  wszytko jeden, 
wszytko (sam) 'ten sam, taki sam, idem, ipse : 
Bil gest lud tedi wszitko {Stary Testament 
Cardy: wsse) gednego yozika a rzeczy gedno- 
stayney BZ Gen 11, 1; Wszitko geden zakon 
(eadem lex) bodzye turodzyczowy, yako y prze- 
biwayoczemu u wasz po goszczynye BZ 
Ex 12, 49; la wszitko <sam> (ego ipse), ia pyrwi 
a ia poszledny BZ Is 48, 12; ~  ~  Any rzeki 
(sc. Tyfan), by dan[y]a swezycz {leg. zwięzić) 
podzandcowa czelacz, aby on wschitko slodzeye 
chował 1427 Kościan nr 1311; Pasnokczye myal 
gladkye byale a szylno czyste a wschytko yed- 
nakye Rozm 154.

2. *którykolwiek z wielu, jakikolwiek, każdy, 
omnis, ąuilibet, q u iv i s Wszitko {Pul: wszystkę) 
rado twoio (omne consilium tuum) stwirdzy 
FI 19, 4; Vnusquisque, gl. quilibet yestrum 
*wszthky s wasz, sic accepit graciam (I Pet 4, 10) 
1438 R XXII 355; Genze bil pyrzwi kowal na 
wszitkyem zelaznem rzemyosle (in cuncta 
opera... ferri) BZ Gen 4, 22; Vstanowmi... przi- 
kazanye, abi z nas kaszdi dal trzecyzno sze- 
lyogow... ku wszitkey potrzebye (in omnem 
usum) domv boga naszego BZ  Neh 10, 33; 
Mą m ocz... szaplaczycz dlugy wszythkym (Ort- 
Mac 21: wszyszthkym) obyczagyem (in omni 
condicione), yakoby mogły yczynycz thy tho 
dzyeczy OrtOssol 26, 3, sim. ib. 39, 2; Donavit 
ei nomen, quod est super omne nomen sdarzil 
slawathnoscz gymyenya yego, które gest nade 
wsithka slawathnoscz (Phil 2, 9) XV p. post. 
GlDom 52, sim. XV SKJ I 80; Wschytką 
rzecz baczączy (sc. był Jesus, studiosus) Rozm 
143; ~  ~  wszem po wszytkich *każdemu 
z osobna, singulis9: Rozdzelyl wszem po wszitkich 
(universis per singulos)... kołacz chleba BZ

I Par 16, 3; ~  po wszytki czasy, po wszytkich 
czasiech, wszytkich dni, (po) wszytki dni, przeze 
szwytki dni 'każdego dnia, czasu, nieustannie, 
zawsze, na zawsze, omnibus diebus, omni tempore, 
semper, in aeternum : Tenczy (sc. zbójca) gest 
swe fszythky dniy drapesczo byl Gn 14 a; Yza se 
bodze gnewacz po wszitky dny (per singulos 
dies)? FI 1, 12, sim. Puł, sim. BZ Gen 3, 14. 17. 
Ex 16, 4. 5, etc.', Przeze swytky (Pul: wszyczky) 
dny (per singulos dies) blogoslawycz czo bodo 
FI 144, 2; Sbyegem bodzesz po wszitky czasy 
żywota twego BZ Gen 4, 12, sim. ib. Deut 22, 29; 
Którzy bi sodzyly lud po wszitky czaszy (omni 
tempore) BZ Ex 18,22, sim. ib. Deut 19,9. 28, 29. 
Tob 4, 20; Ani gloday gich dobrego wszitki dni 
(cunctis diebus) ziwota twego na wyeki BZ  
Deut 23, 6; Nizadni nye bodze syo mocz wam 
przecziwicz po wszitky dny (cunctis diebus) 
ziwota naszego BZ Jos 1, 5, sim. ib. I Reg 28, 2; 
Bila walka myedzi Aza a Baza... wszitkich dny 
(cunctis diebus) sziwota gich BZ III Reg 15, 16; 
Po wszytky czasy (war. kal.: po wschitkich 
czaschech) per singula momenta (cum per singula 
momenta adhaeserit carni eius Lev 15, 3) ca 1470 
MamLub 35; Bych przebywał w domu bozem 
wszytky dny (omnibus diebus, FI: po wszitky 
dny) żywota mego Pul 26, 7; ~  wszytko, we 
wszytkiem, we wszytkich (rzeczach) 'pod każdym 
względem, całkiem, zupełnie, omnino, plene, 
in te g r e Yesz obyatowane ty, bosze, ve wszyt- 
keem (in omnibus, Msza VII: ve wszyczkyem, 
IV: we wschythkych, I: we *wszyschych, VIII: 
we *wszysthych, V : ve wszelkey) proszimy po- 
szegnane... vczinicz raczy! 1424 Msza III s. 55, 
sim. XII; Pozyczy, aby we wschithkych (in 
omnibus, Msza V: we *wsztkych, XII: *wye 
wschythkem, III. VI. XIV: we wszelkych) 
zaschczyczyenya thwego zawszdy abychom byli 
zaschczyczyeni pomoczo 1426 Msza IV s. 314, 
sim. 1456 ZabUPozn 108; Tako *skodo namo- 
wonego <nie) bodze weszuane, alle wszytko 
[ale] w nasze wroczycz sed totaliter in nostrum 
redundabit ca 1428 PF I 482; Vmyernoscz ve 
*wszythych (SKJ I 62: ve wschych) rzeczach 
(Col 3, 12) 1449 R XXV 164;----- po zaprzeczo
nym orzeczeniu, nadto po przyimkach prócz, 
prze, przez(e) 'żaden, nullus : Ysze yesm ymouil 
*wsztky roky y to poi wolwarku, ysz ne mała 
Swantopa<ł)kem (leg. z Świętopałkiem) *wszt- 
kich rocow ani wstawacz 1399 Pozn nr 408; 
Si non conp<l)eret, thilyes s<k)odi, gyle igistiy 
(pro gistiny), proc v<sz)itke salobi 1429 KsN- 
Warsz I nr 106; Ten ortel... ostogy szye przesze 
wszythkyey odmyany (OrtMac 42: besze wszego 
odmowyenya) OrtOssol 38, 2; Było na yysschem
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pyątrze pyekla yedno myasto, nyeczo mayącz 
svyatlosczy przez wschytkey mąky (sine omni 
poena materiali) Rozm 395; Przeto Zydovye tez 
vlozyly... vyelyky vrzeczyadz na yego syyathą 
schyyą... ,  aby ym Pylat vyerzyl a prze wschytkey 
żałoby yzby gy vmorzyly ib. 750.

3. 'taki któremu nic nie brakuje, cały, zupełny, 
totus, integer, omnis": lako Ianek szaplaczil 
swego oczcza dług Lutko[wo]wi fschitel (pro 
fschitek) 1394 Kościan nr 71; Iaco Jarantowy 
posak wszitek zaplaczon namenoni 1400 Pozn 
nr 422, sim. BZ Ex 8, 17. I Mach 2, 11, Rozm 3; 
Tedicz vocz po fszythkemv krolefstw (leg. 
krolewstwu) posly beszo Gn 1 a, sim. BZ II 
Par 30, 4; Isze tocz ga vam dzysza velike yeszele 
sgauam, chosczy ono fszythkemu syathu, ludu 
bodze na uczeszene Gn 2 a, sim. ib. 176 b, M W  
87 b, De nativ w. 2; Gdisz ten tho czeszarsz 
Augustus gestcy on b il... nade fszytkiim sya- 
them panal bil Gn 3 a, sim. XV p.post. Zab 539; 
Bich wipowedzal wszitco chwalene twoie (cmnes 
laudationes tuas) Fł 9, 13, sim. Puł, sim. M W  
98 a, etc.; Boy se iego wszitco (Puł: wszelke) 
semo (omne semen) Israhel FI 21, 25, sim. BZ 
Gen 9, 19, etc.; Wszitka sława (omnis gloria) 
iego czori crolowey od wnotrz FI 44, 15, sim. 
Puł, sim. M W 57 b, etc. ; Wszytko (Puł: wszystkę) 
tW'ardoscz (omne firmamentum) chleba starł 
Fł 104, 16, sim. ib. 131, 1, etc.; Rzecze wszytek 
(Puł: wszystek) lyd (omnis populus): Bodz! 
Fł 105, 47, sim. BZ  Ex 12, 47, etc.; Swybaday 
lyfnyk wszytko (Puł: wszystko) yme<nie) yego 
(omnem substantiam eius) FI 108, 10, sim. BZ 
Gen 24, 36, etc.; Wszytek (Puł: wszystek) dzen 
(tota die) myslene mogę iest FI 118, 97, sim. BZ 
Ex 10, 13, etc.; *Ychzem boga mego nye 
milowa<ła> ze wszythkego (Spow 3: wssycz- 
kyego) schercza mego, ze wszytkye (Spow 3: 
wssyczkyey) dusche moy Spow 4; Tey rzeczi 
ksecz canownik wstdal yest panu sandczemu... 
mocz wsitko 1402 Małk 119, sim. Rozm 314, 
etc.; Yako Wenczslaw otpusczil wszitkey vszy 
Carszanom szedzecz w domu pastusze 1403 
Kał nr 99, sim. BZ Num 15, 33. 16, 10, Rozm 
585; Ty (sc. kopce) so sypani [szes] se wszitkem 
praw<em) 1406 Pozn nr 593; O wszego swatha 
*wsthek lud, pa<t)rz nyne na Geszu Crist<o)w 
trud 1407 JA X 389; Po maczerzinem ziwocze 
mało mu sz<ię) fszitco ymene i dobitek dostacz 
1407 Kościan nr 337, sim. OrtOssoł 67, 2; Gdy 
Gdobert zastawił swo wszitko czanscz... w pol- 
czwarty grzywny 1412 Kościan nr 457, sim. 1403 
Pozn nr 809; Gegdi Jacub... wsszitek mv possag 
<z> pełna zaplaczil 1416 Kał nr 529 a, sim. 1428 
ZapWarsz nr 2872, etc.; Omnis plebs, switek

lud,... dedit laudem deo (Luc 18, 43) XV 
in. R XXIV 71; Werzimi, is czo wislusza then, 
gen szwithkim (ArchLit XVI 13: wschytkym) 
szwathem rusza XV in. R XXV 218; Sgarne 
(sc. stół) na szo wszystko pole Słota w. 4, 
sim. 1403 Pozn nr 553, etc.; Oth nich wszytko 
dobrocz mami Słota w. 87, sim. ib. w. 94, 
etc.; Uschcodziless krolya y wschitko korono 
pospólstwa 1420 MMAe VIII 459, sim. 1417 
Kał nr 563, etc.; Tedy ne wymawal (sc. pan 
poznański), aby który kmecz myal wolą, ale 
ge sastawil ze wsytkim prawem 1421 Kościan 
nr 866, sim. OrtOssoł 52, 2, Rozm 33; Za- 
stawyamy dzedzini nassze... ze wszytkimi 
yszytky... y pansthwem wszytkim ac dominio 
totali ca 1428 PF I 481; Chczemy, abi ten... 
sze wsythką vczczywosczą (cum omni reverentia) 
bil ypomyenyon Suł 35; <T)ocz sąn prawa 
ystawyona... przes... Semouitha,... xyanząn 
wschitkyey zyemye mazowesskyey Suł 85, sim. 
ib. 91. 94; Pospołu s riczyerstwem i slachthąn 
swan wschitką Suł 89; Ku placzenyu prawa 
i wsytkey pomoczi (omne iuvamen)... kmyecza 
ma przypandzicz Suł 100; Wschitek czinsch, na 
ktorem syedzyal..., dacz i zaplaczycz bandzye 
yynyen Suł 108; Tegdi ten tho pan wschitkąn 
kopąn (totam sexagenam) w sfoy skarb... 
vesmye Suł 109; Taky przebiwacz se wschithkym 
swim gymyenym (cum omnibus bonis suis)... 
poydzye Suł 112, sim. Rozm 486; Wszythek 
szwyath ywyesselysz XV med. PF IV 595, sim. 
OrtOssoł 33, 3, etc.; Vt impleamini agnicione 
yoluntatis dei in cmni sapiencia, gl. rerum ad 
actiuam yitam pertinencium we wszythkyey 
szmacznosczy rzeczy sweczkych (Col 1, 9) XV 
med. S K J I 123, sim. 1449 R XXV 167; Quia ei 
benediccionem omnium gencium, blogoslaw'en- 
stwo wsithkye piczy czloyiecze, contulit XV med. 
ZabUPozn 126; Any *wszthko kaplanyszthwo 
takyesz y *wszthek lud k themy nye mogl 
roszdrzecz nycht ranky gyemv Aleksy w. 224. 
225; Ymyo pyrzwey rzece Phizon, to gest gez to 
szo toczy około wszytkyey szemye (omnem 
terram) Eyulat BZ Gen 2,11, sim. ib. 13, 10, etc.; 
Noe bil m osz... wisszy nade wszitko swe poko- 
lenye ib. 6, 9, sim. De morte w. 2; Tocz so 
synowye Cham w swem pokolenyu... y w swey 
wszitkyey wloszczy BZ Gen 10, 20, sim. ib. 
Ex 10, 2 1 .1 Esdr 7,16; Potraczyl gest ti myasta... 
se wszitkym ludem (universos habitatores ur- 
bium) BZ Gen 19, 25, sim. ib. Deut 31, 11, etc.; 
Otocz zemya wszitka przed wamy BZ Gen 20, 15, 
sim. ib. Ex 19, 18, Dział 43; *Zagladzo mnye 
y wszitek moy dom BZ Gen 34, 30, sim. ib. 
Ex 14, 6, etc.; Bidlyl gest Iosef w Egipczye sę
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wszitk0 czelyadzyo (cum cmni domo) otcza 
swego BZ Gen 50, 22; Ktoresz to (sc. kobyłki) 
weszły nade wszitkoo szemyo egypskoo (super 
uniyersam terram Aegypt) BZ Ex 10, 14; 
Przykryły wszitek swyrzch (uniyersam superfi- 
ciem) szemye ib. 10, 15, sim. ib. 10, 5; Był... 
obłok czyemni a szwyeczuyoczy nocz, tako 
ysze k sobye... wszitek czasz noczni (toto noctis 
tempore) przyblyszycz sze nye mogły ib. 14, 20; 
Wszitka liczba (omnis numerus) boyownikow 
iego cztirzi a pyoczdzesyoot tisyoczow BZ 
Num 2, 6; Stali... z dzeczmi y ze wszitkim 
pospólstwem (cum... omni freąuentia) ib. 16, 27, 
sim. ib. Deut 2, 25; Myosso wszitko syo tobye 
dostanye BZ Num 18, 18, sim. Dział 15; 
Wszitka Bazan (cuncta Basan) weszwana 
*zemyo obrzimska BZ Deut 3, 13, sim. ib. 
Gen 13, 9, etc. ; Aby czinil gego przikazanya... 
ze wszego syercza twego y wszitkey dysze twey 
(ex tota anima tua) BZ Deut 26, 16, sim. ib. 
IV Reg 23, 25; Gegosz przepysci na czo bog... 
w nagości y we wszitkey nodzi (in ... omni 
penuria) BZ Deut 28, 48; Zatim Saul... boiowal 
po wszitkem okrodze przecyw swim nyeprzyia- 
cyelyom BZ I Reg 14, 47, sim. ib. IV Reg 22, 13. 
I Par 22, 18. II Par 32, 22, Rozm 262; Wislawyal 
nag czali dzen y wszitko noc (tota... nocte) BZ 
I Reg 19, 24, sim. Pul 77, 17, etc.; Zatim slu- 
szebnyk wzwola po wszitkey woyscze (in uni- 
yerso exercitu) BZ III Reg 22, 36; Gygraly przed 
bogem wszitko moczo (omni yirtute) BZ 
I Par 13, 8, sim. Pul 80 arg., etc. ; Spyewaycye 
panu, wszitka zemya (omnis terra)! BZ I Par 
16, 23; Powiszil syo nade wszitek lyvd (super 
universum quippe populum) BZ  Neh 8, 5, sim. 
ib. III Reg 20, 15; Przeto ysze pamyotal pana 
swim syercem wszitkim (in toto corde suo) BZ 
Tob 1,13; Tedy Jan poleczył epyekanye swego 
gymycnyą wszytkyego (omnium bonorum suo- 
rum)... Doroczye OrtOssol 63, 1, sim. OrtMac 
82, sim. 1471 ZapWarsz nr 3038; Tho tegodla 
obyathovanye szłusby naszey, alye y thesz 
wszythkey (Msza XIV: wszythky, IV: *wscłiykey, 
III: wszystkey) czeladzy twey (cunctae familiae 
tuae) prosz<i)mi, panye,... raczy przy[a]gyacz 
1456 Msza VI s. 261, sim. XII; Przeszen... 
yest tobye bogu oczczu... wszythka (Msza IV: 
wschistka, I. VIII. XII: wszelka) czescz (omnis 
honor) y chwała 1456 Msza VI s. 263, sim. VII. 
XIV; Ultra omnem expeditionem al. nade 
wszythka wiprawa 1458 SAU  XXII 7 s. 3; 
Mgleya yszytek y bladzeya, sztraczylem sdroyye 
y nadzeya De morte w. 99, sim. Rozm 161, etc.; 
Alysch wszythka twarz slzami smoczyl ysąue 
ad suffusionem wltus (IV Reg 8, 11) ca 1470

MamLub 87; Obyyescz wschitko czalo cir- 
cumducere (potest etiam freno circumducere 
totum corpus Jac 3, 2) 1471 MamKal 304, sim. 
Rozm 602, etc.; Modliłem se przed obliczim 
twogim wszitkem (leg. w wszytkiem, Pul: we 
wszem), czalem serczu moiem (in toto corde 
meo Psal 118, 58) M W  26 b; la we wszithkim 
(FI i Pul: we wszem) serczu moiem (in toto 
corde meo Psal 118, 69) badacz se banda po 
przikazanyach twogich M W  28 a; Modlitwi 
o swiąthey Annie y o wszitkym iey plemyenyu 
M W  44 b; O stworziczielu szlonycza y wszyth- 
kyego szwyatha! M W  65 b, sim. Naw 186; Pan 
bog nyechay bandzye sztrosz mlodosczy moiey 
y wszythkyego zywotha M W  91 a; O blogosla- 
wyona y wszythkyey chwały dosthoyna Anna 
szwyatha! M W 95 b; Wszagzee nadz<ie)ya szba- 
wyenya mego wszythka iesth w thobye M W 99 b, 
sim. ib. 70 a, XV ex. Kałużn 290; Abich śpiewał 
chwała twoia y przes wszitek (FI: wszistek) 
dzień (tota die Psal 70, 8) wielkoscz twoia 
M W  116 b, sim. Pul, sim. M W  12 a; Wprzagaya 
chory dobythek, chczącz zlechmanycz then 
dzyen wsithek Satyra w. 12; Przez wszytek rok 
(totius anni) kolzdy pyątek mayą posczyczi 1484 
Reg 712; Thowarzisze rzemyesla crawyecz- 
kiego... przyssedssy przed wsythkyem bracz- 
thwem mystrzow swoych 1491 RKJŁ VII 56; 
Pan Cczessyelsky vkazal ssye... *wye wshythkey 
sbroy kopynyczey 1495 GórsJaz 278; Ktori 
(se. książę Konrad) maiącz przi sobie wsitek 
senat radi xiąstua tego 1498 MacPraw VI 272; 
Wszyczko (omnia, Fl: wszitko) poddał yes pod 
nogy yego: owcze y skot wszytek (boves uni- 
versas, Fl: wszistek) y natto wszytek (Fl: 
wszistek) zwyerz polny Pul 8, 7; Wszytkę 
(Fl: wszistko) yego poszczyelyo (universum 
stratum eius) przewroczyl yes Pul 40, 3; Tu szye 
dokonał zoltaiz wszytek Pul 584; Yaszesz 
(se. radość) tedy myala, gdysz szlawnyma 
oczyma szlawa wschythkyey szwyanthey troy- 
cze obezrzala Naw 66; W tobye, myły panye, 
yestem vyelykiey nadzyeye, ktoiaz yest wschytka 
w moczy thwey Naw 84; Slyszączy Herod kroi 
zasmączyl szyą y wszythko Irlm (omnis Ieroso- 
lyma Mat 2, 3) sz nym EwZam 293, sim. Rozm
16. 448; Congregaverunt ad eum uniyersam 
cohortem wszythka rothą (Mat 27, 27) ca 1500 
GIKazB I 80, sim. Rozm 629. 832; Wschytka 
szyą była yydala(dedita erat... tota) kv slvzbye 
Rozm 18, sim. ib. 20, etc.; Mylosczy wschytkyey 
była pełna (omni plena gratia) ib. 18, sim. ib. 454; 
Ryschanye, posczye wschytko (omnis motus) 
dzyeyycze M aiye... było smyerne ib. 23, sim. 
ib. 154; Bo szye yey yydzyalo, by wschytka
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myslyą y serczem v nyebye była ib. 64; Yako 
xzyądz Affrodoszy... dal yemv chvalą ze 
svytkyem lyvdem ib. 94; Ve wschytkyey svkny 
(in tota tunica) nye byl nyyeden schew ib. 141, 
sim. ib. 625; Slovo rozeschlo szye po wschytkyem 
onem krolestvye (in omnem regionem) ib. 221, 
sim. ib. 451; Bo o nym vyelyky słuch \yschedl 
po wschytkey zyemy szyrskey ib. 234, sim. ib. 
252, etc.; Tako slovo o nym vyschlo po wschyt- 
kym krolewstvye (per uniyersam regionem 
Luc 4,14) ib. 250, sim. ib. 233; Nyzlyby wschytko 
czyalo tvoye (totum corpus tuum Mat 5, 29) 
yruczono v ogen ib. 268, sim. ib. 280. 817; 
Zyayyly y (leg. ji, sc. Jesusa) po oney wschytky 
zyemy (in tota terra illa Mat 9, 31) ib. 298; My- 
lvy gospodna boga tvego s thvego wschytkyego 
szyercza a ze wschytkyey thvey dusche y s tvoyey 
wschytkyey moczy y ze wschytkyey thvey mysly 
(ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex 
omnibus yiribus tuis et ex omni mente tua 
Luc 10, 27, Rozm 415: twoyą yschytką duszą 
y s tvey wschytkyey mysly) ib. 331; V tych dw 
(leg. dwu) kassnyv leży vschytek zakon (uni- 
versa lex Mat 22, 40) ib. 415; Ya dzyszya pełna 
vszey zalosczy y yschytkye bolyesczy ib. 494; 
Ktorąz (sc. suknią) yemv matka vczynyla, 
s vyrzchv vtkala, yschytko yednem razem ib. 532; 
Który (sc. radca) sya yschytką rada y yego 
yschytką szylą y yschytkym yego ymyslem 
chczyal, ysby myły Kristus ymączon ib. 585; 
Który tey noczy yschytkey nye spal ib. 691; 
Poruschylo szye v nyey ynatrze yschytko nad 
yey myłem synem ib. 745; Vzryavschy to yvz 
ytore sye mylę dzyeczyą a ono yschytko yplvano 
ib. 757; Bo nye było podobno tego yschytkyego 
dnya kupoyacz rolyey ib. 768; O, yschytko 
styorzenye bądź tobye zalostne! ib. 804; O krolyy 
schytkey chyaly, tosz ty dzysch osromoczon! ib. ; 
Svytko yego syyate czyalo było krvyą oplynąlo 
ib. 818; Yze czalego myescza na yschytkyem 
czyelye nye było, gdzye by mogl tknącz palczem 
ib. 819; Yze yschytką skora zbytha z yego czyala 
ib.; Czyagnąly (leg. ciągnęli ji) tako sylnye, aze 
oblapyl slup yschythek ib. 820; Vzralam czyalo 
yego yschytko zedrane ib. 821; Na yschytkym 
yego syyąthym czyelye nye ostało było namnyey- 
sche myescze czale skory ib. 822; Yze v yego 
yschythkym zyyoczye... nye było myescza 
czalego ib.; Takoż natychmyasth przed wschyt
kyem lyydem tako skaradego... kazał ykazacz 
(sc. Piłat Jesusa) ib. 836, sim. ib. 231. 718; ~  
Czsso my pan Woczech zayąl trzysta owecz 
y czworo owecz, ty byli wssytko me 1424 
Kościan nr 1041.

Wszywiec bot. 'ostróżka wsze nasienie, Delphi-

nium staphisagria L Wssivecz staphisagria 
1472 Rost nr 301.

Wszywnik bot. * os t rożka wsze nasienie, Delphi- 
nium staphisagria LŻ: Wsywnik staphisagria 1472 
Rost nr 302.

Wszywy cf. Koper
Wścianka, Wcianka, też pl. tantum Wścianki 

1. frodzaj deski czy też dranicy, zapewne o ustalo
nych rozmiarach, asser ąuid.am, fortasse certae 
cuiusdam magnitudinis : Deinde nos... conducere 
ea debemus,... ąuotąuot foret necessarium, 
yidelicet de... asseribus paryis et magnis, in 
yulgo gonthi et wszczanki nuncupatis,... et aliis 
necessariis quibuscunque ad idem molendinum 
pertinentibus 1378 KodPol III 320; Pro 1/2 sexa- 
gena asserum, dictorum wsczanky, ad reforman- 
dum equirium II scoti 1393 MMAe XV 273, 
sim. 1388 ib. 68; Non mandauit (sc. Iacussius) 
scilindria, wsczanki, et hostia nocturno tempore 
et furtiue suis hominibus recipere 1399 StPPP 
VIII nr 9111; Due sexagene asserum al. wsczanki 
1404 RachNKorcz 442, sim. ib. 444; Pro tegulis 
dictis ylg. wsczanky VI scotos 1406 ib. 449; 
Pro *wsczenky ad *taxky 1 fertonem 1494 
WarschPosn I 373, sim. 1495 ib. 390; 10 asseres 
al. wczanky et una scala al. drabyna 1499 
RocznKrak XVI 68.

2. pl. tantum 'wąskie przejście między domami, 
transitus, spatium inter domos' : Wsczanky andro- 
na (RozPaul 18r: androna... est spacium inter 
duas domos vlg. sczanky) 1463 PF V 12.

Cf. Ścianka
Wścianki cf. Wścianka
(Wściągać, Wsiągać) Wścięgać, Wsięgać 

fo rm y: praes. ind. 3. sg. wściąga Sul 53, XV 
p. post. PF IV 755; 1. pl. wściągamy 1446 
AGZ XI 276, XV med. R XXIV 367; -  
part. praes. act. adv. wsięgaję 1403 GlJag 99; 
wściągając 1444 R XXIII 308, Sul 41. 48, 
Dział 39; ~  inf. wścięgać 1432 ArchTerCrac 
X 27, 66, 1471 MamKal 203; ~  praet. 1. sg. m. 
-śm wściągał 1393 TPaw IV nr 4531; ~  inf. 
pass. sg. f. być wściągana Sul 99; neutr. wsią- 
gano być ca 1450 PF IV 580.

Z naczen ia: 1. fwyprostowywać, wyciągać, 
extendere, porrigere : Wsczągacz (war. lub.: 
sczągacz) extendere (si abstuleris de medio tui 
catenam et desieris extendere digitum et loqui, 
quod non prodest Is 58, 9) 1471 MamKal 203.

2. 'zatrzymywać, pozbawiać wolności osobis
tej, więzić, comprehendere, in vincula conicere : 
Jacosma (leg. jakośm ja) ne wsczogal Sczepa- 
nowa kmecza mymo rocoaemstwo przes praua 
1393 TPaw IV nr 4531.

3. *zajmować na zabezpieczenie pretensji,
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pignus capere : Quam domum... se submisit 
eis sine citacione pignorare al. wsczagacz 1432 
ArchTerCrac X 27, 66; Si non reedificaret 
(sc. aedificia)... ad festum sancti Iohannis..., 
tunc pro eadem edificacione decem marcas 
suarum pecuniarum dotis et dotalicii sibi 
arrestamus al. wzczangamy 1446 AGZ XI 276.

4. 'powstrzymywać, hamować, arcere, cohibere, 
coercere, compescere : Si quis autem putat se 
religiosum esse, non refrenans, nye wsyągayą, 
linguam suam (Jac 1, 26) 1403 GIJag 99; 
Wsczangaiancz gy linguam refrenans (u t... 
linguam refrenans temperet, sc. deus, ne litis 
horror insonet) 1444 R XXIII 308; Gdiby 
kthole yązykv swego nye wsczągayącz (linguam 
suam non refrenans), acz slachczycz slachczy- 
czowy... layalby... ,  zaplaczi szesczdzesąth grzy- 
wyen Sul 48, sim. Dział 39; Kaszdy oczczecz 
czeladny dothknyony boyasznyą thą oth opra- 
wyenya gymyenya wscząga szą (a reparatione 
bonorum se subtrahit, Dział 45: odtrączy syą) 
Sul 53; Ze w *rzeczach sandovich otprawyanyu 
richloscz ma bicz wsczyąngana (celeritas est... 
restringenda), tegodlya vstawyami Sul 99; Tunc 
enim vere deum diligimus, ąuando mandata 
eius seruamus et a nostris voluptatibus nos 
cohartamus vlg. wsczągamy szą XV med. 
R XXIV 367; Domando, ws<(d>zerszawayocz, 
debet frenari wszogano bycz ca 1450Pi7IV 580; 
Detinente (sc. voluntate) wszczaga XV p. post. 
ib. 755; ~  'ograniczać stosowanie, usum ałicuius 
rei stringere : My thaką przyszągą wsczągayącz 
(iuramentum restringentes), vstawyamy Sul 41.

Cf. Ściągać, Wciągać
Wściąganie 1. 'zajmowanie na zabezpieczenie 

pretensji, actus retinendi, pignus capiendi : Stani- 
slaus Lomsicza citans Bartholomeum... o wan- 
czosz et pro aliis causis, o wsczogane, habet 
cum ipso terminum 1424 KsMaz II nr 528.

2. 'ograniczanie, zabranianie działalności, inter- 
dictio, prohibitio : In quo molendino... omnes 
homines... benivole molabunt omnia fru- 
menta... sine omni arestacione al. przesz 
wsczaganyą ipsius domini Petri... et sine 
aliquo impedimento XV med. LubPodk 124.

Wściągnąć, Wsiągnąć f o r m y : praes. ind.
1. sg. wściągnę FI 59, 9. 107, 10, BZ Ex 9, 15. 29;
3. sg. wściągnie XV med. MPKJ V 425, Rozm 
548; ~  imper. 2. sg. wściągni BZ Ex 7, 19. 8, 5. 
16, etc.; 3. sg. wściągni 1449 R XXV 166; ~  
inf. wściągnąć 1389 TPaw III nr 1161, 1410 
Pyzdr nr 307; wsiągnąć Ort Mac 110; ~  
praet. 1. sg. m. wściągnąłeśm BZ Ex 7, 5; 
wściągnąlem 1425 KsMaz II nr 1335; -m wściąg- 
nął 1416 RtKon nr 339, 1425 Kościan nr 1134,
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

1425 KsMaz II nr 1687, eter, 2. sg. m. wściągnąl 
jeś FI 137, 8. Moys 13; 3. sg. m. wściągnąl jest 
FI 54,22, BZ  Ex 8, 6. 9, 23, etc.; wściągnąl 1391 
Pozn nr 267, 1414 TymSąd 165, 1419 Pyzdr 
nr 614, etc. eter, wsiągnął 1424 ArchCastrCrac 
II 219, 1436 Pyzdr nr 1239; wściąnnął 1447 
LubPodk 16;/. wściągla jest FI 19, 12; wściągnęła 
1427 Kai nr 712; wściągla OrtOssol 88, 2;
1. pl. m. -smy wściągnęli 1418 Pyzdr nr 547;
3. pl. m. wściągnęli 1410 Pyzdr nr 310, 1416 
Kościan nr 599; wściągli 1448 LubPodk 35; ~  
pląperf. 1. sg. m. -m byl wściągnąl 1429 Pyzdr 
nr 928; ~  condit. 3. pl. m. bychą wściągli 
FI 124, 3; -by wściągnęli Dział 16; ~  part. 
praet. ad. wściągnąwszy Rozm 285; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. wściągnion 1444 AGZ XIV 
120; ac. pl. m. wściągnione Sul 82; ~  inf. 
pass. pl. m być wściągnieni Dział 39; ~  condit. 
pass. 3. sg. f. wściągniona by Sul 43.

Z n aczen ia: 1. (o ręce, de manu) 'wyprosto
wać na całą długość, by dotknąć czegoś lub 
wskazać na coś, też podnieść w górę na znak 
gniewu, extendere, porrigere : Bo ne zostawy 
gospodzyn prota grzesznich na czosczy prawych, 
bycho ne wsczogly {Pul: by nye rozczyogly) 
prawy kv lychocze rokw swoyw (ut non exten- 
dant... manus suas) Fl 124, 3; Myły Iesus 
vsczyągnavschy raką (extendens manum Mat 
8, 3) dotknął szye yego (sc. trędowatego) 
Rozm 285; Rzeki (sc. Jesus)... kv onemv 
czlovyekv: Vsczyagny rąką (extende manum 
Mat 12, 13) tvoyą! A on nathychmyast wczyag- 
nąl y była yemv vzdrovyona ib. 326; Który 
*vsczyagnyą se mna rąką v myszą (qui intingit 
mecum manum in paropside Mat 26, 23), 
tenczy mye zdradzy... A snadz tesch tegodlya 
rzeki: Vczyagnye, yze iucha polney loczycze 
była potrzebna kv yedzenyy tego baranka 
vyelykonocznego ib. 548; ~  Ne iest wem gim 
przemenene ani so se bali boga, wsczognol iest 
(Pul: rosczyognol) roko swoio (extendit manum 
suam) w odplaczanu Fl 54, 22; Nad gnewem 
*neprzaczelow mogych wsczognal ges (Pul: 
rosczyognolesz, M W  137b: wczyagnol) roka 
twoga (extendisti manum tuam) Fl 137, 8; 
Wszczognol ges (Pul: rosczyognolesz, BZ:
sczyognool gesz) roko twoya (extendisti manum 
tuam Ex 15, 12) y poszrala ge szema Fl Moys 13; 
*Wsczyognolesm (extenderim) roko swoo na 
Egipt a wywyodlesm syny izrahelskye s po- 
szrzodka gego BZ Ex 7, 5; Rzeczy ku Aarono- 
wy: Węszmy *proot a wszczyogny rokoo (exten- 
de manum) swoo nad wody egipskye ib. 1, 
19, sim. ib. 8, 5. 16, eter, Wzczyognool gest 
(extendit) Aaron roko nad wody egipskye
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y wiszly szaby ib. 8, 6, sim. ib. 10, 22; 
Wzczyognool (extendit) Aaron rokoo swo pr00t 
dzersz00cz y uderzy proch szemsky ib. 8, 17; 
Nynyecz yusz wszczyogno rokoo (extendens 
manum) swo a poraszo czy o ... morem ib. 9, 15; 
Wzczyognol gest (extendit) Moyzesz w nyebo 
proot a pan dal grom ib. 9, 23.

2. 'rozciągnąć w przestrzeni, ciągnąć w dal, 
objąć jakąś przestrzeń, extendere, dijfundi : 
*Wzczogla iest (sc. winnica, Pw/: rosczyęgla) 
maczicze swoie (extendit palmites suos) asz do 
morza F/ 79, 12; Yako wzczyognye (cumąue 
igitur super prunas extenderetur, sc. s. Lauren- 
tius,... respexit oculis in caelum) XV med. 
MPKJ V 425; ~  Orandvy za mna, swyatha 
Maria, a wsczyangny myloszyerdzye y dothkny 
szercza mego Naw 35; ~  wściągnąć obow 
w coś 'rozszerzyć władzę na coś, potestatem 
propagare \ W Idumeio wzczogno {Pul 59, 9. 
107, 10: *wczognę) obow moio (in Idumaeam 
extendam calceamentum meum) FI 59, 9, sz/n. 
ib. 107, 10.

3. 'zatrzymać, pozbawić wolności osobistej, 
uwięzić, detinere, comprehendere, in custodiam 
dare’: Czso moy ludze wsczognoli Symanowa 
czloweka, tho gy wsczognoli na mem targu, 
yze sytho kupował na mem thargu mymo mo 
zapowedz 1410 PyzJr nr 310; Procurator meos 
homines detinuit al. *wsczognol 1414 TymSąd 
165, s/m. 1452 LubPodk 62; Denuit (pro deti
nuit?) vlg. *wszzangnayl 1424 ArchCastrCrac 
II 219; Jaco my ty kmecze z Wlawya nye robili 
dla pastwy, yacom ya {pro ye ?) wsczangnąl, et 
kmetones Hinczcze causam comiserunt 1425 
Kościan nr 1134; lakom ya wszczognol N. *te- 
godlay, eze mego rathaya brała 1425 KsMaz II 
nr 1687, sim. 1427 Pyzdr nr 867, 1429 Kai 
nr 1050; Jaco ząd {leg. sąd) kazał wsczagnącz 
Janą, woyta, na grodze, tedy pan Chwalantha 
wzal ną nyem y wischoczowal pyacz grziwen 
1428 Pozn nr 1301; Promisisti michi ipsum 
dimittere et direxi ad te ministerialem, qui... 
invenit, quia homo non est dimissus sed retractus 
al. wsczagnyon 1444 AGZ  XIV 120; Gdyby 
thaczy {sc. słudzy niewolili) v kogo... noczo- 
wany były ..., then tho ma ye wstrzymacz 
a w dworze krolewskem... powyedzecz, ysz 
thake ma wsczągnyone (quod tales haberet 
retentos, war. tales habet detentos) a chowa 
Sul 82; Iohannes... alloqutus super... Petrum... 
ab ipsius homine Allexandro, quia sibi arre- 
stavit al. wszczyagnal hominem ipsius 1453 
AGZ  XIV 373; Nicolaus potens est ipsos 
arrestare al. wsczagnacz in personis ipsorum 
et in bonis, et detinere ad plenariam solucionem

1455 ib. 436, sim. 1454 ib. 404; Cykth {pro nykth) 
nye mosze szwego dlusznyka wsdzerzecz albo 
wsczagnacz (debitores suos detinere, OrtMac 
110: wszyagnacz) gwaltownye przesz woytha 
OrtOssol 81, 4; ~  (o kmieciu, de cmethone) 
'zatrzymać, nie pozwolić opuścić wsi, de vico 
discedentem detinere': Kędy pan wszy... wyesz- 
nyanką vsylsthwem sgwalczy..., wyesznycze... 
yyszcza volną mocz mayą myecz any osylcza... 
gych wsczągnącz smyey (nec oppressor... ipsos 
detinere audeat) Sul61, sim. Dział 62; ~  wściąg
nąć ku prawu, na prawo, na prawo wściągnąć, 
wsiągnąć na prawo 'zatrzymać celem doprowa
dzenia do sądu czy też pozwać do sądu, doprowa
dzić do sądu, aliąuem ad ius ducendum detinere, 
vel ad ius ducere, yocare : Furatus fuisti meum 
pratum et te non potui attrahere ad aliquam 
iusticiam vlg. nie mogl go wszczognocz ku praw 
{leg. prawu) 1389 TPaw III nr 1161; Jaco 
wtenczasz Micolay bil moy czlovek, kedi gi 
Passek wsczognol na prauo 1391 Pozn nr 267; 
Ysze Olbracht ne bil w Yacubowe meszcze... 
po obeszlany Dobrogostowem any go na prawo 
wszczognacz mogl 1410 Pyzdr nr 307, sim. 1411 
RtGn nr 193, 1413 Pyzdr nr 379, etc.\ Jaco kedi 
pany Margareta poszlala swo czelacz łapacz 
swego pozeszczo, kedi gy ylapily y na prawo 
wsczognoly, tedy Marczin przibegw... tego 
pozeszczo otbyl gwałtem 1416 Kościan nr 599; 
Ego accipiens preconem... apud dominum 
marszalconem... i wszczognolem czo ku praw 
{leg. prawu) na gego dzedzyne, a thy wszdi ne 
stoyo praw {leg. prawu) ani zapowedzy *dbayo 
puszczil yesz drzewo na dal, ale ya yestigans 
te in Zacrocim wszczognolem czo y prziposzwal 
ku praw {leg. prawu) 1425 KsMaz II nr 1335; 
Yako xancz Dzyersek nye sedl... w łasz w pana 
Janów Lubyen... any odbił trzech coni... 
gwałtem gego sinowy tedy, kyedi gy [chczal 
wszczagnącz na prawo] wszagnal na prawo 1436 
Pyzdr nr 1239; Hoc non debet evadere nullo 
iure Theutunicali, sed subdidit se, ut ubicunque 
eum restayerit,... potens est eum wsczagnacz 
ad ius 1449 AGZ XIV 285; ~  'złapać, schwytać 
(w sensie przenośnym), capere, comprehendere 
(sensu translato/ :  Quam bene me sancis mon- 
strando vias mihi, gl. sc. peccatori, per quas qui 
graditur, non leuiter capitur, gl. sc. talis non 
illaqueatur sc. a dyabolo *wszczągnan 1466 
RRp XXII 20.

4. 'zająć na zabezpieczenie pretensji, pignus 
c a p e r e Jako czom *wczgnal ty voly, tom ye 
wsczagnąl na swem 1416 RtKon nr 339; Yako- 
smy ne wyedzely, by then kon, *ktorysny 
wsczognoli, bil pana Milayewy 1418 Pyzdr
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nr 547; Ysze Micolay... ne szamayal szą 
Szwasze tego gimena wsczagnacz o ye masza, 
yedno o swą czwartha cząscz 1420 Pozn nr 1057, 
sim. 1435 KsMaz III nr 1352; Yako czso 
Micolay czodzal Przibca y wsczognol mu dwoye 
kony na ne rosdzelone dzedzyne 1421 Kai 
nr 664, sim. 1423 Pyzdr nr 745, 1425 Kai nr 923, 
etc.; Yako czsom bil wsczyognol szytho Janowo, 
thom s pełna wroczil 1429 Pyzdr nr 928; Yako 
czom wszczagnal dwa woły y kon, thom 
wszczagnal, ysze w mem zapuszczę rambyono 
1440 ib. nr 1188; Quod hominem domini 
Nicolai... non captiverunt neque seminacio- 
nes... receperunt, neque dampnorum pro X mar- 
cis intulerunt, any wzczang<n)ą siliginem 1442 
AGZ XI 194; Jako czom *fsczagnyąl dva 
plugą y sz bydłem pana Velovskego, tom 
*fsczagnyal, ysz przeorano n[y]a mey panyey 
dzedzyny<e) mymo granyczą 1444 Pyzdr 
nr 1258; ~  wściągnąć na prawo 'zająć celem 
przedstawienia sądowi, furtum in iudicio ostenden- 
dum occupare': Yss xancz Woczech... nye 
posiał septem et triginta currus na Brilewskych 
dambrow[y]ą a Brilewsczy chczeli wsczągnącz 
na pra<wo>, cządzacz prawo, a ony gym nye 
otbyly gwaltownye cząze 1424 Kościan nr 1073; 
Ysze Woyczech nye wycradl tich co l..., czso 
gye czeladz pana łowczego *wsczyognola na 
prawo 1427 Kai nr 712; Yako pan Micolay... 
vybyl gwałtem dwoye eony, thy kthore wszczog- 
nal na prawo 1437 Pyzdr nr 1135.

5. 'zabrać cudzą własność, zagarnąć, ukraść, 
fur ar i, rem alienam surripere5: Yako tho *swyad- 
czo, yako Mycolay wszczyangnol conye na 
drodze noczno rzeczo 1419 Pyzdr nr 614.

6. *powstrzymać od działania, poskromić, opa
nować, cohibere, coercere, continere, impedire*: 
Quemadmodum domina Anna... sippaverat 
granicies... ex sua parte et Adam... eciam 
ex sua parte, tunc nobilis Johannes... ipsum 
circa septimam graniciem retinuit al. wsczannal, 
quia idem Iohannes dicit, quia hoc est meum 
1447 LubPodk 16; elementem tenuerint al. 
wszczangly 1448 ib. 35; Za[w]prawdą nye thilko 
oth slego, alye y oth kasdego podobyenysthwa 
slego kasdemv potrzebno gest szą wszdzirzyecz 
ziwyączemu poth prawem, przes yesz wscząg- 
nyona bi slych smyaloscz (per quam refrenatur 
malorum audacia) Sul 43; Then może szyą 
zaszyą k swemv gymyenyy czyągnacz, ale ma 
przyszancz, ysz byl tako daleko, ysz nye mogl 
pyrwey przydcz za szwe gymyenye odpowyedacz 
albo acz tesz gego rzecz pylna [nye] wszczyagla 
(si ipsum legale impedimentum nocuisset, Ort- 
Mac 120: wczyagnąla) OrtOssol 88, 2; Nyekto-

rzy przed sąd navczyli syą sylną moczą przy- 
chodzycz,... przetho aby syą taczy wsczągnali 
(super hoc providere volentes), chczem Dział 16; 
Taczy od zlosczy nye mogą bycz wzezągnyeny 
(temerarios a mało non revocat, Sul 48: nye 
bywayą othwabeny) ib. 39; Nolunt voluntatem 
ab illicitis cohibere wsczągnącz XV ex. MPKJ 
II 326; Qui en im wlt vitam diligere..., coherceat, 
ma vszmyerzycz, wsczągnącz (R XXV 166: 
ysmyerz, wsczągni) lingwam a mało (I Pet 3, 10) 
XV ex. SKJ I 98; Reprimere wsczyagnacz vel 
sczysnacz ca 1500 Erz 123; ~  'zakwestionować 
czyjąś zdolność do występowania w sądzie w roli 
świadka, idoneitatem testis in iudicio in dubium 
vocare : Paulus kmethonem Jacobum iuratum 
Zapartho arestavit, wsczągnąl, asserens ipsum 
non esse legitimi thori 1471 TymProc 349.

Cf. Ściągnąć, Wciągnąć
Wściągnienie, Wsiągnienie fo rm y: g. sg. 

wściągnienia (1436) XVI DokMp V 370, 1463 
AGZ  XII 283; ~  ac. sg. wściągnienie 1442 
AGZ XI 204; ~  i. sg. wsiągnienim 1429 RtGn 
nr 309. 310; ~  /. sg. (w) wściągnieniu 1425 
Kościan nr 1141.

Z n a czen ia : 1. *zatrzymanie, pozbawienie
wolności osobistej, uwięzienie, actus aliąuem 
retinendi, in vincula coniciendi : Nos iudices 
ipsum Fredrichum pro reprehensione al. wsczag- 
nene kmethonis cuiuslibet et pro yiolencia... 
condempnamus 1442 AGZ XI 204.

2. 'zajęcie na zabezpieczenie pretensji, actus 
retinendi, pignora capiendi5: Jaco ten coyn, ktori 
ymarl w tern wsczągnyenyy, bil tako dóbr i yaco 
dwye grzywnye grossy 1425 Kościan nr 1141; 
Yako myesczanye coszminsczy nye ranczili 
Szydowy Michałowy za pana Barthosza pod 
załogo, ale pod wszyognyenim 1429 RtGn 
nr 310, sim. ib. nr 309.

3. 'zabranie, konfiskata, confiscatio, ablatio : 
Cum sale de zuppa Stanislaus potens erit 
equitare per tenutas... pallatini sine theloneo 
et exactione a sale et arestacione al. *wsdzągnye- 
nya 1463 AGZ XII 283.

4. 'zgłoszenie zastrzeżenia, protest, contra- 
dictio, actus contradicendC: Si quis dicit se 
aliquod ius habere circa parietem istam lo- 
quendi..., debito tempore faciat retractionem 
al. wściągnienia (1436) XVI DokMp V 370.

Cf. Wciągnienie
Wścieczenie (?) 'powstrzymywanie się (od 

czegoś), wstrzemięźliwość, powściągliwość, eon- 
tinentia, modestia, temper ant i d : Notatur, quod 
sanctitas sancti Iohannis in multis apparet: 
primo in sua perfecta yirginitate..., tercio in 
abstinencia, id est wsczeczene, ystrzimane,

52 *
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quia gulam vitavit XV p. pr. R XXII 
335.

Wściekać się *tracić panowanie nad sobą, 
zachowywać się jak szaleniec, furere, insanire : 
Przeczescye gy prziwyedly ku mnye ? Zaly nam 
nye dostawa wszcyeklich? Przecescye prziwyedly 
tego, abi syo wscyekal (ut fureret) przi mnye? 
BZ  I Reg 21, 15; Furorę {pro furere) pyrzchacz 
aut wsczyecacz <się) (coeperunt principes furere 
a vino Os 7, 5) ca 1470 MamLub 243. ~  Cf. 
Ściekać się, Wciekać się.

Wściekanie 'postępowanie szalone, nierozumne, 
insania, furor9: Ne glodal iest na prosznosczi 
y na wsczekana krziwa (in ... insanias falsas) 
FI 39, 6, sim. Pul; Wsczekanye insanias (congre- 
gamini super montes Samariae et videte insanias 
multas in medio eius Am 3, 9) ca 1470 Mam
Lub 247.

Wściekliwość *brak panowania nad sobą,, sza- 
leństwo, rabies, insania, furor9: Igitur derelinąue 
furorem, mitiga rabiem, g/. insaniam, crvdeli- 
tatem vsczeklivoscz5 quiesce seviem XV 
R XXIII 280.

Wściekły fo rm y: n. sg. m. wściekły XV 
merf. R XXII 237; ~  g. sg. ra. wściekłego XV 

S K JY  285; ~  /. sg. m. wściekłym Blaż 321; 
~  w. pi. m. wściekli ca 1470 MamLub 254, 
1471 Mam Kai 68; ~  g. /?/. /w. wściekłych RZ 
I Reg 21, 15; ~  /. pi. neutr. wściekłymi ca 1470 
MamLub 63.

Z n aczen ia: 1. 'nieopanowany, niepohamo
wany, gwałtowny, furens, insanus, immoderatus9: 
To vsliszew sodza wscyeklym gnyewem (prae ira 
insaniens) yol sye saam bycz R/aż 321; Bo caszdi 
gnyewywi gest wsczyekli, vderzi, czso w rąku 
ma, tocz syebye nye wlodzen XV med. R  XXII 
237; *Rapido ore, id est wsczyeklymy (war. kal.: 
rosczoslymy vsty; contra latrantes canes, qui 
adversum me rabido ore desaeviunt I Reg prol.) 
ca 1470 MamLub 63; Wsczekly vesani (prophetae 
eius vesani Soph 3, 4) ib. 254; ~  *szaleniec, 
furiat, furiosus, demens9: Przeczescye gy przi
wyedly ku mnye? Zaly nam nye dostawa 
wszcyeklich (an desunt nobis furiosi, MamKal 
68: wscziekli, war. lub.: wczyekly)? BZ  I Reg 
21,15.

2. *chory na wściekliznę, rabidus, rabiosus9: 
Ista verba valent contra morsum rabidi canis al. 
wszczyeklego psza XV ex. SKJ V 285.

Cf. Wciekły
(Wścierka) Wścirka *kawałek płótna, chustka 

do wycierania twarzy, pars lintei faciei detergendae 
apta : Faciletum, facillum mandlyk, wsczyrka, 
*ssyrinka 1472 Rost nr 1562. ~  Cf. Ścierka.

Wścięgać cf. Wściągać

Wścinać 'odcinać jakąś część od całości, 
skracać coś, a tota re ąuandam partem abscidere, 
aliąuid brevius reddere9: Aspera piano, gl. sc. ego 
lima, seco, gl. conterro vsczynam, longa 1466 
R XXII 16. -  Cf. Ścinać.

Wścirka cf. Wścierka
Wśladek cf. Śladek
Wśnić cf. Wiśnie
Wśpiewać 'śpiewać, cantare9: Byskvp... slo- 

zy ... interdicht prawem polozoni, tho gest 
othpusczi wspyewacz y ...  wrzanth cirkevni 
czynycz Sul 4; Wspyewaycze (FI: spewaycze) 
bogu naszemu, wspyewayczye, wspyewaycze 
krolyu nasszemu, wspyewaycze (psallite deo 
nostro, psallite, psallite regi nostro, psallite)! 
Pul 46, 6, sim. ib. 46, 7. ~  Cf. Śpiewać.

(Wśród) Weśród, Weśrzód I. p r z y s ló w e k  
'w środku, na środku, in medio9: Podbródek byl 
v nyego zaeryty. . . ,  a yezrzod slobol (pro slobek) 
maluczky myal (modicum yalliculum per me
dium habebat) Rozm 152.

II. p rzy im ek : z gen. rzeczownika wyraża: 
a. stosunki przestrzenne 'po środku, na środku, 
in aliąua re, in medio9: Bog wem ... czinil iest 
zbawene wesrzod zeme (in medio terrae) 
FI 73, 13, sim. Pul; ~  b. stosunki czasowe 
'w połowie, in medio, in dimidio9: Wesrzed 
(Pul: weszrod) dnow mogych (in dimidio 
dierum meorum Is 38,10) FIEz 10; ~  c. okolicz
ności towarzyszące akcji: Bodaly chodzycz
wesrod (Pul: wesrzod) zamota (in medio 
tribulationis), oszywycz (pro oszywysz) mo 
FI 137, 8.

Wtargać 'wciągnąć przemocą, ar r i per e, cor- 
ripere9: Yako *stradzo yako osm grzywen yego 
neosadzenim carczu, welczy ('wilcy’) krowy
v ten carcz vtargali 1417 Pyzdr nr 506. ~  
Cf. Stargać, Wstargać.

Wtargnąć, Wtargnąć się 1. 'wejść przemocą, 
gwałtem, wedrzeć się (gdzieś), irruere, irrumpere,
vi penetrare9: Potem wtóre Fylystinowye wtargly 
(irruerunt) a rosuly syo w dole BZ I Par 14, 13.

2. wtargnąć się na kogoś ' ogarnąć, opanować, 
owładnąć kimś, paść na kogoś (tu o strachu) ,  
aliąuem ajficere, affligere9: Wtargnye sze na nye 
(irruat super eos) strach a boyasn BZ Ex 15, 16.

Cf. Stargnąć, Wstargnąć
! Wtącznik bot. 'szczyr roczny, Mercurialis 

annua L.9 : Wtącznik atriplex agrestis 1472 Rost 
nr 641.

Wtąż 'naraz, razem, równocześnie, simul, 
uno tempore9: lako w lyeszye drzewnem z szye- 
kyramy wyrobaly drzwy yego wtosz (in idipsum, 
FI: w tosz istne) Pul 12>, 1.

Wtchnąć cf. Wetchnąć
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Wtchnienie cf. Wetchnienie
Wtecz cf. 1. Wstecz
Wteczne cf. Wsteczne
Wtem, Wtym 1. informuje, że dana czynność 

odbyła się równocześnie z poprzednio wymienioną 
czynnością V  tym czasie, tymczasem, wtedy, tum, 
interea, interim : Kedi pan kaliski posiał Cottka 
(pro Potrka?) do Micolya..., abi prziszedl 
cu prawu y wyprawił so, a on ne chczal y posco- 
dzil ('poskoczył’) ot prawa a wtem on zabit 1400 
Pozn nr 445; Isz Potrasz stawał so na ten rok, 
iaco mai, ano go ne chczano *prziayncz, 
a wtem na yego rokoymi wsanto triginta marcas 
ib. nr 450, sim. 1420 Kai nr 80. 81, etc.; Jako 
Woczech na Pyotra... zalowal o pyenadze, 
to mv szą trzy lata minąly a ftem on nan nye 
prawowal 1419 Pozn nr 1030, sim. ib. nr 971, 
1426 KsMaz II nr 2553, 1441 StPPP II nr 2978; 
Damus terminum in sexto termino ad ąuatuor 
septimanas et infra hinc al. a wthem recepimus 
ad interrogandum inter... Fyethkam... ream 
et... actores 1443 AGZ XIV 98; ~  Interea, 
wtem, ascenderunt duo (Luc 18, 10) XV med. 
GIW roclOr; Et interim, wtem, cum isti male- 
dicti essent in consilio..., tunc Iudas... recessit 
1476 AKLit III 108.

2. informuje, że dana czynność następuje po 
innej czynności \potem, następnie, postea, deinde5: 
Tego na Sbroslawa szalugo, gdzesz mi mego 
czloueka gol a gowszi gy wyoszal..., potem gi 
wodl do mego kmecza i tamo gi pothal a wthem 
ne wem, kamo gi dzal 1394 TPaw III nr 3470; 
Yako Woyutha bandacz opyekadlnikem y za- 
pissal k swey rancze III 1/2 długu panyei Clari, 
a wtem gey ne zaplaconi 1404 RtGn nr 93; 
Tego na cza zaluya, gdzeszem obranczil za 
Maczka sto grziwen, kedibich go ku prawu ne 
postauil, tęgi gest on wtem vmarl a o to na mne 
sta grziwen dobito 1418 TPaw VII nr 293; 
Vstawyamy, ysz gdi ktori... dzewką swoyą za 
mąsz da a *pozak podobni namyeny a wthem 
vmrze (ipso defuncto), tedy brath... szsto 
grzywyen dacz ma po nyey Su) 57, sim. OrtOssol 
105, 1; Vpadl Otozias przes okno palaczowe, 
gesz myal w Samary, a wtem to rozdraziw syo 
nyemogl (cecidit... et aegrotavit) B Z IV Reg 1,2; 
On, czo kupyl dom... ,  slubyl ge, ty pyenadze, 
placzycz gym. Wthem (tandem, Ort Mac 86: 
wthym, sim. ib. 137. 143) vmarla thą zoną 
pyrwey, nyszly ty pyenadze zaplaczony Ort
Ossol 65, 1, sim. ib. 64, 3. 96, 3. 100, 4, OrtMac 
132; ~  tako wtem: Wthenczasz pokazał szye 
yemo (pro yemu) angol Gabriel... *rzeknocz:... 
Nye przeczyw twey woły berzesz czyrpyenye... 
Tako wthem myły Yesus naszylnye omdlaw, |

opyodz dluszey poczol sze modlycz 1451 Mac- 
Dod 105, sim. Rozm 48. 599.

3. podkreśla szczególniejsze uwzględnienie ja 
kiejś okoliczności 'zwłaszcza, tym bardziej, 
praesertim, maxime : Wthem (war. lub.: wlosz- 
cze) presertim (cur non comedistis hostiam... 
in loco sancto..., praesertim cum de sanguine 
illius non sit illatum intra sancta et comedere 
debueritis eam in sanctuario? Lev 10, 18) 1471 
MamKal 33.

Wtenczas informuje, że dana czynność odbyła 
się równocześnie z inną czynnością 'w tym czasie, 
wtedy, wówczas, tum, eodem tempore*: a. po
przednio wymienioną: A tenszecz nasz Xc miły... 
ne telkocz gest szo on nam byl vrodzyl miody, 
alle tesze... vbodzy, iscy gego matuchna Maria 
takocz gest ona ftenczasz vboga była Gn 175 b; 
Ysze Michał... ye (sc. dziedzictwo) kvpyl... 
v Marczyna, a on byl wtenczasz w dzerzenyw 1424 
Kai nr 993, sim. 1413 Pyzdr nr 404, 1430 Pozn 
nr 1353; Yakom ja nye ranczil panu woyewo- 
dzye za Jacusza..., by myal przywyescz nynyey- 
szego pana kaliskego, czso wtenczas bil choro- 
szim 1428 Kai nr 731, sim. XV ex. MacDod 139; 
Jako... then pachołek... yvsz nye bil mym 
chleboyeczczą, wtenczasz yvszem mu bil dal od- 
pusczenye 1428 Pyzdr nr 1020, sim. 1419 Kai 
nr 823; Myły Yesus... tego psalmu spyal 
na poły, a tu y (leg. ji 'go’) przestał, bo wthen
czasz krwawy poth opyodz z nego barzo poszedł 
1451 MacDod 105; A wyacz mv czeszarz 
dzewka dal a papyesz gy sz nyą oddal, a wthen
czasz papyesza myąno, Innocencius mv dząno 
Aleksy w. 52; Gdyby myesczanyn... przy- 
sz<e)dl w woythow dom ... y nalaszlby tamo 
dwa albo wyaczey radzyecz, czo by wthenczasz 
raczczamy były (qui etiam eodem tempore 
consul extitit) OrtOssol 33, 4, sim. ib. 53, 4. 
96, 4, OrtMac 35. 66. 133; Czczyenye o thych 
znamyonach, które szye dzyaly po wschemv 
svyathv przy narodzenyy pana naschego Iesv 
Crista... V trzeczyego króla zona vtenczass 
yrodzyla dzyeccyatko Rozm 73, sim. ib. 71. 74. 
114, etc.; Myły Iesus... ydącz na drodze 
y vzral drzeuo fykove a ytenczass chczyalo 
szye mv yescz (Mat 21, 19) ib. 451, sim. ib. 303. 
533. 534, etc.; ~  tedy wtenczas: Tedy ytenczasz 
przyblyzaly szye k nyemv yayny grzeschnyczy 
(erant autem appropinąuantes ei publicani 
Luc 15, 1) Rozm 384.

b. wymienioną w zdaniu czasowym: aa. po
przedzającym: jak o ..., (tedy) wtenczas: Jaco 
czo mi moy kmecze dali poi yelena, tedi 
wtenczasz rzekli, iszeszmy gy szabili w sztopiczy 
1401 Kościan nr 115; Jacom ya chczal dacz
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sastawą panu Janussewy, yaco xangy omawyayą, 
a on ge v mnye nye ządal wtenczass, yaco 
xangy omawyayą 1426 ib. nr 1152; Jaco ten 
rok, czsso gy za mą Nikel odcladal, wtenczass 
byłem nyemoczen nyemoczą oth pana boga 
slozoną 1428 ib. nr 1357, sim. 1427 Pozn nr 1493; 
~  kiedy..., wtenczas: Kedi Crziwosand bil 
J[...], wtenczasz bil gego chleboyeczcza 1407 
Kai nr 182; A kyedy ssą przysly, vten<czas) 
vyelye nycmocznych vzdrovyl (in ipsa autem 
hora multos curavit Luc 7, 21) Rozm 315; 
~  bb. następującym: wtenczas (...), gdy: Yako 
ten kmyothowycz nye bil wtenczasz pana 
Mylayew, gdysm y {leg. ji 'go’) ranił 1423 
Pyzdr nr 723, sim. 1444 ib. nr 1254; Byllyby ten 
(sc. obyczaj) v wasz wtenczasz (pro tempore), 
gdy gey wyanowal, aby wyanowano prócz 
gayonego sandv OrtOssol 95, 4; Wtenczasz szya 
ya poczala, gdy Eva yaplko ruszyła De morte 
w. 137, sim. M W  66a; ~  wtenczas (...), kiedy: 
Jaco Jan daual Grziwcze ysczino wtenczas, 
kedi lichwa otpusczona 1389 Pozn nr 65, sim. 
1403 Pyzdr nr 203, 1418 ib. nr 568, 1428 Kościan 
nr 1360, etc.; Iacom wtenczasz szedzal na sandze 
ot woyewcdi, kedi Smichna otsandzona poszasz- 
nich penadzy 1400 Pozn nr 428, sim. 1391 ib. 
nr 267, 1393 ib. nr 134, 1402 Kościan nr 184, etc.; 
Vtenczass (tunc) dzyewka ta ystna była ve 
dwnasczye lyat, kyedy (ąuando) wskrzeschona 
z marthvych Rozm 222, sim. ib. 48. 297; ~  
wtenczas, kie(g)dy..., te(g)dy: Jaco wtenczass, 
kyedy panycz do mnye yesdzil ot panyey 
Thurewskye w poszelstwe, tedy Woytho mym 
*kmąthowiczem nye bil 1428 Kościan nr 1331; 
Jacom byl wtenczasz, kyegdym myal panycza 
słuchacz, tegdym byl prawa nyemoczą nyemo
czen od boga szloszona 1428 Pozn nr 1277; 
Jacom wtenczas, kegdi my Micolay... rok 
odkładał, tedim byl ta stara nyemoczą nemo- 
czen ib. nr 1278, sim. ib. nr 1276. 1302. 1310; ~  
wtenczas..., tedy kiedy: Jszem wtenczasz byl 
praua nyemoczą nyemoczen od boga slozona, 
tedy kyedim mai rok zawity s panem Boguschem 
1429 Pozn nr 1340, sim. 1428 ib. nr 1303, 1429 
ib. nr 1337, 1430 ib. nr 1366, etc.

Wtłukać 'wymuszać, przymuszać do czegoś, 
wywoływać, efficere, provocare’ : Alter partus 
grauat artus, incutit suspiria wthluka wsdy- 
chanye XV med. SKJ V 259.

Wtoczyć (?) grace wtoczyć 'przekopać ziemię, 
spulchnić motyką, fodiendo movere, bidente 
sollicitare (?): Seminibus positis superest 
deducere terram sepius ad capita et duros 
iactare bidentes gracze wtoczycz XV ex. 
YergGeorg 86.

Wtorek 'drugi dzień po niedzieli, dies Martis> 
feria tertio?: Yz pany Hanka... vmarla poszledny 
wtorek przed gody Bożego Narodzena, sze 
wtorku na szrzodą 1419 Kościan nr 731; Przesz 
ti dny może nyssze modlitwi mowicz... We wto
rek o dwu stróżu dziewice panni Mariey M W  
49a, sim. Pul 121 arg.; Statuta... Conhrada... 
xiązączia mazoueczkiego, ktori (pro które)... 
vstawil iesth w Czersku... we wtorek (feria 
tertia) wigilią (leg. w wijiliją) suiątego Matusa 
1498 MacPraw VI 272, sim. Sul 88; O tern, kako 
myły Iesus vroczyl szyą do Ierusalem ve Ytorek 
barzo rano Rozm 461; ~  wstępni wtorek 
*przypadający w pierwszym tygodniu Wielkiego 
Postu, in prima septimana Quadragesimae inci- 
dens’: Hoc debet soluere... predicto Iudeo ad 
proximos terminos particulares in Kalis celebra- 
turos post primam feriam terciam (sc. carnispri- 
vii) vlg. po wstapnyem wtorku, qui primi 
termini erunt 1416 AKH  III 259; ~  Wieliki 
Wtorek 'wtorek Wielkiego Tygodnia, tu o wtorku 
poprzedzającym żydowskie święto Paschy, hebdo- 
madae maioris feria tertia, hic de feria tertia 
antę Pascha ludaeorum : Czczyenye o tern, yako 
myły Iesus Vyelyky (leg. w Wieliki) Vtorek 
przyschedl do Bethanyey na yyeczerza Rozm 493.

Wtorekroć 'po raz drugi, ponownie, iterum, 
denuo\ Paklibi... ten isti gwaltownik tego tho 
czlowyeka sbyeząnczego *wthorekracz odey- 
macz... smyalbi(si... idemviolatoriteratis vicibus 
eundem hominem... defendere praesumpserit), 
tegdi... mayąn gi poswaacz Sul 96.

Wtorkowy 'związany z wtorkiem, tu przezna
czony na wtorek, ad diem Martis sive feriam 
tertiam pertinens : Wthorkowe psalmy tho szą 
Pul 38 arg.

Wtoro (?) 'po raz drugi, ponownie, iterum, 
denuc?: lako łan ne vpominal mi so swego 
praua, kedi wtoro (pro wtoro czy wtóre ?) do 
podsothka ial 1391 Pozn nr 289.

Wtóre 1. informuje, że coś wymienia się bezpo
średnio po czymś pierwszym 'po drugie, secundo : 
Mouy (sc. bog miłościwy) piruey sedocim: 
Vstan... A utore moui bog milosciuy lezocim, 
giz so ue ziem cohaio Kśw br 29, sim. ib. dv 16; 
Tedy vocz napyrszue mamy dzerszecz varo 
kresczyganska, a fftorecz mamy chouacz thy to 
dary, chosz szo nam darmo dany Gn 171 b, 
sim. ib. 2b. 5b, etc.; Onego czlowyeka... 
troyako rzeczo yesm vkazal nyeswyotego. Pyrz- 
we, ezz... nye slyadowal zzywotha swyotych, 
wtóre (secundo), ezz yasney wolyey nye ymyal 
czyrzpyecz moczennyczstwo prze bog, trzecze, 
ezz nye ymyal gorayoczey mylosczy XV med. 
M PKJY  428; Archelaus począł moyycz, yschby
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yemv kiolyestwo blysche przyschło, przetho, 
ysch byl starschy, a vtore, yze volya oyczova... 
k texnv przydana była Rozm 113, sim. ib., 
sim. ib. 681; Napyrwe y (leg. ji 'go\ sc. dzień 
ten) myenya Epyfanya..., vtore zową Teopho- 
nya ib. 204, sim. ib. 201. 635. 677, etc.

2. *ponownie, po raz drugi, powtórnie, znowu, 
iterum, denuo, rursus’ : Dixit ergo eis iterum, 
wtóre: Pax vobis (Jo 20, 21) XV //z. R XXIV 72; 
Jaccm ya Sczephanowi wthore eony nye zaginał 
(pro zagimal) 1436 Czrs s. LXXXII; Yako 
wtenczas z, kyedy my rok brano, bilem nyemo- 
czen prawą nyemoczą, przecziw panu *Jaro- 
slaowy, y wtenczasz, kyed<y> my wtóre rok 
brano, yeszczem sz nye bil nyemoczen 1444 
Pyzdr nr 1212, sim. 1448 ZapWarsz nr 819; 
Paknyąly iana strona... wthoore trzykrocz 
(secundario tribus vicibus) zawolanaa nye dbacz 
bandze przistampycz, thedi skazana bącz Sul 
25; Nisi quis renatus fuerit denuo, wtóre 
(EwZam 305, Rozm 236: znów, leg. znowu), 
non potest videre regnum dei (Jo 3, 3) XV 
med. GIWroc 33v; Et iterum, wtóre (R XXIV 
73: lepak), modicum, et yidebitis me (Jo 16, 16) 
XV med. GIWroc 35r; Sunt homines in mundo, 
ąuibus videtur, quod renascerentur, wtóre sze 
narodzyli, per baptismum et tamen non renas- 
cuntur ib. 46v; Tedy on wtóre (iterum) yol yo 
bycz RZ Num 22, 25; Przebodo gy ia kopygym 
ku zemy geno, a wtóre nye bodze trzeba 
(secundo opus non erit) BZ I Reg 26, 8; Wtóre 
(rursum) poczolesta plakacz BZ Ruth 1, 14; 
Ja wam nye mogą wthore powyedzecz (non 
possum vobis reiterare), jakom pyrwey powye- 
dzal OrtOssol 53, 1, sim. ib. 76, 4, Ort Mac 
65. 103, etc.; Mvszyczye szye vtore albo znów 
(leg. znowu) narodzycz (oportet vos naści denuo 
Jo 3, 7) Rozm 237; Myły Iesus... nachylyvschy 
szye vtore (iterum se inclinans Jo 8, 8), pyssal na 
zyemy ib. 465, sim. ib. 196. 604, etc.; ~  Czso 
mlinarz visdel (pro yisedl) pirzve y wtóre, to 
o mo vino ne visdel 1399 Pyzdr nr 104; Ysze 
comendor ne saszedl Nicolao... drogy samo- 
czwarth... y ne wszadzil go w kłodą pirzue, vtore, 
trzecze 1419 Pozn nr 1047; Vstawyamy, ysz kędy 
kto o glownąą dzedzynną rzecz pirwe, wthore 
y trzecze poswan bandącz (si aliquis... primo, 
secundo et tertio citatus), nye stanye... na 
rokv..., thedi... rzeczony samperzs skazan 
ma bicz Sul 32, sim. Dział 20, Ort Mac 95. 123, 
OrtOssol 71, 1. 90, 3; ~  na wtóre, po wtóre: 
Tedy rzeki szwym rzekznykyem (pro rzecz- 
nykyem) po wthore (tunc secundario suo 
praelocutore dixit): Ten ortel gest ny<e)spra- 
wyedlywy OrtOssol 62, 3; Isaly mosze w szyyoth

mathky svoyey na wthore (iterato Jo 3, 4* 
R XXIV 75: snów, leg. znowu, Rozm 237: 
zaszye) vnycz y *odnarodycz szyą EwZam 305; 
~  za wtóre 'za drugim razem, secunda vice*: 
(U)stawiamy tesz, acz geden z diwgym mayącz 
graniczę rozgechane, pi-zegechawszy graniczę 
w lesye drwa kv swemv poszythkv rąbał, ten, 
czyg lyas gest, za pyrwe ma wzącz syekyrą, za 
wtóre (p iim o..., secundo, Sul 59: pyrwey..., 
wthore) syekyrą, plascz y suknya, za trzecze 
woły... ma wzącz lcromye wszey viny Dział 58.

Cf. Wtoro
Wtóry f o r m y : n. sg. m. wióry Sul 25, XV med. 

M PK JII 327, ca 1455 JA XIV 491, e tc .; f  wtóra 
Gn gl. 101 b, ca 1420 R XXIV 79, M W  121 a, etc.; 
neutr. wtóre Gn 172b, XIV ex. Pocz 232, 
Dek VII 1, etc.; ~  g. sg. m. wtorego X V p. pr. 
R XLVII 359, BZ Ley 22, 30, Rozm 419, etc.; 
f. wtorej Sul 76, Dział 54, Rozm 324; neutr. 
wtorego Sul 67, BZ IV Reg 1, 17, 1475 AGZ 
XVIII 115, etc.; ~  g. a. ac. sg. m. wtorego XV 
med. SKJ V 264; ~  d. sg. m. wtoremu ca 1455 
Dóbr 324; neutr. wtoremu Rozm 624; ~  ac. sg. 
m. wtóry 1401 Pozn nr 707, Dział 59, 1490 
ZapWarsz nr 1647; wtorego Rozm 654; f. wtorą 
Sul 75, Rozm 323. 324. 501; neutr. wtóre Gn 
173b, 1405 Pozn nr 760, 1418 ib. nr 963, etc.; ~  
i. sg. m. wtorym 1419 Kościan nr 742; / .  wtorą 
Sul 16; neutr. wtórem XV med. GIWroc 30v; 
~  /. sg. m. (na) wtórem Dział 49; wtorym 1500 
AGZ XIX 126; f. wtorej XIV Pocz 232; 
wtóre Gn 2a; neutr. wtórem 1402 HubeZb 101, 
Sul 25, BZ Num 2, 16, Rozm 609; ~  n. pl. f. 
wtóre Rozm 42. 172; ~  g. pl. f. wtorych Sul 72; 
~  ac. pl. m. wtóre BZ I Reg 19, 21; neutr. wtóre 
Dział 18.

Z n a czen ia : 1. 'następujący bezpośrednio po 
pierwszym (domyślnym lub wymienionym), drugi 
w kolejności, primum secpiens, alt er, secundus : 
Thv konyecz wthorich kxąng praw krolya 
Kazymyrowych Sul 72; Vstawyamy, aby oczecz 
mayącz szyny, po smyerczy zony wtorą poyąw 
(dum post mortem matris eorum ad secundas 
nuptias convolaverit), nye powynyen byl... 
synom cząsczy dacz dzeczinney Sul 75; Cencies 
millesies permitteres te in frusta discerpi, 
priusquam matrimonium replicares wthorego 
mąsza XV med. SKJ V 264; Wszitczi, gisz to 
zliczeni so w stanyech Rvbenowich... po za- 
stopyech swych we wtórem myescze (in secundo 
loco) poydo BZ Num 2, 16; Vmarl Otozias... 
y krolyowal po nyem Ioram, brat gego, lyata 
wtorego (anno secundo) krolyowanya Joram, 
sina Jozafatowa, krolya iudzskego BZ IV 
Reg 1, 17; Pirvi (sc. kościoł) przez *Salomo
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sbudoyani. . . ,  wtori pod Esdro a Neemiassem 
pobudovani, a to yest cosczol boiuyoczich 
1461—7 Serm 415r; Pro pena secunde contu- 
macie al. wthorego nyestanya 1475 AG Z  
XVIII 115; Jakom ya nye wzyal dwv kopv 
y gynshych dlygow na młynarzy Jacubye wthory 
rash po dowodzę 1490 ZapWarsz nr 1647; 
Skonavayą szye vtore xyagy (explicit liber 
secundus) slotkyey... dzyeyyczy Maryey Rozm 
172, sim. ib. 42; ~  (pir(z)wy, pirszy, pirwej,...) 
w tóry..., (trzeci,...): Oua f  pirue nedzele tego 
tho aduentu poszodali szo verny xpiani priscza 
gego... Allecz ve fthore (Pocz 232: <we w)torey) 
nedzely gescze vy biły slyszely, kakocz on 
f  dzen szodny na szod przydze... Allecz f trzecze 
nedzely svoty Pauel... mouilczy gest on nam 
bil tha to sloua Gn 2 a ; <Pirzw)sze wekuge 
(sc. narodzenie syna bożego), drugh<ie> du
chowne, a trzecye <cielesne>... Wtóre narodzene 
bosze gesc duchowne XIV ex. Pocz 232; Tho 
yest pirwe przycazane: . . . ,  wtóre: Ne berzy 
darmo ymena boga twego Dek VII 1; Iaco to 
swadczo, yse kmotowna ne podzocowala panu 
łowczemu ny pirzwi, ny wtori, ny trzecy, ny 
czwarti, ny poti dzen po Godzech 1401 Pozn 
nr 707; Eze pan Lenarth pirwey *wzol oborzne 
y we wtórem oborznem woły zastauil 1402 
HubeZb 101; Yaco na ftore postawene y n<a> 
trzecze postawene yego *dzloweka ne cowal 
1405 Pozn nr 760; Yaco czszom geszdzil s Ga- 
nem ... do Chełma pyrwe, wtóre y *crzecze 
zawicze o dwa policzky, tamo my ne pomoszono 
prawa 1418 ib. nr 963; Jako ludze ss Koszkowa sly 
naxandza biscupyo dzedziną... y otbily dobitek 
prima vice, a wtorim razem szły y raniły xandza 
biskupy lud 1419 Kościan nr 742; Wtóra czoszcz 
(sc. pokuty) szpowecz, trzecza czoszcz po
kuty... dosyczvczinene za grzechi ca 1420 
R  XXIV 79; Kthori pyrwey myenyoon, yma 
bicz y odprawyon, a kthori wthori pozwaal, 
wthori maa pomyenyoon bicz (qui secundo 
loco provocaverint, secundario nominentur) 
y othprawyon Sul 25; O pyrzwe nyestanye... 
wee dwv wolyv... począądzan ma bicz... Thoosz 
mowymi o wthore nyestanyee (pro secunda 
contumacia, Dział 18: o wtóre szadne nyepo- 
sluszenstwa) chowacz Sul 30; Synowye pyrwyey 
maczerze alybo pyrwego oddanya kv cząsczy 
oczczowey nye bądą mocz przycz, alye bądze tha 
cząscz synów wthorego oddanya (secundi matri- 
monii, Dział 54: ta czascz sspadnye na syny 
wtorey szony) Sul 67; Aczby szą przigodzylo 
oczczewy se wthorą zoną (cum secunda uxore) 
synów nye myecz, ale dzewky..., tedy... cząscz 
drvga nye dostanye szą dzewkam wthorey zony

(secundae uxoris), ale synowye... pyrwey albo 
wthorey ktoreykole zony (primae vel secundae 
cuiuscumąue uxoris)... szostry swoye... za mąsz 
yidadzą Sul 16; Pyrwszy psalm, drugy, wtóry 
ps<alm), trzecy psalm, cztwarty psa<lm) XV 
med. MPKJ II 327; Mowy, eze blogoslawyoni, 
gen to (sc. złe) czirpi. Takyesch o wtorey {pro 
wtórem, sc. błogosławieństwie)... Takyesch 
y o trzeczyem XV med. R XXII 245; Mnye 
pirvey sticzen *dzeye. . . ,  mnye wthoremu *dzeye 
luthy..., mnye *trzczy marzecz *dzeye ca 1455 
Dóbr 324; Aczlibi pozwany na pyrwem y wtórem 
rokv (secundo, sc. termino) nye stal, tedi 
sądowy pokvpy ósmy skoth, a gdy na trzeczem 
rocze nye stanye, rzecz, o którą pozwan, straczy 
Dział 49; Tam na tern pravye *szedal pyrui Iąn..., 
fthory Falek..., trzeczy Marczyn 1463 R XXII 
382; Leccia pirwa..., leccia wtóra {M W  60b: 
wthore czczenye). . . ,  leccia trzeczia M W  121 a; 
W pyrschem *zlowye tham szą m odlyl..., 
wthore szlowo tąm przemówił, gdy go lothr 
o laszką prosszyl..., w trzeczem szlowye po- 
czyesszyl gya {sc. matkę swoję) XV ex. R XIX 89; 
Deinde fecit terminum al. wroczyl szą in primo 
termino peremptorio et in secundo termino 
peremptorio fecit terminum al. wroczyl szyą na 
wthorym rokv 1500 AGZ XIX 126; Odpo- 
yyedzenye mylego Iesucrista na wtorą prozbą 
svoyey matky... Trzeczya prozba... dzyeyycze 
Maryey Rozm 501; Kv vtoremv dolyczenyy 
mamy yyedzyecz..., yz dobroyolnye czyrpyal 
ib. 624; Bo yako pyrvego czloyyeka prze grzech 
v yącztwo było położono y yelmy trudno zvyą- 
zano, takyesch tego ytorego czloyyeka, pana 
naszego, Iesucrista, ktor[z]ykolvye mogl[y] sze 
dorzuczycz, yvze zyyązanego ten ssyepal ib. 
654; ~  'drugi z dwóch, alter9: Prze fftore vcho, 
chosci ge vosz f  szemo sclony, mas szo, greszny 
clouecze, na tho rospamotacz, ysze gesz thy 
s szeme stworzon Gn 173b; Tocz nayyeczsche 
y napyrwsche przykazanye, a vtore yest rovne 
temv (secundum autem simile est huic Mat 22, 
39) Rozm 415; ~  (o palcu, de digito) 'środkowy, 
medius’: Wtóry, posrzedny ca 1455 JA XIV 
491; ~  ~  sobota wtóra pirwa [S] Tegosz 
czaszy stało szye w sobotha vtorą pyrwa (in 
sabbato secundo primo Luc 6, 1), kyedy myły 
Iesus schedl syoymy {leg. z swoimi) zyolyenyky 
Rozm 323, sim. ib. 324.

2. 'następny po wymienionym (ale nie pierw
szym), też ponowny, priorem (non primum) 
seąuens : Seąuenti die wtorego XV p. pr . R  
XLVII 359; Tegos dnya, ktoregos obyatvgecze, 
gescz ge *bodzecze, a nye ostanye niczs do 
ivtra dnya wtorego (in manę alterius diei) BZ
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Lev 22, 30; Vschakosch mam chodzycz (sc. do 
Jerusalem) dzysch y iutro, y ytorego dnya 
(hodie et cras, et seąuenti die Luc 13, 33) Rozm 
419; O tern, yako myły Kristus po vtorem 
modlyenyy vroczyl szye do svoych apostolov 
ib. 609; Kvapyly (sc. wilcy), aby tego dnya 
dano nan ossądzenye, bo v[k]torego dnya było 
yyelyke svyato zydoyskye ib. 745; ~  jako 
składnik liczebnika wieloczłonowego: Ve trzech- 
dzyeszyat a pyrvego lata yak (pro yat, leg. jęt) 
syyaty Yan, a <w> druga Vyelyka Nocz, 
czysz v trzechdzyeszyad y ytorego lata (trice- 
simi secundi anni) <ścięt) Rozm 187.

3. 'inny (niż wymieniony wcześniej lub do
myślny) , alius, d iy e r s u s Napirszue Y0sz tho to 
modroscz ma, ysze gdis gy cho szabicz, tedicz 
yocz on svo gloyo krige... Fftorecz przyrcdzene 
gesth tho yoszeye, ysze gdis szo on che odmlo- 
dzycz, tedycz yocz on ge gorske korzene Gn 
172b; Secundo uero sancte crucis yirtus siue 
ytilitas ostenditur ftoracz mocz syotego crzisa 
gest S0 ona f tern to była ykasala Gn gl. 101 b; 
Gdisz to wskazano Sau[e]lowy, posiał wtóre 
posli (alios nuntios), a cy opyocz prorokowały 
BZ I Reg 19, 21; Kyedy kto Iesucrista zval 
Adamem, nye zblądzylby, yschby rzeki: Vtory 
Yadam (si quis Christum yelit appellare Adam 
secundoprimum) Rozm 324; ~  wtóre narodze
nie 'odrodzenie moralne, morum regeneratw : 
In regeneracione wtórem narodzenem (vos, qui 
secuti estis me in regeneratione. .. ,  sedebitis 
et vos super sedes duodecim iudicantes duode- 
cim tribus Israel Mat 19, 28) XV med. Gl- 
Wroc 30 v.

Cf. Półtora, Wtoro
Wtóryna(ć)cie cf. Wtórynaście
Wtórynaście, Wtórynacie, Wtórynaćcie f o r m y :

n. sg. neutr. wtorenaćcie XV med. M PK JY  431; 
~  g. sg. m. wtoregonaście Rozm 479; wtorego- 
naćcie BZ  I Esdr 8, 31; wtoregonacie Rozm 588; 
neutr. wtoregonaćcie Sul 103; ~  /. sg. neutr. 
(o) wtoremnaście Rozm 71.

Z n a c ze n ie : liczebnik porządkowy 'dwunasty, 
duodecimus5: Wtorenaczcze (sc. rozdzielenie, 
capitulum duodecimum) XV med. M PKJY  431; 
Ruszilysmi syo od rzeki Hamya wtoregonaczcye 
dnya (duodecimo die) myesyocza pyrwego BZ I 
Esdr 8, 31; O ytoremnasczye znamyenyy czczye 
szye y kronykach rzymskych Rozm 71; Vtorego- 
nasczye dnya (duodecima, sc. die) bądą gyyazdy 
na zyemya padacz ib. 479; Rada ytoregonaczye 
radcze ib. 588; ~  jako składnik liczebnika wielo
członowego: Lyatha bożego narodzenya
tyssyąncz cztirzistha wthoregonaczczye (anno do
mini millesimo quadringentesimo duodecimo)

w Zacroczymyy na roczech yyekkich (pro vyel- 
kich)... ystawylismi Sul 103. ~  Cf. Półtora- 
naście.

Wtórzyć cf. Powtórzyć, Powtórzać, Powtarzać
Wtrącić czy Wtręcie f o r m y : praes. ind. 1. sg. 

wtrącę 1429 Kościan nr 1371; ~  praet. 3. sg. f. 
jest wtrąciła 1417 Pyzdr nr 480; 3. pl. m. wtrącili 
Rozm 653; ~  part. praet. pass. n. sg. f  wtrącona 
1426 Kai nr 929; n. pl. f. wtrącony 1424 Pyzdr 
nr 975.

Z n aczen ia :  1. *zarzucić, nałożyć, wrzucić, 
inicere, imponere5: Thu szye czczye o tem, yako 
myły Cristus yyązan zelaznymy yrzączyaczmy ,,, 
Nyektorzy nathychmyast przybyegwschy Ytrą- 
czyly nan yrzączyadz yyelyky Rozm 653.

2. 'odliczyć od należnej sumy jakąś część, 
potrącić, detrahere, subducere aliąuid de summa 
debita : Yako yest yey ne wynowath grzywny, bo 
yest yo wtroczyla na kon 1417 Pyzdr nr 480; 
Yako ne sz gey przywolenim any sz gey wolą 
ne wtranczony dla wyprawy panu Woczyechowy 
pyanthnanszczy grzywyen syrochy (pro syrokych) 
grossy 1424 ib. nr 975; Yako ta grzywna płatowa 
nye wtranczoną w gysczyna, o kthora gysczyna 
Abrahama-m obsalowala, anym oth nye plathu 
prała (leg. brała) 1426 Kai nr 929; Pozow mye
0 thy scody a ya chczą thobye wysznacz thy 
scody, a ya ge na Mycolaya.,, szosz wtrąnczą 
1429 Kościan nr 1371.

Cf. Strącić, Wstrącić
Wtręcie cf. Wtrącić
Wtrząść się (?) 'zadrżeć, wstrząsnąć się, con

tr emis cer e, horrescere : Wtrząsly szyą contre- 
miscunt 1431 PF V 64. ~  Cf. Strząść.

Wtrzymać się 'powstrzymać się od czegoś, nie 
czynić czegoś, ab aliąua re (facienda) abstinere, 
se continere : Vtrzymaly <się) (haec est enim 
yoluntas dei. . . ,  ut abstineatis vos a fornicatione
1 Thes 4, 3, SKJ I 74: abyscze sze wstrzymały) 
1449 R XXV 165. -  Cf. Strzymać, Wstrzymać.

Wtrzymanie 'powstrzymywanie się (od czegoś), 
wstrzemięźliwość, powściągliwość, continentia, 
temperantia : Lumbos precingimus, cum carnis 
luxuriam per continenciam, wtrzymane (R XXV 
181: prze wstrzymanye), cohartamus yczyskamy 
XV med. GlWroc 60r. ~  Cf. Strzymanie, 
Wstrzymanie.

Wtylnie 'z tyłu, retro, a ter go : Nihil nimirum 
organorum nostrorum retro<r)sum, gl. seorsum, 
ex post wtilnye, natura, sed antę tantum com- 
posuit,... plures enim sensuum antę situati 
sunt, et ibidem sunt manus et pedes 1449 
R XXIII 279.

Wtylny (?) 'wadliwy, nieważny, irritus, ima- 
lidus*: Domine iudex, ego requiro in iure, si

53

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Słownik staropolski X



418 WTYLNY WWAL1Ć

testimonium istud habet quid firmitatis, cum 
ista recognicio facta est non existente iudicio 
bannito nec eciam comparente actore, et ideo 
testimonium istud reyoco..., quia istud testi
monium est *wltylne, et ideo requiro, si testi
monium istud habet yigorem an non 1486 
AGZ  XVI 405.

Wtym cf. Wtem
Wuj, Uj fo rm y: n. sg. wuj 1418 Kai nr 596, 

1452 Monlur III 212, XV ex. GIWp 21, ca 1500 
Er z  124; ~  g . sg. wuja 1443 Pozn nr 1634; 
uja BZ Gen 28, 2. 29, 10; ~  d. sg. wujewi 
Sul 37; ~  ac. sg. uja Dział 26; ~  i. sg. wujem 
1428 Kai nr 736, 1453 Monlur III 230; -  /. sg. 
(po) wuju 1411 HubeZb 91; ~  n. pl. wujowie 
1465 AGZ XVI 29; ujowie 1465 AGZ  XVI 29; 
~  g. pl. wujów Sul 11. ~  Grafika nie zawsze 

pozwala na pewne rozróżnienie wu- i u-.
Z n aczen ia:  1. *brat matki, awnculus, matris 

frater9: Eze Hanka et Przibka so blisse po swem 
wuyu rodzonem k the *dzelniczo 1411 HubeZb 
91; Ysze nye bil Szwyanthomyr w dzyerszenyw 
any gym, Stachne, Agnethe et Katherine, byl 
wug rodzony 1418 Kai nr 596; Yako Pyotr... 
przedal gymyenye swoye y Katharzinino, swe 
synowice, z te giste Katherzini wugyem Dzer- 
skem rado y przywolenim 1428 Kai nr 736; 
Kyedi v Yaschka... Woczyechowi... v wuya 
yego rodzonego...  listh na pana Czurila, kyedy 
dom sgorzal, tam list thąn gysty sgorzal 1443 
Pozn nr 1634; Luciya o gymyenye ostateczne 
swoge... Franciskovi, wgevy swemv (suo avun- 
culo), rvsza skargą zyalobną (Dział 26: vya... 
pozowie) Sul 37; Vstawyamy, aby thake dzewi- 
cze... mogły mąze szobye wszącz..., ale wszdy 
s radą... stryow albo wyow (cum ... consilio 
avunculorum) Sul 77; Auunculus suus germa- 
nus al. wuy rodzony 1452 Monlur III 212; 
Gregorius... recognouit, quod... debet pueros 
seruare, nutrire et yestire... cum consensu 
*awncolo eorum al. s wvyem 1453 ib. 230; Poymy 
zono sobye s dzewek Labanowich, twego vgya 
(avunculi tui) BZ Gen 28, 2; Tedi *yo yszrzal 
Iacob a wzwyedzal, ze gest syostra gego ygeczna 
a owce gego yya Labanowi (oves Laban, 
avunculi sui) ib. 29, 10; Vyowe awunculi 1465 
AGZ  XVI 29; Fratres amitales al. wgyowe 
wzdaly tutelam puerorum ib. ; Tercia linea con- 
sanguineitatis: soror syostra, awnculus wy, 
frater matris, id est po maczerzi XV ex. GIWp 21; 
Wy auunculus ca 1500 Er z 124.

2. stary wuj 'brat babki, aviae frater9: Tercia 
linea consanguineitatis:... awnculus magnus 
stari wy XV ex. GIWp 21.

W ujczany, U jczany 'będący dzieckiem wuja,

qui avunculi filius est9: Yako Mycolay bil 
Dzerszkowy czyoczczany rodzony, a Dzerszek 
Mycolayewy wuyczany rodzony 1429 RtGn 
nr 300; Tibi est neptis al. wnaka, et mihi est soro- 
rissa al. yyczana rodzona 1469 StPPP IX nr 781.

Wujczony, Ujczony 'będący dzieckiem wuja, 
qui amnculi filius est9: Johannes... erat sibi 
frater awncularis al. wuyczony 1479 StPPP II 
nr 4211; Quia tu te iniecisti yiolenter in partem 
al. w czascz spadkv post olim ... Ioannem... 
fratris ipsius yyczonym rodzonem 1500 AGZ 
XVIII 418.

(Wujec) Ujec 'brat matki, awnculus, matris 
frater9 : Vgecz awunculus ca 1460 M P K Jll 379.

Wujeczny, Ujeczny 'będący dzieckiem wuja, 
związany z wujem, ad amnculum pertinens9: Tedi 
yo yszrzal Iacob a wzwyedzal, ze gest syostra 
gego ygeczna (sciret consobrinam suam, Mam- 
Lub 13: syoszstrą yyeczna, war. kol.: *wy oczna) 
a owce gego vya Labanowi BZ  Gen 29, 10; 
Petrus... et Johannes, fratres amitales al. 
*wgyecznye (wyraz skreślony w rękopisie), 
wgyowe wzdaly tutelam puerorum 1465 AGZ 
XVI 29.

Wujek, Ujek 'krewny ze strony matki, 
zwłaszcza brat matki, cognatus, necessitudine 
materna coniunctus, praecipue matris frater9: 
Quia nobilis Barthossius... produxit al. przi- 
wyodl sex testes,... duos post patrem patruos al. 
stryky... et duos post matrem al. wuiky 1471 
Kozier I nr 56; ~  jako zwrot grzecznościowy: 
Raduycze sie. . . ,  Simunye y Tadeussy,... bo oba 
iesteszczie sinowie swiantey Mariey Jakubowey, 
syostry panyey naszey... Przeto y wi, yykoyie 
y panowie mogi mili, przesz ta oplwitoscz darów 
wasszich, proszą, raczcze napelnycz nyedostatek 
moy! M W  52a.

Wujna, może też Ujna 'żona wuja, amnculi 
uxor9: Jako thy penandze, czszo gich pan 
Jarotha dobił na swey wuyney, thy wyszły 
sz yego ymena 1418 Kościan nr 672; Yako 
Janussz ne wszal po Lvczyne wyney dwadzescza 
grzyne (pro grzywen) wyaną 1427 Kai nr 970.

Wujowizna, może też Ujowizna 'majątek 
odziedziczony po wuju, bona ab amnculo heredi- 
tatę relicta9: Ysze Dorothca s Curowa nie 
zasvala paney Lapcowskey o czwartha czascz 
trzydzesczy grzywen szwey wuyoyysny 1428 
Kai nr 1027; Quia tu iniecisti te yiolenter in bona 
hereditaria awncularia ipsius al. w yego wyo- 
wiszną ipsius Thome 1476 StPPP II nr 4154.

Wwalić 'zyskaćprzewagę (nad kimś), pokonać 
(kogoś) w sądzie, (aliąuem) super ar e, in iudicio 
\incere9: Quia tu, Iwanye,... tua evocacione et 
cittacione minus iusta invaluisti al. yalilesch
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et condempnasti al. zdalesch ipsum Andream... 
in sex marcis pene 1474 AGZ XVIII 83. ~  Cf. 
Uwalić.

Wwiać *wiejąc wpędzić coś gdzieś, w dmuchnąć, 
flando im m it te r e Sic scribatur molle v: vaal, 
vatr, vege, vosna, voczek, waal (leg. wwiał) 
Park 402.

(Wwiązać) Wwięzać, Wwięzać się f o r m y :
praes. ind. 3. sg. wwiąże 1459 TymProc 301; 
3. pl. wwiążą BZ Deut 28, 15; ~  imper. 2. sg. 
wwięż BZ III Reg 21, 15; ~  inf. wwięzać 1400 
TPaw IV nr 753, 1403 Pyzdr nr 221, 1404 Pozn 
nr 560, XV in. Maik 118, etc.; ~  praet. 1. sg.
m. -m wwziązał 1480 Czrs s. LXXXVII; / .  -m 
wwiązała 1405 KsMaz I nr 553, 1435 ZapWarsz 
nr 641; 3. sg. m. wwiązał 1388 Pozn nr 35, 1398 
StPPP VIII nr 6713. 7477, 1400 S K J l l l193, etc.; 
/ .  wwiązała 1401 SKJ III 193, 1435 ZapWarsz 
nr 641, OrtMac 118, etc.; neutr. wwiązało 1453 
TymWol 55, 1472 ZapWarsz nr 2967, 1479 ib. 
nr 1474. 1491; 3. pl. wwiązały 1399 StPPP VIII 
nr 9494, OrtMac 118, OrtOssol 87, 3; m. wwią- 
zali 1406 HubeZb 120; ~  pląperf. 3. sg. m. był 
wwiązał 1403 Kai nr 91; ~  condit. 1. sg.f. -bych 
wwiązała 1421 Kościan nr 880; 3. sg. m. -by 
wwiązał BZ III Reg 21,16; 5. pl. m. -by wwiązali 
BZ I Par 7, 21; ~  part. praet. pass. n. sg. m. 
wwiązan 1404 RtKon nr 179, 1405 Kościan 
nr 268,1428 ZapWarsz nr 2885, e tc .;f  wwiązana 
OrtMac 79, OrtOssol 61, 2; neutr. wwiązano 
1393 Pozn nr 151, OrtMac 79, OrtOssol 61, 2;
n. pl. m. wwiązani (1422) 1423 KodWP V 327; ~
praet. pass. 3. sg. m. był wwiązan 1425 Pozn 
nr 1192.

Z n a czen ia : 1. ewprowadzić urzędowo w po
siadanie nieruchomości, aliąuem in possessione 
rerum immobilium publica auctoritate collocare5: 
Jakom dobiła... penczszet grziuen na Kurowe 
y tamo mne <ww)onszano podług prawa 1393 
Pozn nr 151, sim. OrtMac 79, OrtOssol 61, 2; 
Jaco wanzal (leg. wwiązał) za trzidzesczi grziwen 
rzeczi y szesczoro scota 1398 StPPP VIII 
nr 6713; Quum Jasconi non solveret (sc. Matias) 
eandem pecuniam, tunc Jasconem debet vlg. 
woszacz (leg. wwięzać) ad hereditatem 1400 
TPaw IV nr 753; Yako Bartlomeg Grzimcze 
vcinil sza szecnascze grziwen szcodi w they 
czosczi, csosz gege bil woszal (leg. wwiązał) 
1403 Kai nr 91; Cszo Wytka yoszal (leg. wwiązał) 
woyszni w Nathalige *czocz, w tern mu Potr ne 
wadził ib. nr 115; Czo Photr W0sdzan (leg. 
wwiązan) <w) *sdzedzino f oszmynacze grziw- 
nach 1404 RtKon nr 179, sim. 1405 Kościan 
nr 268, 1428 ZapWarsz nr 2885; Si... Petras- 
sius cum suo filio... pecunias exsoluerent, in

dictam terciam partem hereditatis... induci et 
introduci vlg. wyanzany (leg. wwiązani) debent 
(1422) 1423 KodWP V 327; Yako pąn Dominik 
wzal sz nąs czinsch, nysly byl Zyd wazan (leg. 
wwiązan) 1425 Pozn nr 1192; Yako Yan 
s Pawiowa wrzuczyl sza w czwartha czascz 
Othmany, dzedzyczth<wo> Yadwyszyno, w któ
ra gyą woszny s prawa wyaszal (leg. wwiązał) 
1426 Kai nr 935, sim. 1438 ZapWarsz nr 870, 
1466 AGZ XII 306; Inuestitus wwyedzon uel 
wwyazan OrtCel 6; Infeodatus, id est investitus 
wwyazan abo wdzedzyczowan ib. 1; Gdy ona 
tho zamylczala, to dzedzyczstwa wyazanye, 
a yą yvsz wyąszana (leg. wwiązana, ego in 
hereditatem introducta), azaly ona nye mą tesz 
daley yvsz mylczecz? OrtOssol 61, 2, sim. 
OrtMac 79; Zastawy-ly lcomv kthorekoly za- 
stawyone przed prawem gymyenye, ten ma tego 
gymyenya prawą obroną y mayą gy sprawnye 
wyąszacz (leg. wwięzać, debent ipsum iure 
mediante introducere) OrtOssol 74, 1, sim. 
OrtMac 99; Jako ya nye trzimam czasczi na 
*Lampiczacz po Szwaschkv. . . ,  ale trzimam po 
Lucze y Grochne za szadowym listhem, czom 
prawem przeziskal y wecz mą prawo wyazalo 
(leg. wwiązało) 1472 ZapWarsz nr 2967, sim. 
1479 ib. nr 1474. 1491; Wyąszacz (leg. wwięzać) 
inlicere XV ex. PF V 20; ^  ~  Kdze Przeduog 
roczil s Grzegorzem za Potrassa Voyczechoui 
szesczoro scota zaplaczicz podług sandzina 
sczazana (leg. skazania), ne w gego dzedzine 
wozacz (leg. wwięzać), ale penod<(z)mi zaplaczicz 
1403 Pyzdr nr 221; ~  Yassek ma dacz swemu 
sinowczu... *Jerantawi *czessicz grziwen płatu 
na Godi... Kedibi ne dal, tedy ma wissacz (leg. 
wwięzać) we dwa kmecza v Gerantowicz XV 
in. Maik 118; Secunda żałoba: Essze mi bronisz 
mich ludzy, czsszo mą w ne prauo wyązalo 
(leg. wwiązało) in viginti sexagenis, sylą 1453 
TymWol 55; ~  ~  wwięzać się * wejść w posiada
nie nieruchomości, possessionem rerum immobi
lium a c c ip e r e Iaco Radio vibil Sandzivog<a> 
sze czthir siadom szastavi sz Rosnowa i uansal 
(leg. wwiązał) se 1388 Pozn nr 35, sim. 1398 
StPPP VIII nr 7477, 1400 SKJ III 193, etc.; 
Eze Sulkoui dzyeczi wwyanzali sye w iego 
czanscz mlina 1399 StPPP VIII nr 9494, sim. 
OrtMac 118, OrtOssol 87, 3; Ona po manszy 
dzerszy, a nye wwansala sye nywecz (i. e. w nic) 
po manszne ssmerczy 1401 SKJ III 193; Iacosm 
ne smowil s panem Mroczkem pospołu gechacz 
w Carnowo szo wansadz (leg. wwięzać) 1404 
Pozn nr 560, sim. Sul 98, Dział 40; Yacom szo 
ya ne wanszala (leg. wwiązała) w Czepanov0 ... 
czanszcz, ale w Swanthoslawov0 1405 KsMaz I
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nr 553; Eze czso dal w zastaw0 Mroczek swey 
dzewcze w posadzę zrzeb w *dzessandzy grzywen 
grosszowych, w tho przydancz Mroczek y s sy
nem sso wanzali (leg. wwiązali) syl0 mocz0 
1406 HubeZb 120; Jaco czsso Micolai... na mą 
zalowal, abich... szą w Goliną gwałtem se 
cztirmy paniczy wwązala, tegosm ya ne vczynila 
1421 Kościan nr 880; Jacom szą ya ne wyazala 
(leg. wwiązała) w Zophyey czanscz dzedzyny... 
szylą... Eze Smichna ne wyazala sza w Zophyey 
czanscz dzedzyny... szylą 1435 ZapWarsz nr 641; 
Gdzye onego naydz, czo yego gymyenya do
był y wyaszal (leg. wwiązał) szye (OrtOssol 
88, 4: dobył y wszal), gym on doma nye byl 
Ort Mac 121; W tho gymyenye wyąszal (leg. 
wwiązał) szye <nasz> geden myesczanyn (de 
ąuibus se unns noster ciyium admisit) OrtOssol 
77, 3, sim. Ort Mac 104; Ten masz vmarl a gego 
zona wyaszala (leg. wwiązała) szye w gego polo- 
wyczą gymyenya stoyaczego (mulier se medieta- 
tis snae ei traditae submisit) OrtOssol 87, 3, 
sim. ib. 99, 1, Ort Mac 118; Jakom ya nye wrzu- 
czyl szyą any wwyązal *gwalthewnye we włoki 
w Wągr od nye 1480 Czrs s. LXXXVII; -  Domi- 
nus Nicolaus... intromittet se al. wyonssze 
(leg. wwiąże) <się) in kmethonem al. w czi<n>- 
szu 1459 TymProc 301; ~  Podał gy w roko 
Israhelowo. . . ,  gen pobył gy y w wyozal syo we 
wszitko zemyo amoreysko (possedit omnem 
terram Amorrhaei) BZ Jud 11, 21, sim. ib. IV 
Reg 14, 7; Rzekła ku Achabowy: Wstań, 
wwyosz syo w wynnyczo Nabotowo (posside 
vineam N aboth)..., bo nye szyw Nabot, ale 
vmarl BZ  III Reg 21, 15; Tedi vszliszaw Achab, 
ysze vmarl Naboth, wstał y ial do vynnyce 
Nabotowi, abi syo w nyo wwyozal (ut possideret 
eam) ib. 21, 16; Potem zbyły g e ... ,  bo seszly 
biły, abi syo w gich gymyenye *wwyozaly (ut 
invaderent possessiones eorum) BZ I Par 7, 21.

2. wwięzać się w kogoś 'opanować kogoś, 
zawładnąć kimś, occupare, arripere \ Iestli nye 
chczesz sliszecz glosy *panv boga twego, aby 
chował y pełnił wszitka przikazanya gego 
y dvchowne obyczaye..., spadno na czo wszi- 
tki klotwy ty to y wyozo (leg. wwiążą) syo w czo 
(apprehendent te) BZ Deut 28, 15.

Wwiązanie fo r m y : n. sg. wwiązanie Dział 20, 
1498 MacPraw VI 275, XV p. post. PF  V 7; -  
g. sg. wwiązania 1406 HubeZb 83, 1411 AKH  III 
165, 1421 AKPr VIIIa 155, etc.; ~  ac. sg. wwią
zanie 1393 Pozn nr 151, 1399 StPPP VIII 
nr 9362, 1379—404 Biecz I 108, 1418 StPPP II 
nr 1584 b, etc. etc.; ~  l. sg. (po) wwiązaniu 1391 
Pozn nr 108, 1414 KsMaz I nr 2287, 1478 Zap
Warsz nr 1205, etc.

Z n a c ze n ie : 'wejście lub wprowadzenie kogoś 
w posiadanie nieruchomości, też dokument upraw
niający do objęcia nieruchomości, actus aliąuem 
vel se in possessione bonorum collocandi, etiam 
de litteris ąuibus ius possessionis occupandae 
datur’ : Isz Michał brał Viszkoczicz po wozanu 
czwe (pro po wozanu Viszkoczicz dwe) lecze 
czins spokoyne 1391 Pozn nr 108; Jako moya 
szona dobiła na Maczku ut supra y tamo ge 
<d)ano yonszane (leg. wwiązanie) 1393 ib. 
nr 151, sim. 1379—404 Biecz I 108, 1419 Czrs 
217, etc.; Esz pan Miczek yyednal sye ss kmye- 
czem ss Woytkyem o rany y o dwoye wyanzanye 
(leg. wwiązanie) dobrowolnye 1399 StPPP VIII 
nt 9362; Iaco Micolay dal na to czoscz dze- 
dzini... V marcas y Szegotha ne dal wwozana 1406 
HubeZb 83, sim. 1411 AKH  III 165, 1421 AKPr 
VIII a 155; Ergo eidem Paszkoni Jaczmirsky 
damus ad intromissionem vlg. na wanzane 
(leg. wwiązanie) secundum jus decretam <in> 
ipsius possessionem 1418 StPPP II nr 1584b; 
Yako Abram a Wyanczencz nye wystopowali 
z strzymanya dwu siadu po wyosanyą (leg. 
wwiązaniu) y wyssczu przysandnego lista 1425 
Kał nr 709; Gedno czsso orał (sc. Jaszek)..., 
to orał... na swem,... a tego bil w dzerzeny v ot 
wyązanya (leg. wwiązania) aze do dzyszego 
dnya 1425 Kościan nr 1121, sim. 1428 ZapWarsz 
nr 2839; Quare ibidem eidem domino Jaxon 
damus intromissionem al. na wvyązanye 1440 
StPPP II nr 2826, sim. 1469 AGZ  XIX 336; 
Ideo nos cum assessoribus adiudicayimus reci- 
pere possessionem bonorum hereditariam al. 
*wyansany 1441 AGZ XI 182; Propter quod 
adiudicayimus Francisco e converso intro- 
nisacionem al. zascha wyazanye (leg. wwiązanie) 
in Kowri 1442 AGZ XIV 43; Tako dano gey 
wyaszanye (leg. wwiązanie) w gymyenye (intro- 
ducta est propterea in hereditatem) OrtOssol 
61, 1, sim. ib. 61, 3. 68, 2, OrtMac 79, etc.; 
Powodowy ma bycz przysądzona wlostna *drzer- 
szawa y ma bycz dano gemv w dzedziną wwyą- 
zanye (actor... definiatur in veram possessio
nem ... esse mittendus) Dział 20, sim. ib.; Jakom 
ya nye szmloczyl dwy brogy schamoozm, genego 
zytha a drugyego psenicze, po wyanzanyy (leg. 
wwiązaniu) yoznego 1478 ZapWarsz nr 1205; 
Gdi komy bądzie dano albo skazano wviązanye 
w rolią (intromissio in terram) albo w ziemyą, 
kądi czinsv nie mas 1498 MacPraw VI 275, 
sim. ib.; Wązane (leg. wwiązanie) inyestitura 
XV p. post. P F Y  1; ~  In eodem iudicio yeniens 
Petrus sororarius domine Annę aduocatisse... 
dedit intromissionem vlg. *vywanszene in kme
thonem Iohannem in suburbio Brzostek 1420
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StPPP IX nr 221; Jako ya mam tha vmowa 
s Mycolayem, esz mi myal dacz wwanszane 
ve dw (leg. dwu) kmeczu w Rastowe 1427 
ZapWarsz nr 194; ~  *nieruchomość objęta w po
siadanie, bona immobilia ab aliąuo possessa : 
Yacom ya ne zaorał any zasekl w Botzissewe 
wwozanu 1414 KsMaz I nr 2287; Jacom ya we 
(pro ne) wrzuczil szą gwałtem na Falczino 
wyazane (leg. w wiązanie), w dom 1446 Zap
Warsz nr 758, sim. ib.; Thamo, na thym tho 
wwyaszanyy, drew w lyeszye nye rambya gwal- 
them 1479 ib. nr 1474; Jakom ja nye dozwolyl 
pooracz any possacz czasczy na wvyazanyv mem 
Mykolayowj 1487 ib. nr 1613.

Wwiedzenie fwprowadzenie w posiadanie nie
ruchomości, zwłaszcza posiadłości ziemskiej, actus 
aliąuem in possessione bonorum immobilium, 
praecipue terrestrium, colłocandi5: Wedzenye 
(leg. wwiedzenie) investitura 1444 AKPr II 
s. XIII.

Wwieść, Wwieść się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
w wiodę BZ Lev 26, 41. Num 14, 24. 31, etc.; 
2. sg. wwiedziesz FI 54, 26, FI i Pul Moys 20, 
BZ Ex 15, 17, etc.; 3. sg. wwiedzie BZ Ex 13, 5. 
Num 14, 3. 8, etc.; 1. pl. wwiedziem Rozm 27;
2. pl. wwiedziecie BZ  Num 20, 12; 3. pl. wwiodą 
Sul 87, BZ  Deut 21, 4; ~  imper. 2. sg. wwiedzi 
BZ Deut 33, 7, Pul 138, 23, ca 1500 Pieśni- 
Wład 174, Rozm 754; wwiedź FI 138, 23;
3. sg. wwiedzi FI i Pul 7, 5; ~  part. praes. act. 
adv. wwiodąc Rozm 63; ~  inf. wwieść BZ 
Num 14, 16. 27, 17. IV Reg 22, 20. I Par 13, 12, 
etc.; ~  praet. 1. sg. m. wwiodł jeśm BZ Ex 6, 8; 
wwiodłem BZ Jos 24, 8; -m wwiodł 1491 Czrs 
s. LXXXVII; 2. sg. m. wwiodł jeś FI 21, 16. 65, 
11, FI i Pul 65, 10. 87, 7; wwiodłeś Błaż 322, 
BZ Num 16, 14, Pul 21, 16; 3. sg. m. wwiodł 
FI i Pul 77, 30. 59. 106, 30, 1428 Kai nr 729, etc. 
etc.; f . wwiodła 1436 AGZ XIII 12; 3. pl. m. 
wwiedli BZ Tob 8, 1, Rozm 711; ~  condit. 
3. sg. m. -by wwiodł BZ Ex 13, 11, Rozm 61 \ ; ~  
part. praet. act. wwiodszy Rozm 752. 756; ~  
part. praet. act. II cf. Wwiodły; ~  part. praet. 
pass. n. sg. m. wwiedzion OrtCel 6, Rozm 754; ~  
praes. pass. 3. sg. neutr. wwiedziono jest Sul 97; 
~  imper. pass. 3. pl. m. wwiedzieni bądźcie 
FI i Pul 30, 21; ~  fut. pass. 3. pl. m. będą 
wwiedzieni Rozm 483.

Z n aczen ia:  1. 'wprowadzić kogoś, coś do
kądś, do wnętrza czegoś, na teren czegoś, dopro
wadzić kogoś do jakiegoś celu, też przyprowadzić, 
wyprowadzić gdzieś, introducere, inducere, ducere 
intro, intrare facere : a. bez określeń lokalnych 
w tekście polskim lub z określeniami wyrażonymi 
bez użycia form deklinacyjnych: kogoś, coś:

Przenosi (sc. bog) watr s neba y wwodl we czczi 
swey przizapadni (induxit in virtute sua Africum) 
FI 77, 30, sim. Pul; Wwedzesz ge (introduces eos 
Ex 15, 17) y wsczepysz na górze dzedzyczstwa 
twego FI Moys 20, sim. Pul, BZ Ex 15, 17; 
Ale robota (pro robyota) wasza... wyoda 
(leg. wwiodę, introducam), abi yidzeli zemyo, 
iesz to syo wam nye lvbila BZ Num 14, 31; 
Obmyśl, panye..., czlowyeka,... abi mogl wnidz 
y yinidz przed nimi y wyescz (leg. wwieść) 
y yiwyescz ge (qui... possit... educere eos vel 
introducere), abi nye bil lvd bozi iako owcza 
przes pastirza ib. 27, 17; Vyescz (leg. wwieść) 
introducere ca 1500 Er z  120; Statuit eum 
(sc. Iesum), wyotl (leg. wwiodł) gy, supra 
pinnaculum templi (Mat 4, 5) ca 1500 GlKazB 
I 41; Iozeph yyodacz (leg. wwiodąc 'wwiodłszy’) 
swe dobycząta (iumenta Ioseph et iam illuc 
introduxit) y yczynyl ym yasly Rozm 63; Pylat 
kazał posloyy vyethnyczkyemv, aby vyvyodl 
mylego Iesucrista na dvor z yyethnycze, wyod- 
schy y (leg. ji ego5) potem (intromitte eum 
iterum), yakocz szye nalyepey vydzy ib. 756; ~  
kogoś z kimś: Stopayocze w obwyozanya wwye- 
dze (FI: przwwedze, pro przywedze) gospodzyn 
s czynyoczymy zloszcz (adducet dominus cum 
operantibus iniąuitatem) Pul 124, 5; Rzeki 
(sc. Jan) dzyycze yrothnyczcze, czusch prószył 
yey, aby yyodl (leg. wwiodł) s sobą Pyotra 
(introduxit Petrum Jo 18, 16) Rozm 671; Yze 
yschedl (sc. Jan) v dom byskupy y Pyotra wyodl 
(leg. wwiodł) s sobą ib. 673; ~  Vynydzy rychło 
na vlycze do svego myasta y vyedzyesch (leg. 
wwiedziesz) *ssąmo vbogye, nyemoczne, slyepe, 
chrome (debiles et caecos, et claudos introduc 
huc Luc 14, 21) Rozm 383; Vynydzy, yyedzysch 
y (leg. wwiedziż ji, sc. Jesukrysta) samo (intro
duc eum), yako naczudnyey mozesch ib. 754.

b. z określeniami wyrażającymi punkt doce
lowy: aa. gen. do kogoś, czegoś: Wwyodl gy do 
gospodi (introduxit eum in hospitium) BZ 
Gen 24, 32, sim. ib. 29, 13; Gdibi czyo pan 
wwyodl do szemye kananeyskyey (cumąue 
introduxerit te ... in terra Chananaei),... rozlo- 
czysz wsziczko, czso szywot odwyra, panu BZ 
Ex 13, 11; Ach, bichom bili szmarli a zgynoli 
drzewyey, nisz nasz pan wyedze (leg. wwiedzie) 
do tey zemye (utinam... non inducat nos 
dominus in terram istam) BZ Num 14, 3; Za- 
wyernye wyodlesz (leg. wwiodłeś) nasz do zemye 
(induxisti nos in terram), któraś plinye potoki 
*mlekyem a *myodem ib. 16, 14; Wyedzesz 
(leg. wwiedziesz) yo do domv swego (introduces 
eam in domum tuam) BZ Deut 21, 12; Bodzesz... 
w przislowye y w powyescz wszem<u> lvdv, do
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ktoregos to czo wyedze (leg. wwiedzie) pan (ad 
quos te introduxerit dominus) ib. 28, 37, sim. ib. 
Tob 7, 19; Wyodlem (leg. wwiodłem) was do 
zemye Amoreyskego (introduxi vos in terram 
Amorrhaei) BZ Jos 24, 8; Yschakosch mamy 
yyedzyecz, yze y (leg. ji, sc. Piotra) svyaty Yan 
vyodl (leg. wwiodł) do Annascha Rozm 673; ~  
bb. dat. k(u) komuś: Gdi bilo wyeczyor, wwyodl 
k nyemu (introduxit ad eum) Laban dzewko 
starszo BZ Gen 29, 23; Słysz, panye, glosz 
Iydow a k gego lvdv wyedzi (leg. wwiedzi) 
gy (ad populum suum introduc eum) BZ 
Deut 33, 7; Wszo w setnyky a ricerstwo y wwyodl 
ge k sobye (introduxit ad se) do domu boszego 
BZ  IV Reg 11, 4; Bal syo Dauid boga tego 
czasu rzckoc: Kako mogo ku mnye wwyescz 
(ad me introducere) skrzinyo boszo? BZ 
I Par 13, 12; Gdisz otwyeczerzaly, wyyedly tego 
mlodzencza k nyey (introduxerunt iuyenem ad 
eam) BZ Tob 8, 1; ~  cc. acc. na kogoś, coś: 
Wwodl ie na goro (induxit eos in montem) 
swotosci swoiey FI 77, 59, sim. Pul; Gdisz 
wyedze (leg. wwiedzie) gy s sobo na yiszokey 
(pro yiszokye) myescze (cumąue duxisset eum 
in locum sublimem).. . ,  ydzalal Balaam sedm 
oltarzow BZ Num 23, 14, sim. ib. 23, 28; Tunc 
assumpsit eum (sc. Iesum) dyabolus in sanctam 
ciuitatem et statuit eum supra pinnaculum 
templi, yyotl (leg. wwiodł) gy na myescze 
doctorowskye, ubi doctores predicabant (Mat 
4, 5) ca 1500 GIKazB I 23; ~  przenośnie: Nade 
mno sczwerdzil se iest gnew twoy y wszistky 
rzeky twoie wwodl ies na mo (induxisti super me) 
FI 87, 7, sim. Pul; Przeto... bodzesz przyiot do 
grobu twego w pokoiv, abi nye wydzele oczy 
twoy wszego złego, gesz ia mam wwyescz na to 
myasto (quae inducturus sum super locum 
istum) BZ IV Reg 22, 20; ~  przed kogoś: Tedi 
Ionatas zawołał Dauida... y wyodl (leg. wwiodł) 
Dauida przed Saula (introduxit Ionathas Dayid 
ad Saul) BZ I Reg 19, 7; ~  w coś: Zaploncze se 
nemiloscywi y wwedzeni bodzcze we pkel 
(deducantur in infernum, Pul: wwyedzyeny 
*bodcze do pyekla) FI 30, 21; Ti zaprawdo, 
bosze, wwedzesz (Pul: odwyedzyesz) ie w iamo 
zginena (deduces eos in puteum interitus) 
FI 54, 26; Wwodl ies <nas> w sydlo (induxisti 
nos in laqueum) FI 65,10, sim. Pul, sim. FI 65,11; 
Wodl (Pul: wwyodl) gye w *przystam (pro 
przystań, deduxit eos in portum) woley gych 
FI 106, 30; Gospodnye wszemogocy, genszes 
naas wy wyodl s cyemnoscy... ,  a wwyodles 
naas w swyatloscz twey slotkey znayomoscy 
(in lucern dulcissimam adduxisti) Błaż 322; 
Ktoryszem wywyodl was z yocztwa egipskyego

a wwyodl gesm w *zszemyo (induxerim in 
terram), na nyoszesm wzwyodl rokoo swoo 
BZ Ex 6, 8; Przetos y ia chodzicz bodo prze- 
cziwko gim a wyodo (leg. wwiodę) ge w zemyo 
nyeprzyaczool (inducam illos in terram hostilem) 
BZ Lev 26, 41, sim. ib. Num 14, 24. Deut 31, 20. 
21; Nye mogl iest wyescz (leg. wwieść) lvdv tego 
to w zemyo (non poterat introducere populum 
in terram), yosz iest przisyogl gim dacz BZ 
Num 14, 16; Nye wyedzecze (leg. wwiedziecie) 
lvdzi tich to w zemyo (non introducetis... in 
terram), yosz ya dam wam ib. 20, 12; Wyodo 
(leg. wwiodą) yo (sc. jałowicę) w doi przikry 
(ducent eam ad yallem asperam) y kamyenisty 
BZ Deut 21, 4; Wyedzesz (leg. wwiedziesz) ge 
(sc. wołu i owcę) w dom swoy (duces in domum 
tuam) ib. 22, 2, sim. ib. 31, 7. 23; Namyleyszą 
oblubyenyczą w swoy przyebithek wyodl (leg. 
wwiodł, ipsam, sc. matrem Christi, tamquam 
suam electam et amantissimam sponsam in 
suum cubiculum introducendo) XV p. post. 
R XXV 266; Wwyedzy nasz w nyebyeszky ray! 
ca 1500 Pieśni Wład 174; Vyedly y (leg. w wiedli 
ji, sc. Jesukrysta) w dom Cayphaschow Rozm 
711; O tern, yako chorągvye y balvanovye 
snyzyly szye... przeczyy mylemv Iesuszovy, 
kyedy vyedzyon vyetnyczą (leg. wwiedzion 
w wietnicę) ib. 754; ~  dd. instr. w czymś: 
W)'dz, acz gęstły droga lychoty we mnye a wwedz 
(Pul: w^wyedzy) mo w drodze wekvgey (deduc 
me in via aeterna)! FI 138, 23.

c. użycia specjalne: w błąd wwieść, wwieść 
w błąd *udzielić mylnych informacji, sprawić, 
że ktoś poweźmie mylny sąd o czymś, aliąuem 
in errorem inducere, adducere : Bocz vstaną... 
ffalschyyy proroczy y bąda davacz znamyona 
yyelykye y czyda rozmayte,... ysz y syyączy 
bąda y błąd wyedzyeny (leg. wwiedzieni, ut in 
errorem inducantur... electi Mat 24, 24) Rozm 
483; Aczby prayy byl, ma bycz ymaczon, bo yego 
nyestatecznymy naykamy yschytko pospolstyo 
wyodl v błąd ib. 585; ~  wwieść w dług 'spowo
dować zadłużenie, aliąuem aere alieno obstrin- 
gere : Yako pan Pyotr... nigdy nye bil opye- 
kaldnykem panyey Margarzathi... any gyey 
wyodl (leg. wwiodł) we dwadzeszczya grziwen 
y w sescz długu 1428 Kai nr 729; ~  w proch 
(śmierci) wwieść 'spowodować czyjąś śmierć, 
unicestwić kogoś, coś, zniweczyć, aliąuem inter- 
ficere': Gon moio duszo neprzyaczel... y sławo 
moyo w proch wwedzy (in pulyerem deducat) 
FI 7, 5, sim. Pul; W proch smercy wwodl ies me 
(deduxisti me, Pul: wwyodlesz myę) F/21, 16; ~  
wwieść kogoś w rękojemstwo 'spowodować 
czyjąś porękę, wskazać kogoś jako poręczyciela,
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aliąuem praedem constituere, monstrare : Jacom 
ya czebye nye wwyothl w *rokogyemsthwo do 
slyechethnego Marczyna 1491 Czrs s. LXXXVII.

2. (o obyczajach, ćfe moribus) *wprowadzić 
w życie, upowszechnić, zastosować, inducere, 
instituere5: W zli obiczay ot nyektorich naschich 
poddanczow wyyedzono yest (a ąuibusdam 
nostris subditis noscitur fore deductum), ze oni 
gich poziczczam... thego istego długu placzicz 
nye dbayąn Sul 97; Inoleo... significat aliąuid 
in consuetudinem inducere. .. ,  inolere w obyczay 
wyescz (leg. wwieść) XV ex. P F V  26 ; O dzyevy- 
cze nadobna..., chczesch nam vobyczay yyescz 
(leg. wwieść) przedthym nyebyvaly (nobis vis 
inducere morem inconsuetum) przeczyw zakony 
Moyzesoyemy Rozm 26; Przepysczymly te 
dzyeyyczą... tak ysczye chodzycz a nye przymą- 
czem gyey nam poslyschną bycz, yyecłzyem (leg. 
wwiedziem) novy obyczay (noyus inducetur 
vitae modus) ib. 27.

3. wwieść (w księgi) fwpisać, wciągnąć do 
ksiąg sądowych, in iudicii commentarios inferre : 
Domini vero invenerunt, quod ex quo se ad 
librum inscripsit (sc. Margaretha) al. wyodla 
(leg. wwiodła), debet respondere 1436 AG Z  
XIII 12; lam hic Fridricus Msczugio dedit 
perpetuam introligacionem et tenebitur ipsam 
inscripcionem inscribere in librum Premi- 
sliensem terrestrem na zdawanich roczech et si 
in primo aut secundo termino condempnato non 
introduceret al. ne *wwiol, dampnum erit 
Fridrici 1450 AGZ  XI 352; Tho ygyednanye 
myely sobye wyescz (leg. wwieść) w kxągy na 
pyrwschych roczech 1490 ZapWarsz nr 1702, 
sim. ib.

4 .  'ustanowić, zarządzić, wprowadzić, instituere, 
constituere \ Non potens, gl. sc. tu homo non 
valens, de magnarum summa rerum seriem 
disponere, gl. discutere, indicare yyescz (leg. 
wwieść), yt obtenta rite modereris regimina 1466 
RRp XXII 12.

5. furzędowo wprowadzić kogoś w posiadanie 
majątku, nieruchomości, aliąuem in possessione 
rerum immobilium publica auctoritate collocare?: 
Inuestitus wwyedzon uel wwyazan OrtCel 6.

6. wwieść się (o kobiecie po porodzie, de femina 
post puerperium) 'wejść do świątyni, aby oczyścić 
się ze zmazy rytualnej, templum intrare ad se 
purgandam: O tern, yako panye, który były 
yedwo vstaly s pologą y wvyothszy szye tego 
dnya, tez były vysly przeczyv Iesusoyy Rozm 752.

7. idące imienie w prawo wwieść 'poddać, pod
porządkować majątek ruchomy danemu sądowi, 
bona mobilia in iudicium deferre’ : Mozely on 
thesz szwe gydacze gymyenye w gyne prawo

wwyescz y bracz (si ipse bona eadem in mo- 
bilibus seu mercanciis habens in iudicium aliquid 
deferre yaleat, OrtOssol 30, 2: w gyne prawo 
bracz y wywyescz)? OrtMac 28.

8. corruptum: a. pro wywieść *spowodować 
wyjście skądś, wyprowadzić, wydobyć, educere, 
e m i t t e r e Wwyodl (eduxit, FI: wiwodl) wodę 
z opoky Pul 77, 19; ~  b. wwieść się pro wywieść 
się eudowodnić słuszność swojej sprawy, causam 
suam coram iudice probare5: Paklibi gyndze prócz 
sandu chczyelibi syąn siednacz, thedi thimy 
iednaczmy yako i s gynschimi swyatky syan 
wwyodąn (eisdem mediatoribus sicut aliis testi- 
bus se educant) Sul 87.

Cf. Wwiodiy, Wnieść 7.
Wwieźć fo rm y: praet. 1. sg. m. wwiezieni 

1489 ZapWarsz nr 1592; -m wwiózł 1471 Zap
Warsz nr 1440, 1474 ib. nr 1387, 1488 ib. 
nr 1573, 1494 ib. nr 1763; -m wwioz 1483 
ZapWarsz nr 1575; ~  condit. 3. sg. m. -by wwiózł 
1425 Kościan nr 1121.

Z n a czen ie : 'wioząc coś wjechać na teren 
czegoś, przywieźć z zewnątrz, imehere, importare, 
advehere5: a. do czegoś: Jakom ya *szyanna 
sz lanky podia poszwy... nye pobrał gwał
tem ... anym [...] do domv wvyosz 1483 Zap
Warsz nr 1575; Jakom ja nye pobrał kmyeczyo- 
wy... broga syana gwalthem... na wozy y nye 
wyyezlem go do dwory mego 1489 ib. nr 1592; 
Jakom ya nye wsyal s roley yego dw (leg. dwu) 
kopu zytha zathego (leg. zżętego)... gwalthem... 
anym go do gwmna swego wvyosl 1494 ib. 
nr 1763; ~  b. w coś: Iaco czsso Sczedrzyk 
Żałował na Jasska Rambinskego, aby m y... 
syano pobrał y w gego dom wwyosl, tego on 
nye yczinil 1425 Kościan nr 1121; Yako ya 
Yanoyj... ląky nye posszyekł... anym syana 
sz they ląky w szyoy dom nye wyyoszl 1471 
ZapWarsz nr 1440, sim. 1474 ib. nr 1387, 1488 ib. 
nr 1573.

Wwieźnica cf. 3. Wieśnica
Wwięzać cf. Wwiązać
Wwięznąć się 'wejść w posiadanie nierucho

mości, possessionem rerum immobilium accipere5: 
Iakosmi bili od Jarosława posiany do Katha- 
rziny: Woznesli (leg. w^więźnieszli) schen f  me 
*sdzerszene poi Zorzewa, czo <d)szerszo odkol- 
konacze *nesdzel? Thegda rzekła Katharzina: 
Ne wosnen (leg. wwięznę) schen any chzen 
(leg. chcę) wosowacz (leg. wwięzować) 1404 
RtKon nr 184, sim. ib. nr 185.

Wwięzować, Wwięzować się 'wprowadzać urzę
dowo w posiadanie nieruchomości, aliąuem in 
possessione rerum immobilium publica aucto
ritate c o l lo c a r e Cum burgrabius et iudicium
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regale destinauerant Paulum ministerialem ad 
Plessow ad intromittendum Meczslaum... ad 
possessionem realem vlg. wąszowacz (leg. wwię- 
zować) in predictam ciuitatem, tanc Medzslaus 
cum ministeriali dieto sunt expulsi vi de ciuitate 
1411 AKH  III 162; Iaco Micolaya nigdi ne 
wąszoyano (leg. wwięzowano) we dwa kmecza 
w Szagorzine 1413 Kai nr 428; ~  wwięzować się 
cwchodzić w posiadanie nieruchomości, possessio
nem rerum immobilium accipere5: <Ja)co Jan- 
drzichoui kroi dal Trzebeslauicze, <j)aco sze 
Potrek w ne ne wanszoual (leg. wwięzował) 1389 
Pozn nr 39; <Ja)co Tema ne yczinil moczi nat 
Chroslo..., pirwey nis se wansoual (leg. wwięzo
wał) ib. nr 239; Iakosmi bili od Jarosława po
siany do Katharziny: Woznesli (leg. wwięźniesz- 
li) schen f  me *sdzerszene poi Zorzewa, czo 
<d)szerszo od kolkonacze *nesdzel? Thegda 
rzekła Katharzina: Ne wosnen (leg. wwięznę) 
schen any chzen (leg. chcę) wosowacz (leg. 
wwięzować) 1404 RtKon nr 184, sini. ib. nr 185; 
Gdi xanząn nyekterego zlodzyeya... obyesycz 
kazalbi a na tern pomstąn vesmą za gych 
grzech, tegdi w gich dzyedzini... to iste xan- 
ząn wwyanzowacz albo wrzuczacz syąn nye 
ma (tunc ad suam hereditatem... (se> intro- 
mittere non habebit facultatem) Sul 87; Jaco 
Stachna nye myela dzyrzenya cząsv thego, 
yedy Yacub wąnzowal (leg. wwięzował) sy(ę> 
w ymyeny yiolenter 1453 ZapWarsz nr 988; 
Pęto penam... super dominum Iohannem 
vexilliferum... ,  quia ipse non secundum proces- 
sum ... iuris intromitti voluit al. vyazoval (leg. 
wwięzował) szye..., tantum simpliciter intro- 
mittebatur al. wyazovano (leg. wwięzowano) 
szya de brachio regali ultra laudum et con- 
suetudinem terrestrem 1490 AGZ XVII 258.

Wwiodly *wpisany, wciągnięty do ksiąg sądo
wych, tu o sprawie sądowej, in commentarios 
iudicii illatus : Domini et domine iudex, velitis 
audire al. raczczye slissecz, quod ista causa est 
ad librum inscripta et inducta ad librum al. 
wyodlą (leg. wwiodła) 1436 AGZ XIII 12.

Wwodnia 'ta która wyraża zgodę na wprowa
dzenie w posiadanie majątku, ea, ąuae bonorum 
traditionem perm ittif: Eadem soror tua fuit 
inductrix in eadem bona al. wodnyą (leg. 
wwodnia) ad awneulum meum germanum 1469 
StPPP IX nr 756.

Wwodzić, Wwodzić się fo r m y : praes. ind. 
2. sg. wwodzisz Rozm 137; 3. sg. wwodzi FI 
Ann 9, 1448 R XXIV 354, XV med. R XXII 239, 
etc.; 3. pl. wwodzą XV p. post. PFRp III 290; ~  
imper. 2. sg. wwodzi Ojcz 4. 6. 7. 15. 19, M W  
115b; wwodź Ojcz 18; 2. pl. wwodźcie BZ II

Par 28, 13; ~  part. praes. act. adv. wwodząc 
1407 RtGn nr 174; ~  fut. 3. sg. m. wwodzić 
będzie FI 142, 12; ~  praet. 2. sg. m. -(e)ś 
wwodziłeś BZ I Par 11, 2; 3. pl. m. wwodzili 
EwZam 294; ~  condit. 3. sg. m. -by wwodził 
1411 Kai nr 348.

Z n a czen ia : 1. 'wprowadzać kogoś dokądś, 
na teren czegoś, do wnętrza czegoś, wskazywać 
wejście, introducere, inducere, intrare facere’ : 
Inducit wsszczepya, wlewa, wwodzy 1448 R 
XXIV 354; Wczora y trzecyego dnya, gdisz ges- 
cze krolyowal Saul, tisz bil, genszesz wiwodzilesz 
a wwodzilesz (qui... introducebas) Israhela 
BZ I Par 11, 2; Rzekły gym: Nye wodzcye 
(leg. wwodźcie, non introducetis) sam (sc. do 
Samaryjej) wyoznyow, abichom nye zgrzeszily 
panu BZ II Par 28, 13; Gdy wodzyly (leg. wwo
dzili, poprawione na przynyesly, cum inducerent 
Luc 2, 27) dzyeczya Jesusa rodzyczy yego,... 
a on (sc. Symeon) vszyąl go na lokczye svogye 
a blogoslayyl boga EwZam 294; ~  do czegoś: 
Gospodzyn ymarsa y oszywa, wwodzy (Pul: do- 
wodzy) do pekla (deducit ad inferos I Reg 2, 6) 
y wy wodzy FI Ann 9; ~  w coś: Dych twoy 
dobry wodzycz (leg. wwodzić) mo bodze 
(Pul: wwyedzye) w szemo prawo (deducet me 
in terram rectam) FI 142, 12; Ten ps<alm) 
powyada, yze Xpus, pastyrz dobry, owcze 
swoye w wyekuge odpoczywanye wwodzy Pul 
94 arg.; ~  wwodzić (w grzech) 'dawać zly 
przykład, być przyczyną czyjegoś grzechu, ali- 
quem ad peccatum seducere : Takosch geno 
dobre drugye rodzi, yaco y grzech geden w drugy 
wwodzi XV med. R X XII239; A thy, Iesuszye,... 
nasche dzyeczy nagabasch, yze soboty nye 
syyaczyą, bo ye yyodzysch v grzech (seducis 
ipsos in delictum) Rozm 137; — wwodzić kogoś 
(w niewolę) 'brać w niewolę, czynić niewolnym, 
in serwitutem capere : Sustinetis enim, si quis 
yos in seruitutem redigit obracza, ponyevala, 
wodzy (leg. wwodzi, II Cor 11,20) M  Wgl. 65; ~  
wwodzić w pokuszenie 'wystawiać na działanie 
pokusy, poddawać próbie, aliąuem in tentationem 
inducere5: Ne wodzi (leg. wwodzi, Ojcz 18: vodz, 
leg. wwodź) nas w pokuszenye (Ojcz 1—3. 
8—12. 14. 16. 17: ne yoczy nas na pokwssene) 
Ojcz 4. 6. 1. 15. 19, sim. M W  115b.

2. 'powodować coś, sprowadzać, pociągać za 
sobą, inferre, inducere, excitare : Nam i 11 a 
omnia (sc. ludi) inducunt, wodzą (leg. wwodzą), 
discipline ignoranciam XV p. post. PFRp III 290; 
Debet (sc. elerieus) fugere mollia lectisternia, 
quia talia inducunt, wodzą (leg. wwodzą), 
negligenciam discipline ib.

3. wwodzić się (z kimś) w prawo 'wnosić
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spraw ę do sądu, cdusam ad iudices deferre : 
Iaco mu Galanska szlal do Janusza, Januszewa 
szina, yszby wszanl ot nego przeproszene, ne 
wodzancz {leg. wwodząc) sa w prawo 1407 
RtGn nr 174; Jakosmi przi tem były, gdy pan 
Landsky sial swego soltissa do Filippa, abi bil 
milosczyw yego kmeczem a ne wwodzyl so 
sz nimi w prawo 1411 Kai nr 348.

Wwołać 'przywołać skądś, sprowadzić, invitare, 
advocare5: Johannes... respondit, quia tu de 
terra fuisti proclamatus et proscriptus et exinde 
tibi hoc ipsum feci. Idem Johannes Krzisza- 
nowszky ex aduerso dixit, quod viceuersa in 
terram sum inclamatus al. wwolan 1448 StPPP 
II nr 3333.

Wy 1. oznacza dwie (lub więcej) osoby, do 
których skierowana jest wypowiedz: \o s 5: a. nom. 
wy: Dzathky mile, isze gako tho vy szamy 
dobrze vecze Gn la , sim. ib. 11 a. 177a. 178b. 
180a; Ve fthore nedzely gescze vy biły slyszely 
Gn 2a, sim. ca 1425 EwKReg 42, Błaż 321, 
XV med. R XXII 246, XV med. R XXXIII 123; 
Vy gy barthodzegem naszyuacze Gn 173 a, 
sim. ib. 182a, etc.; Zabyacze se wszistczi wi 
(universi vos) FI 61, 3, sim. Pul; Blogoslaweny 
wy (vos) gospodnv FI 113, 24, sim. Pul; Jsze 
pan M icolay... wsząl wosz... Jacubowy jaco 
poloszmy grzywny a wyscze w tem sboszu 
ostali 1419 Pozn nr 981, sim. ib. nr 982; Wi (vos) 
mi bodzecze lvd moy BZ Lev 26, 12, sim. ib. 
Ex 14, 14; Ale wysczye pr<z)yszagaly (iurastis) 
ku prawu OrtOssol 53, 1, sim. ib. 41, 3, Ort Mac
47. 65; Okruthnoscz szmyrczy posznacze vy, 
czo yey nyzacz nye macze De mor te w. 9; Ta 
zvyerzata yyeczschy rozvm maya nysch vy 
wschysczy (quam vos omnes) Rozm 140; 
Wschakoschczye vy (ipsi vos Jo 3, 28) svyatczy 
mnye tego ib. 240; Vysczye yeschly (vos... 
introistis Jo 4, 38) na ych robotą ib. 249, sim. ib. 
260. 261. 317, etc.; ~  z  funkcją końcówki 
fleksyjnej czasownika: Gosczyą nye yszmacząy..., 
goszczye wy tesz były bowym (adveane enim 
et ipsi fuistis Ex 22, 21) w eypszkey zemy 
XV p. post. Kałużn 285.

b. gen. was: Prószymy wasz, abyscze naszego 
thowarzyszą... zostawyly podle prawą Ort
Ossol 39, 4, sim. ib. 16, 2. 42, 3. 53, 3, OrtMac 44.
48. 66, etc.; Proscha wasz, wschysthkych moczy 
nyebyeskych Naw 185; Nye yyemczy vasz 
(nescio vos Luc 13, 27), skądeszczye Rozm 379, 
sim. ib. 284. 488; Patrzczye, by vasz (vos Mat 
24, 4) nykt nye povyodl ib. 480, sim. ib. 309. 564, 
etc.; Ya [yen] yyątschy yestem vasz (Luc 22, 27) 
ib. 558; ~  Dixerunt omne malum adversus 
v o s... in absencia yestra kroma wasz (Mat 5, 11)

ca 1430 GIKazB II 29; Czlowyek..., ktorisz 
bidli v was (apud vos) BZ Lev 22, 18, sim. 
Rozm 649; Odnyoszo od was (auferam) zwye- 
rzota zła BZ Lev 26, 6, sim. ib. 26,11. Jos 24, 20, 
Rozm 411. 561, etc.; Polozo stan swoy possrzod 
was (in medio yestri) BZ Lev 26, 11, sim. ib. 
26, 25; Geden z wasz (unus e vobis) popodzi 
nyeprziiaczelskich mozow tisyoocz BZ Jos 23,10, 
sim. Rozm 433, etc.; Gosczye albo okolyczny 
ludze. . . ,  czo w wasz (apud vos) prawą foldrvyą 
OrtOssol 50, 1, sim. ib. 51, 2. 95, 4, OrtMac 
62. 131; Przydzyely do vass (in medio tui 
Deut 13, 1) yny propheta Rozm 811.

c. dat. wam: Prisogl iesm, iz uam hochal 
<jeśm dać zi)emo urogow Kśw av7; Pouedam- 
cy ga tho vam, fszythkiim xpianom vernim 
Gn la , sim. ib. 2a. 171 b. 176b, 1450 MacDod 
120, Gloger, XV med. MacDod 35, etc.; Blogo- 
slawylysmy wam (vobis) z domv panowa 
FI 117, 25, sim. Pul, sim. FI i Pul 126, 3, XV med. 
GIWroc 35r, ca 1450 PF IV 572, etc.; Thy 
othpuszthy racz wam dacz miły pan bog ca 1420 
R XXIV 81, sim. 1449 R XXV 166, XV med. 
R XXXIII 122, BZ I Esdr 7, 24. Jer 29, 11, etc.; 
Pokoy moy dayo waam (vobis) 1424 Msza III 
s. 64; In malum vosmetipsis na sle wam szamym 
(Jer 7, 6) XV p. pr. SKJ I 312; Wiwyodlem was 
z żernie egipskye, abich bil wam (vobis) za boga 
BZ Lev 22, 33, sim. ib. 23, 10. 24. 28, etc.; 
Pyssalysmy wam  (vobis), ysze czlowyek może 
dacz szwe... gymyenye..., komv chcze Ort
Ossol 59, 2, sim. ib. 16, 4. 17, 1. 21, 4. 39, 2, 
OrtMac 43. 76, etc.; Evge, euge, id est bene 
vobis błogo wam (Psal 34, 21) ca 1470 MamLub 
128; Górze wam, Żydom (vae vobis Pharisaeis 
Luc 11, 42)! Rozm 305, sim. ib. 306, etc. ; Vamczy 
yesth dano (vobis datum est Mat 13, 11) poznacz 
dostoyenstwo krolewstwa nyebyeskyego ib. 336; 
~  S dalekichcy stron on prydzecz on k vam 
Gn 2a, sim. ib., sim. Rozm 283. 299. 309, etc.; 
Zgrzeszylesm... przeczyw waam (peccavi... in 
vos) BZ Ex 10, 16, sim. ib. Lev 26, 24. 28. 
Jos 23, 16, etc.; Ize czy, którzy by chczyely 
k vam (ad vos Luc 16, 26) od nasz przydz, 
nye mogą Rozm 396.

d. acc. was: Dam uas... u gih ulodane Kśw 
av 10; Gaczesm vasz bok, chos gesmcy ga vasz 
s te tho szeme Egypta vyuotl (Ex 20, 2) Gn 175 a, 
sim. ib. 2a, BZ Ex 13, 3, Rozm 740. 810; Przy- 
dzicze, sinowe,... boiazni boszey nauczo was 
(vos) Fl 33,11, sim. Pul, sim. Rozm 565. 572, etc.; 
Ya wasz chwało panny, pane Slota w. 83; 
Absque synagogis facient vos wyrzuczo was 
(Jo 16, 2) XV med. GIWroc 40r, sim. Błaż 322, 
XV med. R XXII 246, BZ Lev 26, 6, etc.;
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Szromcczyl wasz wszythkych (vos scabinos 
omnes) OrtOssol 53, 4, sim. Ort Mac 66; Iacz 
vodą krezą vas (vos Luc 3, 16) EwZam 299, 
sim. Rozm 185; Potrzeb vas (oportet vos Jo 3, 7) 
narodzycz szyą EwZam 305; Moy myli apo- 
stoly..., ya rychło wasz nawyedzą ca 1500 
PieśniWlad 175, sim. Rozm 13. 310. 581, etc.; 
Yze ssam Cristus yest mocznyeyschy y mógłby 
vaas vschech pobycz Rozm 627, sim. ib. 628. 
629; ~  Przestocz na vasz nasz Xc miły ten tho 
strach gestcy on gy bil spuscil Gn 175b, sim. 
FI i Pul 128, 7, XV med. R XXII 246, BZ Lev 
26, 22. Jos 22, 15, etc.; Przylosz gospodzyn nad 
was, nad was (super vos, super vos) y nad syny 
wasze Fl 113, 23 sim. Pul, sim. XV med. SKJ 
I 65, Rozm 558; Then <yest> zaprawda <kyelych 
krwe m ogey)..., yensze za uasz (pro vobis, 
Msza III: za waas)... roszlal 1413—4 Msza I 
s. 261, sim. IV. VI—VIII. XIV; Aby o wasz nye 
mowyli zle (I Pet 2, 15) 1449 R  XXV 165, 
sim. XV med. SKJ I 83; Si gloriari opportet ysz 
wyelbycz sze mnye prze wąsz gest potrzebno 
(II Cor 11, 30) XV med. SKJ I 67, sim. Rozm 
436. 467; Bo pan boyowacz bodze za wasz 
(pro vobis) BZ Ex 14, 14, sim. ib. Lev 23, 11. 
Jos 23, 10, Rozm 542. 611; Ale przydzely przedj 
wasz (per vos, Ort Mac 128: przed *nasz) 
o która rzecz ortelą naycz, czego wy nye mozecze 
odprawycz OrtOssol 93, 3; Rcszgnyewam szye 
na wasz (Ex 22, 24) XV p. post. Kalużn 286; 
Aby na vasz (super vos Mat 23, 35)... przyślą 
krev Rozm 463.

e. voc. wy: Vesmiczesz vy tho slotho... 
a sprzedageesz vy ge! Gn 182a, sim. ib. 175 a. 
183a, BZ Is 48, 14, Rozm 337, etc.; O vy, dze, 
nocznicy! Gn 182b; Bandzczie zdrowi na wieki 
w panye, wi, slachethny panye! M W  47a; 
Nusz vy, Zydovye (nunc vos Pharisaei Luc 11, 
39)! Rozm 305; O wy vschysczy (o vos omnes 
Thren 1, 12)! ib. 661.

f. instr. wami: Czoszbikoli obyatowal na 
obyato zapalno bożo, abi offyerowano bilo wami 
(per vos) BZ Lev 22, 19; ~  Welyczyl gospodzyn 
s *wamy (nobiscum, Pul: s namy) czynycz 
Fl 125, 4; Wszysczy szwyaczy *przosczye. . . ,  
byśmy s vamy bydlily Bogur CDE, sim. Blaż 319, 
1450 MacDod 120, Rozm 458, etc.; Pokoy 
panyszky bądź szawszgy sz wamy (vobiscum) 
1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII, sim. 1435 
GIKazB II 54, BZ Ruth 2, 4; Przeth wami 
(sc. pannami) niezsz lepszego ne Slota w. 84; 
Fornicacio autem... nec nominetur in vobis 
aby nye było myenyono myedzy wamy (Eph 5, 3) 
XV med. SKJ I 75, sim. Rozm 185. 396. 400, 
etc.; Padno (sc. nieprzyjaciele) przed wami

426 w y

(coram vobis) BZ Lev 26, 7, sim. ib. 26, 9. 12. 
Jos 7, 12, etc.; Yako mnye s wamy vgednano 
o głowa oczcza vasszego 1471 ZapWarsz 
nr 1420, sim. 1481 ib. nr 1530; Bo sza wamy 
prószy pany Iesu Crista ca 1500 PieśniWlad 176; 
Czlovyecze, kto vstavyl mye sądzą nad vamy 
(super vos Luc 12, 14)? Rozm 432, sim. ib. 592.

g. loc. (po) was: Vymo po was (post vos) 
myecz swoy BZ Lev 26, 33; Gdy ten korczak 
mey zenye w prawem dzale szye dostał a przy 
wasz (apud vos) przes zamyaną został Ort
Ossol 64, 4, sim. Ort Mac 86; Lyczemyernyczy, 
dobrze prorokował o vasz (de vobis Mat 15, 7) 
Izayasch! Rozm 355, sim. ib. 472; Przeto vasch 
grzech ostanye na vasz (Jo 9, 41) ib. 425; 
Vy poznaczye, yzem ya v mem oyczv a vy ve 
mnye, a ya v vass (in vobis Jo 14, 20) ib. 564, 
sim. ib. 261. 567, etc.

h. dat. du. wama: Day wama (vobis) nalescz 
pokoy w domyech tich moszow, gysz syo wama 
dostano BZ Ruth 1, 9; Przystąpyla k nyemv 
ona dwa slyepa a myły Iesus yma rzeki: Vye- 
rzytha, yze vama (vobis Mat 9, 28) mogą tho 
vczynycz? Rozm 297.

i. instr. du. wama: Chczocz do swey włoscy 
gydz s otyema nyewyastama... rzekła k nyma: 
. .. Vczin s wama (yobiscum) pan mylosyerdze 
BZ Ruth 1, 8; Angyol gego bodz s wama 
(yobiscum) BZ Tob 5, 21, sim. ib. 7, 15; Racz 
napelnycz swe pozegnanye nad wama (in vobis) 
ib. 7, 15.

2. w zwrocie grzecznościowym, skierowane do 
osoby na wyższym stanowisku lub starszej wie
kiem: 'ty , tu : Tedy rzeki on czlowyek: Jam 
pyrwsy (sc. zapowiedział) nyszly wy (quam vos, 
Ort Mac 45: nyszly thy)... Tedy rzeki woyth: 
Yam gy pyrwey zapowyedzal nyszly wy Ort
Ossol 40,2; Prze bog, panye gosczyy, mye<j)czye 
dobra myszl, thy pyenądze [nye] mayą mnye 
szgynącz a ny wąm (non vobis) ib. 56, 3, sim. 
Ort Mac 71; Przed wamy, yelebnim w bodze 
oczczem y kxadzem, kxadzem Jacubem 1474 
Zab 540.

Wybadać fo rm y: imper. 3. sg. wybadaj 
Pul 108, 10; ~  part. praes. act. n. sg. f . wyba- 
dająca XV in. GIKazB II 87; n. pl. m. wybada- 
jący XV med. GIWroc 73r; ~  inf. wybadać 
XV p. pr. RRp XXIV 356, XV med. SKJ V 281, 
1456 ZabUPozn 96, etc.; ~  praet. 2. sg. m. wy
badał jeś Fl i Pul 138, 2; 3. sg. m. wybadał XV 
p. post. RRp XXV 176, EwZam 293; ~  part. 
praet. pass. ac. sg. f. wybadaną XV med. RRp 
XXIII 280; cf. też Niewybadany.

Z n aczen ia: 1. 'wypytać, dowiedzieć się, 
perquirere, investigare, discere : Thedy myni-
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sthrovye... mayą onego wsthąpvyączego stha- 
d lo ... y obyczaye yego rosthropnye y pilnye 
yypytaczi y tez yybadaczy (explorent) 1484 
Reg 706; Didicerat, yybadal, enim Herodes 
a magis ea die, qua Stella apparuit eis, deum 
natum esse XV p. post. RRp XXV 176; Tunc 
Decius tradidit eum (sc. s. Laurentium) Vale- 
riano prefecto, lit thesauros reąuireret yybadal 
ib. 180; Tedy Herod... \esvavszy krolye pylno 
yybadal (MamKal 259: spytał, badał) od nych 
czasz gyyasdy (didicit ab eis tempus steliae 
Mat 2, 7) EwZam 293.

2. *badając poznać dokładnie, do głębi poznać, 
indagando cognoscere, scrutari : Drogo mogo 
y poyrozek moy wybadał ges (investigasti) 
FI 138, 2, sim. Pul; Triplex est temptacio: yna 
dei et ista est bonorum manifestatiya, alia 
hominis et ista est occultorum, thayemnicz, 
inyestigatiya yibidayocza (pro yibadayocza) XV 
in. GIKazB II 87; In ąnibus suis actibus humiliter 
explorare yybadacz XV p. pr. RRp XXIV 356; 
Sicut niagistri inąuisitores naturarum, *wiba- 
dayoczy przirodzena, dicunt, quod omnis, qui 
naturaliter est surdus, ille eciam est mutus XV 
med. GIWroc 73r; Prius rimata, gl. perquisita 
wybadaną, diligentia (R XXIII 276: przebadana 
pilnoscz) yideas XV med. RRp XXIII 280; 
Quis misericordie tue, o benedicta, łongitudinem, 
latitudinem... et profunditatem yaleat inyesti- 
gare wybadacz! XV med. SK JV  281, sim. 1456 
ZabUPozn 96; Wybaday (scrntetur, FI: swyba- 
day) lychwnyk wszystko ymyenye yego Pul 
108, 10; Sceleratum exquirere, wybad[y]acz, 
frigus difficile est XV ex. YergGeorg 82.

Cf. Niewybadany
Wybadanie 'wypytanie, dowiedzenie się, pozna

nie, imestigatio, examinatio, cognitio : Secundo 
notatur ex hac litera exquisicio racionis, wyba
dane, snkane liczbi, ab ipso yillico XV med. 
GIWroc 64r; Tercium est ordinis et regule 
eius examinatio dosyyaczenye, yypytanye, yyba- 
danye XV ex. GIGn 55.

Wybawca tten co ratuje, ocala, sahator’ : 
Paraclitus ille extinctor Leti, gl. destructor 
mortis yybawcza, wlt lacrimando peti Cristus 
defensor nobis est ipse 1466 R XXII 19.

Wybawiać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wybawia 
Gn gl. 64a, 1442 LubZiemRp I 113; 3. pl. wyba
wiają De morte w. 298; ~  part. praes. act. adv. 
wybawiaję 1426 AKPr VIII a 166; wybawiając 
1444 R XXIII 303; adi. ac. sg. m. wybawiają
cego XV R XXV 243.

Z n aczen ia: 1. ' uwalniać od przykrości fizycz
nych lub duchowych, ratować, ocalać, liberare, 
sahare': Saluans wsdrauiaiancz, wibauiaiancz

(quos per crucis mysterium salyas) 1444 R 
XXIII 303; Chwalą czy a ..., yathe wybawyaya- 
czego liberantem captiuos XV ex. R XXV 243; 
~  z czegoś: Quia nos in aduersis certificat 
s nase tesnice yybaua Gn gl. 64a; Czerny szya 
lekarze stayv, gdy sz thwey moczy nye vyba- 
vyagyv? De morte w. 298.

2. *zwolnić poręczyciela od zobowiązań, fi- 
deiussorem a sponsione liberare*: Yze Rogynsky, 
wybawyaią swe rankoyme, dawał w<wią)zanye 
w Rogynicze trzeczy dzen po swanthem *Mico- 
iayo sprawne 1426 AKPr VIII a 166; Marcus 
evicit al. wybawya suum fideiussorem 1442 
LubZiemRp I 113; Pro quibus nos testamur, 
iudex et subiudex Leopolienses, fideiussores [...] 
ipsorum eliberando al. wybawyay<ąc) ca 1446 
AGZ XIX 485.

Wybawić form y: praes. ind. 3. sg. wybawi 
XV med. PFIV 592, BZ U Par 32, 11, Rozm 56; 
~  imper. 2. sg. wybawi M W  101 a; wybaw 
FI 58, 2, XV in. ModlJag 36, ca 1431 Msza XII 
s. 223, etc. ; ~  inf. wybawić(i) Rozm 4; wybawić 
1398 RtGn nr 36, ca 1428 PF I 486, 1447 AGZ 
XIII 236, etc. etc.; ~  praet. 1. sg. m. -(e)m 
wybawił Spow 6; 2. sg. m. wybawił jeś FI 16, 14, 
BZ Ex 5, 23; wybawiłeś M W  3\ a. 68 b; -ś wy
bawił 1471 ZapWarsz nr 1261, XV p. post. 
R XIX 97; 3. sg. m. wybawił XV med. GIWroc 
231 v, BZ Ex 18, 8. 10, 1466 RRp XXII 25, 
Rozm 844; ~  condit. 1. sg. m. -bycli wybawił 
Rozm 500; 3. sg. m. (-)by wybawił BZ Deut 
28, 29, Naw 179, XV e*. R XXV 243, Rozm 7; 
/ .  -by wybawiła XV ex. Kałużn 291; ~  condit. 
praet. 3. sg. m. by był wybawił Rozm 799; ~  
part. praet. pass. n. sg. m. wybawiony 1437 
Wisi nr 228 s. 85 ;/. wybawiona 1444 R XXIII 
307, XV p. post. RRp XXV 183; /. sg. m. (o) wy- 
bawionem Dział 64; n. pl. m. wybawieni EwZam 
290; ac. pl. m. wybawione 1444 R XXIII 302; ~  
inf. pass. sg. m. być wybawion 1466 RRp XXII 
20; neutr. być wybawiono Rozm 41; ~  fut. 
pass. 3. sg. m. będzie wybawion ca 1500 SIO cc 
XII 165, Rozm 41; ~  condit. pass. 3. pl. m. 
-by wybawieni Pul 59, 5.

Z n aczen ia:  1. 'uwolnić od przykrości fizycz
nych lub duchowych, wyratować z trudnej sytuacji, 
wyswobodzić, ocalić, liberare, sahare, liberum 
facere, redimere': Gospodne..., zbawona nie 
vczin ode wszech, czso me nenasrzo y wiba<w)y 
(libera, Pul: vchoway) me F i l ,  1; Wibawil ies 
(redemisti, Pul: odkupyl yes) w ramenu twoiem 
lud tŵ oy FI 16, 14; Wybawycz absoluere ca 1428 
P F I 486; Vibawyoni absolutus 1437 Wisi nr 228 
s. 85; Wibauione solutos (virgo singularis... 
nos culpis solutos, mites fac et castos) 1444
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R XXIII 302; Wibauiona sliszkem smislem 
exuta sensu lubrico (exuta sensu lubrico te 
cordis alta somnient) ib. 307; Wibawil liberavit 
XV med. GIWroc 231 v; Nye za zyemskye 
pyenyądze, alye swą krwyą nyewynną wybawy 
(R XIX 50: *vybavyl) duschą wynną XV med. 
PF IV 592, sim. Rozm 56; Czudzey byadi zalo- 
wanye... zalezi w syedmy vczinczech mylossyer- 
dzya:... yątego wibyicz, wibawicz XV med. 
R  XXII 240, sim. XV med. PF IV 592, ca 1500 
GlKazB I 83, Rozm 844; Znodzyl (sc. farao) 
lyud twoy a nye wybawy 1 gesz gego (non 
liberasti eos) BZ Ex 5, 23; Bodzesz czirpyecz... 
nye mayo, kto by czo vibavil (qui liberet te) 
BZ Deut 28, 29; Absoluere wybawycz, rosz- 
drzesącz ca 1455 JA XIV 493; Eximere, id est 
eripere wygyacz abo wybawycz OrtCel 4; Ne 
redimi, gl. liberari bycz vybawyon, sero ąuerat, 
gl. sc. peccator, ab hoste fero, gl. ab inimico 
dyabolo crudeli 1466 RRp XXII 20; Quem, 
gl. sc. Joseph, de compedibus, gl. de vinculis 
Iudeorum, soluerat, gl. eligauerat vybauil ib. 25, 
sim. BZ Ex 18, 8; Powstany, panie Criste, wspo- 
mozi nas y wybaw (redime Psal 43, 26, FI: zbaw, 
Pul: odkupy) nas dla gimyona swiantego twego! 
M W  115 b, sim. ca 1500 GlKazB I 83; Aby 
wybawyeny (ut liberentur, FI: bicho zbaweni 
były) mylosznyczy twogy Pul 59, 5; Per tuam 
precem sum liberata vybawyona XV p. post. 
RRp XXV 183; Krolestvo króla Davyda przez 
czyą ma bycz vybavyono (per te reparatur) 
Rozm 41; Vesel szyą, yze rodzay czlovyeczy 
przez czye bądzye vybavyon (per te liberatur) 
ib.; A takoż by gy (sc. Herod Jesusa) byl vyba- 
vyl, a thego myły Cristus nye ządal ib. 799; ~  
od kogoś, czegoś: Wibaf mne od tey tszczice 
XV in. ModlJag 36; Panye, szynye boży,... 
wybaw (Msza III. VI. XIV: zbaw) mnye... 
od *wszyoch szloszczy moych libera me... a cun- 
ctis iniąuitatibus meis ca 1431 Msza XII s. 223, 
sim. Naw 161; O panye..., proszę czye, yzby 
thwoya mąka vybavyla nasz od pyekla gorą- 
czego XV ex. Kalużn 291; Thy, myły panye,... 
wybaw mye od mąky pyekyelny! ib. 292, sim. 
XV ex. Zab 215; Aby thwoy krzyz wybawił mye 
od anyola byyaczego vt tua crux liberet me ab 
angelo percuciente XV ex. R XXV 243, sim. 
Naw 179; ~  z kogoś, czegoś: Witargn me 
z czinoczicli lichoto y z *moszow krwy wibaw me 
(de viris sanguinum salva me, Pul: zbaw mye) 
FI 58, 2, sim. Rozm 37. 467; Szpowyadam 
szya..., yszem... yathego sz gyaczstwa nye 
wybawyl (Spow 3: otkupyl) Spow 6; Blogo- 
slawyony pan, który wibawyl *nas z roku Egip
skich (liberavit vos de manu Aegyptiorum)

BZ Ex 18, 10; Ysze pan bog was wibawy z moci 
(quod... liberet vos de manu) krolya asyrskego 
BZ II Par 32, 11; Wibawilesz (Fl i Pul: zbaw) 
mie, panye, z vst lwowich (salva me ex ore leonis 
Psal 21, 22) M W  31 a, sim. ib. 68b; Uybawy 
nasz sz przekow grzechów naszych! M W  101 a; 
Krzyszowąsz mąką nasz sbawyl, sz moczy 
dyabelskyey wybawyl XV p. post. R XIX 97; 
Aby przez boyazny z rąky nyeprzyacelyow 
naszych vybavyeny (de manu inimicorum nostro- 
rum liberati Luc 1, 74) szluszylybysmy mv 
EwZam 290; Z niedostathku, z uczysku, 
s smuthku bedzie wybawion ca 1500 SIO cc XII 
165; Vzyvala (sc. Anna) boga wschechmoga- 
czego..., aby gy<ą) raczył vybavyczy s tego 
zamatkv (ut eam a tristitia sua liberaret) Rozm 4; 
Wzyyalem boga..., aby m y<ę)... vybavyl 
z mego yyelykyego ydrączenya (ut... ab opprob- 
rio me meo liberaret) ib. 7; Bo mam bycz 
posluschen svemv oyczv, yze myą szle, syna 
svego, abych czloyyeka yybayyl s pyekla ib. 500; 
Takosch chczącz Pylat... vybavycz mylego 
Iesucrista smyerczy (leg. z śmierci)... nąmyenyl 
ym dw (leg. dwu) ib. 807, sim. ib. 132; Yze 
Pylat darmo pytał, kyedy yydzącz yego (sc. Je
susa) nyeyynnoscz nye vybavyl yego s mąky 
ib. 844.

2. 'zwolnić od zobowiązań, zwłaszcza od porę
czenia, a sponsione praecipue fideiussione libe- 
rare : O rakoymy nye wybawyonem przez 
dlysznyka Dział 64; Esze<s)ch thy mnye kazał 
raczycz poi kopj przes thw (leg. dwu) grossu... 
a s thegosch ma nye wjbawil 1471 ZapWarsz 
nr 1261; Eum (sc. fideiussorem) eliberare al. 
wybavycz noluisti 1498 AGZ XVIII 386; Qui 
eum induxit in fideiussoriam, debet eum expedire 
al. wybawycz ad sex septimanas ca 1500 AKPr 
V 296; ~  Iaco mo mai Mscignew s woyni 
wibawicz y o tho str[z]aczi mego gimena sa trzy 
grziwni 1398 RtGn nr 36.

3. 'uwolnić, wykupić nieruchomość z ciążących 
na niej obciążeń, fundum aere alieno liberare 
Villam Zydow debent sibi expedire al. yybawidz 
cum pleno iure et dominio... ad ... festum 
Iohannis 1447 AGZ XIII 236; Quod ipsi pueri 
debent redimere al. wybawidz... Maximowy 
sculteciam in Sczawne et in Radosycze, quas 
scultecias patruus puerorum Ywan vendiderat 
ipsi Maximo 1450 AGZ  XI 358.

Wybawienie 'uratowanie, ocalenie, zbawienie, 
liberatio, sahatw : Czy, gisch plączą *przetlu- 
zenya tego bita, bądą yczyescheny wibawyenim 
XV med. R  XXII 238; Szpomni na oyczow- 
szkye wybawyenye M W  104a; Bo yako mowy 
mystrz..., *yzye otczowe szwyenty bendącz
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w mąkach czemnycz pyekelnych poczuły szą 
szwoye wybawenye XV p. post. RozmPam 475; 
Sffgadomye ga s nymy hce byc na pokwce 
y f takowym cyrpgengw a pothym wesołym 
(leg. w wesołym) wybawgenw XV ex. GIWp 69; 
Nas myloscywy panye..., dagze my wybawge- 
nge ib. ; Daleh mw wybawgenge a za łekosc 
podwysenge (eripiam eum et glorificabo eum 
Psal 90, 15) ib. 70.

Wybicie 1. 4uwolnienie pojmanego wbrew woli 
zatrzymującego, actus aliąuem vi liberandi, 
eripiendi : O ctbore wibicye ianczcza Daczbog 
na my0 szalował, tegom ya s gego woły o wipuscil 
i sam mi clucz dal 1427 KsMaz II nr 2711, 
sim. ib.

2. 4wypędzenie kogoś z jego własności, actus 
aliąuem possessione spoliandi : Jaszek... ma po- 
stauicz Blisbora... zachoczczą o gwald, o wibi- 
cze s Maley Gorki gwałtem 1411 Pyzdr nr 322.

Wybić fo rm y: praes. ind. 3. sg. wybije XV 
p. post. Kalużn 284; 1. pl. wybijemy BZ I Reg 
14, 36; 3. pl. wybiją Ort Mac 57, OrtOssol 
47, 2; -  inf. wybić 1395 TPaw IV nr 5169, 1402 
KsMaz I nr 150, XV med. R XXII 240; -  praet.
1. sg. m. -m wybił 1391 Pozn nr 119, 1412 
KsMaz I nr 1782, 1425 KsMaz II nr 1528, etc.; 
ja wybił 1465 TymSąd 133; / .  -m wybiła 1471 
ZapWarsz nr 3040; 2. sg. m. wybił jeś Pul 
Hab 20; wybiłeś 1472 AGZ XV 148, 1498 
AGZ XVIII 531; -ś wybił 1437 Pyzdr nr 1153;
3. sg. m. wybił jest 1402 Kai nr 39; wybił 1388 
Pozn nr 35, 1390 TPaw IV nr 3553, 1392 HubeZb 
65, etc. etc.; f. wybiła 1398 RtKon nr 59, 1399 
Pozn nr 376; 3. pl. m. (są) wybili 1423 Kai 
nr 699; wybili 1411 HubeZb 90, 1454 AGZ 
XIV 424, 1471 AGZ XVI 89, etc.; ~  pląperf 
3. sg. m. był wybił Rozm 818; ~  condit. 1. sg.f. 
bych wybiła 1445 Pozn nr 1618; 3. sg. m. -by 
wybił BZ  Ex 21, 27; ~  part. praet. pass. n. sg. m. 
wybit 1401 Pyzdr nr 163; / .  wybita 1399 Pozn 
nr 398; ~  praes. pass. 1. sg. m. wybit jeśm 
FI 108, 22.

Z n aczen ia:  1. (o częściach ciała, de partibus 
corporis) 4uderzeniem pozbawić czegoś, excutere, 
eyellere, ełidere3: Jaco Micola[e]y ne wybyl 
Dobroslawowy trzy *sonby 1400 Kościan nr 157; 
Ranon gest gego *poczotkem y zob mu vibit 
1401 Pyzdr nr 163; Jaco mi Stanisław swo roko 
wibil p0cz zobow 1408 RtKon nr 298, sim. 1416 
Pyzdr nr 472, 1422 Kai nr 834, 1423 ib. nr 686. 
981; Zoob tesz aczbi wybił (si excusserit, 
Kalużn 284: wybyely) kto słudze albo dzewcze 
swey,... puszczy ge wolno BZ Ex 21, 27; Wy- 
byyąly czlowyeku ząb (fuerit viro dens excussus) 
albo kąwalecz vthną palczą..., tho nye gest

ochromyenye OrtOssol 47, 2, sim. OrtMac 57; ~  
Paklybi kto vderzyl w oko sługo swego albo 
dzewky swey. . . ,  ma ge puszczycz wolno za oko, 
które wibyl (quem eruit) BZ Ex 21, 26.

2. (o oknach, drzwiach, de fenestris, portis) 
4wyłamać, wyważyć, elidere, effringere, excutere3: 
Cum Beroldus cum filio vibil excussit fenestram 
Sueczimiro 1390 TPaw IV nr 3553; Ez Jan... 
troych drzwy ne wibil 1400 HubeZb 99; Thu so 
rosbili dom moczo gwałtem, dwoye dzwyrzi 
wibili 1423 Kai nr 699; In domo ressecaverunt 
al. vybyly y vyszyekly hostia ad cameram 1471 
AGZ XVI 89; In domo repercusserunt al. vybyly 
primam valvam al. pyrzve wrotha ib. 93; 
Interim hostia domus et pallacii repercussisti al. 
wybylesz 1472 AGZ XV 148.

3. 4przemocą uwolnić pojmanego wbrew woli 
zatrzymującego, odbić, aliąuem captum vi liberare, 
eripere*: Iaco Bogathka przibeszaw... w sessczi- 
naczcze i wibil joczcza 1392 HubeZb 65; Sicut 
fuit coadiutor fures vibicz 1395 TPaw IV nr 5169; 
Yako Wirzbantha beszal na *Derskowo dze- 
dzino gwałtem moczo y wibil yest yego vyno- 
waccze solthiszowa (leg. z sołtysowa) domu 1402 
Kai nr 39; Iaco Barthlomei ne vibil Stanislao 
gego yinowaczcza, czso mv vino pro furticinio 
dayal 1405 Pyzdr nr 257, sim. 1418 ib. nr 565; 
Jako Micolai nye wibil janthcza Jacobo gwałtem 
s yego dzedzini 1424 Kai nr 878, sim. 1450 StPPP 
II nr 3409; lako ya nye przybyegl do wschy 
Janowey... any zlodzeya yego ..., na kthorego 
prawo polskye y nyemyeczskye ossadzyl, s prawa 
yego gwalthem se wschy vybyl 1465 TymSąd 133; 
Jakem ya ny vybyl Mykolaya, slodzyeya yego, 
se czwyrdzey 1490 ZapWarsz nr 1703; ~  'uwol
nić w sposób pokojowy, vi non adhibita liberare*: 
Czudzey byadi zalowanye... zalezi w syedmy 
vczinczech mylossyerdzya:... yątego wibyicz 
(wyraz skreślony w rękopisie), wibawicz XV 
med. R XXII 240.

4. wybić bydło, konie itp. 4zabrać siłą, zrabo
wać, vi auferre, abripere3: lako ma szona ne 
wibila v Thomislawa gego dobitka 1398 RtKon 
nr 59; Czo zastał Marczin v pana Mroczca 
cobilo we wsi, czso vibita, ycradzona chozebno 
rzeczo, ta stała za trzi grziwni 1399 Pozn nr 398; 
Jaco Benak ne wybił Pawlowich eony chozebno 
rzeczo na dobrowolney drodze 1400 ib. nr 480, 
sim. 1425 KsMaz II nr 1528, 1426 ib. nr 2028, 
1428 Kai nr 1030. 1031, etc.; Iacom ia ne kaszal 
Mic<ołajowi) wibicz bi<dła) s Woycze<chowy) 
obori 1402 KsMaz I nr 150; Yako przydancz 
Thworzianowi sinowe siło moczo na Potrow 
dom, wybili bidlo zagonche (pro zagonthe) 
1411 HubeZb 90; Yacom ya ne wibyl wolu
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s Maczeowa *dyworu 1412 KsMaz I nr 1782, 
sim. 1425 KsMaz II nr 1528, 1426 ib. nr 2028, 
1451 ZapW arsznr 1060; Yakom yaw ti czassy... 
ne myal eony dacz na panskye scaszanye, bosz 
my gye vibij gwałtem sz mego clvcza 1437 Pyzdr 
nr 1153.

5. 'pozbawić kogoś siłą jego własności, wypę
dzić, vi ałiąuem possessione privare, ełidare': 
Iaco Radio vibil Sandzivog<a> sze czthir siadów 
szastavi sz Rosnowa i uansal se 1388 Pozn nr 35; 
Jacom ne wibil Machni od ge mytha 1391 ib. 
nr 119; Hanka yibila Sechno gwalthem sz dze- 
dzini s tey 1399 ib. nr 376; Ez Marczysz przy- 
schetw moczo y sschylo... vyby! z yey domu, 
z yey oczczyszny 1405 SA7III 195; Jaco Jaszek 
trzeczo czanscz Bodzeva vcupil i bil w trzimanu 
a pan Hinczca vibil gi moczo gwałtem 1407 
Kościan nr 351; Yako Pyotrasz po wosana 
{pro wwosanyu) pana woyszkego wibil Hanno 
s gey possagu 1413 JA VI 215, sim. 1447 AKPr 
VIII a 50; Jacom ya ne wybyl Jachny sz gey 
dzirszena szylą 1436 ZapWarsz nr 520; Quod 
Petrus... Jacobum... expulit et depeteussit, 
wybił, de possessione ipsius 1439 StPPP II 
nr 2775, sim. 1498 AGZ XVI 283; Jako mya 
Margorzatha y Anna... obszalowaly, bych 
ye d (pro s) gich oczczysny... wybyl a 1445 
Pozn nr 1618; łan ... et Petrus... depercusserunt 
eum vlg. vybyly de Ianczyn tenuta eius 1454 
AGZ  XIV 424; Jakom ya... przischethwschi 
nye wzalam gwalthem gymyenya po szmirczi 
mażą gey... anym gey sz domv vybyla 1471 
ZapWarsz nr 3040; Violenter repercussisti 
illam al. yibylesz de tenuta, crinale ipsius non 
solvendo 1498 AGZ XVIII 531.

6. 'wygnać, wypędzić, expellere, eicere : Wzot 
yesm y wybit albo wypodzon yesm (excussus 
sum, Puł: wytrzęszyon) yako kobyłka FI 108, 22; 
Byezavschy yeden y przynyosl thy ystne povrozy, 
ktoremy... Iesus byl yybyl s kosczyola Zydy 
targyyącze Rozm 818.

7. 'zabić, zniszczyć, interficere, occidere : 
Wybyl (excussit) faraona y mocz gego w Morszy 
Czyrzwonem FI 135, 15, sim. Puł; Padnyemi na 
Fylystini w noci a wibygemi ge (vastemus eos) 
BZ I Reg 14, 36; Wybyl yes głowę (percussisti 
caput Hab 3, 13) z domu nyemyloszczywego 
Puł Hab 20.

8. 'pobić, pokonać, yincere, debellare’ : Mol- 
wyly przeczywo mnye yęzykem lzywym... y wy- 
byly (expugnaverunt, FI: wyboyowaly) mye za 
dar Puł 108, 2.

Wybiec fo rm y: imper. 2. pi. wybiegnicie 
BZ  Jud 21, 21; ~  praet. 2. sg. m. -ś wybiegł 1443 
TymSąd 144; 3. sg. m. wybiegł jest BZ Gen 18, 2;

wybiegł 1402 JA VI 204, 1428 Kał nr 820, BZ  
Gen 29, 13;/. wybiegła 1420 Kai nr 795; 3. pl. m. 
wybiegli Rozm 662. 665.

Z naczen ia: 1. 'wyjść pędem, szybko, excur- 
rere, exsiłire : Jaco Grzimka gwalte[l]m... wy- 
begla szuego {leg. z swego) domu szamoczwar- 
th a ... y odbyła bydło 1420 Kał nr 795; Wibyeg- 
nycyesz (exite) nagle s wynnycz a zlapaycyesz ge 
{sc. dziewki) sobye BZ Jud 21, 21; ~  wybiec 
przeciw komuś'pójść szybko na czyjeś spotkanie, 
obviam currere, occurrere ałicm : Genze to 
gdisz bil yszrzal, wibyegl gest p<r)zeczyw gym 
(cucurrit in occursum eorum) se drzwy swego 
stanu BZ  Gen 18, 2; Genze ysliszaw, yze 
przyszedł Iacob..., wibyegl przeczyw gemu 
(cucurrit obviam ei) y oblapyl, y poczalowal 
ib. 29, 13; O tern, yako Zydovye yybyegly 
przeczyy mylemv Iesucristovy, kyedy byl przy- 
yyedzyon ku yrotom Rozm 662; Czy yschysczy 
yybyegly przeczyy yemv y były radży... yego 
yaczstw {leg. jęcstwu) ib. 665.

2. wybiec na kogoś 'napaść kogoś, incurrere 
in ałiąuem’: Aczby mu kthore rany *dayl 
{sc. Jan Bogufałowi), thy mu *dayl sza yego 
poczathkem, yssze nayn swego {leg. z  swego) 
domu... wibegl 1428 Kał nr 820; Gdyszem 
k thobye przygyechal s thym czlowyekyem 
ku roszsprawye, thedysz thy n[y]a mya wybyekl 
sz ostra bronya szyła 1443 TymSąd 144.

3. (o kmieciu, de cmethone) ' odejść ze wsi pana, 
opuścić gospodarstwo, odejść z roli, agrum 
domini deserere5: Eze Woyczech wibegl ot paney 
przesz czaszu y to, eso otbegl, tho ona wsola 
1402 JA VI 204.

Wybieg 'wypływ wody, decursus, aąua de- 
fluenś: Quos lacus idem Sbroch debet tenere... 
cum omnibus aąuarum decursibus et recursibus 
ylg. yybyegy ad eosdem lacus pertinentibus 
et riyulis 1441 AGZ  XII 92.

Wybiegać 1. 'wychodzić pędem, szybko, 
excurrere, exsilire’: Na koszdi dzen wibyegaiocz 
(exsiliens), na wsze stroni patrzila BZ Tob 10, 7; 
Vybyegayąncz exsiliens (invenit Tobiam discum- 
bentem et exsiliens osculati sunt se invicem 
Tob 9, 8) 1471 MamKal 109.

2. 'przewyższać, excellere, super ar e : Quod 
excellit, wybyega, intellectus angelorum 1466 
R XXV 135, sim. XV ex. ib. 143.

Wybiegowny (o kolistych ruchach ciał nie
bieskich, de orbitis corporum caełestium) tnie 
mający z innym kołem wspólnego środka, nie- 
współśrodkowy, eccentrus, qui ab ałio ąuodam 
circulo centrum habet diversum : Solsticium 
slonczstay, eąuinoccium noczy rownocz, torrida 
zona górna zemya, ecentricus wybyegowny
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XV ex. GIWp 75; Primus autem motus planete 
proprius fit in circulo, qui dicitur ecentricus 
wybyegowny ib.

(Wybieracz) Wybiracz 'osoba wybierająca pie
niądze z kościelnej skrzynki, puszki przeznaczonej 
na jałmużnę, ąui nummos de pyxide ecclesiastica, 
elemosynae colligendae destinata, depromif : 
Wszelky z nych ma pyenyądz wlozyczy 
w zkrzynką pozpolithą mcnethy pospolythey 
vybiraczovi (massario), a then tho vybiracz (qui 
pecuniam huiusmodi colligat)... thy tho pye- 
nyądze ma rozdzyclaczi... myedzy braczyą y tez 
myedzy syosthry 1484 Reg 718.

Wybierać, Wybirat  fo rm y , praes. ind. 1. sg. 
wybieram XV med. GIWroc 24 v; 1. pi. wybie
ramy OrtOssol 44, 1; 3. pl. wybirają Gn gl. 154 b, 
Ort Mac 44; wybierają Ort Mac 50, OrtOssol 14,
1. 38, 4, etc.; ~  imper. 2. sg. wybiraj XV 
p. post. R XXV 198. 200; wybieraj 1466 R XXV 
136, XV ex. ib. 145; ~  part. praes. act. adv. 
wybierając 1475 R XXV 129; adi. n. sg. m. 
wybirający Pul 6 arg.; ~  inf. wybirać 1424 
TPaw VII nr 3937, 1436 ZapWarsz nr 526; 
wybierać 1453 PawSejm nr 115, OrtMac 43. 
44, etc.; ~  praet. 3. sg. m. wybirał 1412 Paw
Sejm nr 3; 3. pl. m. wybirali OrtMac 43; 
wybierali OrtMac 44, OrtOssol 13, 3. 38, 4. 39, 
4; ~  inf. pass. sg. neutr. wybirane być 1436 
R XXIII 276; pl. m. być wybirani 1484 Reg 
721; — praes. pass. 3. sg. neutr. bywa wybierano 
XV p. post. R XXV 180; 3. pl. m. bywają 
wybierani OrtMac 34; ~  condit. pass. 3. pl. m. 
-by byli wybirani 1484 Reg 721.

Znaczenia'. 1. edecydować się na coś, na 
kogoś, na jedną z kilku możliwości, wyznaczać 
jednego (jedną) spośród wielu, wyróżniać kogoś 
albo coś, eligere, deligere, exquirerei : Sicut eligi 
solent artifices ad operandum gakocz yibirago 
modrzy ludze dobre rzemeslniky ku robocze 
Gn gl. 154b; Prudencia noscit bonum eligendum, 
yibirane bycz (RRp XXIII 279: wybracz), 
malumque euitandum 1436 R XXIII 276; 
Queritur, quare passim, pospolycze, nye wibye- 
rayącz, quoscunque fecit vocare ad nupcias 1475 
R XXV 129; Nye wy by ray, yvnochu, oczima, ale 
sluchay czychima vszyma XV p. post. R XXV 
198, sim. ib. 200; Nye wybyeray, yvnochv, 
ywnochy z czwdnyma oczyma XV ex. ib. 145, 
sim. 1466 ib. 136; ~  Sed sic, arbitror, wyberam, 
intelligendum est: nec diminuta fuerit forma 
humana, nec augeri potu<er)it in sua perfeccione 
divina XV med. GIWroc 24v; ~  'wybierać na 
urząd, funkcję, (ad munus gerendum) eligere, 
designare, creare : Gdy bywaya raycze wybye- 
rany {OrtOssol 33, 3—4: gdy *wybijorą raczcze)

OrtMac 34; Ktho ma wybyeracz przyszyasznyky 
sz prawa ib. 43; Mogaly raczcze wybyeracz 
(eligere, OrtOssol 50, 2: wybracz) przyszyasz
nyky OrtOssol 15, 4, sim. ib. 39, 1—2; W naszem 
myesczye radczcze roczne (leg. rocznie) wybye- 
raly (elegerunt, OrtMac 43: wybyraly) przy- 
szasznyky ib. 38, 4, sim. ib. 13, 3. 39, 4, OrtMac 
44; Wszdy ony (sc. radźce)... przyszasznyky 
roczne (leg. rocznie) wybyerayą (eligunt) Ort
Ossol 38, 4, sim. ib. 14, 1. 43, 3, OrtMac 50; 
Naschy... szandze wybyerayą (elegerunt, Ort
Mac 44: wybyraya) przyszasznyky na prawye 
szyedzecz OrtOssol 39, 3; Acz przyszasznyczy 
mayą gyne przysząsznyky wybyeracz (eligere) 
ib. 39, 4, sim. OrtMac 44; Wybyeramy go 
(sc. mieszczanina, OrtMac 51: może bycz 
wybran) w radą OrtOssol 44, 1; Ministroyye 
y visitatorovye, albo poyezdzaczovye thego 
braczthya, kthorym obyczayem mayą byczi 
yybyrany 1484 Reg 721; Radzymy, aby yisita- 
toroyye y nayczyczyeloyye były yybirany (ut... 
assumantur) z zakony mnyeyszey braczyey ib.

2. 'wymierzać karę, brać odwet, poenam ex- 
igere, punire ( ?): Yze Kristus yest wybyrayoczy 
nyeprzyaczyoly nasze Pul 6 arg. ~  Może błąd 
zamiast wybyiayoczy.

3. 'pobierać należności, egzekwować, ściągać, 
exigere, exercere, colligere (tributa sim.)9: 
Jako tych pyenodzi szemskich, ktoresz noster 
pater wibiral, nichil plus penes nos est tantum 
undecim marce 1412 PawSejm nr 3; Esze 
Jacusch nye yczinil podluk gednaczskego vged- 
nanya, nye dal Przeczslao wybyracz na tey roly 
1424 TPaw VII nr 3937; Jacom ya ne *wzola... 
xyadza opatowego czinszu, bo gy ginemu 
poleczył wybyracz 1436 ZapWarsz nr 526; 
Obligati sunt omnes et singuli nobiles... dare, 
quando pecunye pobor<o)we extrahentur vlg. 
wybyeracz 1453 PawSejm nr 115; Theloneum 
ex aliquibus causis iuste reppetitur biwa yybye- 
rano XV p. post. R XXV 180.

Wybieżeć ' wyjść pędem, szybko, wybiec, 
excurrere, currendo exire : Iaco Thomislawa 
ne othbila czoszeg ani s kigem na wosznego 
wibeszala 1403 KsMaz I nr 291; Sedw do 
chrostha, za krzem lyezy, nyerichlo zassya 
wybyezy Satyra w. 22.

Wybijać 1. (o zbożu, de frumento) emłócić, 
frumentum terere’ : Ubi legitur, quod Gedeon 
excuciebat, yibigal, et purgabat frumenta in 
torculari Gn gl. 42b.

2. 'pozbawiać kogoś silą jego własności, posia
dania, aliąuem vi e possessione expellere5: Esz Nikel 
na Hanczyn dom ne begal gyaltem ani geg 
sz domu yibigal 1438 Czrs s. LXXXII; Jakom
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ja Katharziny nye wybiyal z domv thamo, 
gdze yey mąsz... odvmerl, gwalthem 1452 
ZapWarsz nr 928, sim. 1438 Czrs s. LXXXII.

3. 'trapić, prześladować, vexare, ctffligere : 
Cz0sto wybyaly (expugnaverunt) m0 ode mlo- 
dosczy mogye FI 128, 1, sim. Pul

Cf. Wybierać 2.
Wybiracz cf. Wybieracz
Wybirać cf. Wybierać
Wybleszczyć *rozewrzeć szeroko oczy, błysnąć 

białkami, oculos patent es tenere, diducere5: 
Wlpes... eggressa est ac simulata morte, versis 
ąuidem oculis, gl. pervertens pro certo suos 
oculos wyblescziwszy XV med. RRp XXIII 279.

Wybojonekewygnaniec, exsuV (? ):  Filii excus- 
sorum, schinovye vybogyonkow (mamotrekt 
kapitulny: wyboynikow), apostoli, filii prophe- 
tarum uel Christiani boni, filii apostolorum, qui 
fuerunt excussores prophetarum, ąuibus verba 
profunda excussa sunt (sicut sagittae in manu 
potentis, ita filii excussorum Psal 126, 4) 1471 
MamKal 132. ~  Czeski tłumacz mamotrektu 
uważał wieloznaczny wyraz excussorum za gen. 
pi. rzeczownika excussor i użył wyrazu yybojnik 
'rabuś, łupieżca\  Polak widział tu gen. pi. imie
słowu excussus i odpowiednio przetworzył czeski 
wyraz na wybojonek.

Wy bojować 'pobić, pokonać, rincere, debellare : 
Sodzy, gospodne, wadzocze mne, wiboiuy 
boiuiocze mne (expugna impugnantes me) 
FI 34, 1, sim. Puł; Molwyly so przeczywo mne 
yozykem l<ś)czywym... y wyboyowaly (Puł: 
wybyly) mye za dar (expugnaverunt me gratis) 
FI 108, 2; Pakliby nye chczal (sc. lud) s tobo 
w smowo gycz a pocznyeli boy s tobo, yiboyygesz 
ge (sin... coeperit, sc. civitas, contra te bellum, 
oppugnabis eam) BZ  Deut 20, 12, sim. 1471 
MamKal 51.

Wyborność 1. 'wyjątkowe zalety, uroda, 
postawa, elegantia, excellentia : Vibornoscz ex- 
cellencia XV med. R XXII 39; Que (sc. Wanda) 
tam elegancia, gl. celsitudine, excellencia wi- 
bornosczy (leg. w wyborności), formę... preste- 
bat XV med. GIWinc 146.

2. 'coś, co upiększa, zdobi, ozdoba, ornamen- 
tum : Kv vybornosczi (war. lub.: k twarnosczy) 
ad speciem (aurum etiam, quod habent, ad 
speciem est Bar 6, 23) 1471 MamKal 222.

3. 'niezwykła subtelność materii, materiae sub- 
tilitas insolitd: Christi corpus sumpsit subtili- 
tatem, wybornoszcz, ita quod ab humanis oculis 
yideri non potest XV p. pr. PF  IV 617.

Wyborny f o r m y : n. sg. m. wyborny 1413—4 
JA XIV 503, 1434 PFW 32, 1450 RpKapKr, etc. ; 
f  wyborna Dorota 168, ca 1470 MamLub 47,

M W  52b, etc. ; neutr. wyborne BZ Num 18, 29, 
1471 MamKal 95; ~  g. sg. m. wybornego XV 
p. pr. R XVI 339; ~  ac. sg. f. wyborną ca 1470 
MamLub 47; ~  v. sg. m. wyborny XV med. 
R XXIII 270;/. wyborna ca 1420 R XXV 277; 
~  i. sg. m. wybornym 1474 Zab 540; ~  /. sg. m. 
(w) wybornem BZ Gen 23, 6; ~  g. pi. m. wybor
nych BZ Ex 14, 7. Jud 21, 10; ~  ac. pi. m. wy
borne 1436 XGZXII 8, BZ Nah 3, 10; neutr. wy
borne BZ Num 18, 32.

Comparat. n. sg. f. wyborniejsza 1477 MPKJ 
II 323.

Superlat. n. sg. f. nawyborniejsza M W  14a; 
~  v. sg. m. nawyborniejszy 1447—62 Zab 544; 

/ .  nawyborniesza 1457 R XXII 57.
Z n a czen ie : 'przewyższający innych pod ja 

kimś względem, wybrany spośród najlepszych, 
znakomity, świetny, sławny, przedni, excellens, 
exquisitus, electus, optimus, clarus : a. o ludziach, 
de hominibus: Wyborny kasznodzeycza 1413—4 
JA XIV 503; Czebe czy ('czci5) cirkew swąta, 
bos ty panna vyborna, bogem swolena Dorota 
168; Kwtocza roszą wyborna, mathuchno bosza 
(florens rosa, mater domini speciosa)! ca 1420 
R XXV 277; Vybornego ludu XV p. pr. R XVI 
339; Dicit infirmus: Egregie, viborny, medice, 
infirmus sum XV med. R XXIII 270; Poslawszi 
dzesyocz tysyoczow moszow wibornich (viros 
robustissimos) przikazaly (sc. synowie izra- 
helszczy) gym: Gydzycye a zbycye bidlycyele 
Iabes Galaad myeczem BZ Jud 21, 10; Aby- 
zay... b il... myedzi trsyemy drugy wiborni 
(inclitus) a ksyoszo gich BZ I Par 11,21; Dzatki 
gego zbyti so na poczotce wszech dróg a o gego 
wiborne lyosy myotaly so (super inclitos eius 
miserunt sortem) BZ Nah 3, 10; *Kachnydczko 
mą mylą, wodffko (pro wdoffko) *navybornyąszą 
1457 R  XXII 57; Nusch, moy namyleyschy, 
nade wszythky gyne w navkach nauczon[y]e,... 
moczn[y]e, mądr[z]e y thesch wymown[y]e na- 
wybornyeyschy! 1447—62 Zab 544; Wyborną 
inclita (quae est enim alia gens sic inclita? 
Deut 4, 8) ca 1470 MamLub 47; Przed wamy,. 
kxadzem Jacubem,... szadzo yrzadnym, wybor
nym doctorem 1474 Zab 540; Talis fuit (sc. 
Maria), quod... in canendis psalmis Dauidis 
elegancior vybornyeysza 1477 MPKJ II 323; 
Nawibornyeysza vcziniona ies..., swianta bogo- 
rodzicza! M W  14a.

b. inne użycia: Idem Nicolaus sex boves... 
meliores al. wiborne debet... recipere 1436 AGZ 
XII 8; W wibornem grobye pogrzeb swego 
ymarlego (in electis sepulcris) BZ Gen 23, 6; 
Wszool gest (sc. kroi ejipski) szeszczsed wozow 
wibornich (currus electos) BZ Ex 14, 7; Wszitko,
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czosz offyervgecze z dzesyotkow..., przedobre 
a yiborne wszitko bodze (optima et electa erunt) 
^ZNum  18, 29; Nye sgrzeszicze na tem, viborne 
a tYCzne sobye zachowawayocz (egregia vobis 
et pinguia reservantes) ib. 18,32; Wyborną 
egregiam (possidebitis terram egregiam Deut 
4, 22) ca 1470 MamLub 47; Nyechay nasz 
wspomoże swiantich apostolow... slache<t)- 
nosczi wiborna M W  52b; Si comedis cerasa, 
triplex fructus tibi detur: Testa purgat stoma- 
chum, nYclevs lapidemąue repellit et de carna 
(pro carne) sua generatur sangwis op<t)imus 
vyborna *kraw XV p. post. PF III 291; Egregia 
forma Yyborna thwarz vel oblycze ca 1500 
Er z 124.

a. a .b .:  Viborni legalis 1434PF V 32; Egre- 
g iu s..., id est nobilis, maximus ąnasi extra 
gregem aliorum positus vlg. Yiborny 1450 
RpKapKr, sim. ca 1500 Erz 124; Vyborną spe- 
ciosa ca 1500 GIGn 87.

Wybór 'coś wyborowego, tu o rybach, aliąuid 
exquisitum, optimum, hic de piscibus5: Pro pisci- 
bus magnis al. wybór et paiwis dictis cascher- 
nycza 1495 KozierRpTerPosn 243.

Wybrać, Wybrać się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
wybierzę 1408 RtKon nr 300, BZ Num 17, 5,1471 
MamKal 60; wybiorę Rozm 171; 2. sg. wybie
rzesz BZ Deut 27, 2; 3. sg. wybierze BZ  Num 
16, 5, OrtMac 127, OrtOssol 21, 2, etc.; 3. pl. 
wybiorą OrtOssol 12, 3. 33, 3—4; ~  praes. ind. 
z  partykułą niecha dla wyrażenia trybu rozkazu
jącego 3. sg. niecha wybierze XV p. post. PFRp 
III 289; ~  imper. 2. sg. wybierzy Rozm 23; 
wybierz BZ Ex 17, 9. Jos 4, 2; 2. pl. wybierzcie 
Rozm 756; ~  inf. wybrać ca 1428 P F I 487, 1439 
StPPP II nr 2795, Sul 80, etc. etc.; ~  praet.
1. sg. m. wybrał jeśm FI i Pul 83, 11. 118, 30; 
wybrałem M W  7b; jeśm wybrał FI i Pul 131, 15; 
-(e)m wybrał 1427 ZapWarsz nr 2712, 1456 
TymSąd 81, Rozm 328, etc.; f. ja wybrała 
Rozm 24; 2. sg. m. wybrałeś Rozm 11; jeś wybrał 
FI i Pul 64, 4, BZ Deut 26, 17; 3. sg. m. wybrał 
jest FI i Pul 46, 4. 131, 14; jest wybrał FI 24, 13, 
FI i Pul 32, 12, BZ Deut 26, 2. Jos 4, 4; wybrał 
1397 RtGn nr 28, FI i Pul 77, 73. 74, etc. etc.; 
f .  wybrała 1412 Kościan nr 462, 1420 Pozn 
nr 1007, XV med. SKJ V 264, etc.; neutr. wybrało 
Rozm 605; 3. du. m. wybrała 1394 Kościan nr 12;
2. pl. m. -ście wybrali Rozm 568; 3. pl. m. wybrali 
1406 HubeZb 85, 1412 Pozn nr 872. 873, etc.; ~  
pląperf. 3. sg. m. był wybrał BZ Jos 8, 12, 
Rozm 162; 3. pl. m. byli wybrali BZ Jos 8, 17; ~  
condit. 3. sg. m. (-)by wybrał 1420 Kościan 
nr 833, 1490 ZapWarsz nr 1702; f. (-)by wybrała 
1415 KsMaz I nr 2418, Rozm 23; 3. pl. m. -by

wybrali BZ  Neh 11, 1; ~  condit. praet. 3. sg. m‘ 
by wybrał był Gn 179b; ~  part. praet. act. 
wybraw 1438 Kai nr 1075, BZ Ex 18, 25. Jos 8, 3; 
wybrawszy (1434) MMAe XVII288, 1434 StPPP 
II nr 2520, BZ Gen 6, 2; ~  part. praet. pass. 
n. sg. m. wybran OrtMac 82, OrtOssol 41, 2. 63,
3, Rozm 114; wybrany FI i Pul 105, 23, D z ia li , 
11, etc.; f. wybrana Rozm 33; neutr. wybrano 
Rozm 413; g. sg. m. wybranego Rozm 736; 
/ .  wybranej Rozm 33; i. sg. m. wybranym FI 
i Pul 17, 29; v. sg. f. wybrana XV p. post. 
SKJ I 147; n. pl. m. wybrani Fl i Pul 104, 6, 
Sul 78, BZ  I Par 9, 22, etc.; g. pl. m. wybra
nych Fl i Pul 105, 5, M W  121 b, Rozm 394; 
d. pl. m. wybranym Fl i Pul 88, 4; ac. pl. m. 
wybrane Fl i Pul 77, 35. 104, 42, Rozm 482;
i. pl. m. wybranymi Fl i Pul 140, 5, M W  14b, 
Naw 24—5; cf. też Wybrany; ~  inf. pass. 
sg. m. być wybran OrtMac 5 1 ;/. być wybrana 
czy wybraną 1461—7 Serm 444r; ~  praes. 
pass. 3. sg. m. jest wybrany OrtMac 46, Rozm 
32; 2. pl. m. -ście wybrani OrtMac 44, OrtOssol 
39, 4; 3. pl. m. wybrani są BZ I Par 23, 4; są 
wybrani OrtMac 34. 64, OrtOssol 33, 4. 38,
4. 52, 4; bywają wybrani OrtMac 64; ~  fut. 
pass. 2. sg. m. wybrany będziesz Fl i Pul 17, 29;
3. sg. m. będzie wybran OrtMac 54. 128, Ort
Ossol 13, 4. 14, 4, etc.; 3. pl. m. będą wybrani 
OrtOssol 16, 1. 52, 3; ~  praet. pass. 3. pl. m. 
są byli wybrani OrtOssol 50, 2.

Z n aczen ia:  1. edecydować się na coś, na 
kogoś, na jedną z kilku możliwości, wyznaczyć 
jednego (jedną) spośród wielu, wyróżnić kogoś 
albo coś, eligere, deligere, exquirere : Isz Baw or 
ne puszczał na Ianusza *pzriz0go na tem 
Ygeszdze, czo gy sobe wolne wybrała 1394 
Kościan nr 12; Ysze Boguphal staual Rogalin- 
skego przet tim sandzw, czo y (leg. ji ego’) Yan 
Yibral 1397 RtGn nr 28; Gdisczyby miłemu 
Xpouy czystotha ne była mila, V0thcy by on 
nigdy szobe matuchny dzeuicze ne Yybral byl 
Gn 179b; Z wibranim wibrani bodzesz (cum 
electo electus eris) Fl 17, 29, sim. Pul; Ktori iest 
czlowek, ien se bogi gospodna? Zacon YStawil 
iest iemu na drodze, *iosz iest wibral (Pul: yąsz 
wybrał, quam elegit) Fl 24, 13, Wibral iest 
(sc*. bog, elegit) nam dzedzino swoio F146, 4, sim. 
Pul; Blogoslawoni, iegosz ies wibral (quem ele- 
gisti) Fl 64, 4, sim. Pul; Pobił (sc. bog) tłuste gich 
a wibrane Israhel nagabal (electos Israel 
impedivit) Fl 77, 35, sim. Pul; Pocolena Effrem 
ne wibral (sc. bog, non elegit) Fl 77, 73, sim. Pul, 
sim. Fl i Pul 77, 74. 76; Wibral iesm (elegi) 
odrzuczon bicz w domu boga mego Fl 83, 11, 
sim. Pul; P(o)loszil iesm obrzod wibranim
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mogim (electis meis) FI 88, 4, sim. Pul; Ozemy0 
(pro szemy0) Abrahamowo slughy yego, synowe 
Iakobowy wybrany iego (electi eius) FI 104, 6, 
sim. Pul; Posiał (sc. bog) Moyszesza... a Arona, 
yegozz wybrał gyey (quem elegit ipsum) FI 
104, 25, sim. Pul; Wywycdl lud swoy w radosczy 
y wybrane swoye (electos suos) v wesselv FI 
104, 42, sim. Pul; Nawyedzy naas we zbaweny 
twogem na wydzenyee w dobroczy wybranych 
twogich (electorum tuoium) FI 105, 5, sim. Pul; 
Rzeki yest (sc. bog), by ye rozproszył, by ne 
Moyszesz, wybrany yego (electus eius), staal 
w rozlomenyy przed nym FI 105, 23, sim. Pul; 
Drogo prawoty... wybrał gesm (elegi, M W  7b: 
wibralem) FI 118, 30, sim. Pul; Bo wybrał gest 
(elegit) pan Syon, wybrał gest (elegit, Pul: 
wybrał) yo w przebit sobe FI 131, 14, sim. Pul; 
To otpoczywane mogę na weky wekom, tv prze- 
bywacz bodo, bo gesm wybrał yo (sc. gorę 
Syjon, ąuoniam elegi eam) FI 131, 15, sim. Pul; 
Ne *boda opczow;acz s wybranymy gycli (non 
communicabo cum electis eorum) FI 140, 5, 
sim. Pul; Jaco mi Micolay yinowat zrzebo... 
dacz..., yakeya *nalebsze wyberzo 1408 RtKon 
nr 300; Yakom ya ranczil Dorothiey wreno 
medzi *dyv/ema czosczama cupnima, ktoro bi 
[wjwybrala 1415 KsMaz I nr 2418; Anna elegit, 
chczala a wybrała, domino... famulari corde 
libero XV med. SKJ V 264; Wibral (sc. Jakob) 
s tego, czso gymyal (separavit de his, quae 
habebat), ku darowanyu brata swego Ezau kooz 
dwyessczye BZ Gen 32, 13; Wibyerz mosze 
(elige yiros) a wiszedw;szy boyuy przeczyw' 
Amalechowy BZ Ex 17, 9; Moyszesz... wibraw 
mosze stateczne (electis yiris strenuis) se waszego 
Izrahela y uczynyl *ge kszyoszoty ludskymy 
ib. 18, 25; Za yytra... znamye to vcini pan, kto 
k ni<e)mv przislygyge..., a któreś yibyerze 
(quos elegerit), *prziblize *ge k nyemv BZ 
Num 16, 5; Ktoregos z nich wybyerzo (quem ex 
his elegero) ib. 17, 5; Pana ges wibral dzysz 
(dominum elegisti), aby byl tobye w bog BZ 
Deut 26, 17; Vibyerzesz wyelike kamyenye 
(eriges ingentes lapides) y spogisz ge wapnem, 
y ygladzysz ib. 27, 2; Przizowye Iozve dwa- 
naczcze mozow, któreś to gest yibral s synów 
israhelskich (quos elegerat de filiis Israel) 
BZ  Jos 4, 4; Pyocz tisyoczow mozof byl yibral 
(quinque autem milia yiros elegerat) y zalozil 
strozo myedzi Bethel a Hay ib. 8, 12; Naleszono 
osm ... tysyoczow moszow, s tich wibrany so 
(ex his electi sunt) a rozdzeleny k sluszbye domu 
boszego BZ I Par 23, 4; Rzucyly lyos, abi wi- 
braly gedno czoscz z dzesyocy (ut tollerent 
imam partem de decem), gisz bi myely bidlycz

w Ierusalemye BZ Neh 11, 1; Wybrały segrega- 
uerunt (igitur David et magistratus exercitus 
segregayerunt in ministerium filios Asaph et 
Heman I Par 25, 1) ca 1470 MamLub 93; Ysze 
Mykolay... myal rosdzyelycz gymyenye... na 
trzy cząsczy, kthorego gymyenya on myal myecz 
dwye cząsczy a Andrzey trzeczyą, kthorą by 
sobye yybral 1490 ZapWarsz nr 1702; Eligit, 
nyecha wybyerze, equalem prudens sibi quisquem 
sodalem XV p. post. PFRp III 289; Mathko 
myła, pocz, yybrana, yyeczna (leg. w wieczną) 
szwyathloszcz! XV p. post. SKJ I 147; Chyalyą 
czyebye, yzesz myloval nasz yyączey nyzly 
ynschy lyyd który na thym syyączye (leg. świę
cie), yybralesz (elegisti) gy sobye ze wschego 
lyyda Rozm 11; Veswa<w)szy kszyązeta żydow
ska dzyeyycza Marya y kazały yey, aby mąza 
poyąla a yybrala z onych yednego (ut... unum... 
eligeret) ib. 23; Namylscha dzywko.. . ,  yybyerzy 
sobye s tych ze wschech yednego oblybyencza 
(ut unum... eligas sodalem in sponsum)! ib.; 
la dawno wybrała sobye oblyvbyencza yednego 
ib. 24; Ten (sc. Jozef) yest pravdzyvy a dostoyny, 
bo yest dzy vnym znamyenyem od boga wybrany 
(per deum est electus) ib. 33; Aby yemv dana... 
dzyeyycza Marya, ktorasz królem anyelskyem 
nade wschytkye ynsche yybrana (per regem... 
est electa) ib.; Iozephye, mązv nasyyątschy 
a bogv myły, ktorysz dostoyen malzenstya 
yybraney dzyevycze (yirginis electae) ib.; Ysch 
byl (sc. Jesus) yescze syoych zwolyenykow albo 
apostolow sobye nye yybral (non elegerat) 
ib. 162; Dwanasczye apostolow sobye yybyorą 
(apostolos mihi sociabo) ib. 171; Marya yybrala 
(elegit Luc 10, 42) nalepscha czestką (leg. 
cząstkę) ib. 334; Vyelye yest yezyanych, alye 
mało yybranych (pauci vero electi Mat 20, 16) 
ib. 394; Vyelye yezyano, alye mało yybrano 
(pauci yero electi Mat 22, 14) ib. 413; Alye prze 
yybrane y dostoyne bądą ykrączony (leg. ukró
cony, sc. dni, sed propter electos breyiabuntur 
Mat 24, 22) ib. 482; Nye yysczye mnye vybrały, 
alem ya vass yybral (non yos me elegistis, sed ego 
elegi yos Jo 15, 16) ib. 568; Czlovyeczenstvo 
yarovalo szye albo bało smyerczy, bostwo yą 
vybralo ib. 605; Zaczmyaly oczy nasche prze 
smyercz yybranego s Syon ib. 736; Vybyerzczye 
vy (eligite) mazoy lepsych a mocznyeyschych 
dyanasczye ib. 756; ~  kogoś: Iozephye..., 
ktorysz dostoyen malzenstya yybraney dzyevy- 
cze, bo czyą bog... yybral oblyvbyenyczą 
(leg. oblubieńca) dzyeyyczy Marie (te Mariae 
yirgini pro sponso deputayit) Rozm 33; ~  kogoś 
a. kimś: Sthworzyczel wschythkich rzeczy czye
bye wybrał porodzyczyelka (omnium creator
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rerum te elegit genitricem) Naw 178; Vesel szye, 
yze kroi... raczył czyebye szamą yybracz 
oblyybyenyczą svemv przybytkv (in sponsam sui 
thalami te solam perclegit) Rozm 41; ~  kimś:
0  przekląty Iudaschy,... gdzyesch dzyal przyyy- 
ley, yze czye apostołem yybral? Rozm 513; ~  ku 
czemuś: Wszitci cy to wibrany ku wrotnycstwu 
wrót (electi in ostiarios per portas) BZ
1 Par 9, 22; Bocz czyebye (sc. Jozefa) yybral
(elegit te) bog wschechmcgaczego (pro wschech- 
mogaczy) kv sluzbye yego Rozm 57; ~  na coś: 
Ad tam inccmprehensibile misterium se credebat 
(*sc. Maria) electam na taka neogarnona tayem- 
noscz bożo yierzila sza bycz yibrana 1461—7 
Serm 444r; ~  w coś: Lud, iensze iest wibral 
(sc. bog) w dzedziczstwo sobe (quem elegit in 
hereditatcm sibi) FI 32, 12, sim. Pul; ~  za kogoś: 
O mili Jesu Criste, ktori błogosławiony pannye, 
matce *swogim, swiantego Ioachima y swiątą 
Anna osobnym prziwileiem za rodzice raczil 
wibracz M W  46b; ~  ~  'wybrać, powołać na 
urząd, funkcję lub dla wypełnienia określonego 
zadania, (ad munus vel negotium aliąuod geren- 
dum) eligere, design ar e, creare, vocare’ : Dze- 
dzycz sz rzeczonym szolthiszem mayą przystą- 
pycz... a wybracz dwye personye (eligere duas 
personas) Sul 80; Yesthly wam k temu po- 
trzebyen (sc. mieszczanin) y yszetheczen {pro 
yszytheczen), może bycz wybran {OrtOssol 
44, 1: wybyeramy go) w radą Ort Mac 51; 
Gdy *wybijorą raczcze {Ort Mac 34: gdy
bywaya raycze wybyerany), mayaly tesz woy- 
thowy przyszagacz? OrtOssol 33, 3—4, sim. ib. 
12, 3; Raczcze, którzy szą wybrany, czy mayą 
przyszagącz bogu, naszenw panv krolowy 
ib. 33, 4, sim. ib. 38, 4, OrtMac 34; Gyestlyscze 
tako wybrąny y postawyeny podług stare
go waszego obyczayy (si... vos... elegerunt), 
mozecze dobrze w lawyczy... szyedzyecz Ort
Ossol 39, 4, sim. OrtMac 44; Wmrze<li> kthory 
przyszasznyk, tedy mayą gyny przyszasznyczy, 
czso szą przed thym były wybrany {OrtMac 62: 
yybrany)..., gynne przyszasznyky k szobye 
wybracz (alios scabinos ad se eligere debent) 
OrtOssol 50, 2, sim. OrtMac 62; Kyedy przy
szasznyczy banda wybrany (dum... ad officium 
scabinale fuerint electi, OrtMac 64: byvaya 
wybrany), kako ony mayą przyszągacz ku 
prawu? OrtOssol 52, 3, sim. ib. 16, 1; Gdy 
czlowyek z dowyerzenyą szwym dzeczam y zenye 
wybyerze (si... elegit) z dobrey woley opye- 
kaldnyka ib. 92, 3, sim. ib. 21, 2, sim. OrtMac 
127; Vkladamy, aczby nyektory sądzą wy
brany moczą naszą (ordinarius yel delega- 
tus)..., dzerszącz strona yedna,... przy-

I sądzyl... nyesprawiedlywie Dział 2; Chczem, 
I aby sadza geden pewny, osobny a wybrany był 

w Kracowie a drugy w Sadomyrzy ib. 11; ~  
kim ś: Jakom byl na tey rzeczy, czo myo pan 
Sandziwoy y kxandz canczlers s obu stronw 
wybrały obyrmanem o młyn 1412 Pozn nr 872, 
sim. ib. nr 873; Bandzely ktho wybran raczcza 
(fuerit quis consul ad sedem consularem electus) 
albo przyszasznykyem... ,  tedy mogą od nyego 
wzancz myesczka ych[ch]walą OrtOssol 43, 2, 
sim. ib. 13, 4; Ktho bandze wybran prziszaszny- 
kyem (qui scabinus electus fuerit), then przy 
<tem> szostawye (pro szostanye) ib. 46, 1, sim. 
ib. 14,4, OrtMac 54; Yeden Symon... prze 
mąstwo yego zyyota od zbcyecz yybran krolyem 
(a latronibus rex creatus est) Rozm 114; k(u) 
czemuś: Dlathego ysz posspolny poszel yesth 
ky praw {leg. prawu) wybrany (cum... pro 
iudice electus sit, OrtOssol 41, 2: v/ybran) 
a k themu przyszyagl OrtMac 46; Przyszasz
nyczy tako mayą przyszagacz ku prawu, 
ku kthoremy ony szą wybrany (ad quod elec
ti sunt) OrtOssol 52, 4, sim. OrtMac 64; 
Tedy raczcze... nye mayą nycz czynycz any 
koko {pro kogo) w szadny yrzad k szwey 
woley postawycz, szlowie wybracz k szluszbye 
myesczkyey OrtOssol 89, 4; Kto szye podeymye 
czesznego yrzadv, gdy bandze k temv wybran 
(quando ad ea... electus fuerit) y zwań, ten 
mvsy myecz robotha ib. 93, 4, sim. OrtMac 
28; ~  w kogoś: Przeczy w temv rzeki geden 
czlowyek..., czo... wybran dzyeczom y tey 
panyey w opyekaldnyka (qui pro tutela electus 
est pueris, OrtMac 82: wybran... opyeka- 
dlnykyem) OrtOssol 63, 3; ~  w coś: Myescza- 
nyn, czo... przedawą chleb..., tego mogą 
wybracz w radą (possunt... in consulem eli
gere) OrtOssol 43, 3 ; ~  ~  o dzieciach uzna
nych za własne, adoptowane, de filiis adopti- 
vis, adoptatis: Quam {sc. Esther) sibi in filiam 
adoptavit wybrał (Esth 2, 7) XV med. GIWroc 
78v; Vybrany adoptatus ca 1500 Erz 124; 
Vybrany szyn adoptiws filius ib.

2. *wyjąć, wyciągnąć coś z wnętrza czegoś, 
exprimere, excipere, depromere': Yakom przi 
tcm byl y tom widział), kędy Margorzata s swim 
mans<zem> skrzino rosbila y wibrala lysty 1412 
Kościan nr 462; Jaco... Przybislaw salowal na 
pana Janusza..., aby mv chąssebne... na Lu- 
chowe wyłowił a druge ss szadzv yybral riby 1420 
ib. nr 833; Jacom ya nye wibral rzeczi s Yaro- 
nyewi skrzinye samowtor siło 1427 ZapWarsz 
nr 2712; Eze Bronisz nye wibral rzeczi s Yaro- 
nyewi skrzinye samowtor siło ib.; Jakom ya 
Marczinowy nye yybral z wywroczonich psczol

55*

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



436 WYBRAĆ WYBRANY

na lata myodu syla 1456 TymSąd 81; Vybraly 
dobre (sc. ryby) w svoye sądy (elegerunt bonos 
in vasa Mat 13, 48) a zle precz pvsczyly Rozm 
343; ~  wybrać pczoły 'podebrać pszczołom miód 
czy też ukraść ule z  pszczołami, mel ex ahearibus 
extrahere vel ahearia cum apibus furari : Esze Jan 
Goschk nye wibral Jacubowy dwogych pczol 
samowthor syla 1451 TymSąd 73.

3. cobrabować, okraść, furari, furto rapere5: 
Jaco Andrzey s Yanem ne ukradli s Wichnina 
domu crowi choszebno rzeczo any gey chisz 
wibrali 1406 HubeZb 85.

4. *pobrać należność, wyegzekwować, ściągnąć, 
exigere (dębi ta), colligere, extrahere5: Jaco 
Jacusz pirwey to carczmo trzimal y troy czinsz 
wibral s ney, nisz so Micolay w no *wsal 1407 
Kał nr 272; Jsze to szto cop, któreś pan Sandzi- 
wogy... dąl panu Marczynowy,... w tich pyena- 
dzach Szandzywoy... trzymał Ludomye any go 
wsdal, alys s pyelna vybral ty giste sto cop 1428 
Pozn nr 1505; Vibracz depecuniare ca 1428 
P F l  487; Dictas tres marcas census de kmetho- 
nibus eiusdem principalitis hereditatis exigendo, 
Polonice dicendo wybrawszy, iuxta consuetudi- 
nem ipsius ville Bielczyce (1434)MMAe XVII288; 
Quas ąuidem tres marcas census predicta Pyech- 
n a... predictis singulis annis de kmethonibus 
ibidem exigentes al. wibrawssi iuxta consuetudi- 
nem, prefato domino preposito et conuentui 
suo iam dieto inperpetuum obligauit se solutu- 
ram 1434 StPPP II nr 2520; The dzedziny nye 
myal (sc. Mikołaj) spu<ś)czycz vybraw swe 
pyenyadze, ale ya myal dzerszecz od God do 
God, azby mu dano pyenyadze 1438 Kał nr 1075; 
Dominus episcopus... florenos, possidendo vil- 
las predictas..., de censibus et prouentibus... 
debet pro se recipere, tollere et excipere al. wy- 
bracz totaliter 1439 StPPP II nr 2795; Que Anna 
tenebit prefatam piscinam ad demissiones tam- 
diu, quousque triginta marcas et unam extorquet 
al. wybyerze pro exemenda piscina et molendino 
in Lipicza, super quibus habet suum dotalicium 
1474 AGZ  XII 410.

5. wybrać (pomstę) *wziąć odwet, zemścić się, 
ultionem exigere, ułcisci : Wybyerzą expetam, 
id est exigam (quibus ait Samson: Licet haec 
feceritis, tamen adhuc ex vobis expetam ultionem 
Jud 15, 7) 1471 MamKal 60.

6. wybrać się *wyjść, odejść, egredi, discedere5: 
Wszistczi byli syo vibrali (sicut eruperant), 
otworzona myasta ostawiwszi BZ Jos 8, 17; 
Wibral syo Cyneus s poszrzod Amalecha (reces- 
sit... de medio Amalec) BZ I Reg 15,6.

C f  Wybrany
Wybrakować ewybrać, dokonać wyboru, eli

gę re : wybrakowany 'wybrany, doborowy, electus, 
b o n u s Nicolaus... vendidit II 1/2 millena- 
rium... bonorum roborum electorum vlg. wy- 
bracouanego 1427 Monlur III 4; Mathias... 
vendidit medium millenarium... bonorum robo
rum vlg. wibracouanego 1428 ib. 9.

Wybranie fo r m y : n. sg. wybranie ca 1500 
Er z  124; ~  g. sg. wybrania 1449 R XXV 166, 
Sul 3, M W  53b, XV c*. M PKJII 325; -  ac. sg. 
wybranie 1423 StPPP II nr 1900; ~  /. sg. (o) wy
braniu Rozm 103. 233.

Z n aczen ia: 1. 'dokonanie wyboru, selekcja, 
electio, delectus5: O czczi wielka rodu, o laszko 
wibranya! M W  53b; Canonice, id est podludcz 
{pro podług) vybranya coscelnego, et legittime, 
id est rzadnye XV ex. MPKJ II 325; Opcio 
yybranye, d[r]obrovolenstvo ca 1500 Er z 124; ~  
o wybieraniu na urząd, funkcję, (de munere 
obeundo) electio, creatio: Moczą wibranya 
(ex vigore compromissi) nas w gednacza... 
ygednawami myedzi krolyem a byskupem Sul 3; 
Czczyenye o szmyerczy Herodoyey a o yybranyy 
Archelyovye y królestwo zydowskye Rozm 103, 
sim. ib. 233; ~  syn wybrania 'syn przez adopcję, 
adoptowany, filius adoptims : Duchą zwyzwolo- 
nich, sposszobyonich synów wybranyą (accepis- 
tis spiritum adoptionis filiorum Rom 8, 15, 
GIKazB II 53, MamLub 279: yyswolenyą, 
war. kal. : sch<y)novye yyswoleny, SKJ I 
103: zwyzwolonych synów) 1449 R  XXV 166.

2. 'ograbienie, okradzenie, spoliatio : Johannes 
Cloczek... innocenciam suam pro erepcione 
ecclesie in Pilcia vlg. o wibranye cosczola...  per 
testes compurgauit 1423 StPPP II nr 1900.

Wybraniec 1. 'osoba wyróżniona, wybrana, 
homo electus, delectuś*: Powiszil iesm wibrancza 
z luda mego (exaltavi electum de plebe mea) 
FI 88, 19, sim. Pul; ~  o uczniach Jezusa, de 
Christi discipulis: Sequuntur eum discipuli, 
wybranczy (EwZarn 304, Rozm 209: zwolenyczy), 
viso hoc miraculo crediderunt in eum (Jo 2, 11) 
XV in. GIKazB II 81.

2. 'osoba wybrana do czegoś, upoważniona, 
homo ad munus aliąuod obeundum electus, 
delegatus : Jaco Jacub y Wilczek ne bil przi tern, 
kedi opole... wsdalo *swo rzecz cztirzem wi- 
branczem przed woznim 1404 Kościan nr 255.

Wybrany fo rm y: n. sg. m. wybrany Gn gl. 
41 a, 1434 PF V 32, XV med. Zab 523, De morte 
w. 20;/. wybrana 1466 R XXII 26; ~  d. sg. m. 
wybranemu ca 1428 PF I 494; ~  ac. sg. f. wy
braną BZ Is 49, 2; ~  v. sg. m. wybrany 1444 
R XXIII 308, XV p. post. R XIX 48; -  n. pl. 
neutr. wybrana FI i Pul Moys 5; d. p l .f .wy-
branym 1484 Reg 704.
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Zna czen ie: *wyborny, znakomity, doskonały, 
tafcie jako tytuł grzecznościowy, electus, egre- 
g/ws, praecłarus, e/ta/w loco appellationis hono- 
rificae’ : Secundo enim fuit (sc. beatus Paulus) 
vas elleccionis decorum humilitate sod yibrany 
a skro<m)nosco ocrasony gl. 41 a; Wybrana 
(Z?Z: zwolyen[y]a) ksosota (electi principes 
Ex 15, 4) gego potonoly so w morzy FI Moys 5, 
$fm. Pw/; Wybranemu egregio 1428 P P I 494; 
Vybrani egregius 1434 P P V  32; Vibrani docto- 
rze doctor egregie (doctor egregie, Paule, mores 
instrue!) 1444 R XXIII 308; Vczinyl (sc. pan) 
myo gest iako strzało wibrano (posuit me sicut 
sagittam electam) BZ Is 49, 2; Thy szwą <nauk)a 
Aristhothelyscha sz *wylozophow y thesch 
sz mythrczow (leg. mędrców) wybran[y]ego 
przewyszasch 1447—62 Zab 544; Lux bona, lux 
dia, gł. diuina claritas, mulcebris, alma, yybrana, 
pia 1466 R XXII 26; Policarpusz tak veszuany, 
mad<r)zecz yyelyky, myszthrz yybrany De morte 
w. 20; Nikolay papyez... yybranym syostram... 
zakonu pokuthuyączego... apostolschkye prze- 
zegnanye 1484 Reg 704; Szynku myły y wybrany, 
roszdzyel sz mathka szwoya rany! XV p. post. 
R XIX 48; ~  'zasłużony czy też wysłużony, 
(bene) meritus (?): Emeritus wybrany al. 
przeszothplathny XV med. Zab 523.

Wychadzaćf o r m y : praes. ind. 3. sg. wychadza 
BZ Lev 22, 4. Deut 28, 57. II Esdr 8, 79; 3. pł. 
wychadzają BZ Num 3,46; ~  imper. 2. sg. 
wychadzaj BZ  Deut 2, 9; ~  part. praes. act. 
adv. wychadzaję BZ  Deut 28, 19; adi. ac. sg. m. 
wychadzający BZ Jos 8, 21;/. wychadzającą BZ 
Gen 2, 10; n. pl. m. wychadzające BZ I 
Par 12, 36; ~  imperf. 3. sg. m. wychadzasze 
Ful 40,7; ~  inf. wychadzać BZ Deut 31,2.
I Par 20, 1; ~  praet. 3. sg. m. wychadzał BZ 
Ex 19, 18;/. wychadzała 1417 AKPr VIIIa 140;
3. pl. m. wychadzali PZIPar 12, 33. II Par 26,11.

Z n aczen ia :  1. *opuszczać jakieś miejsce
idąc, wychodzić, exire, egredi': Przekloti
bodzesz wchadzayo y yichadzayo (ingrediens 
et... egrediens) BZ Deut 28,19; Dwadzescza 
sto lat yvsz mam dzysz, nye mogo daley vicha- 
dzacz y wchadzacz (egredi et ingredi) ib. 31,2; ~  
Wychadzassze (FI: wyszedw, Psałterz wittem- 
berski: wichodiesse) na dwór (egrediebatur 
foras) Pul 40, 7; ~  z czegoś: Odpvscz... grzechi j 
lvdv temv to . . . ,  iakozes bil miloscziw gim 
*wichadzayoczich *ze Egypta (egredientibus de 
Aegypto) esz na to to myasto BZ Num 14, 19.

2. *wyruszać na wyprawę wojenną, wychodzić, 
ad bellum egredi': ku boju, pobiciu: Potem 
z Zabulona, ktorzi wichadzaly ku boiv 
(qui egrediebantur ad proelium),... prziszly

na pomocz Dauidoui BZ I Par 12, 33; Wicha- 
dzaioce ku boiv (egrcdientes ad pugnam) 
ib. 12, 36; Bila woyska gego boiownykow, gisz 
wichadzaly ku pobyczyy (qui procedebant ad 
proelia) pod roko Iehiela BZ  II Par 26,11; ~  
na wojny: Stało syo gest po roce, tego czasu, 
ktorego obikly krolowye na woyni wichadzacz 
(ad bella procedere) BZ I Par 20, 1; ~  przeciw 
komuś: Nye boyvy przecziw Moabskim ani 
yichadzay przecziw gim w *boyv (nec ineas 
adyersus eos proelium) BZ Deut 2, 9.

3. 'wydobywać się skądś na zewnątrz, exire 
foras': od kogoś: Kto syo *dotkney nyeci- 
stoti... tego, od nyegos yichadza semyo 
sloczenya (ex quo egredi tur semen quasi coi- 
tu s),... nyecist bodze BZ Lev 22, 4; ~  z czegoś: 
Uczynyl bil pan bog ray rozkoszy..., a *rzeka 
wichadzayoczo z myasta roskoszy (fluvius egre- 

idiebatur de loco yoluptatis) ku wilewanyu 
rayskyemu BZ Gen 2, 10; Wszistka góra Synay 
kurzyła sze... a wichadzal dym z nyey (ascen- 
deret fumus ex eo) yako s pyecza BZ Ex 19, 18; 
Zona... zawydzecz bodze mozy swemv, genze 
polega... nad myossem syna swego y dzewki 
swey y nad *maczerznikim, genze yichadza 
s trzosl gich (quae egrediuntur de medio femi- 
num eius) BZ Deut 28, 57; Vszrzaw lozye... dim 
z myasta yichadzayoczi (quod... fumus urbis 
ascenderet) BZ Jos 8,21; ~  'pojawiać się, 
zaczynać się, mieć początek, oriri, exoriri : 
Mylosyerdze ot cyebye wichadza (misericordia 
abs te), panye boże! BZ  II Esdr 8, 79.

4. 'przewyższać, przekraczać jakąś miarę, nie 
mieścić się, excedere, superare : Wiplaczi dwye- 
ma stoma.. . ,  ktorzis to yichadzayo z liczby slyg 
kosczelnich (qui excedunt numerum levitarum) 
BZ Num 3, 46.

5. (dziedzina) wychadza z ręku fmajątek 
przestaje być czyjąś własnością, zmienia właścicie
la,, bona possessionem alicuius esse desinunt*: 
Yako prawye trzima w mirze, pokoyu *panczna- 
che lat, nigdi sz raku ne *wichaciala 1417 AKPr 
VIII a 140.

Wychodne (w prawie ruskim, in iure Ruthenico) 
'opłata płacona panu, z którego wsi kmieć odcho
dził, przez pana, w którego wsi tenże kmieć się 
osiedlał, pretium, quod domino vici a cmethone 
deserti domino, ad cuius vicum cmetho migravit, 
sohebatur': Quia tu noluisti ipsi Andree hominem 
mittere... de iure Walachico... eciam in ius 
Valachicum, nec pro eodem recessionales al. wy
chodnego recipere yoluisti 1482 AGZ XIX 237; 
Quia ipse noluit sibi emittere hominem... nec 
pro eo recessionales al. yychodne recipere voluit, 
dum sibi ąuindecim grossi de quarta parte
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aree coram homilie alieno dabantur 1496 AGZ 
XVIII 378.

Wychodnie (o interpretacji tekstu, de textu 
interpretando) 'w sposób określający działanie od 
strony przyczyny i skutku, definiendo actionem 
per causam et effectum (?): Originaliter po- 
chodnye, effectiue vychodnye ca 1500 GIGn 63; 
Quadrupliciter exponitur Sacra scriptura: hysto- 
riace, allegorice, tropoloice, anagogice. Omnis 
scriptura exponitur sic: originaliter pochodnye, 
effectiue yychodnye, diffinitiue *vypusznye, pac- 
tatiue poyyednye ib. 139.

Wy chodowy 'używany jako wychodek, kloze
towy, ad assellandum aptus : Pro sedili wycho- 
dowi pro domino principe... dedi XL denarios 
Ungaricales 1500 ZsigBud 38; A reformatione 
sedilis wychodowi, quod fuit in via fractum..., 
dedi I orttum ib. 73.

Wychodzi & fo rm y: praes. ind. 3. sg. wychodzi 
XV med. SKJ V 259, 1456 ZabUPozn 96. 118, 
1466 RRp XXII 12, etc.; 3. pl. wychodzą 
FI 88,34, 1444 R XXIII 303, Sul 22, etc.; ~  
imper. 3. sg. wychodź BZ Ex 12, 22. 16, 29. 
II Par 25, 7; 2. pl. wychodźcie Rozm 483; wy- 
chodcie Rozm 736; ~  part. praes. act. adv. wy
chodząc Sul 61, BZ Judith 11, 14, Rozm 579; 
adi. g. sg. m. wychodzącego BZ  Ex 34,35;
ac. sg. m. wychodzącego 1497 ZapWarsz 
nr 1789;/. wychodzącą 1497 ZapWarsz nr 1790;
/. sg. m. (o) wychodzącem Pul 64 arg.; ~  inf. wy
chodzić BZ III Reg 15, 17, ca 1455 JA XIV 492, 
Pul 64 arg.; ~  fut. 3. sg. f. będzie wychodzić 
ca 1500 PieśniWład 178; ~  praet. 1. sg. m. wy
chodził jeśm FI 87, 9; wychodziłem Pul 87, 9; 
3. sg. m. wychodził 1399 StPPP VIII nr 8236, 
1428 Kai nr 1029, 1466 RRp XXII 26, Rozm 675; 

/ .  wychodziła 1398 StPPP VIII nr 7757, 1399 
ib. nr 8277, 1411 KsMaz I nr 1656, etc.; neutr. 
wychodziło BZ Ex 33, 11, EwZam 298; 3. pl. m. 
wychodziły są BZ Ex 38,2; wychodzili BZ 
IV Reg 11,9. Judith 3,9; neutr. wychodziły 
EwZam 307.

Z n a czen ia : 1. 'opuszczać jakieś miejsce idąc, 
exire, egredC: Ne wichodzil iesm (non egredie- 
bar, Pul: nye wychodzylem) FI 87,9; Którzy 
wydzely soo liczę Moyszeszowo wichodzoczego 
(egredientis Moysi) bicz rogatee BZ Ex 34, 35: 
Baza, kroi israhelski,... vdzalal wisokoscz, 
abi nye mogl nygeden any wchodzicz any *wi- 
chodzicz s stroni Azowi (egredi vel ingredi de 
parte Asa), krolya iudzskego RZIII Reg 15, 17; 
Vczinyly setnyci..., iakosz gym bil rozkazał 
kapłan Ioyada, a przymuioc wszitci swe mosze, 
gisz wchodziły do koseyola przes tidzen, y ti 
takesz, gysz wachodzily (egrediebantur) w soboto !
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BZ IV Reg 11,9; Przeto przyiay my, dzewce 
twey, acz wichcdzocz modlycz syo bodo bogu 
(exiet ancilla tua et orabo deum) BZ Ju
dith 11, 14; ProYenire vichodzycz, roscz, przy- 
chcdzycz, pyrwe przycz ca 1455 JA XIV 492; ~  
Szbawyczyelu mylosczyyy,... raczy myą thedy 
nawyedzycz, gdy bądzye dusza wychodzycz 
ca 1500 PieśniWład 178; ~  z czegoś: O tych, 
gysz z sąndv wychodzą szkazaany (de con- 
victis recedentibus de iudicio) Sul 22; 
Nyszadni z was nye wichocz z domu (nullus 
yestrum egrediatur ostium domus) swego asz do 
zayutrka BZ Ex 12,22, sim. ib. 16,29; Sługa 
gego Iosue, ... dzeczyo, nye wichodzylo s stanu 
(non recedebat de tabernaculo) ib. 33, 11; 
Jakom gya nye wzyanl trzech syeczy... przes 
szyna swego Jacuba yychodzaczego s domu 1497 
ZapWarsz nr 1789; Jako gya przes Katherzyna, 
Zona yychodzacza sz domu, ... nye szegnal... 
sz robothy gyego kmyeczy ib. nr 1790; Pyenye 
Jeremye... o lyudu wychodzoczem, kędy po
czynały wychodzycz z Babylonyey w swo 
zyemyę (canticum... populo transmigrationis, 
cum inciperent exire) Pul 64 arg.; Nye vycho- 
dzyla (sc. Anna) z kosczyola (non discedebat 
de templo Luc 2, 37) EwZam 295; Vychodzącz 
s myasta, rzeki ky syem zyolyenykom Rozm 579; 
Yako yychodzyl (sc. Piotr) z ulyczky, vzrala y 
(leg. ji 'go5) druga dzyeyka ib. 675; O pany 
Marya, która tho novyna yest, yzesz nygdy ny 
myala v obyczayy, aby tako rano byegla albo 
yychodzy[a]la z domv ib. 747; ~  przenośnie: 
wschodzić od czegoś 'unikać czegoś, eyitare, 
declinare5: Ysze taczy zlosnyczy ... wząly sobye 
w obyczay myeszkacz... we wsyach, gdzesz to 
by nyemyeczskym prawem odpyraly, a tako... 
swą chytrosczą od smy er czy wychodzą Dział 33.

2. (o kmieciu, de cmethone) eopuszczać 
gospodarstwo we wsi swojego pana, agrum in vico 
domini sui deserere5: Myalby (sc. kmieć) przeth 
thym volą kylo lath, telesz lath pany svemv 
slvzycz ma, oth nyego nye w>ychodzącz (ab eo- 
dem minime recedendo), gyle lath volą szą 
wreszelyl Sul 61.

3. 'idąc udawać się na spotkanie kogoś, na 
powitanie kogoś, alicui obviam ire, occurrere': 
Tegodlya rzekąlycz vam: Ovo yest na pvsczy, 
nye yychodzczye (nolite exire Mat 24,26) 
Rozm 483; ^ do kogoś: Thedy yychodzylo do 
nyego (sc. do Jana, exibat ad eum Mat 3, 5)

! Ierusalem (Rozm 177: k temv Yanoyy yycho- 
dzyla wschytka zydewska zyemya) EwZam 298; 
^ ku komuś: Nye yychodczye ku mystrzoyy 
Rozm 736; ~  przeciw komuś: Tak wyelyki strach 
wszem kraynam przipadnye, ysze... ksyoszota
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y wszitci poczcziui... wichodzily przecyw gemu 
(exirent obviam venienti) przimuiocz gy s koro- 
namy BZ Judith 3, 9.

4. *wyruszać na wyprawę wojenną, ad bellum 
egredi : O krolyy, nye wichodz s tob0 woyska 
israhelska (ne egrediatur tecum exercitus Israel)! 
BZ II Par 25, 7.

5. (o kobiecie odprawianej przez męża) 'odcho
dzić przymusowo*, (de muliere a marito repudia- 
ta) 'coactam abire5: Przeda-ly ktho dzyewką 
szwą, nye wynydze lako, yako wychodzą dzyew- 
ky nyewolne (non egredietur sicut ancillae con- 
sueverunt Ex 21,7) XV p. post. Kahiżn 282.

6. wychodzić z dziedziny itp. copuszczać mają
tek przekazując go innemu, przestawać być właści
cielem majątku, bonis renuntiare, bona sua alicui 
resignare : Ez Passek ne przedal dzedzini 
Handzilborcoui ani s nyey wychodził 1399 
StPPP VIII nr 8236; Iaco Katherzina... trzi- 
mala trzeczą cząscz Culigowa..., nigdy s gich 
dzerzenya nye wichodzila 1414 Kai nr 438; 
Ysze Jan Lenarthowsky vytrzymal dzedzyna 
Marschewo trzydzesczy y trzy lata... any 
s trzymanya vychodzyl 1428 Kai nr 1029.

7. *wydobywać się skądś na zewnątrz, for as 
emanare, exire : lesz wychodzo (Pul: czo po- 
chodzo) z warg mogich (quae procedunt de 
labiis meis), ne yczino wzdruszono FI 88, 34; 
Aliarum feminarum proles, plod, fletu funditur, 
wychodzy, partus iste (sc. virginis Mariae) 
nihil scit triste XV med. SKJ V 259; Rzeka 
*wichoczila z meczcza (pro meszcza) flumen 
egrediebatur de loco 1461—7 Serm 443v; 
Wszyszczy... dzyvovaly szyą w slovach lasky, 
chtore yychodzyly (procedebant Luc 4, 22) z vst 
yego (sc. Jesusa) EwZam 307; Czo pochodzy 
Z vst, yychodzy sercza (leg. z serca, de corde 
exeunt Mat 15, 18) Rozm 356; Thy vczynky 
pokalyayą czlovyeka, bo sercza (leg. z serca) wy
chodzą (de corde enim exeunt Mat 15, 19)... 
sle mysly ib. ; ~  'zaczynać się, mieć początek, 
pojawiać się, oriri, naści, apparere : Vlal y ołtarz 
offyerni. . . ,  gegosz rogy s *woglow wichodzyly 
soo (de angulis procedebant) BZ Ex 38,2; 
Othok wychodzy. Remedium, quandocumque 
tibi pes fuerit concussus XV p. post. R LIII 62; 
Povyedz my, skądesz(cz) (leg. skąd deszcz) 
albo grad yychodzy? Rozm 800; ~  Vexilla 
regis prodeunt wichodza, ykazuia są, wsnoscha 
są 1444 R XXIII 303.

8. *przewyższać, przekraczać jakąś miarę, 
excedere, superare : w sensie dodatnim: Sumitas 
transcendit, spicza yychodzy, celos 1456 ZabU- 
Pozn 96; Quia sicut oleum utat (pro natat?) 
super aliis licoribus, sic fides excedit, yycho-
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dzy-cz, alias yirtutes ib. 118; ~  w sensie ujem
nym: Quando modus, gl. mensura (sc. in po- 
tando), excedat, gl. transgredit yychodzy, tum 
membra suis ministeriis non respondent 1466 
RRp XXII 12.

9. eschodzić z właściwej drogi, błądzić, deviare, 
aberrare : Dum plaustrum Feton małe yexat, 
aboritat, gl. deviat yychodzyl, Elon, gl. talis 
equus sclis 1466 RRp XXII 26; ~  przenośnie: 
Dum iniquitas mercede redimitur, ab equitatis 
calle pałam exhorbitat, gl. sc. tunc iudex deyiat 
yychodzy, ... iustum iudicium perveritendo 1466 
RRp XXII 12.

10. fkończyć się, exspirare, finiri : Nam hodie 
expirat, wychodzy, annus servitii eorum ca 1500 
GIGn 131.

11. dziedzina wychodzi komuś z ręki, z ręku, 
z czyjegoś dzierżenia 'majątek przestaje być 
czyjąś własnością, zmienia właściciela, bona 
possessionem alicuius esse desinunt*: Jaco Sta- 
sszek dzerszi dzedzina... XVI lat a nigdi mu 
s ranky ne wichodzila 1398 StPPP VIII nr 7757; 
Ez oth *szesciszdzessanth lat ani czy d(z)edzi- 
czi, ani Borek byli gospodarzmi dzedzinye, ani 
z opathowego y s convenczkego dzerszenya 
dzedzina wychodziła 1399 ib. nr 8277; Ista 
hereditas nunquam de manibus meis vlg. wy
chodziła 1411 KsMaz I nr 1656; Isze... Yan- 
drey... d<z>erszal ta dzedzyna..., is mu nigdy 
s rąku ne wychodzyla 1420 Kościan nr 768.

Wychodzień 'ten kto wyszedł, opuścił swój 
kraj, qui exivit, terram suam deseruiP: Bog 
strzesze wichodnoy; (adyenas Psal 145,9, FI: 
wchodnow, Pul: *wchodow) M W  126a.

Wychopić, Wychopić się 1. 'chwytając wyrwać 
z czegoś, tu uratować, ocalić, eruere, hic sdlmre : 
Wychopyl (mamotrekt mikułowski: wychopil, 
BZ: wirwal) eruit (deus... eruit me de gladio 
pharaonis Ex 18,4) ca 1470 MamLub 22.

2. wychopić się 'zerwać się z miejsca, surgere, 
exsurgere : Surrexerunt, wychopyli szą, et cur- 
rerunt duo senes ad eam (Dan 13, 19) XV 
p. pr. SKJ I 313.

Bohemizm.
Wychopień 'rodzaj placka z mąki zagniecionej 

z wodą, pieczonego na żarze, podpłomyk, panis 
e farina cum aqua mixta in cinere calido coctus : 
Polenta est torta facta ex aqua et farina vycho- 
pyen ca 1500 Er z 124.

Wychopny 'szybki, porywczy, zuchwały, celer, 
arrogans (?): Lasciws yari, buynhy, obyrznhy, 
whychopnhy XVmed. R X X IV 363. ^ Bohemizm.

Wychować fo rm y: imper. 2. pi. wychowajcie 
1471 MamKal 287; ~  praet. 1. sg. m. wycho
wałem ca 1470 MamLub 219; 3. s g .f  wychowała
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440 WYCHOWAĆ WYCHÓD

ca 1400 CyzWroc, 1434 PFW 31; ~  part. praet. 
pass. n. sg. m. wychowań ca 1500 GIKazB I 26; 
d. pl. wychowanym Sul 44; ~  part. praes. pass. 
adv. będąc wychowane Sul 75; ~  praet. pass. 
3. sg. m. był wychowań EwZam 307.

Z n a czen ia : 1. 'opiekując się doprowadzić 
dziecko do lat dojrzałych, alere, nutrire, educare5: 
Tego Francisca ybogego vichowala ladwika 
ca 1400 CyzWroc; Vichowala enutrivit 1434 
PF V 31; Takesz dzeczam do dwnaczcze (leg. 
dwunaćcie) lyaath vichowanym (infantibus ad 
duodecim annos edncatis)... mogą ho on 
gwalth... posczygacz Sul 44; Syroczsthwu 
dzeczy... doradzicz laskawye ządayącz, yesz 
nyegdy przes oczcze do lath rostropnosczy nye 
bądącz yychowane (ad annos pubertatis minime 
edncatis)..., byvayą gabany Sul 75; Vicho- 
walem edncaui (Thren 2,22) ca 1470 MamLuh 
219; Vychovayczye (war. lub.: wschowayczye) 
educate (Eph 6, 4) 1471 MamKal 287; Przyszedł 
(sc. Jesus) do Nazareth, gdzye byl yychowan 
(ubi erat nutritus Luc 4, 16, GIKazB I 26: 
yychovan) EwZam 307.

2. wychowany 'wypielęgnowany, zadbany, uro
dziwy, elegaiis, formosus : Przeradzy czo, iuno- 
chu, kowanye a y eno (pro ono) łyczko wycho
w a n c e  (R XXV 201: liczka yychoyanye), 
kaszdacz panna po łyczku rvmyana, ale pa- 
trzay, bycz była domowa 1466 R XXV 137, 
sim. XV p. post. ib. 198.

Wychowanie 1. ekarmienie piersią, actus lac- 
tan di, alendi : Completo igitur oblactacionis, 
yychoyanya, tempore Gn gl. 140b.

2. 'wypielęgnowanie, uroda, elegantia, pulchri- 
tudc> : Przeradzy cza, junochu, koyanye a y ono 
liczka vychovanye (R XXV 137. 198: łyczko 
wychowan[y]e) XV p. post. R XXV 201.

Wychowaniec 'wychowanek, alumnus, w <71// 
alitur, educatuF: Cuius in locum alumpnus, 
g/. regulus, nutricius wychowanyecz, Polonie 
Wladislaus nomine Boleslai sufficitur XV med. 
GIWinc 147.

Wy chód form y: n. sg. wychod 1464 AG Z  
XIII 437, 1484 AGZ XV 530; -  g. sg. wychoda 
1442 R XIX 77; wychodu BZ II Par 33, 14, 
1468 AGZ XV 86, 1471 AGZ XVII 66, etc.; ~  
dc. sg. wychod FI i Pul 106, 33. 118, 136, 1444 
R XXIII 309, etc. etc.; ~  i. sg. wychodem 1472 
AGZ XII 349; ~  /. sg. (na) wychodzie Pul 73, 6; 
wychodu XV p. post. Sob III 348; ~  n. p l  wy- 
chody ca 1500 GIKazB I 42; ~  ac. p l  wy chody 
Fl i Pul 106, 35; ~  i. pl. wychodmi (1345) 1512 
DokMp IV 84.

Z n aczen ia: 1. 'wyjście, wy wędrowanie, opusz
czenie jakiegoś miejsca, exitus, discessuś*: Na

wychod spaciatum XV p. pr. R XVI 346; ~  o bi
blijnej Księdze Wyjścia: In Exodo XII, dicitur 
vlg. Wychody XV p. post. Sob III 348.

2. * otwór przeznaczony do wychodzenia i wcho
dzenia, wyjście, introitus, ostium, porta : Vdzalal 
mur przed myastem... od yichodu broni ribney 
(ab introitu portae piscium) BZ II Par 33, 14; 
Vychod (war. lub.: *wychlod) introitum (fecerant 
sub mensa absconditum introitum Dan 14, 12) 
1471 MamKal 240; Położyły znamy<o)na swa 
znamyony, a nye poznały, yako na wychodzye 
na sen (sicut in exitu super summum, war. som- 
num, Fl: w wiszczu na wisocze) Pul 73, 6; ~  
Qui sunt hy quinque porticus vychody vel 
ylyczky? ca 1500 GIKazB I 42; ^  Primo vadit 
(sc. cibus) ad stomachum et ibi digeritur, et 
seąuestratur purum ab impuro, et quod impu- 
rum est, emittitur per secessum, g l  per exitum 
przez wychod XV med. RRp XXIII 280.

3. emiejsce, gdzie coś się wydobywa na wierzch, 
na powierzchnię, locus ubi aliąuid for as emanat, 
effluiP: wychod wod 'wypływ wody, źródło wody, 
caput, fons aąuae’ : Poloszyl (sc. gospodzin) 
rzeky w pysczo a wscie albo a wychod wod 
(exitus aquarum, Pul: wychod wod) w chczene 
pycza Fl 106,33; Poloszyl (sc. gospodzin)... 
ziemo przez wody w wychody wod (in exitus 
aquarum) Fl 106,35, sim. Pul; Wychod wod 
(exitus aquarum) wywedle gęsta oczy mogę 
Fl 118, 136, sim. Pul; ~  Usque ad fluvium 
Pilcza, in quo fluvio ad nos pertinente una cum 
lacubus circa ipsum fluvium iacentibus al. z wi- 
chodmi, liberam concedimus piscationem (1345) 
1512 DokMp IV 84; ~  wychod słońca *strona 
świata, w której pojawia się słońce, pars caeli 
orientalis : Sluchal-ly ktho take dzywy, by trze 
krolowe przyely od wychoda sluncza k nemu? 
1442 R XIX 77.

4. 'miejsce, gdzie się wychodzi w celu wypróż
nienia się, latryna, wychodek, latrind: Na wichod 
ad secessum (legitur de sancta Elisabeth, quia 
ipsa semper portabat claudos, caecos et debiles 
ad secessum) 1444 R XXIII 309; Bodzesz myecz 
yichod przed stani (locum extra castra) BZ 
Deut 23, 12, sim. 1471 MamKal 51.

5. (w prawie ruskim, in iure Ruthenico) 'oplata 
płacona panu, z którego wsi kmieć odchodził, 
przez pana, w którego wsi tenże kmieć się 
osiedlał, pretium, ąuod dominus, ad cuius vicum 
cmetho migravit, domino vici a cmethone deserti, 
sohebaf: Nobilis Stanislaus... recognoyit, quia 
hominem Cuszma de yilla Cornycze... libere 
dimisit et exitum al. yychod recepit ad genero- 
sum Zaklika 1462 AGZ XIII 394, sim. 1489 
AGZ XVIII 500, 1499 ib. 398; Quia tu hominem,
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nomine Senko, ... dimittere non vis de iure 
Ruthenico in ius Ruthenicum, et exitus al. 
vychod tibi dabatnr, et tu recipere noluisti 1464 
AGZ X III437, sim. 1484 AGZ XV 530; Petrus... 
hominem... reclinavit et recessionales al. vychod 
iuxta iuris formam terrestrem... dabat 1466 
AGZ XV 442, sim. 1474 AGZ XVIII 79. 1486 
ib. 493, etc.; Nec pro ipso homine recessionales 
al. vychodv recipere voluit 1468 AGZ XV 86, 
sim. 1475 AGZ XII 369, 1481 AGZ XVIII 228, 
1488 AGZ XVII 251, 1495 ib. 321; Nobilis 
Iohannes... est obligatus nobili Nicolao... pro 
homine Myn profugo... decem truncos siliginis, 
unum truncum avene, unam sexagenam exitus al. 
wichodw 1471 AGZ XVII 66; Cum reclinacione 
al. sz wychodem 1472 AGZ XII 349; Nobilis 
Stanislaus... proposuit super nobiles Petrum et 
Iwan... pro homine... reclinato... de iure 
Ruthenico in aliud ius Ruthenicum, quod ipsi 
noluerunt... pro reclinacione al. yychodu reci
pere, quam reclinacionem al. vychod ipsis... 
dabat 1479 AGZ XVII 177.

Wy chwacie *szybko wyjąć, wyrwać, eruere, 
er [per e :  Wych.vaczyl każdy rąką sz myszy, 
yedno Iudaschova ostała Rozm 548; ~  prze
nośnie: Yze ze wszego szmatku wichwaczyles 
mie (eripuisti me Psal 53, 9, Fl i Pul: witargl ies 
me) M W  3b; ~  od zmysłów wychwacony 
*pozbawiony czucia, kontaktu ze światem real
nym, przeniesiony w stan ekstazy, in eestasi 
existens : In tali sublimissima deuocione non 
fuit (sc. beata virgo Maria) mente alienata nec 
corpore debilitata, cum tamen alii sancti ex 
eadem deuocione raptim et ad momentum eis 
concesse debilitati et in extasim rapti, od smy- 
slow wychwaczeny, legantur XV med. SKJ V 279.

Wychwalić, Wyfalić 1. 'opisać czyjąś dosko
nałość, wyrazić uznanie, podziw, laudare, laudibus 
ejferre : Si lingwis hominum loquar..., adhuc 
laudem dei genitricis et excelenciam virginis 
Marie ad plenum nequeo comendare yyfalicz 
XV p. post. R XXIV 374.

2. 'postanowić, constituere, statuere : Z e... 
pan łan, xandz mazowesski. . . ,  takye czlonky 
i wstawyenya na roczech yyelikich... yichwalil 
i ykonczil, i srzandzil Sul 91.

Wy chytrzyć *okazać się sprytniejszym, dzięki 
chytrości umknąć z rąk wroga, aliąuem astutia 
superare, dolo hostem evadere5: Hic (sc. homo) 
mihi (sc. diabolo) proch dolor mirabiliter iam 
euasit yichitrzil Gn gl. 102b.

Wyciąć f o r m y : inf wyciąć Sul 59; ~  praet. 
3. sg. m. wyciął Sul 69; ~  pląperf 3. sg. m. wy
ciął był Sul 48; ~  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie 
wycięto EwZam 298.

Z n a czen ia : i. fuderzeniem siekiery itp. od
dzielić od całości, ściąć, wyrąbać, excidere, 
abscindere, amputare': Vstawyami, ysz gdiby 
ktho dąp porąbyl w gymyenyy drygego..., 
vyną... themv zaplaczycz (m a), w czygem 
gymyenyy yicząl byl (in cuius dominio sunt 
incisa) Sul 48; Vszelkne drzeyo, chtore nye 
czyny ovocza dobrego, bądzye yyczyatho (exci- 

i detur Mat 3, 10) EwZam 298.
2. fostrym narzędziem na drzewie zrobić 

znak, naciąć, incidere, insculpere : Snamyą abo 
czosn na drzewye... wyczącz (excidere, Dział 58: 
wyrąbycz) yma Sul 59; Gdze snamyą yczynyl 
abo na drzewye wycząl (Dział 59: gdze znak 
yczynyon) Sul 69.

3. dubium 'mocno uderzyć, np. batem, uszko
dzić uderzeniem, percutiendo offendere, excidere : 
Jako on mnye zastapyl drogą dobrovolną.. 
gdym yachal sz Warschevy... y konyeyy oko 
yyczak {pro yycząl ?) waschnosczy yako secz kop 
1492 ZapWarsz nr 1727.

Wyciądzać 'wziąć zastaw, zabezpieczyć zasta
wem, pignus capere, pignerare : Istius tenute 
litteras posuit castri Cracouiensis, que littere 
exprimunt al. omawyayą, quia inpignorauerunt 
al. wycządzano usque ad linem iuris 1485 
StPPP II nr 4293; ~  znaczenie niejasne: Jaco 
Yan gotow bil swe penandze s Potrkem wiczan- 
dzacz, a Potrek mu ne chczal k temu pomagacz 
1405 Kościan nr 265.

(Wyciągać) Wycięgaćfo rm y: praes. ind. 3. sg. 
wyciąga Sul 80. 108; 3. p l  wyciągają Sul 47; ~  
part. praes. act. adi. wyciągając XV med. SKJ 
I 65; ~  inf wycięgać Sul 38, OrtRp 12,4, 
XV ex. PF V 20, etc. ; ~  praet. 3. sg. m. wyciągał 
1471 MamKal 90; 3. pl. m. wyciągali Sul 103; ~  
condit. 3. sg. m. -by wyciągał ca 1500 GIKazB 
I 56; ^  part. praet. pass. n. sg. m. wyciągan 1466 
RRp XXII 20; — inf. pass. p l . f  być wyciągany 
Sul 99; ~  condit. pass. 3. sg. neutr. -by wycią
gano Sul 79.

Z n aczen ia:  1. 'wyciągać,pociągać, extrahere, 
eyellere, trahere : Wyczągacz elicere XV ex, 
PF V 20; Prolicere dalyeko wyczągacz ib.; 
Exemere wyczągacz vel othwarzacz ib. 23; 
Wyczągacz transvellere ib. 25; Revellere lyepak 
wyczągacz ib. 26; ~  (o jakiejś części instru
mentu muzycznego, de instrumenti musici parte 
ąuadam) 'przez pociąganie wydobywać dźwięk, 
trahendo sonum educere : Ipsius, gl. sc. mentis 
humane, est ordo veluti stilus, szwyąk, in mono- 
cordo, nam velut hic, g l  sc. stilus, trahitur, 
gl. tangitur wyczągan, sic sonus, gl. id est vox 
monocordi, efficitur 1466 RRp XXII 20.

2. 'pobierać, ściągać (należność, opłatę itp.),
56
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exigere, colligere ( tributa, debila/: Vstawylismi, 
abi... sząndza dla rzeczoney placzey przysząth 
daley czthirzech groszy nye szmyal viczągacz 
(exigere et recipere, Dział 27: aby... wząl) 
Sul 38; Gdysz w lywney przepasczy gest nyenasi- 
czona sądzą (leg. żądza), nyektorzy [w]wy- 
cząganyy pyenyądzy kończą nye kladącz, lako- 
mye sz vczązenym szkód wyczągayą pyenyądze 
Sul 47; *Obyszrzano gest thesz, aby za kaszdą 
żałobą, przeth sądem położoną, ... nye wyączey 
nysly geno pamyąthne wyczągano (exigatur) 
Sul 79; Vygymayąn syąn ot tego vstawyenya 
małe vyni..., ktoresz... ot skazanich w nycli 
mayąn bicz viczangani (in eisdem exigentur) 
Sul 99; Czy ysczy poziczacze takye dl uszny ky... 
vdranczayancz... troyakye albo czworakye dlya 
nyezaplaczenya długu... pyenyąndze viczyangali 
ot tich tho dlusznykow (pecuniam exigebant ab 
eisdem debitoribus) Sul 103; Viczangal exegit 
(unumquemque iuxta vires suas exegit tam 
argentum, quam aurum de populo terrae IV 
Reg 23, 35) 1471 MamKal 90; Mandavit (sc. im
perator) procuratori suo omnia necessaria sua 
sibi a suis pauperibus subditis ordinare ysby 
yyczyągal ca 1500 GIKazB I 56; ^  Dummodo 
tutor infancium pueroium de iure se submittit, 
tunc habet potestatern debita emoyere, yyczya- 
gacz (OrlMac 21, OrtOssol 26, 3: foldro- 
w acz)..., prout ipsi pueri facere possent, si 
annosi essent OrtRp 12,4; ~  Sustinetis enim, 
si quis yos in seruitutem rediit, si quis deuorat, 
si accipit, gl. sc. sustinetis czyrpycze drapyeszącz, 
yyczągayącz (II Cor 11, 20) XV med. SKJ I 65.

3. 'nakładać obowiązek, zobowiązywać, wyma
gać czegoś, exposcere, exigere : Gdy kthori 
kmyecz na lesze... wolą przymye, nye bądze 
mocz oney szwey roley, alysz yą yykopa, szobye 
rvszicz, ale yikopawszy może yczinycz,... czso 
zemske prawo albo oney dzedzyny pożąda 
a yicząga (sccundum quod his'... exquirit et 
exposcit, war. deposcit) przy yego ryszanyy 
Sul 80; Aczbi w czas wstał (sc. kmieć), telko ku 
placzenyu czinschu rocznego... obwyanzan ban- 
dzye, yako obiczay zemye thego chcze i vi- 
czyąnga (prout terrae consuetudo exigit et 
requirit) Sul 108; Wyczągacz expetere XV ex. 
PF  V 22.

Wyciąganie *pobieranie, ściąganie (należności, 
opłat), actus exigendi, extorquendi (pretia, solu- 
tiones/ :  Gdysz w lywney przepasczy gest 
nyenasiczona sądzą, nyektorzy [w]wycząganyv 
(ib. 103: yiczyanganyu) pyenyądzy kończą nye 
kladącz (extorsioni pecuniarum terminum non 
imponens) lakomye sz yczązenym szkód wy
czągayą pyenyądze Sul 47.

I Wyciągnąć fo rm y: praes. ind. 3. sg. wyciągnie 
I Sul 64, BZ Deut 30, 4. Tob 6, 4, XV p. post. 

BednMed 1A; 3. pl. wyciągną Sul 108, BZ 
Deut 19, 12; ~  imper. 2. sg. wyciągni BZ 
Tob 6, 4, ca 1470 MamLub 109; ~  inf. wyciągnąć 
Sul29. 78. 100, etc.; ~  praet. 1. sg. m. wyciągną
łem 1471 MamKal 275; wyciągiem XV med. 
SKJRp V 284; -m wyciągnął 1471 ZapWarsz 
nr 1416; 3. sg. m. wyciągnął 1394 Leksz I 
nr 1886, 1427 Kościan nr 1274, Sul 109, etc.; 
f. wyciągnęła 1456 ZabUPozn 101; ~  condit. 
3. sg. m. (-)by wyciągnął Sul 64.109, 1500 ListTat 
174, Rozm 380; neutr. by wyciągnęło Rozm 295; 
~ part. praet. act. wyciągnąwszy 1444 R XXIII 
305, Rozm 343.

Z naczen ia: 1. eciągnąc wydobyć coś z czegoś, 
extrahere, trahendo educere, ewllere5: Alye kędy 
przeth ksądzem arczibyskvpem ten vczynek szą 
przygodzyl, tho gest, yszby myecz... ktho wy- 
czągnąl (quod... gladium aliquis extraxerit, 
Dział 49: aczlyby... dobył kto myecza),... 
vyną szethmnadzescza zaplaczicz ma Sul 64; 
Gdze przeth slachczyczem ktho myecz... vy- 
czągnye (gladium... extraxerit, Dział 49: brony 
dobądze) ib.; Iestlibi az do progv nyebyeskyego 
bilbi rosproszon, odtood czo viczognye (inde te 
retrahet) pan bog twoy BZ Deut 30, 4; Ktorego 
myedzy vamy oszyel albo vol vpadl v studnyą, 
azalyby yego natychmyast nye vyczyągnąl (non... 
extrahet illum Luc 14,5) w dzyen svyąthy? 
Rozm 380; ~  z czegoś: Circa aliam cistulam 
zawyassha z gosdzyow *vyczagnyana 1455 
AGZ XIV 439; Posli (pro poslo) starosti tego 
myasta y vicz0gno gy s tego myasta vczeklego 
(arripient eum de loco effugii) BZ Deut 19, 12; ~  
na coś: Vfacy io (sc. rybę) za skrzele, wiczyogny 
k sobye (trahe eum ad te). A gdisz to vcziny 
(sc. Tobijasz), wicyognye io na suszo (attraxit 
eum in siccum) BZ Tob 6, 4; Yako yvsch bądzye 
napelnyona (sc. sieć) ryb, *vyczyegnawschy 
(R XXIV 86: wywlokwszi) na brzeg szyedzącz 
(educentes et secus litus sedentes Mat 13,48) 
y vybraly dobre w svoye sądy Rozm 343; ~  ^  
wyciągnąć komuś rękę 'uszkodzić przez gwał
towne szarpnięcie, może wyrwać ze stawu, 
erellere, elidere’ : Jakom ja yego nye obranyl 
anym yego othyechaw zaszyą szyą wroczyl..., 
rakym mv nye vyczyągnąl anym mv palcza 
vczyal 1471 ZapWarsz nr 1416; ~  (jezioro) 
wyciągnąć 'wyłowić ryby z jeziora, expis car i, 
pisces de lacu eximere* (?): Dobeslaus... pro 
lacu eciam eosdem evasit, veluti proposuerunt 
super... *Dobeslav, quod sibi lacum traxisset 
vicz0gnol 1394 Leksz I nr 1886; ~  (o suknie, 
de panno) 'oderwać się, oddzielić się, avelli,
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abrumpi: Nykt nye może przynydz (pro przy- 
szycz) piata sprostnego svkna kv staremv 
odzyenyv, bo by to sproschne svkno yyczyągnąlo 
szye od ovego starego (tollit enim plenitudinem 
eius a yestimento Mat 9, 16) y byłaby gorscha 
dzyvra nysz pyryey Rozm 295.

2. *pobrać, ściągnąć (należność, opłatę, pro
centy itp.), exigere, colligere (debita, tributa/ :  
Sandzaa... v̂ e mnyeyszich (sc. rzeczach) thylko 
tho dwa grossza wycząngną[ys]cz (exigendi) 
mocz ma myecz Sw/ 12; Na sandzech szedayąą- 
cy ... nyekthoree... strawamy clicyąącz (ucię- 
żyć) alybo za othkypyenye klopothv w pye- 
nyąądzoch... nyeczo yicyangnąącz (Dział 16: 
abo gynsze które dary wzącz) oth nych zząąda- 
yącz (extorquere ab eisdem cupientes), yako- 
kolye... nycz nye mayą wyni Sul 29; Ten isti 
slyachczicz... *pyrwischemu panu prze rzeczo
nego kmyecza ma przypandzicz a daley swoya 
prawa s ostatków, acz które kmyecz ma, 
yicząngnąncz ma (exigat) Sul 100, sim. ib. 103; 
Vstawyami, ze gdi nyektorego pana... przebi- 
wacz wsy yego drugego pana kmyeczya sbylbi,... 
panowye... poi kopi yiczyąngnan i vesmą 
(mediam sexagenam poenae percussionis exigant 
et recipiant) Sul 108; Myenyancz (sc. kmieć), 
ze taky pan nyesprawyedlywye bi takąn kopań 
ot nyego yiczyąngnanl y wzyąnl (quod... talem 
sexagenam ab eo exigit et recipit) Sul 109; 
Taky pan dowyedzye. . . ,  eze tho sprawyedly- 
wye... takąn summa pyenyandzi... yiczyangnąl 
y wzyąąl (exigit et recipit) ib. ; Vyczangnąlem 
(war. lub.: wzyal, yyczągnal) exegissem (quare 
non dedisti pecuniam meam ad mensam, ut 
ego... cum usuris utique exegissem illam? 
Luc 19, 23, SKJRp V 284: wicząglem) 1471 
MamKal 275; Extorquere yydrzecz, yyczyagnacz 
ca 1500 Er z  124.

3. 'wyruszyć w drogę, wyjść, egredi, exire : 
Quod u t... rex audiuit,. . . ,  missis satellitibus 
imperauit, ut episcopus [...] (in> ecclesiam 
traheretur whyczogli XV med. R XXIV 359; 
Vyczągny egredere (dixit ei: Egredete adversus 
omne regnum occidentis Judith 2, 5) ca 1470 
Mam Lub 109; Brath zyączya czessarza prze- 
kopskyego... wskazał do czesarza przekop- 
skyego... radzącz mv, yzeby tliim richley 
yyczyągnąl s Przekopy a czyągnąl kv Nyepry 
1500 ListTat 174; ~  (o kmieciu, de cmethone) 
wyciągnąć z dziedziny 'opuścić wieś swego pana, 
vicum domini sui deserere5: Jaco myne (pro mnye) 
then kmecz Woczech sz Koszkowa nye dal 
owcze dzelnye..., any sz mą wolą *wydzągnal 
sz dzedzyny 1427 Kościan nr 1274.

4. (o ręce, de manu) 'rozprostować sięgając

WYCIĄGNĄĆ

po coś, extendere aliąuid apprehendendo, porri- 
g e r e Qui (sc. Iesus) omnia fecit, ut manus 
nostre ad bona opera quasi non ligate libere 
extendantur yolnye były yyczągnyony XV med. 
SKJ V 260; Contra dci imperium extendit, 
yyczagnala, manum (ad ) fructum ligni yetiti 
1456 ZabUPozn 101; Vyczagnacz extendere 
ca 1500 Erz 124; Pyrvy czloyyek rozgnyeval 
mego oycza, yze yyczyągnąl rąką kv yego yablku 
Rozm 504.

5. *wycisnąć, wytłoczyć, wywabić, exprimere, 
elicere5: Fila favis cirpea ftoreis presso melJe 
prius collita fingimus nyczi s szitowia yczinione 
kwietnimi plasti, wiczangnawschi albo wisawschy 
slotkosez, oniasczone zwiami (leg. zwijamy) 1444 
R XXIII 305; Ve troye... nogą obyyn thą 
massczą, za trzeczym przyyyczym yznasch 
pomocz, ... bo yycziągnye ogyen XV p. post. 
BednMed 74.

6. list wyciągnąć 'uzyskać odpis (z akt, 
z ksic[g) , exemplaria deseripta (de libris, actis 
iudicii) conficere : Ysze sz popysow dzey 
przerzeczonych y sze ksząk nyekthorzy lystow 
myecz y wyczągnącz czasy podobnego ządayą 
(nonnulli literas habere et extrahere... cupiunt) 
Sul 78.

7. wyciągnąć (luk) 'przygotować do strzału, 
napiąć cięciwę, tender e, intendere (arcumy: 
Intendit arcum yyczyagnal, yypyal ca 1500 Erz 
124.

Wyciągnienie I. 'pobranie, ściągnięcie (na
leżności, opłat), actus exigendi, colligendi (debita, 
tributa/ :  Vstawylismi, abi... sząndza... we 
*mpnyeyszych rzeczach... geno dwa grosza 
wyczągnyenya (exigendi) mocz ymyey (Dział 27: 
ma wzącz) Sul 38.

2. eodejście, tu o kmieciu: opuszczenie wsi 
swego pana, exitus, de cmethone: actus \icum 
domini sui deserendi : lam dux debet mittere 
liberum exire, qui homo debet trahere cum suis 
supellectilibus... ad duas ebdomadas et fenum 
per quatuor ebdomadas post *viczyagnyeny 
1443 AG Z  XIV 74.

Wycie fgłośny, żałosny krzyk, ułulatus, clamor ’ : 
Wyczim eiulacione XV med. R XXII 40; Vyczie 
\iulatus (ascendebat ułulatus uniuscuiusque civi- 
tatis in caelum I Reg 5, 12) 1471 MamKal 64; 
Wycye ułulatus XV p. post. PF V 8.

Wyciec (o wodzie, de aąua) 'wydostać się 
skądś na zewnątrz, wypłynąć, effundi, effluere': 
Alye yoaa podlyg syego przyrodzenya prze- 
schedschy przez chysthy y vyczyek.la (fluens 
emanavit) dzyyramy przez chvsty Rozm 123.

Wyciekanie (o płynach, de rebus łiąuidis)
'wypływanie, wyciek (krwi), tu o menstruacji,
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effusio, fusio (sanguinis), hic de menstruiś: 
A profluuio od wyczekaną aut od wythoky 
(sic mundabitur, sc. femina, a profluvio sanguinis 
sui Lev 12, 7) ca 1470 MamLub 34.

Wycieńczyć *pozbawić sił, osłabić, extenuare, 
in f i r m a r e Vyczenczycz extenuare ca 1500 
Frz 124.

Wyciepnąć 'rzucić czymś, iacere, iactare : 
Jako ten *kmeythowic ne daw na boru czaszey 
(/cg. ciążej) na prawo y szekyra nan wycepnal 
y rana mu dal 1423 Kai nr 864, s/ra. /&.

(Wycierpieć) Wycirpieć, Wycirzpieć 1. 'znieść, 
wytrzymać coś przykrego, ferre, perferre5: Vicir- 
pal sustulit 1434 PF V 31.

2. wycirzpieć prawo 'odbyć karę nałożoną 
przez sąd, poenam a iudice impositam sufferre : 
Yako jest Pyotr kmyecz yoth na wtorky po 
pyrzwem rancoyemstwe y clodowan, a yusz bil 
wyczyrzpyal wsitko prawo 1428 Pyzdr nr 896.

Wycięgać cf. Wyciągać
(Wycięski) Wicięski prawo wicięskie 'prawo 

przysługujące temu, kto odniósł zwycięstwo 
w walce, ius yictoribus competens : Slyutuycye 
syo nad nymy, bocz so nye złapały gich (sc. dzie
wek) sinowye Benyamynowy prawem boiownim 
any wycyoskym (iure bellantium atąue victorum) 
BZ Jud 21,22.

Wycięstwo, Wicięstwo, Wyciężstwo f o r m y :
n. sg. wyciężstwo Kśw dr 7. 8; wicięstwo BZ 
Jud 11,36. II Par 25,8; wycięstwo ca 1428 
P F 1490,1444 R XXIII 301, XV p. pr. PFIV 615, 
etc. ; ~  g. sg. wyciężstwa 1461—7 Serm 307r; 
wicięstwa BZ Num 23, 21; wycięstwa XV p. post. 
R  XIX 98 \ ~  d. sg. wycięstwu Rozm 329; ~  
ac. sg. wyciężstwo Kśw ar 12; wicięstwo BZ II 
Par 26, 8; wycięstwo Sul 28. 94, XV med. Gl- 
Wroc 28v, etc.] ~  i. sg. wycięstwem Puł 118 
arg. 6; ~  /. sg. (na) wycięstwie 1444 R XXIII 
304; ~  ac. pl. wycięstwa 1471 MamKal 161. ~  
Postać wi- dajemy tylko tam, gdzie grafika 
pozwala na rozróżnienie wi- i wy-, w pozostałych 
wypadkach dajemy umownie postać wy-.

Z n a czen ia : 1. 'pokonanie przeciwnika
(zwłaszcza w walce), triumf, zwycięstwo, victoria, 
triumphus : Taco lud boży (przez an)gela 
uicozstuo odirzeli Kśw ar 12; Troiaka rech crola 
(mocnego po)cazuie: vstauichne uicozstuo, 
moc(ne włodyc)stuo, velike bogathstuo Kśw 
dr 7, sim. ib. dr 8; Viczensthwo palma ca 1428 
PF I 490; Wicziastwo victoria (tibi, Christe, 
sit cum patre... honor, virtus, victoria) 1444 
R XXIII 301; Homo fragilis vicit fortem ,... 
sed vnde est ista yictoria viczaszthwo XV 
p. pr. PF IV 615; Sic et Christus fecit, ut in 
perpetuum yictorie sue ostenderet triumphum

*wyczostwo XV med. GIWroc 28 v; Capite 
amputato, gloriantes ineąuitate illud super 
palum pro suo triumpho, wyczestwo, sceleris 
infixerunt ib. 31 v; Zwyok yiczostwa (clangor 
yictoriae) *krolewsgeko w nyem iest BZ Num 
23,21; Oczcze m oy ..., gdisz gest tobye poszi- 
czona pomsta y wycyostwo (yictoria) nad twimy 
nyeprzyiacyelmy BZ Jud 11,36, sim. ib. II 
Par 25, 8; Oglosylo syo gymyo gego (sc. Ozyja- 
sza) az do wschodu egypskego prze gego czoste 
wycyostwo (propter crebras yictorias) BZ II 
Par 26, 8; Pugna lupis, opponit oues..., palma, 
gl. yictoria yyczasthwo, diu dormit, gl. ąuiescit, 
id est nec datur lupis, nec ouibus 1466R X X II16; 
Coronas triumfales meruerunt coroni yiczasz- 
stwa 1461—7 Serm 307r; Caph wykłada sze 
schylyony, bo czlowek vstaly wyelykym wy- 
czyęstwem (fessus longa militia) zoda sze 
wzchylyczPw/118 arg. 6; Szwyathą krewthwego 
czyala yyczanszthwa czescz wszyala XV p. post. 
R XIX 98; Victus, gdysz sya yyczyastvo spelnylo, 
dyabolus fugit et accesserunt (sc. ad Christum) 
angeli ca 1500 GIKazB 1 26; Rąba gorayączego... 
nye zgaszy, aly yykaze kv yyczyąstw (leg. wy
cięstwu, ad yictoriam Mat 12,20) syoy sąd 
Rozm 329; Tegodlya daye (sc. Krystus) gnyeyly- 
yetn odpusczenye gnyevacz szye na szye, bo 
(pro by) szye nye oddalylo slayne yyczyazstwo 
dyable ib. 643; ~  'symbol zwycięstwa, oznaka 
odniesienia zwycięstwa, pokonania przeciwnika, 
signum yictoriae, triumphi : Super tropheum dic, 
na wiczianstwe swatczy, wimawiay, triumphum 
(pange, lingua, gloriosi proelium certaminis 
et super crucis trophaeo dic triumphum nobilem, 
ąualiter redemptor orbis immolatus yicerit) 1444 
R XXIII 304; ~  w błędnym rozumieniu łac. 
convicior jako convinco: Convicietur ygyastky, 
wyczanstwa bandzie czynił (non omni homini 
cor tuum manifestes, ne forte inferat tibi gra- 
tiam falsam et conyicietur tibi Ecclus 8, 22) 1471 
MamKal 161.

2. 'wygranie sprawy w sądzie, actus iudicio 
yincendi'. Y sz... nyekthorzy do sandow przy- 
szethwszy, przes baklywoscz... skaazanye a wy- 
cząnstwo (sententiam sive yictoriam) obikli 
odnoszycz Sul 28, sim. Dział 15; Gdi isczyecz 
na krziwem ziscze albo wyczyansztwo otrzima 
(si actor contra reum... triumphum haberet) 
Sul 94; (C)zastokrocz panowie moczarze dla 
sług... przed sąd (przychodząc) w rzeczach 
wyczasstwo (sententiam seu yictoriam) otrzy- 
mayą nyesprawnye Dział 48.

Wycięzca, Wicięzca fo rm y: n. sg. wicięzca 
BZ Jud 11, 24; wycięzca XV med. GIWroc 26r, 
Puł Hab 32; ~  d. sg. wycięzcy Sul 15; ~  i. sg.
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wicięzcą BZ Gen 32, 28; ~  n. pl. wycięzce 
Ort Cel 12. ~  Postać wi- dajemy tylko tam, 
gdzie grafika pozwala na rozróżnienie wi- i wy-, 
w pozostałych wypadkach dajemy umownie po
stać wy-.

Z n a c ze n ia : 1. kto pokonał przeciwnika
(zwłaszcza w walce), wygrał bój, osiągnął zwy
cięstwo, yictor, triumphatoF: O, quale gaudium, 
quod filius dei quasi quidam palatinus, wycescza, 
debellata omni potestate dyaboli hodie resur- 
rexit a mortuis XV med. GIWroc 26r; Za- 
prawd0, kyedisz gesz przeczyw bogu bil, tym 
pak wyocey przeczyw ludu bodzesz wyczyosz- 
CZ00 (contra hommes praevalebis) BZ Gen 
32, 28; Czso pan bog nasz wycyoscza (yictor) 
odzerszal, dostanye syo k naszemu gymyenyv BZ 
Jud 11, 24; Na wyssokoszczy moye powyedze 
mye wyczyęszcza (yictor Hab 3, 19) w psalmyech 
spyewayoczego Pul Hab 32; ~  'wygrywający 
w grze, qui ludo aliąuem viciP: Gygrayącz kostki 
na pożyczki..., nye powynen wycząnsczy (vi- 
ctori) kv doszyczyczynyenyy Sui 15.

2. 'ten kto wygrał sprawę w sądzie, qui iudicio 
ałiquem viciP: Wyczascze yictores OrtCel 12.

1. Wyciężać 'wziąć w zastaw, zająć sądownie, 
pignus capere': Dominus castellanus Sanocensis 
pro penis suis... debet expignorare al. *wy- 
częnsąncz in piefatis bonis 1446 AGZ XI 267.

2. Wyciężać czy Wiciężać *pokonywać prze
ciwnika, wygrywać bój, odnosić zwycięstwo, 
vincere, triumphare : Otho yczyekayczye przed 
szwyathym krzyzem sthrony, wyczyaza yako 
lyew z rodzayy zydowskyego Naw 186.

Wyciężność czy Wiciężność 'pokonanie prze
ciwnika, wygranie w boju, zwycięstwo, victoria, 
triumphus : Fornicem triumphantem, id est 
yictorie coroną wyczaznosczi (war. lub.: corona 
v<y>czeszną, mamotrekt mikulowski: korunu wi- 
tieznu, BZ: chorogew wycyoszno; quod yenisset 
Saul in Carmelum et erexisset sibi fornicem 
triumphalem I Reg 15, 12) 1471 MamKał 66.

Wyciężny, Wiciężny fo r m y : n. sg. m. wy- 
ciężny Rozm 830; f. wyciężna XV p. post. 
GIDom 59; ~  g. sg. f. wyciężnej XV med. 
R XXIII 279; ~  ac. sg. f. wiciężną BZ Num 
15, 5. 8. I Reg 15, 12; wyciężną ca 1470 Mam- 
Lub 154; ~  n. pl. m. wyciężni Rozm 93; ~  
ac. pl. f  wiciężne BZ II Par 7, 1; ~  /. pl. (na) 
wiciężnych BZ I Par 15, 21. ~  Postać wi- da
jemy tylko tam, gdzie grafika pozwala na roz
różnienie wi- i wy-, w pozostałych wypadkach 
dajemy umownie postać wy-.

Z n aczen ia: 1. 'związany ze zwycięstwem, 
dotyczący zwycięstwa, ad victoriam pertinens, 
triumphaliś: Vrbis yictorialis yyczazney XV

med. R XXIII 279; Wiwyesyl (sc. Saul) sobye 
na czescz chorogew wycyoszno (fornicem trium- 
phalem, MamLub 66: corona v<y)czeszną, war. 
kal.: coroną wyczaznosczi) BZ I Reg 15,12; 
Ale Mathatias... a Ozaziu na skrzidlech 
przegodaly a na *wycyoznich goslyach (in 
citharis pro octava canebant epinicion, Stary 
Testament warszawski: na yitieznych huslech) 
BZ I Par 15, 21; Hodie triumphale, wyczaszna, 
yexillum eterni regis erectum est XV p. post. 
GIDom 59; ~  w etymologizującym tłumaczeniu 
łac. yictima: obiata wiciężna, wyciężna 'ofiara 
składana przez Izraelitów bogu, sacrificium deo 
a ludaeis immolatum: Vino ku zapalonym 
obyatam tesz myari da na offyero zapalno albo 
na obyato yiczoszno (in holocaustum sive in 
yictimam, Biblia taborska: na obiet witiezny) 
BZ Num 15,5, sim. ib. 15,8; Sstopyl ogen 
z nyeba y zdzegl obyati palyone y wyczyozne 
(yictimas, Biblia tabor ska: obieti... witiezne) 
BZ II Par 7, 1; *Vyczyąsnye obyati (mamotrekt 
mikulowski: witiezne obieti) yictimas (yictimas 
pro salute voyi Prov 7, 14) ca 1470 MamLub 135.

2. 'zawsze zwyciężający, niezwyciężony, invic- 
tus, insuperabilis : Wycząsną yictricem (yictricem 
manum tuam laudaverunt Sap 10, 20) ca 1470 
MamLub 154; Yako szye nye mogły odyącz 
naschy bogoyye, ysch szą zawsche yyczyasny 
a nyeprzemogączy (qui semper tamen invicti 
permanserunt) ? Rozm 93; Yze on (sc. Krystus) 
yest moczarz yyczyąsny nad nyeprzyaczyelem 
boyyyączym ib. 830.

Wyciężstwo cf. Wycięstwo
1. Wyciężyć 'pobrać, ściągnąć (należność, 

opłatę, daninę), exigere, colligere (debita, tri- 
bu ta /:  *Wyczoszona exacta ca 1428 PF I 489.

2. Wyciężyć czy Wiciężyć 'pokonać przeciw
nika, wygrać bój, odnieść zwycięstwo, vincere, 
debellare adversariurn : Vyczezy [...] nad nye- 
przyaczelem pysnem 1413—4 JA XIV 503; 
Wyczaszycz defendere 1447 R XXII 41. ~  
Cf. Przewyciężyć, Zwyciężyć, Przewyciężać, 
Zwyciężać.

Wyciosać fo rm y: imper. 2. sg. wyciesz BZ 
Ex 34, 1; — praet. 3. sg. m. wyciosał BZ Ex 34, 4; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. wyciosany Rozm 66; 
g. sg. neutr. wyciosanego BZ II Par 34, 11.

Z n aczen ie: 'oddzielając cięciem zbędne części 
uformować, ociosać, excidere, exsculpere, secando 
efficere1: Wyczyesz sobye dwye czcze kamyenne 
(praecide... duas tabulas lapideas) BZ Ex 34, 1; 
Wiczyosal Moyszesz dwye czczye kamyenne 
(excidit... duas tabulas lapideas) ib. 34,4; 
Ony dały ge (sc. pieniądze) rzemyoszlnykom 
a wapyennykom, abi kupyly kamyenya wicyo-
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sanego (lapides de lapicidinis) BZ II Par 34, 11; 
Wyczossal excidisti (excidisti tibi hic sepulcrurn, 
excidisti in excelso memoriale diligenter, in petra 
tabernaculum tibi ls 22, 16) ca 1470 MamLub 
189; Tocz yest kamyen *vydzony ('widzenia5) 
krolyem yyelykyem (widziany), z góry przez 
rogv (pro rąkv) vyczyosany (hic est lapis yisionis 
regi magno visus, qui fuit sine manibus de mon- 
tibus excisus) Rozm 66.

Wycir(z)pieć cf. Wycierpieć
Wycisk cser, caseus, lac coactum atque expres- 

su m : Laboriosus Jacobus... condempnauit... 
nobilem Nicolaum... pro... cista, sexagena pe- 
cuniarum, in ipsa existentibus, septem caseis al. 
wyczysky 1496 StPPP II nr 4459.

Wyciskać 1. 'odsuwać, zwalczać, tollere, adi- 
m ere : Teth wykłada szye dobre albo wy- 
czysznyenye, bo tu molwy o szmyerze, yaz wy- 
czyska smętek (excludit tristitiam) Pul 118 
arg. 5.

2. 'wyrzucać, wypędzać, usuwać (z majątku),  
aliąuem e bonis expellere, extrudere : Si Muzilo 
non protegeret ipsum Cola vel de possessione 
bonorum reprimeret al. yyczyskalby,... extunc 
alias noningentas marcas yadii succumbet al. 
przepadnye 1469 AGZ XII 327.

Wycisnąć f o r m y : imper. 2. pl. wyciśnicie 
XV med. R XXIII 270; ~  condit. 3. sg. m. by 
wycisnął BZ Lev 6, 2; 3. pl. m. bychą wycisnęli 
FI 67,33; ~  condit. pass. 3. sg. m. byłby wy- 
ciśnion 1466 AGZ XIII493,1471 AGZ XVIII 36,
1471 AGZ XIX 9, 1472 AGZ XVIII 52.

Z n a czen ia : 1. *przez silny nacisk wytłoczyć
jakiś znak, exprimere, imprimere5: Dragma vero 
est nummus inpressam, wyczisnone, habens 
ymaginem regis XV med. GIWroc 55r.

2. *usunąć, zwalczyć, tollere, opprimere : Dicit 
magister: Venienti accurrite morbo, id est dum 
nows est morbus, opprimite eum, wyczysznycze 
gy, et ąueratis remedia XV med. R XXIII 270.

3. *oddzielić, odłączyć, excludere, separare : 
Bicho wicysnoli ie (ut excludant eos, Pul: aby 
wyloczily ye), gisz kuszeni so srzebrem FI 67, 33.

4. 'wyrzucić z majątku, £ Z?<9/7/y eicere, expelle- 
re : Si Andreas per fratrem Iwaszkonis... 
de dicta medietate molendini... deprimeretur al. 
byłby wyczysnyon, extunc Iwaszko in totam 
suam partem molendini predicti... Andree 
intromissionem dare debet 1471 AGZ XVIII 36, 
sim. 1466 AGZ XIII 493, 1471 AGZ XIX 9,
1472 AGZ XVIII 52.

5. ewymusić oddanie, silą zabrać, eripere, 
vi auferre5: Dussa, która bi sgrzessyla a. . .  za- 
przalabi pokłady blysznego sw ego,... albo 
*ykradl, albo moczo nyeczso *wiczysnol (vi

aliąuid extorserit), albo nasylye *yczynyl..., 
nawroczy wszytko BZ Ley 6, 2.

Wyciśnienie *odsunięcie, odrzucenie, exclusioi 
remotio: Teth wykłada szye dobre albo wy- 
czysznyenye (exclusio), bo tu molwy o szmye
rze, yaz wyczyska smętek Pul 118 arg. 5.

Wyclenle 'uwolnienie nabywcy od roszczeń 
osób trzecich, zastąpienie nabywcy w procesie 
z powodu roszczeń osób trzecich, intercesja, 
zastęp, actus emptorem in iudicio a cuiusvis 
yindiciis liberandi, loco emptoris coram iudice 
de yindiciis alicuius respondendi : Jaco Potencia 
ronczila Jandrzichowy za swon czotko za 
wiczlene dzedziny Morawczewo 1400 Kościan 
nr 147; Theodoricus... recognoyit fideiussoriam 
Sandiuogio... pro liberacione a ąuolibet homine 
iuxta terre consuetudinem ylg. za wicz[e]lene 
1402 KsZPozn nr 861; Ysze Maczek ranczil za 
wrzeszene y za wyczlene dzedzyni 1412 Pyzdr 
nr 343, sim. 1421 Kościan nr 884, 1424 Pyzdr 
nr 764, 1425 Kai nr 702, 1429 Pozn nr 1521; 
Jacom ne srzadzyl ymeną v Maczka... y ne 
wszalem od nego rankoyemstwa na yiczlene 
dzedzyni 1427 Pozn nr 1268; Jaco czo na my a 
zalowal Jandrzey..., bych jemu lyst myal dacz 
na wyczlenye dzedzyni połowicze Czeradza 
N ow ego,... tego mu nye sznaya 1435 ib. 
nr 1454.

Wyclić fo rm y: inf. wyclić 1396 Leksz I 
nr 2102, 1401 KsZPozn nr 556, 1402 Pozn nr 544, 
etc.; ~  praet. 3. sg. m. wyclił 1393 Pozn nr 156, 
1402 ib. nr 529. 544,1405 ib. nr 769, etc. ; ~  condit. 
3. sg. m. -by wyclił 1404 Pozn nr 743; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. wyclono 1407 Kai 
nr 248; ~  praes. pass. 1. sg. m. -m wyclon 1407 
Kai nr 248.

Z naczen ie: 'uwolnić nabywcę lub rzecz
nabytą od roszczeń osób trzecich, zastąpić na
bywcę w procesie z powodu roszczeń osób trze
cich, emptorem yel rem emptam in iudicio 
a cuiusyis yindiciis liberare, loco emptoris coram 
iudice de yindiciis alicuius re sp o n d erea. czło
wieka: Quando Andreas dabit sibi Dobeslao 
yiginti marcas, tunc ipsum tenebitur liberare ylg. 
wiczlicz 1401 KsZPozn nr 556; Ysze Przesdref 
ranczil za Wancencza Czarnota Derszcoui. . . ,  
kedibi dobił poi Ponczina na Czarnocze, aczbi 
go Przesdref ne wiczlil, tedibi mu mai dacz 
*panacze krziwen 1404 Pozn nr 743; ~  od kogoś 
(z czegoś, o coś): Jako my pan sandza ranczyl 
za swo jotrew y za swego bratha, ysze myo mely 
wyczlicz oth kaszdego czloweka za trzy latha 
o to kupyo 1412 Pozn nr 870; Yako przi tem 
bili, gdi Boguchwał wyczlil Jandrzeya oth 
Yoyslawa z grzywny szyrokey, w yosz gy bil
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wianczil 1419 Pyzdr nr 615; ~  z czegoś: Czo 
me Potrek [.. .Jdy Woczecha, s tego me ne 
wiczlil 1393 Pozn nr 156; Czso mo wranczil 
pan woyewoda do Bcdzanti... w dzesancz 
krziwen zacladu, s tego mo wiczlil 1402 ib. 
nr 529; Jako raczil Dalebor XXXX grziwen 
Potrasszewi posagu, dwadzeszcza gothowich 
a dwadzescza viprawi, a wiprawa wieziono, 
a w gothowich dwdzestu (leg. dwudziestu) 
sastawona dwa sladi..., a tacom sze wszego 
wyczlon 1407 Kai nr 248.

b. rzecz: Swantopelk... debet partem heredi- 
tatis, quam tenuit in Tulcze, nobili Tuleczke 
eandem partem exbrigare vlg. wiclicz... et do
mina dare dieto domino pecuniam debet 1396 
Leksz I nr 2102; Fideiussimus... domino 
Mathie... abbati et suo conventui monasterii 
Lubinensis pro pueris... hereditatem Ierka 
nomine nuncupatam ad duodecim annos etatis 
eiusdem pueris advenientibus et post hac ad tres 
annos expagare vlg. *widicz (var. KodWP V 190: 
*wyczszlycz) ab omnibus hominibus utriusąue 
sexus 1411 BenLub 188; Quod nos Czerna... tam- 
quam... debitor principalis, necnon Olbracht... 
veluti fideiussor... fideiubemus... domino Ma
thie... (hereditatem) exbrigare, expagare, expe- 
dire, quod ylg. wyczlycz,... ab omnibus homini
bus 1411 KodWP V 192; Bartosz... promisit libe- 
rare al. wyczlicz ortum suum 1440 AcPosn I 63; 
Predictus Waschilo promisit solvere predictam 
pecuniam et exbrigare al. wyczlicz predictum 
leynwabir 1441 ib. 87; Iohannes... submisit se 
intercedere et exbrigare al. zastepycz, wyczlycz 
y wywarowacz propinquitatem ville Lubicz 
a quolibet homine ipsum impediente 1467 ib. 
409; Rex testificatur Iohannem, olim haeredem 
de Byenyno, recognovisse, quia fideiusserit 
Iohanni de Ostroróg... eliberare et expedire al. 
wyczlycz, hoc est wywarowacz dictam Benyno... 
pro 1400 florenos Hungaricales eidem Iohanni 
de Ostroróg venditam 1493 Matr II nr 222; 
Quia eundem mansum cum homine... tenetur 
cum eisdem, pro quibus fideiubet, expedire et 
exbrigare, al. wyczlycz y wywarowacz, a quolibet 
homine ipsum nobilem Nicolaum... impediente 
1497 StPPP VII 6; ~  komuś: Iaco czso Pachlerz 
mai wiczlycz dzedzino Velko Goro, tey mu ne 
wiczlil, a tego yest scodzen cztirdzesczi krziwen 
1402 Pozn nr 544; Jakom skodzen tego pyancz- 
dzeszant grziwen, czszo my Michał ne wiczly(ł) 
Zytoweczska 1416 Kościan nr 572.

Wycuchnąć czy Wyczuchnąć 'stracić przykry 
zapach, odorem malum amittere : Despumare, 
gl. extingwi wyczvchnacz, faleinuin, gl. vinum 
XV med. R XXIII 269.

Wycudzić *wyczyścić, wypolerować, elimare, 
expolire5: Wyczudzycz elimare ca 1428 P F 1 487; 
Wyczudzycz elim[in]are ca 1455 JA XIV 496; 
Pollite lanceas wyczvczczye (state in galeis, 
polite lanceas, induite vos loricis Jer 46,4) 
ca 1470 MamLub 217.

(Wyczerpać) Wyczyrpać 'wybrać, wydobyć 
skądś, eximere, exhaurire : Wyczyrpam excerpo 
XV p. post. PF V 30.

(Wyczerpawać) Wyczyrzpawać 'zużywać, wy
niszczać, rujnować, consumere, exhaurire : Lywną 
przepascz, yasz gymyenye viczyrzpawa (quae 
facultates exhauriat), vszmyerzicz ządayącz, 
vstawyamy Sul 68.

(Wyczerpnąć) Wyczyrpnąć 'wziąć, wydobyć 
skądś, tu w użyciu przenośnym, haurire, sumere, 
hic translate : Rore, quem ex fonte doctorum 
hauseris, gl. acciperis vyczyrpnąlby, flectentes 
indoctorum oitulos irrigare pocropy 1466 R 
XXII 12.

Wyczka bot. 1. 'wyka siewna, Vicia sativa L ! : 
Orobum, paliurus wiczka 1437 Rost nr 2716.

2. ptasza wyczka ' wyka ptasia, Vicia craccaL.*: 
Herba hircina, orobus sylyestris ptasza wiczka 
1419 Rost nr 5231; Herba hircina, saxifraga 
media, tetrahit, orobus silvestris ptasza wyczka 
1437 ib. nr 2473; Barba hircyna, saxifraga media, 
tetrahit, orobus siluestris, herba fetens, id est 
pthascha wyczka XV ex. GILek 59.

Wyczuchnąć cf. Wycuchnąć
Wyczynić 'być sprawcą, efficere, facere’: 

a. gwałt wyczynić 'zadać gwcdt, użyć przemocy, 
vim inferre5: Jeslibi ktho plinącz... jaz gwalthem 
wylomyl..., thakowi... od kazdei peisony, 
kthorem bi then gwalth yiczinyl (violentiam 
fecerit), ma zaplaczicz 1498 MacPraw VI 275; 
~  b. dosyć wyczynić 'zadośćuczynić, zaspokoić 
czyjeś roszczenie, pretensję, satis facere*: Jaco 
Janusz czo wsąl w Paska brog szitha, to mu gest 
za tho doszicz yiczinil, ysz mu dwadzescza 
grziwen scody otpusczil 1415 Pyzdr nr 435.

Wyczyrpać cf. Wyczerpać
Wyczyrpnąć cf. Wyczerpnąć
Wyczyrzpawać cf. Wyczerpawać
(Wyczyszczać) Wyczyściać 'czynić czystym, 

uprzątać, purgare, mundare : Omnes oppidani 
cum inquilinis tantum semel in anno tenentur 
riwlos et fossatam molendini purgare al. wy- 
czisczyacz 1447 BenLub 258; Ocziscyo ostatki 
domu Geroboamowa, iako wicziscyaio gnoy 
(sicut mundari solet fimus) asz do czistoti BZ III 
Reg 1 ,̂ 10.

(Wyczyszczenie) Wyczyścienie 1. 'usuwanie 
zmazy rytualnej, expiatio, lustratio : Aqua
lustracionis *yyczysczeną (war. kał.: yczisczona
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voda; aspergantur, sc. Levitae, aqua lustrationis 
Num 8, 7) ca 1470 MamLub 40.

2. *usuwanie skazy moralnej, expnrgatio, 
datio (animae/ :  Na syercza wiczisczyenye 
czworga trzeba XV med. i? XXII 243.

Wyczyściać c/. Wyczyszczać
Wyczyścić fo r m y : praes. ind. 3. sg. wyczyści 

EwZam 299; ~  inf. wyczyścić *SW 80, ca 1500 
124; ~  praet. 5. pl. m. wyczyścili RZ II 

Par 31,1; ~  condit. 3. pl. m. -by wyczyścili 
i?Z II Par 29, 15; ~  parć. praet. act. wyczyści w 
i?Z Lev 8, 15; ~  part. praeA pass. n. sg. m. wy- 
czyściony ca 1500 £rz 124; n. pl. m. wyczyszczeni 
XV med. R XXII 244.

Z n a czen ia : 1. 'uczynić czystym, usunąć 
nieczystości, purgare, mundare5: Vyeyadlo
w rącze yego a vyczyszczy stodołą svoyą (purga- 
bit aream suam Luc 3, 17) EwZam 299; Vy- 
czysczycz expurgare ca 1500 124.

2. *usunąć zmazę rytualną, expiare, lustrare : 
Poczyrpw krwye a omoczyw palyecz, dotknę 
(sc. Mojżesz) rogow *oltarowych wokol, gegosz 
wiczyszczyw (quo expiato) a poszwyoczyw 
przelege sbiteczną krew ku fundamentom gego 
BZ Lev 8, 15; Poswyocyly syo (sc. uczeni) 
y weszły podle przikazanya krolyowa a przika- 
zanya bożego, abi wicziscyly dom bozi (ut expia- 
rent domum dei) BZ II Par 29, 15; Expiare, id 
est expurgare, mundare vyczysczycz ca 1500 
Erz 124; Vyczysczyony expiatus ib.; ~  o znisz
czeniu obiektów kultu pogańskiego, de paganorum 
idolis tollendis: Wiszedl wszitek Israhel... a po- 
syekly lvgy, starły wisokoscy a ołtarze skaziły,... 
doiod owszem nye wicziscyly (donec penitus 
everterent) BZ II Par 31, L

3. eusunąć skazę moralną, animam mundare, 
mores corrigere : A takosch timi a takymi 
cztirmi obiczaymi wiczisczeny, blogoslawyen)' 
są tu na drodze, bo wydzą czistą wyarą boga XV 
med. R XXII 244.

4. 'oczyścić z zarzutów, tu z nagany szlache
ctwa, crimine liberum esse declarare, nobilem 
esse ostendere : Kmyecz nye bądze mocz kto- 
remv szlachczyczowy... slachathnosczy naga
ny cz ... Ale tho chczemy rosvmyecz... nye 
o thicłi (sc. ślachcicoch), którzy w myesczech 
bydlą,... gdysz thaczy mayą szą wyczysczycz 
(tales teneantur se expurgare) Sul 80.

Wyczyścienie cf  Wyczyszczenie
Wyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. wyje Park 

402; 3. pl. wyją 1466 R XXII 20; ~  part. praes. 
act. adv. wyjąc ca 1500 GIKazB 141; — inf. wyć 
1462 R XXV 270, 1466 R XXII 16, 1471 Mam- 
Kal 186.

Z naczen ie: (o ludziach i zwierzętach, de

hominibus et animalibus) 'wydawać głośne, 
nieartykułowane dźwięki, przeraźliwie krzyczeć, 
ryczeć, ululare, clamare, eiulare*: Vycz ululare 
1462 R XXV 270; Dum natura iubet natos, 
gl. filios, ylulare, gl. cłamare vycz, luporum 1466 
R  XXII 16; Viklad, vige, vya Park 402; Vycz 
(war. lub.: lkay) veula (pro vlula; ulula, porta, 
clama, civitas, prostrata est Philisthaea omnis 
Is 14,31) 1471 MamKal 186; Ille dyabolus 
statim mutavit se w sszaradnv gruboscz vyącz 
ca 1500 GIKazB I 41; Przykazał (sc. Herod) 
Salome..., aby przy yego smyerczy wschytky 
(sc. Żydów syny) kazała zabycz, aby wschytka 
zyemya żydowska, aczkolvye nyeradzy, były 
(pro vyly, u* i*a omnis Iudaea... plangeret) 
przyego (leg. przy jego) smyerczy Rozm 109; ~  
Saltant, gl. luxuriosi, et balant, gl. cantant vyą, 
querunt, vt tempora fallant 1466 R XXII 20.

Wydać, Wydać się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
wydam XV med. S K J I 70, ca 1470 MamLub 46, 
XV p. post. Kałużn 288, XV p. post. RozmPam 
473; 2. sg. wydasz BZ Deut 23, 15. Jos 2, 14, 
ca 1470 MamLub 273, etc.; 3. sg. wyda Sul 104, 
BZ Lev 26, 20, BZ Tob 10, 2, etc. ; 1. pl. wydamy 
ca 1470 MamLub 238; 3. p l  wydadzą Sul 76, 
Ort Mac 92, OrtOssol 18, 2, etc.; ~  imper. 2. sg. 
wydaj BZ I Reg 14, 41, ca 1470 MamLub 72. 225;
l .p l.  wydajmy XV med. SKJ 1 72; 2. pl. wydajcie 
XV med. SKJ I 101, BZ Deut 1, 13. III Reg 21, 
10, XV p. post. AKH  VI 445; -  inf. wydać 1399 
TPaw IV nr 6121, 1400 StPPP VIII nr 9699, 
1407 RtGn nr 175, 1441 AGZ XIII 108, etc. etc.; 
~  praet. 1. sg. m. wydałem 1421 Kościan nr 885. 
885 a, 1422 ib. nr 954; jeśm wydał 1413 Kościan 
nr 503; -(e)m wydał 1420 MMAe VIII 460,1423 
AKPr VIIIa 46, 1427 Kościan nr 1287, etc.; 
f  -(e)m wydała 1433 Pozn nr 1428; 2. sg. m. 
-ś wydał M W 78a; neutr. -(e)ś wydało Rozm 447; 
3. sg. m. jest wydał 1423 AKPr VIII a 46, XV tx . 
R XIX 88; wydał 1393 TPaw IV nr 106, 1399 
Kościan nr 129, 1400 TPaw IV nr 6685, etc. etc.; 
f .  jest wydała 1420 Kościan nr 788; wydała 
1406 Kai nr 161, 1413 Kościan nr 498, 1420 ib. 
nr 788, etc.; 2.pl. m. wydaliście 1438 R X X II359, 
XV p. post. AKH  VI 445, ca 1500 GIKazB I 
79—80; 3. pl. m. wydali są Gn gl. 101 a; wydali 
OrtMac 21. 123. 136, OrtOssol 90, 1. 100, 2, 
Rozm 16;/. są wydały BZ Gen 1, 21; ~  pląperf. 
3. sg. m. wydał był BZ II Par 30, 24; 3. sg. f .  
była wydała Rozm 18; ~  condit. 1. sg. f .  bych 
wydała XV p. pr. R XVI 347; 3. sg. m. (-)by 
wydał Sul90, OrtMac 54, D ział48, etc.; 1 .pl. m. 
bychom wydali BZ Gen 29, 26; 2. pl. m. -byście 
wydali 1449 R XXV 163, XV med. SKJ I 55;
3. pl. m. (-)by wydali Gn gl. 70a, Sul 104,
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OrtMac 101, OrtOssol 75, 3; ~  part. praet. act. 
wydawszy Sul 45—6, 1471 ZapWarsz nr 3048, 
Rozm 759; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wydań 
BZ II Esdr 9, 39, OrtMac 84, ca 1470 MamLub 
204, XV ex. S K J1 145;/. wydana 1403 KsZPozn 
nr 1270, 1407 Pozn nr 618, 1416 AKH  III 315, 
etc.; neutr. wydano 1440 Czrs s. LXXXIII, 
OrtMac 32, 1491 RKJŁ VII 57; g. sg. m. wyda
nego ca 1470 MamLub 50, M W  64a; /. wydanej 
Sul 99; ac. sg. f. wydaną 1424 Kai nr 990;
i. sg. f . wydaną 1402 TPaw IV nr 773, Sul 5; 
/. sg. f. (na) wydanej 1428 Kai nr 1020; n. pi. m. 
wydani 1476 AKLitRp III 108;/. wydane Sul 57; 
neutr. wydane Sul 74; g. p l . f  wydanych Sul 57; 
~  inf. pass. sg. m. być wydań Dział 4, 1484 
Reg 706. 723; /  być wydana 1498 MacPraw VI 
274; pi. neutr. być wydana Sul 8; ~  praes. 
pass. 1. sg. f . -m wydana 1469 ZapWarsz 
nr 1271; 2. sg. m. -ś wydań XV ex. Kalużn 292; 
3. sg. m. wydań jest ca 1420 R XXV 229, XV 
p. post. RozmPam 474; jest wydań Rozm 735; 
/  jest wydana 1420 TPaw VII nr 1655; neutr. 
jest wydano 2?ZNum 36, 6; ~ fut. pass. 3. sg. m. 
wydań będzie 1471 MamKal 136; będzie wydań 
OrtOssol 69, 4, D ział4, ca 1470 MamLub 136; ~  
praet. pass. 3. sg. f. była wydana 1424 Pyzdr 
nr 1003, 1437 ib. nr 1156; ~  condit. pass.
3. sg. m. byłby wydań 1498 MacPraw VI 274; 
-by był wydań Sul 62. 69, Dział 61; neutr. -by 
wydano OrtMac 110, OrtOssol 12,2. 19,4, 
etc.; wydano by było ca 1428 P F I 480; 3. pl. f. 
-by były wydany Dział 53.

Z n a czen ia : I. 'dać, dare9: 1. 'dać, pozwolić 
zabrać coś z mienia własnego, przekazać kogoś, 
coś komuś na pewien czas lub na własność, 
powierzyć, podarować, też zwrócić kogoś, coś 
(nieswojego), oddać kogoś, coś komuś, odesłać, 
dare, tradere, edere, reddere, offerre : a. o rze
czach, de rebus: Yako ten copecz, czszo Yanusz 
on zalowal, tego mu wsitka pyancz bracze ne 
widala 1413 Kościan nr 498; Tradidit eum 
Valeriano prefecto, ut aut thesauros prodat, 
w ydal,... aut diversis eum faciet interire 
suppliciis ca 1430 GIKazB II 22; Cuttis bouis... 
aput viceadvocatum... reposita fuit... et vice- 
advocatus exdedit eam al. widal yą 1450 Przem II 
nr 798; Yzaly Gabelus vmarl y nye wye, kto 
pyenyodze gemu wida (putasne Gabelus mor- 
tuus est et nemo reddet illi pecuniam)? BZ Tob 
10, 2; Jako mnye pany stara swymy {leg. z swy
mi) dzeczmy lystu nye yydala 1461 ZapWarsz 
nr 1121; Esch Paweł myal tho widacz Marczi- 
now j..., czo w posswye badze[sch] 1469 ib. 
nr 1109, sim. ib.; Vydal protulit (vasa templi 
d e i,... protulit Cyrus rex de templo Babylo-

nis I Esdr 5, 14) ca 1470 MamLub 101; Yeslyby 
szie przidalo, yszby mv pan bog dal przydz 
ku szd.rowyy, thedy on tho nyemoczny ma thako 
wyelye do pyski dacz, iako yyelye yemv s pyski 
yydano 1491 RKJŁ VII 57; Yako Marczyn... 
nye vydal sbroye kopyynyczey... czelathnykowy 
memv 1498 ZapWarsz nr 1883; ~  'dać jako 
posag lub wiano, dotis nominę dare*: Yako 
Jagneska Szophcze, sv(e> dzewcze, yidala 
sedlisko w Souine... sza geg wiprawo 1406 
Kai nr 161; Jacom ya Stachnina posagu widal po 
dzewkach cztirdzesci kop... Ezo Stanisław 
Stachnina posagu widal po dzewkach cztirdzesci 
kop 1433 ZapWarsz nr 421; Ministerialis... 
recognovit, quod dotalicium Lazar non tradidit 
al. nye widal 1444 AGZ XII 132; Czokoly on 
(sc. opiekaldnik) za nyą wydal (ad matrimo- 
nium dedit) mazowy gey, to wszythko ma poycz 
w lyczbą y zostacz OrtOssol 29, 1, sim. Ort
Mac 26; ~  wydać coś w wagę 'wydzielić w nie
wielkiej ilości, parvas alicuius rei partes alicui 
tribuere5: Puscza na wasz taky glod, ysz dzesszącz 
nyewyasth bąda chleb swoy pyecz w gednem 
pyeczy a *wydaczą gy w wagą (reddant eos 
ad pondus Lev 26, 26) XVp. post. Kalużn 288; ~
b. o ludziach, przeważnie niewolnych, de homini- 
bus, praecipue servis: Miczek... confessus est 
Stanislao plebano... contra Johannem... pro eo, 
quod iusticiam denegauit facere cum homine 
suo dieto Staczel, nec tradere, widacz, eundem 
yoluit 1400 StPPP VIII nr 9699; Stanislaus...  
fideiussit Richliconi. . . ,  quod debet sibi homines 
suos profugos restituere al. widacz 1441 AGZ 
XIII 108, sim. 1443 TymWol 35, 1452 AGZ XIV 
345; Nye yidas panv parobka gego (non trades 
seryum domino suo), ktorisz k tobye yczecze 
BZ Deut 23, 15; Jakom ja Mykolaya, slugy 
jego, na *drodzye nye yal... anym do gynego 
opola yydal 1480 WolffOsadn 393; Qui {sc. Jaczko) 
uos cittat pro eo, quia uos non uultis sibi extra- 
dere al. wydacz mulierem ipsius non liberam al. 
nyewolną,... que mulier afugit sibi al. uczyekla 
1493 AkChelm 19; ~  dzieci wydać 'dać posag, 
wyposażyć, wywianować, dotare, dote donare9: 
Ma-ly człowiek dzyeczy a gedny wyposzazyl 
albo wydal (priores primitius a se exposuit, 
OrtMac 54: gdyby czlowyek dzyeczy gyedny 
wyposzaszyl albo wydal) OrtOssol 45, 4; —
c. o dobrach niematerialnych, de bonis abstractis: 
Tham nauka nąm yesth wydal {sc. Chrystus), by 
*braczczyv kasdj odpusczal gnyew, myerszączką 
y sle szyercze XV ex. R XIX 88; ~  'dać za 
zapłatą, sprzedać, vendere, venum dare9: Ja
kom wydal za pyąncz grzywem groschy schu- 
kna opatom pyrwym 1432 Kościan nr 1447;
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Jako Kochman.. .wydal za pyąncz grzywen posz- 
polythych schukna opalom ib. nr 1448, sim. ib. 
nr 1449; Jszem *vidalą kramnich rzeczy funtem 
othwazonich... Marczynovy... taco dobrich 
jaco pyancz grziwen 1433 Pozn nr 1428.

2. 'umożliwić komuś zabranie cudzej własności 
albo sprzedać cudzą własność, rem alienam alicui 
possidendam tradere vel vendere : Esz Dzirszek 
newidal Pawlowich coni ani gich utilitatem ha- 
bet 1393 TPaw IV nr 106, sim. 1400 ib. 
nr 6685, etc.; O które swynye Iocobjup] na 
myą zalowal, tichem ya nye widal 1423 AKPr 
VIII a 46; O które swynye Iacub na Chrczona 
zalowal, tich iest on nye widal ib. ; O ctore listi 
y peniadze Szadek na Stanisława zalowal, 
tich yemu ne widano 1440 Czrs s. LXXXIII.

3. 'dać ze specjalnym przeznaczeniem lub 
w pewnym charakterze, skazać na coś, przezna
czyć do czegoś, exhibere, exponere, ojferre, 
tradere5: Wydacz (in hoc cognovimus caritatem 
dei, ąuoniam ille animam suam pro nobis 
posuit I Jo 3, 16) 1449 R XXV 165; Obsecro 
v o s..., vt exhibeatis, gl. id est offeratis, corpora 
vestra, abyscze wydały, offyerowaly bogu czyala 
vasche, hostiam viuentem (Rom 12, 1) XV med. 
SKJ I 55, sim. 1449 R XXV 163; Si tradidero, 
wydam, corpus meum ita, vt ardeam, caritatem 
autem non habuero, nichil michi prodest 
(I Cor 13, 3) XV med. SKJ I 70; Ambulate 
in dileccione, sicut Christus dilexit vos et tradi- 
dit, wydal, semetipsum pro vobis oblacionem 
(Eph 5, 2) ib. 75; Ale Ezechias, kroi Iuda, 
widal bil (praebuerat) tenw sebranyv na to 
s wy oto tysyocz bikow BZ II Par 30, 24; Bądze 
wydań (war. kal. : yydan bandzie) patebit 
(doctrina sua noscetur vir, qui autem 
vanus et excors est, patebit contemptui Prov 
12, 8) ca 1470 MamLub 136; Producere, id est 
exponere ad occidendum wywiescz, vydacz 
(quem, sc. Petrum,...  misit in carcerem... 
volens post Pascha producere eum populo 
Act 12, 4) ib. 299; Boni multis tribulacionibus 
sunt exponiti vydany 1476 AKLitRp III 108; 
Wydasz gy (sc. zabójcę), asz vmrze (ab altari 
meo evelles eum, ut moriatur Ex 21, 14) XV 
p. post. Kalużn 283; Obtulistis, vydalisczye 
(Rozm 804: przyvyedlysczye), michi hunc homi- 
nem asserentes..., quod auerteret populum 
(Luc 23, 14) ca 1500 GIKazB I 79—80; -  do 
czegoś'. Jeslibi... lothr... bil poyman i bilbi do 
czwierdzei widan kxiązeczei (s i... detentus 
fueiit et traditus curiae ad carceres) 1498 
MacPraw VI 274; ~  komuś: Gdi są modlił 
w ogrodzę... stradzon, yanth i wydań iest ludu 
zydowskemu ca 1420 R XXV 229; Ta parrochia

ma bycz zaklyątą... tako dlvgo, alysz wynowa- 
czecz bądze wydań byskvpowy (episcopo tra- 
datur, Sul 4: byslcvpovi bandze podań) Dział 4; 
Wszdy wy no waczecz... ma bycz wydań (tra- 
datur, Sul 4: podań bancz) byskvpowy ib.; 
Paknyali odtychmyast ktorego tako nyepo- 
slusznego nam wydadzą ib. 8; Gdyby byl 
(sc. zbieg) yąt przez kogo naszego a nam wydań 
ib. 61; Anna szwyatha... bog przeyrzal... bycz 
sthara mathką Yeszusza my lego, Żydom wyda
nego M W  64a; Thedy czo narychley ma byczi 
poyyedzian y vydan kaczermisthrzovy 1484 
Reg 706, sim. ib. 723; Yesly yego gym nye 
wydam, nye *pozbedu szemianya ludskego 
XV p. post. RozmPam 473; Jesusz staioscze 
vydan XV ex. SKJ I 145; ~  (ku) czemuś: 
Pewna myesczcza sandom mayą bicz yidana 
Sul 8; Wydal (FI: dal iest) gradom (tradidit 
grandini) skot gich, y bydlyę gich ognyowy 
Pul 77, 53; Sicut enim ultro exibuistis membra 
yestra (sc. seryire)... iniquitati, bo yako... 
yidaliscze (sim. 1438 R XXII 359, GIWroc 49r: 
podały, SKJ I 101: dobrowolnyescze przypra- 
wyaly) stavy vasze sloszczy,... nunc exhibete 
membra yestra... infjustificationem tako nynye. . .  
yydaycze ku sprayyenyu (Rom 6, 19) XV p. post. 
AKH  V I445, sim. XV med. SK J1 101; -  na coś: 
Panye leżu ..., kthory... czalosz szwe na roz- 
magyte czyrpyenye wydal M W  78a; Płakałoby 
y ty (sc. miasto Jerusalem), ktorez mnye ve- 
szelysch tego dnya, lctoregozesz yydalo sve 
czyalo na yyelyką roskosch Rozm 447; ~  w ręce: 
Raczylesz yydacz szye w grzeschne rącze 
Naw 144; Wydam wasz (BZ: dani bodzecze) 
w raczę waschym nyeprzyyaczelom (trademini 
in manibus hostium Ley 26, 25) XV p. post. 
Kalużn 288 wydać kogoś za rękę *przeka
zać dłużnika w ręce wierzyciela, debitorem 
creditori praedem dare : Kyedy gosczya albo 
kthorego czlowyeką *wydadzv gosczyowy za 
rąką OrtOssol 69, 3, sim. ib. 18, 2, Ort Mac 92; 
Bandzely goscz gosczyowy... za rąnką wydań 
(OrtMac 93: bądzye... za raką dan) o dług 
(fuerit... pro debito responsus), tedywoythma 
mv gy wydacz (mittere debet, OrtMac 93: 
dacz)..., asz mv ten dług zaplaczy OrtOssol 
69, 4; Gdyby komy wydano albo podano 
z prawa (jego dłużnika) za raką (si yir... alicui 
coram iudice per manum datus foret) ib. 82, 1, 
sim. ib. 19, 4, OrtMac 110; — wydać (za mąż), 
za mąż wydać, w żonę wydać 'maritare, in matri- 
monio collocare : Multum gauderet parentela 
tota et maxime, si aliqua [esset] puella esset 
de progenię sua cop ulata, gdisby *svogo sostro 
yydaly, magno duci Gn gl. 70a; lasko et Agnes
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inierunt ad ecclesiam Poznaniensem et... obtenta 
absolucione Agnes, aggregans pueros suos ad se, 
Iaskoni patruo ipsarum, per presbiterum est 
copulata al. widana 1416 AKH  III 315, sim. XV 
p.pr. R XVI 330; Ysze Micolay... ne wydawał 
sostri, ale oczecz..., a tym *crzem szostram, 
cszo ye vidal, tim dal poszag 1420Pozn nr 987; 
Jaco Swachną yey oczecz za masz wydal, ale 
nye brath 1441 ZctpWarsz nr 707, sim. ib., sim. 
Sul 37; O *pozazenyv dzewek wy[wi]danich za 
mąsz Sul 57; Dzewky... za mąsz wydane 
(traditae copulae maritali, Dział 53: panna... 
za masz wydana) ib. ; Sy nowye albo syn pyrwey... 
zony... szostry swoye podług obyczayy zemye 
za mąsz vidadzą (sorores suas... maritabit) 
Sul 16; G di... slyachczycz... nyecziyąn dzyew- 
kąn... przes voley... rodzyczyelow wzyanthąn 
swemu przirodzonemu... w zonąn bi prawąn 
vidal (in uxorem legitimam tradiderit), tegdi... 
s gymyenya wlostnego yąn vipossazi Sul 90; 
Aczbi tha dzyewką albo nyewyastą braczya yey 
vidali (si... maritaverint) Sul 104; Vstawilismi, 
ize kyedikoli nyektori slyachczicz... dzewkąn 
swoyan vida za mąnsz (maritaverit), po yeyze 
*malzenstwye skonanyu, acz które gymyenye 
oczczisthe ostalobi, ... k ney nye bandzye 
sluschecz ib. ; Nye v nas tego wobiczaya, bichom 
mlodsyo pyrwey widaly za moz (ut minor es antę 
tradamus ad nuptias) BZ Gen 29, 26; Syost^y 
gdyby (n ie) były za masz wydany (quod so
rores non fuerint matrimonio copulatae), dzer- 
szawy... otrzymayą Dział 53; Yakom ya nye 
widana przesch oczcza... sza Mykolaya[ya] 
1469 ZapWarsz nr 1271; Jako oczyecz sz ma- 
czerza... wydawały Dorothya a wydawschi za 
cza(ś)cz gey doszycz ydzelaly 1471 ib. nr 3048; 
Jsze Jadviga, syostra nasza, oczem yydana 
1474 ib. nr 1388, sim. 1485 ib. nr 1561; ~  wy
dać się (ku czemuś), na coś 'zająć się 
czymś, poświęcić się czemuś, oddać się czemuś, 
alicui rei incumbere, studere, operam dare3: 
Aby theesz naszy slachcziczy... na riczerzstwo 
szą widawszy (strenuitate dediti), ky obronye 
krolyewstwa mocznyey czyyny bili Sul 45—6; 
Vacat vydal szą aut yal szą (war. kal.: yyd[zi]al 
schą; filius noster... commissationibus vacat et 
luxuriae atque conviviis Deut 21, 20, BZ: oddal 
syo iest obzaistwy y nyecistocze) ca 1470 Mam- 
Lub 51; Tesch była (sc. dziewica Maryja) 
vmovna, syyata... a wschytka szyą była yydala 
kv slvzbye boga wschechmogączego (dedita 
laudibus divinis erat tota) Rozm 18.

4. (o pieniądzach, de pecunia) ' wyłożyć na coś, 
zapłacić za coś, solrere, pendere pro aliąua re3: 
Iaco Janus ani gego szin ne caszal na potrzebi

mlinne yidacz panczy grziuen 1407 RtGn nr 175; 
Isze Voczech widal dwe grziwne na to zastawo 
wiszey nisz to, czso mu Paweł pozual 1411 
Pyzdr nr 326, sim. 1412 KsMaz I nr 1835; 
Jakoszm nat to pyancz grziwen, czszo my yo 
*Dzerzsrzecz yisznal, poldzewantynacze grzywny 
daley yeszm yidal 1413 Kościan nr 503; Yz yest 
Sdzichna... wydala na Trzebecz pyączdzesząd 
grzywen grossy dla cupyey a potem gedennacze 
1420 ib. nr 788, sim. ib.; Jaco nad wysnane 
Janussewo... yydalem L marcas na dzedzyna 
Morawczewo 1421 ib. nr 885, sim. ib. 885a, 
1422 ib. nr 954; Jacom wydal nath to dzedzycz- 
stwo dzeszancz grziwen y pancz grziwen Wocze- 
chowy 1427 ib. nr 1287, sim. 1432 ZapWarsz 
nr 389, 1435 KsMaz III nr 1386; Petrus... 
astitit secundum iudicium... super... Kun- 
rath... pro isto, quia sibi nye wydal piatów 
plenarie de ipsius villa 1449 StPPP IX nr 473.

5. 'oddać kogoś w ręce nieprzyjaciela, ujawnić 
miejsce czyjegoś pobytu, zdradzić kogoś, tradere 
aliąuem inimico, prodere3: Et illi timentes tradi- 
derunt, yidali szo, ei Judam Gn gl. 101 a; Jacom 
ya nye widal ksanszich ludzi nyeprzyaczolom 
na drodze sdradnye... Eze Andrzey nye widal 
ksanszich ludzy... sdradnye 1436 ZapWarsz 
nr 471; Proderem nunc ywsz bych vydala XV 
p. pr. R XVI 347; Dzyekvyą thobye, panye Yezv 
Kryszczye, kthorysz... od zdraycze Yvdasza 
poczalowanym widan XV ex. Kałużn 292; 
Vesely(li) szyą yschytky kxyąząta... tegodlya, 
yze Iudasch ym obyeczal vydacz y (leg. ji, 
sc. Jesukrysta) kromy a zastąpow Rozm 513; 
Bo *sym tvoy. . . ,  ten yest od svego zvolyenyka 
Iudascha vydan y zdradzon ib. 735; Zgrzeszyłem 
vydavschy y zdradzyyschy krev nyeyynną (tra- 
dens sanguinem iustum Mat 27, 4) ib. 759.

6. 'wyznaczyć kogoś do jakiegoś zadania, 
aliąuem ad munus ąuoddam gerendum designare3: 
Ysze Potrassius roczil za swego *bratta Potrowy 
y Jacubowy, ysz myal czirpicz prawo przetym zo- 
dzan (leg. przed tym sędzią), czo gim woywo[y]da 
yidal 1399 Kościan nr 129; Wydaycze z was 
(datę ex yobis) może m odre,... acz ge ystawyo 
wam kxyozoti BZ Deut 1, 13; Widaycye dwa 
mosza (submittite duos viros), sini Belyal, acz 
krzywe swyadeczstwo powyeta B Z lll  Reg 21,10.

7. 'urodzić, spłodzić, fructus ferre, proferre3: 
Stworzil bog wyeloribi y wszelko duszoo 
żywno y ruchayoczo, ktoro szo s szebe wodi 
widali (quam produxerant aquae) BZ Gen 1,21; 
Nye wida (non proferet) zemya plodv swego any 
iablon iablek BZ Lev 26, 20; Vidala protulit XV 
p. post. R XXIV 374.

8. 'wysunąć, wystawić, exponere, ostendere :
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Tego yest rozvm taky, bo kyedy vazą byyą, 
thedy vyda sve vschytko czyalo, a glovą skryye 
Rozm 602.

9. wydać się 'ujawnić swoje zamiary, myśli, 
zdradzić się z czymś, consilia sua prodere, 
ć/are5: Vydal sza propalavit seipsum XV p. post. 
PF IV 755; Iudasch boyącz szye, by szye thym 
nye vydal, kyedy yny pytały, yzby *zammylczal 
(ne tacendo videretur se prodere aliis interro- 
gantibus), rzeki...: Azalym ya ten, mystrzv? 
Rozm 549.

10. być wydanym z czegoś, za czymś 'otrzymać 
w posagu jakiś majątek, bona ąuaedam dotis 
nomine accipere5 (?): Jaco Adamowa matka 
vydana za Drogoczinem pizecziwo Besdrowscu, 
a Byesdrowsco przipadlo na Lesczino babko 
1407 Pozn nr 618; Iaco Anna... oczczem 
s gymyenya Michałowa vydana 1471 AKPr 
VIII a 56.

11. 'uczynić, sprawić, facere : 1. (o prawach, 
orzeczeniach sądowych, etc., de legibus, sententiis 
sim.) €ogłosić, obwieścić, podać do wiadomości, 
ustanowić, edere, edicere, promulgare : Quos 
(sc. testes) noluit audire Symon... dicens, 
quod non esset iota sic pronunciata per dominos 
vlg. wydana 1403 KsZPozn nr 1270; Jan 
y Jęndrzey... vczynily... szwego... procura- 
tora ..., postawayocz... wekuyscze ymyecz, 
czokoly przesz gich procuratora... actum 
wyrzeczono,...  gestum wydano et ordinatum 
fuerit y obrzondzono by bilo ca 1428 PF I 480; 
Gdzekoly klyanthi oth prawa..., tho gest 
klyantkwą szamym prawem vidaną klanth 
bąndąncz do cirekwe... wnidze Sul 5; Thim 
vstawyenym.. .wykładami skazyyącz, aby dany ni 
nyeporvszne a moczne szstacz myali any gym 
tho wadzicz ma, yszby przywyłyey na nye nye 
byl vidan (si privilegium... concessum non 
fuerit) Sul 62; Vstawyenya przes... pana Wlo- 
dzyslawa, króla polskego nawiszszego. . . ,  vlo- 
zona są thy tho nyzey popisana, a ...  na seymye 
wyelgem wszego krolewstwa vydane y wz[a]ya- 
wyone Sul 74; Gdyby yednemv vidano {OrtMac 
32: gdy... wydano) prawo, czo by nye lubyl 
OrtOssol 32, 2, sim. ib. 12, 2; ~  Bo gest to to 
prawo dzewek Salfaad od boga vidano (lex... 
a domino promulgata est, MamLub 46: 
promvlgo, id est sentenciam vydam, war. kal.: 
promulgo s[c]zaschą yą wydawam), zęby syo 
swadzbili s kim zechczo BZ Num 36, 6; Rzekły 
Ezdrze. . . ,  ab i przinyosl zakon Moyszesow, gen 
widan (quae tradita est) ot pana boga Israhe- 
lowy BZ II Esdr 9, 39; ~  orteł wydać, wydać 
wielkierz: Na tho ortel vydały przyszyąsznyczy 
Ort Mac 21; Ortel na tho wydań na rzecz oney

panyey ib. 84; Mozę myasto, szlowye raczcze, 
s poszpclsztwem... czynycz albo wydacz wyel- 
kyerz ib. 100; Raczcze nye mogą żadnego ortela 
wydacz (nulłam sententiam edicere debent, 
OrtOssol 75, 2: wydawacz) ib. 101; Tedy ony 
mayą ten ortel wydacz (sententiam debent 
inferre) OrtOssol 71, 1, sim. Ort Mac 95; ~  wy
dać osądzenie, sąd, (sąd), skazanie wydać 
'osądzić, rozstrzygnąć jakąś sprawę, sententiam 

ferre, edere': Pyotr żałował przecziwko łanowy 
sządzy, ysze... nyesprawyedływe a nyerownye 
skazanye przecziwko gemv yawno vidal (iniu- 
stam et miquam sententiam... promulgavit) 
Sul 40; Panye bosze israhelski, widay sod (da 
indicium)! BZ I Reg 14, 41; Decreto wydanego 
sądv (qui autem superbierit nolens oboedire 
sacerdotis imperio... et decreto iudicis, morietur 
homo iłle Deut 17, 12) ca 1470 MamLub 50; 
Responde mihi iudicium vyday sząnd (II 
Reg 12, 1)! ib. 72; Vydadzv proferunt (ecce 
servus m eus,... iudicium gentibus profeiet 
Is 42, 1) ib. 197; O tern, yako *zyona Pylatowa 
posłała ku Pylatowy szwoye szluge rzekąncz..., 
yszby przeczyw yemu sądu nye wydal (Mat 
27, 19) XV p. post. RozmPam 474; Wyda-ly-cz 
sąd przyeczyw temu czlowyeku, zagubyon ben- 
dzye ib. 475; Baczysch, yze prze to pytanye nye 
chcze {sc. Kajfasz) vydacz ossądzenya Rozm 726.

2. *przedstawić ustnie lub na piśmie, wypo
wiedzieć, dicere, exponere, e d ic e r e Tedy pyta 
dałey: Mogaly tako stoyącz strofowacz ortela? 
Wydadzą mv {OrtMac 32: thedy mu rzeka): 
Mozesz stoyacz OrtOssol 32, 3; Vyda proponat 
(proponat, sc. deus, aequitatem contra me 
Job 23, 7) ca 1470 MamLub 122; Pr oponę 
wyday, wiłoss (fili hominis, propone aenigma 
et narra parabolam ad domum Israel Ezech 17,2) 
ib. 225; O tern, y<a>ko pyrvy {sc. radca) svą 
radą vydal, kakoby Iesucrista vmorzyly Rozm 
583; ~  (o rocie przysięgi, de formula iuris 
iurandi) 'wygłosić stronom formułę przysięgi do 
powtarzania, iuranti formulam iuris iurandi 
pronuntiare, ut repetat': Gdi k to... przes 
vlostną przissangą... przissyąnzee, a gdisz 
forma przissyangy yemu... vidaney (formam 
iuramenti sibi expositam) obiczayem dostatecz
nym virzecze, tegdi... rzanczcza... przissyan- 
gayąnczego... navczicz ma, abi swoyan przi- 
ssyangąn przewyodl w vczinek Sul 99; Woźny, 
aczby wydal gynaczey przysyągą swiathkom 
(si... aliter... diceret testibus, Sul 63: gdyby...  
woźny gynako rothą przysągy mowyl swyath- 
kom), nysz yako mv bądze przykazano..., tedi ma 
bycz slozon Dział 48; Iudicium ministeriali per 
notarium rotham fecit legere, extradere al.
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vydacz 1498 AGZ XVII 348; ~  (o dokumencie, 
de litteris publicis) 'wystawić, sporządzić, ć/tfre, 
Cć&re’ : Jaco ten list, czsso gy Lyssek dal na sszą 
posnanskyemv (sc. panu), ten vissedl... s gego 
wyedzenym a ne widal go poznansky potayemno 
1420 Kościan nr 815; Tegom wschego... piaw 
a ginako tego zapissa albo compromissa-m nye 
widal, gedno yakom gy z minuti przet królem 
czedl y oprawił 1420 MMAe VIII 460; Isz ten 
listh, czsso gy pan Abram... narzekl Henrico. . . ,  
then yest sprawny y pan Abram mv gy wydal 1432 
Kościan nr 1465; Temv lysthowy... burgrabyą 
nye chczal wyerzycz y poszlal ten lysth do 
Ffryburkv pytacz rądzecz, onyly ten lysth 
wydały (an ipsam extradissent) OrtOssol 100, 2, 
sim. Ort Mac 136; — 'przedłożyć komuś (prośby), 
(preces) alicui offerre, fundere : Wydamy (war. 
kal.: vydavamy, mamotrekt mikułowski: wzda- 
wame) prosternimus (prosternimus preces antę 
faciem tuam Dan 9, 18) ca 1470 MamLub 238.

3. (o drodze, de via) 'wytyczyć przez swoją 
ziemię drogę dla osób postronnych, transitum 
per terram suam alicui sinere : Quod... dominus 
Matheus... szaloyal super dominum Vlodko- 
nem ..., quia non debet dominus Vlodek 
eąuitare alia via, nisi ylg. yidano 1402 TPaw IV 
nr 773; Esz ta droga, czso pan Cruschuiczski 
*zalowan na Tworziana..., ta droga gesth 
wydana y geszdzil yo pan Cruschuiczski... 
dobrowolne wyschey trzech lat 1420 TPaw VII 
nr 1655; Yaco szwyacza, tha droga vidana, 
o ktorąsz Dzerslaw zaloval, Yan yydzersal 
szemska daunocz trzy lata v pokoyy 1424 
Kal nr 990; Jaco ta droga nye bila wydana ote 
trzydzeszanth lath any yo jeszdzono 1424 
Pyzdr nr 1003; Csom wszal vos y konye kxadza 
Oczyna..., tom wsal nye na wydaney drodze, 
ale w s{w)ey szkodzę 1428 Kal nr 1020; Yako 
ta droga nye bila przes role y przesz lanky hote 
trzydzesczy lat yidana do thwego m[y]lina 1437 
Pyzdr nr 1156; O którą drogą Falek na mya 
zalowal, ta mu tandy nye wydana, kandy on 
ykazowal 1437 ZapWarsz nr 691, sim. ib.; 
Quod sibi... Iohannes Mruk... debuisset de- 
monstrare semitam al. wydacz *sszczeszką 
meschną ad ecclesiam 1448 DokMp III 292; 
Po Swiąthkach wsem plinączem... w kazdem 
yazv... thes ma bicz wydana dziora (debet... 
dari foramen), kądibi plinącz mogli 1498 
MacPraw VI 274; ~  Yze Abram napyrva 
drogą kv yyerze vydal Rozm 395.

4. wydać kogoś 'pociągnąć kogoś do odpowie
dzialności, oskarżyć, aliguem accusare, deferre, 
in ius vocare5: Vstawyamy, aby oczczecz sza 
slego syna... nye czirzpyal. A thosz o braczey

rodzoney... wykładamy myecz dzirzecz, nyszly- 
by oczecz sz vyny synowey... vcząsthnyączą 
(pro vcząsthnyączy ?) w grzesze ganyebnem był 
vidan alybo bądącz obvynyon (criminose delatus 
vel accusatus) nye mógłby szą oczysczycz Sul 69.

5. wydać sąd 'zwołać sąd, iudicium comocare’; 
Kazał Pylat stolyecz... przygotowacz przed 
szwoym palaczem y przed wszyczkym ludem, 
*kdycz wydań yest wyelyky sząd na mylego Ihu 
Krysta XV p. post. RozmPam 474.

6. wydać ślad 'udzielić obowiązkowej pomocy 
sąsiedzkiej w ściganiu przestępcy, auxilium ferre 
eis, qui furem proseąuuntur5 ( ?): Jacobus... 
cum Floriano... habent terminum... pro furto 
dieto siad, quia noluerunt widacz siadu 1399 
TPaw IV nr 6121.

7. (świadectwo) wydać 'poświadczyć coś, po
twierdzić:, testari, testimonium dare’: Qui testi- 
monium perhibuit, vidal, verbo dei XV in. 
GIKazB II 113; Ten przyszedł na szvya- 
deczthvo, aby szvyadeczthwo vydal o szvya- 
thloszczy (ut testimonium perhiberet de lumine 
Jo 1, 7) EwZam 285, sim. ib.; Szvyadeczthwo-m 
vydal (testimonium perhibui Jo 1, 34), ysze then 
yest syn boszy ib. 301; Ysze nyepotrzeb mv 
było, aby chtho svyadeczthvo vydal (ut quis testi
monium perhiberet Jo 2, 25, Rozm 212: aby... 
dal svyądecztvo) o czlovyecze, bo on yyedzyal, 
czo było w czlovyecze ib. 304.

8. wydać się coś zrobić 'oświadczyć gotowość 
do czegoś, exhibere se aliąuid esse facturwri : 
Tesz Pyotr przyczągnąl lana kv sząndv rzeknącz, 
aby psczoly... szlodzeyske do swego domv 
yinosil, a tho yydal sze doswyathczicz chczocz 
(quod offerebat se probaturum) Sul 33; Pyotr 
przecywko łanowy położył skarzącz, ysz mv 
czthiri *rana zadał. Ale łan wysznal sze tho 
wczynycz thegodla, ysz rąnką bronną dom 
gego nagabal (sc. Piotr), a w them tho gemv 
m[y]acz albo szyostrą... yranil, yąsz reną... 
wydal szą doswyathczicz (fuisse obtulit se pro
baturum) Sul 34.

9. wydać się jako ktoś 'okazać się, uczynić się 
jakimś, se aliąuem exhibere, f ie n :  Wydal szą 
(sc. Chrystus) yaco grzesszny y yaco vbogy a yaco 
sługa 1448 R XXIV 351; In omnibus nosmetip- 
sos exhibeamus sicut dei ministros, vkazmy sze, 
wydaymy sze (GIKazB II 51: vid[y]awaymy) 
yako boże slugy, in multa paciencia (II Cor 6, 4) 
XV med. SKJ I 72.

10. wydać się eobjawić się, okazać się, wyjść 
na jaw , apparere, patefieri : Non tamen effe- 
rueat (sc. affectus), gl. non ebuliat, non debet 
esse nye ma szą yydacz 1466 RRp XXII 10.

11. wydać (się czemuś) 'zdać się na coś, zaufać
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czemuś, powierzyć się czemuś, se creclere, com- 
mittere\* Se tradidit, vidal, undis (tranąuillis 
primum trepidus se credidit undis) XV p. pr. 
7? XVI 344.

Wydanie f o r m y : /?. sg. wydanie XV wcć/. 
*SA7 I 75, ctf 1470 MamLub 236; ~  g. sg. wyda
nia ca 1428 PA I 487, BZ Ex 18, 15, ca 1500 
Er z 124; ~  d. sg. wydaniu Sul 16; ~  i. sg. wy- 
danim 1436 ZapWarsz nr 471; ~  /. sg. (po) 
wydaniu OrtOssol 73, 3.

Z n a c ze n ia : 1. 'danie ze specjalnym przezna
czeniem, w jakimś celu, skazanie kogoś na coś, 
oblatio, praestatio5: Fratres, ... ambulate in di- 
leccione, sicut Christus dilexit vos et tradidit 
semetipsum pro vobis oblacionem, g/. sc. dum 
occisus est in cruce dobrowolne wydanye na 
szmercz (Eph 5,2) XV med. SKJ I 75; ~  
*danie komuś za żonę, actus puellam in matrimo- 
nium collocandi : Dzewky... dorosłe a kv vy- 
danyv podobne (nubiles ad desponsandum) 
chowayą, nye chczącz gych za mąsz dacz Sul 76.

2. 'oddanie kogoś w ręce nieprzyjaciela, 
ujawnienie miejsca czyjegoś pobytu, zdradzenie 
kogoś, tradilio, proditio : Jacom ya nye widal 
ksanszich ludzi nyeprzyaczolom na drodze 
sdradnye any mim widanim szkodi mayo 1436 
ZapWarsz nr 471, s/m. zA.

3. wydanie sądu, sądowe *wyrok, orzeczenie 
sądu, sententia iudicis*: Któremu otpowyedzal 
Moyszesz: Przyszedł ku mnye lud patrzocz 
*sodu *widanya boszego (ąuaerens sententiam 
dei) PZ Ex 18, 15; Ale kto by... nye chczal 
poslychacz przikazanya kaplanskyego... a vida- 
nye sodowe (pro yidanya sodowego, qui... 
nolens oboedire... decreto iudicis), ymrze ten 
czlowyek BZ Deut 17, 12; Wydanye sądą sen- 
tencia (egressa sententia sapientes interficie- 
bantur Dan 2, 13) ca 1470 MamLub 236.

4. (o dokumencie, de litteris publicis) 'sporzą
dzenie, wystawienie, actus conscribendi, dandi : 
Inclusiue computando ad acta (pro a data) 
presencium pyrzwe y posledne liczocz latho oth 
wydana tego tho lystha ca 1428 PF I 487, 
sim. ca 1500 Erz 124; Jam po wy[a]danyv tego 
lysthą ten dług zaplaczyl OrtOssol 73, 3.

Wydarcie *wyszarpanie czegoś skądś, wyrwa
nie, tu o kradzieży i zniszczeniu barci, ereptio, 
emlsio, hic aheariorum spoliatio : Woyslaw 
de Siwircze... contra Michaelem o yidarcze 
swepotha 1424 KsMaz II nr 57; Petrus... 
inculpayerat hominem regalem... Vassyl pro 
recepcione apum al. o wydarcze pczol 1469 
AGZ  XV 99.

Wydawać, Wydawać się fo r m y : praes. ind. 
L sg. wydawam 1447 StPPP IX nr 418, 1471

MamKal 46; 2. sg. wydawasz XV p. post. R 
I s. XLI, ca 1500 GIKazB I 87; 3. sg. wydawa 
1435 GIKazB II 53, Sul 37, XV med, R X XII247, 
etc.; 1. p i  wydawajmy 1471 MamKal 238;
3. pi. wydawają Ort Mac 101, OrtOssol 75, 3. 
Dział 11, etc.; ~  imper. 2. sg. wydawaj M W  39a;
1. pl. wydawajmy 1435 GIKazB II 51; ~  part. 
praes. act. adi. wydawając ca 1470 MamLub 
129; ~  inf wydawać Ort Mac 44, OrtOssol 
39, 4. 75, 2, etc.; ~  fut. 3. pl. m. będą wydawać 
Pul 67, 32, Rozm 310; ~  praet. 3. sg. m. wyda
wał 1415 Kościan nr 553, 1420 Pozn nr 987, 
Sul 34, etc.; 3. pl. m. są wydawali Rozm 714; 
wydawali 1471 ZapWarsz nr 3048; ~  condit. 
3. pl. m. by wydawali Ort Mac 43, OrtOssol 
38, 4; ~  part. praet. pass. n. sg. f. wydawana 
1408 Kai nr 261; neutr. wydawano 1453 R XXV 
208; ~  praes. pass. 3. sg. neutr. bywa wyda
wano Sul 24.

Z n a czen ia : I. 'dawać, dare': 1. *dawać, 
przekazywać coś komuś, dare, tradere, offerre : 
Tobie będo wydawacz (Fl: offerowacz bodo) 
krolyowye dary (tibi offerent reges munera) 
Pul 67, 32; Nye kradnye w szyemy ksyaschaczey 
kony, crow, wrolow any do Rvsy vydava 1500 
SprTNW  VIII 2, 39.

2. edawać ze specjalnym przeznaczeniem lub 
w pewnym charakterze, skazywać na coś, przezna
czać do czegoś, dare, tradere, exhibere, exponere9: 
(U)czinilem sod y sprawiedliwoscz, nye wida- 
way mie (Fl i Pul: ne daway mo) potwarzaian- 
czim mnie (non tradas me calumniantibus me 
Psal 118, 121) M W  39a; Acz szye yprzespye- 
czasz, nye mysli-cz nyeprzyaczyela twego, tho, 
czszo szye yprzespyeczasz, na skodą szye szam 
wydawasz (quem tu cogitas, periculo te exponis) 
XV p. post. P i s .  XLI; ~  'pociągać kogoś do 
innego sądu, innej jurysdykcji, ad alium iudicem 
remittere5: Jako Andrzich po yyednanu ne 
widawal pana Dobrogosta w duchowne prawo 
sz yego zoną 1415 Kościan nr 553; ~  wydawać 
(za mąż), za mąż wydawać 'maritare, in matri- 
monium collocare5: Jaco *keddi widawana 
Swanchna za Chphilippa, tegdi ye mano taco 
vele dacz, iaco yene sosztrze... dane 1408 
Kai nr 261; Ysze Micolay... ne wydawał 
sostri, ale oczecz... za Tworzyyana 1420 Pozn 
nr 987; (G )dy kto panną wydawa za masz 
(dum aliqua domicella maritatur) Dział 43; 
O braczy, kako syostry mayą wydawacz ib. 66; 
Yako Zuzanną... oczyecz za mąsch yydawal 
1471 ZapWarsz nr 1413; Jako oczyecz sz ma- 
czerza ziwy badacz wydawały Dorothya ib. 
nr 3048; ~  wydawać (się na coś) 'zajmować się 
czymś, oddawać się czemuś, alicui rei incumbere,
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studere : (P)rzygadza syą, ysze porodzony 
s plemyenya slacheczskycgo, cząstokrocz swey 
czczy nye szanyyącz, wydawayą syą na lotrow- 
stwo (furta seu latrocinia committentes) Dział 
39; Ule (sc. miles) yiget,... se totum prebuit, 
gl. dedit vydaval, armis 1466 RRp XXII 17; 
Quando te expandis, yydayasz, ad ista mundana 
gaudia, tunc a te Xpm repellis ca 1500 GlKazB 
II 87.

3. (o pieniądzach i dobrach materialnych, 
de pecunia et bonis materialibus) fwydatkować, 
wypłacać, rozdawać, expendere, sohere : Wit 
namąue deus ab homilie, ut de bonis sibi collatis 
racio assignetur,... an prudenter dispensabat 
widawal XV wcJ. GIWroc 64r; Quotidie splen- 
dide comedere est, ąuando plus expenditur, 
vydava syą, ad pascendos oculos quam ad 
ventrem XV ex. GlGn 55.

4. 'oddawać kogoś w ręce nieprzyjaciela 
a. sądowi, zdradzać kogoś, tradere, prodere 
aliąuem inimico vel iudici: Bądzczye mądrzy 
yako wązovye..., alye boyczye szye od lyvdzy, 
bocz vasz bądą vydavacz w ych radach (tradent 
enim vos in ccnciliis Mat 10, 17) y badą by
czo vacz <w> ych synagogach Rozm 310; Alye 
stal thu y Iudasch, yen y (leg. ji, sc. Jesusa) 
vydaval (qui tradebat eum Jo 18, 5), s nymy 
ib. 623.

5. frodzić, płodzić, fructus ferre, proferre : 
Plod wydawąyącz germinans (in stillicidiis 
eius, sc. dei, laetabitur germinans, sc. terra 
Psal 64, 11, H: rodzocz, Pul: twarz rodzącza, 
GIGn 131: szyeyacz) ca 1470 MamLub 129; ~  
*Hł myśli coś tworzyć, obmyślać (coś nowego), 
cogitando imenire, fingere, novum creare?: Item 
eo modo excogitant et exquirunt (sc. parentes) 
habitus vidavayv vel vymyslayv kroge (R XXV 
148: kthorzy yynaydwyą nowe kroye) ca 1500 
i? XLVII 368.

6. 'wyswwać, wystawiać, exponere, ostendere : 
Serpens omnia membra sua exponit, yydawa, 
pro capite XV p. post. RRp XXV 180.

II. *czynić, sprawiać, facere : 1. fo prawach, 
orzeczeniach sądowych, c/c., de legibus, sententiis 
iudicum sim.) 'ogłaszać, obwieszczać, podawać 
do publicznej wiadomości, ustanawiać, cc/crc, 
edicere, promulgare : Ego procurator domini 
abbatis et tocius conuentus do vlg. wydawam 
iudicium sev sentenciam 1447 StPPP IX nr 418; 
W rzeczaach... yanakich gynako a roszmaycze 
cząstokrocz skazanyee biwa widawano (sen- 
tentia proferebatur, Z>z/a/ 11: sądzę... ortel 
wydawayą) *SW 24; Chczą (sc. radźce), by 
v nych przyszasznyczy prawo brały a s gych 
wyedzyenym prawo wydawały albo wyrzekąly

(ut... iura apud consules quaerere et afferre 
ac de scitu ipsorum iura edicere) OrtOssol 38,4, 
s/m. OrtMac 43; Tedy... mozecze dobrze 
w lawyczy na szandzye szyedzyecz y prawo 
wyerzycz (prc wyrzec) albo wydawacz (po- 
testis... sententias inyenire) podług prawa 
OrtOssol 39, 4, s//n. OrtMac 44; Raczcze nye 
mayą żadnego ortela z myasthą wydawacz 
(edicere, OrtMac 101: wydacz) OrtOssol 75, 2; 
Myastham..., gdze tho szą przyszasznyczy, czo 
prawo wydawayą (qui iuris sentencias solent 
extradere) ib. 75, 3, sim. OrtMac 101; ~  
W pyathek... vyedzon (sc. Chrystus) przeth 
Pylatha, tamo nąn vydavano szyyadeczstwo 
nyesbadne 1453 R XXV 208; Promulgo 
s[c]zaschą yą wydawam (war. lub.: promvlgo, 
id est sentenciam vydam; haec lex... a domino 
promulgata est Num 36, 6, BZ: prawo... od 
boga vidano) 1471 MamKal 46; Baczmy, yze 
thu czy ystny Zydovye samy pomavyayą, samy 
radzą, samy ossądzaya y ssąd vydavaya przeczyy 
svemv y rząd u praya Rozm 727.

2. 'przedstawiać ustnie lub na piśmie, mówić, 
wypowiadać, exponere ore vel scripto, dicere, 
edicere': Mami, yako widawa s<więty> Grze
gorz, omowcze wschądi cogiczy..., bi snacz 
ludzi ot prawdi swą omową nye otraszily XV 
med. R XXII 247; O tern, yako ssą krzyve 
szyyadecztva vydavaly, a nayyeczey dwa 
szyyadky Rozm 714; ~  fprzedkładać komuś 
(prośby), (preces) alicui offerre, fundęre': Vy- 
davamy (war. lub.: wydamy, mamotrekt mi- 
kułowski: wzdawamc) prosternimus (proster- 
nimus preces antę faciem tuam Dan 9, 18) 1471 
MamKal 238.

3. (świadectwo) wydawać *świadczyć o czymś, 
potwierdzać coś, testari, testimonium dare': 
Ipse enim spiritus reddit, yydawa (SKJ I 103: 
czyny), testimonium spiritui nostro (ipse enim 
spiritus testimonium reddit spiritui nostro, 
quod sumus filii dei Rom 8, 16) 1435 GlKazB 
II 53.

4. wydawać się coś zrobić foświadczać go
towość do czegoś, exhibere se aliąuid facturum 
esse5: łan ystawycznye myenyl, eszbi szą Pyotr 
szam vrenil a tho wydawał szą yrządnye do- 
swyathczicz (quod offerebat se legitime proba- 
turum) Sul 34; Ten tho Grzegorzs ostateczne 
pyenyądze widawa szą dacz y zaplaczycz Fran
ciszkowi *przedawsczi (reliquam pecuniam offert 
se daturum et soluturum Francisco yenditori) 
Sul 37.

5. wydawać (się jako ktoś, jakimś) * okazywać 
się jakimś, czynić się jakimś, se aliąuem (ali- 
ąualem) exhibere, f e n  :In omnibus exhibeamus,
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yid[y]awaymy, nosmetipsos sicut dci ministros 
(SKJ I 72: ykazmy sze, wydaymy sze yako boże 
slugy) in multa paciencia (II Cor 6, 4) 1435 
GIKazB II 51; ~  <Quae> (sc. humus) grau(is 
est ipso), tacitam se pondere prodit, yydawa 
*szyy, (q)ueque levis XV ex. YergGeorg 82.

6. (o ciosach, de ictibus) fmachając bronią 
rozdawać na wszystkie strony, iactare, agitare \ 
Ictos ipse, gl. miles, suos steriles effudit, gl. 
exponit vydava, in vsus 1466 RRp XXII 17.

Wydawanie 1. (o pannach, de puellis) 'da
wanie posagu, wyposażanie, dotatio, dote ornatio : 
O wydawanyy panyen (de dote et donationibus) 
Z>z/a/ 43.

2. (0 dokumencie, c/c litteris publicis) 'spo
rządzanie, wystawianie (wyciągu lub odpisu), 
actus (summarium vel exemplar) conscribendi : 
Ale ysze... sze ksząk nyekthorzy lystow myecz 
y wyczągnącz czasv podobnego ządayą, thegodla 
*obyszszrzano ma bycz, aby sządza myal przes 
slyzebnyka yawno... kazacz volacz, ysze w tha- 
kem powyecze, myesczcza a dnya thakego, 
kszągy abo popyszy kv wydawanyy listów 
(ad extrahendum litteras)... gych myecz ządayą- 
czym bądą wyłożony Sul 78.

Wydawca f o r m y : n. sg. wydawca ca 1428 
PF I 491, 1451 AG Z  XI 374, ca 1470 MamLub 
194; ~  g. sg. wydawcę XV ex. Kalużn 291; ~
ac. sg. wydawcę OrtMac 32, ca 1470 MamLub 
127; ~  i. sg. wydawcą Rozm 812.

Z n aczen ia:  1. ften kto coś daje, wydaje, 
pokazuje, dawca, exhibitor, dator5: Wydawcza 
exhibitor ca 1428 P /7 I 491.

2. 'ten kto potajemnie kogoś a. coś wydał 
wrogowi, ułatwił wyrządzenie szkody, krzywdy, 
zdrajca, proditor, traditoF: Quia tu kmethoni 
reginali et meo furtive recepisti equum ita 
bonum sicut tres marcas et yendidisti ipsum, et 
proditor al. widawcza propterhoc prcfugit 1451

XI 374; O boże, który dlya othkupyenya 
szwyatha chczyalesz szye... od Judasza wy
dawcze poczalovanym wydacz y od nyego za- 
przedacz XV cx. Kałużn 291.

3. ortela, praw wydawca, wydawca prawa, 
zakona 'ten kto ustanawia prawa, prawodawca, 
ustawodawca, /c i /ca kto udziela pouczenia 
prawnego, legislator, legifer, c/znra zwra inter- 
p r e ś : Praw yydawczą legislatorem (constitue, 
domine, legislatorem super eos, ut sciant gentes, 
quoniam homines sunt Psal 9, 21) ca 1470 
MamLub 127; Wydawczą zakoną legifer (do- 
minus enim iudex noster, dominus legifer 
noster,... ipse salvabit nos Is 33, 22) /&. 194; 
Pylat yslyschavschy leki szye tych slov yescze 
yyączey nyz pyryey, bo vy<e>dzyal, yz yyz

muszyl y (/cg. ji, 5*c. Jesusa) dacz vbycz, bo byl 
ssądzyą y yydavczą praya cesarskyego Pczm 
812; ~  Mogąly thako strof<ow)acz stoyąncz 
ortela wydawcza? OrtMac 32.

Wydawić ?ugniataniem wywołać wypływ cieczy, 
wycisnąć, wygnieść, exprimere, premendo egere’ : 
Wydawy elicit (qui... fortiter premit ubera 
ad eliciendum lac, exprimit butyrum Proy 30, 33) 
ca 1470 MamLub 141.

Wydawienie 'wyciśnięcie z czegoś mokrego 
wody, wyi^czc, ac/a^ c/ ejfectus exprimendi, 
premendo egerendi': Vidavyenye expressio (de 
nocte consurgens, expresso yellere, concham 
rore impleyit Jud 6, 38) 1471 MamKal 58.

Wydeptać 'nogami pognieść, stratować, /?cc//- 
Zws calcare, conculcare5: Mandastis horreum 
suum cum frumentis ibidem expabulare al. wy- 
karmycz et argulam scruti in campo excon- 
culcare al. wydeptacz 1475 4̂GZ XV 181.

Wyderkaf, Wederkauf, Wederkaw, Wederkof, 
Wederkow, Wedyrkof, Wyderkauf, Wyderkaw, 
Wyderkoch, Wyderkof, Wyderkouf, Wyderkow, 
Wyderkuch, Wyderkuf, Wyderkup ( w nie
których zapisach dopuszczalna lekcja wider-) 
esprzedaż nieruchomości, na mocy której kupujący 
pobiera z niej dochody (rodzaj ukrytej lichwy), 
a sprzedawca ma zastrzeżone prawo odkupu za 
zwrotem sumy sprzedażnej, czasem też sama 
suma pieniężna będąca przedmiotem takiej umo
wy, comentio de \enditione bonorum immobilium 
facta, cjua emptori redituum perceptio (quae 
fenoris ratio ąuaedam clandestina erat), venditori 
autem ius bona redimendi \enditionis scilicet 
pretio reddito reservabatur; interdum etiam pecu- 
nia ipsa, de qua in comentione huiusmodi ageba- 
tuF: Nicolaus... cancellarius Poznaniensis... in 
et super kmethonibus yillarum suarum et 
hereditatum Strzezewo quatuor marcas et Gra
bowo duas marcas... census annui... Iohanni. .. ,  
rectori scole kathedralis Gneznensis... sub ty- 
tulo et foro reempcionis al. wedirkoff per- 
petue dedit 1429 KodWP V 488; Martinus 
recognouit, quia de manibus Iohannis... re- 
cepit XX sexagenas grossorum..., pro quibus... 
ipse Martinus II marcas... annui census... 
sub vadio et titulo yere reemcionis al. wederkaw 
yendidit perpetue 1453 Monlur III 231; Modo 
redempcionis al. obyczaycm wyderkoff 1466 
StPPP II nr 3821; Quia sibi Andreas... satisfecit 
pro centum septuaginta marcis jurę propin- 
quitatis, quas habuit idem Handrich super bonis 
hereditariis in Passymyechy ad annos modo et 
nomine yederkoff inscriptas a Nicclao 1467 
ib. nr 3863; Prout ipse Henricus tenebat et 
possidebat iuxta suum forum yederkoff //?.,
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sim. ib.; Andreas... se obligat... sexaginta 
marcas soluere... sub vadio centum marcarum 
predictis heredibus, si non exemerint sua bona 
ad annos yyderkoff ib.; Iohannes... vendidit 
suum censum advocacie... modo exemptorio 
al. yyderkaph in ąuindecim annos 1478 AGZ 
XVI 388; Si infra istos quinque annos prefate 
wyderkow damnum aliquod ex quacunque causa 
in predictis bonis hereditariis acciderit, pro tali 
damno ipse Andreas eosdem Nicolaum et 
Petrum nullo modo impedire debet 1496 AGZ 
XIX 111; Mos obligatorius al. wederkow XV 
RocznHist II 56; ~  (na) wederkaw, wederkof, 
wederkow, etc.: Sub titulo et foro reempcionis 
al. na wydercoff perpetue dedit 1426 KodWP 
V 418, sim. ib. 422, (1441) 1494 DokMp II 365. 
366, 1447 KsRSt Wars z I nr 1, 1466 StPPP II 
nr 3811, etc.; Spe fori reempcionis al. na 
wederkoff perpetue vendidit 1427 KodWP V 
452, sim. 1457 Matr I nr 417, 1475 MMAe 
XVI nr 1379, 1478 KodUniw III 63, XV 
RocznHist II 56; Yacom ne wraczil Tworzyana 
yPyotraprz<e>czyw *Yandzreyewiwsdaczgrziw- 
ny grosschow na wederkow 1427 Pozn nr 1240; 
Jsze pany Febronya... ne vilovi<ła> rib na 
<T)rczeline,... yedno tu, gdzez <(j>ey wsdano na 
wedercow 1435 ib. nr 1451; Jsze czom nyewod 
wzal, tom wzal na panskem jezerze na *Thtrcze- 
linye, ale nye tam<em> go wzal, gdze paney 
Febroniey zastawyono na wcdercoff ib. nr 1458; 
Vendiderunt unam sexagenam pecunie... census 
annui pro quindecim marcis... domino Bartho- 
lomeo... in titulum tamen iuste reempcionis 
al. na *wedercoffw (1436) BenLub 220; Yakosz 
my bil przedal dzyedzyną na wedercow 1437 
Pyzdr nr 1154; Johannes... totam partem here- 
ditatis in Zarogow, quam habuit a Stanislao... 
super retrogressam empcionem al. na wider- 
cupp..., Stanislao condescendit 1448 StPPP 
II nr 3328; Jasko et Johannes... recognouerunt, 
quia vendiderunt perpetualiter pratum suum... 
famoso Janussio... in vim reempcionis al. na 
widerkuff ib. nr 3367, sim. 1478 AGZ X V III171, 
1480 ^CZXVI 389,1490 KodUniw III 157; Sedsi 
contingerit, quod pecunias predictas non posse- 
mus dare super reempcionem vlg. na wyderkawff 
1449 KsRSt Warsz I nr 4, sim. 1462 A.GZ XI 470. 
471,1472 A G Z XVIII45, (1477) MMAe Vnr 188; 
Veniens... Petrus Suszka et recognouit..., quod 
recepit aput dominum Martinum... X sexa- 
genas medios grossos ad widerkawff 1452 
Monlur III 213; Consenserunt [...] in obliga- 
cionem ville Lubomino spe reempcionis al. na 
wyderkow in DCC marcis... domino Petro 
1455 MMAe XIII nr 1172; Vendimus perpetuis

temporibus in spem reemcionis al. na weder
kow 1456 AGZ II 153, sim. 1497 StPPP VII 4; 
Henricus... totas villas suas... yendidit pro 
tricentis marcis... nobili Georgio Czesszyk... 
ob spem repemcionis al. na wyderkowf 1460 
AGZ XI 452, sim. 1460 BenLub 290; Spithco... 
yillas suas Pelkine et Cruhil al. Vhercze sub 
titulo redempcionis al. na *wiedercow yendidit... 
Iohanni et Paulo 1462 AGZ XIII 378; Domina 
Ludwygowa subdidit se dare ad altare ipsorum 
XL sexagenas super censum al. na wederkaw 
absque diminucione pecunia puerorum 1462 
KsRSt Warsz I nr 56; Quia yendidit unum 
mansum in Stare Miastho scultetiae... et co ram 
nobis... perpetuo resignayit sub spe redemptionis 
al. na wyderkow (1464) XVI p. pr. KodPol II 933, 
sim. 1479 AGZ VI 193, 1486 AcLeop I nr 1464, 
etc.; Margaretha... yillam suam Varra yendidit 
super reemcionem al. na viderkaf... Cristino 
1465 AGZ XVI 24, sim. 1475 MMAe XVI 
nr 916, 1491 StPPP II nr 4384; Generosus 
Stanislaus... admisit... Stanislaum scoltetum 
de Błażowa exemere Kankolowa nobili Ni- 
colao..., quam yillam... Margaretha felicis 
recordacionis yendiderat eidem Stanislao al. na 
yyderkuch 1465 AGZ XVI 31; (Michael) et Io- 
hannes... opidum ipsorum Manastirzyszka... in 
titulum reempcionis al. na widerkow... yendi- 
derunt 1468 ^GZXII 319; Iwasko... recognovit, 
quia in mutuum recepit sexingentos florenos na 
wyderkuff aput... lohannem, Raphaelem... fra- 
tres suos patrueles, in quibus omnia bona sua, 
que habet, obligat... integre fratribus prefatis 
na wyderkoph 1469 AGZ XVIII 1; Statue- 
runt, quod non dentur alique pecunie in wi- 
dercoff nec eciam recipiantur 1469 MMAe 
XIII nr 612; Iohannes... recognoyit, quia 
medietatem sue yille... Nicolao... pro ducentis 
quinquaginta marcis perpetue in reempcionem 
al. na widerkaw ad decursum quatuor annorum 
yendidit 1470 AGZ XVIII 19, sim. 1473 
KodUniw III 29, 1477 AGZ XVIII 150; Pau
lus... recognoyit, quia... Michael et Iohannes, 
heredes de Iaslowyecz, satis ei fecerunt pro 
bonis Manastirzyska, que ipsius pater... iure 
obligatorio al. na yyderkoch tenuit 1472 AGZ 
XII 349, sim. 1497 AGZ XVI 424; Titulo 
reemptionis ylg. na wydeikuph yendidimus et 
resignayimus (1472) XVI KodUniw III 14; Stani
slaus... inyadiavit totam partem suam... 
Andrce... ad tres annos na wyderkow 1479 
AGZ XV 508, sim. 1481 AGZ XVI 177, 1482 
ib. 179, 1497 ib. 279; Ad eximendum al. na 
wyderkoff yendidit 1481 AGZ XVI 164; ~
'świadczenie pieniężne wynikające z umowy
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458 WYDERKAF WYDROŻE

0 sprzedaż jak wyżej, pens i o ex comentione 
renditionis at supra : Veniens... Nypko et re- 
cognouit, quod tenetur domino Andree *Molo- 
dobry X sexagenas... et ąuolibet anno debet 
dare 1 marcam wederkawff de istis X sexagenis 
1452 MonlurWl 214; Johannes... obligavit se 
prestare Johanni de Zyrany sexagenam mu- 
tuatam... et a predicta sexagena annuatim per 
quinque giossos *wyederkow 1456 KsN- 
Warsz I nr 392; Domina subdidit se dare ad 
altare in ecclesia... XL sexagenas super censum 
comparare al. wy derka w 1461 KsRStWarsz
1 nr 51; A censibus redemptionis, quae vyder- 
kaffii yocantur, ... a qualibet marca solyantur 
grossi duo, solidi duo 1477 MMAe II 276.

Wyderkauf, Wyderkaw cf. Wyderkaf
Wyderkoch, Wyderkof, Wyderkouf, Wyderkow 

cj\ Wyderkai
(Wyderkowy) Wcderkowy *dotyczący wyder- 

kafu, ad wyderkaf pertinens : Jaco czo na mya ża
łował Jandrzey Czeradczsky, bych jemu lyst myal 
dacz na wyczlenye dzedzyni, połowicze Czeradza 
Nowego, jaco wedercowy lyst *omąwya, tego 
mu nye sznaya 1435 Pozn nr 1454; Jako lista 
thego vederkovego, kthory Jakub... ranczyl 
podług rankogemstwa i podług xanzanczego 
lysta, capytule nye dały 1461 ZapWarsz nr 1145.

Wyderkuch, Wyderkuf, Wyderkup cf  Wyderkaf
Wydłabić * wydusić, wycisnąć, exprimere, ex- 

torąuere5: Wszythky szobye za nycz vasza, 
s kaszdego duszą wydlabya De mor te w. 401.

Wydławiać 'tamować komuś oddech ściskając 
za gardło, dusić, fauces alicui stringere, ałi- 
ąuem suffocare : Jacom nye cupil v Michała 
cobily... anym ye wydlawyal (war. ib. : vdlawyal), 
any ote mnye smerczy ma 1420 Kościan nr 823.

Wydłubać 'wyrzeźbić, wyżłobić, excidere, ex- 
cavare5: Anagliffa małowanye albo wydłubane 
riczie (sculpsit in eis, sc. ostiis,... anaglypha 
valde prominent i a III Reg 6, 32) 1471 Mam Kał 
80.

Wydobywać *poszukiwać, dążyć do uzyskania 
czegoś, exquirere, appetere : Dal gym (sc. go- 
spodzin wybranym swoim) krolewstwa poga- 
now..., bycho strzegły prawot... yego y zakona 
yego wydobywały albo zyskowaly (ut custodiant 
iustificationes eius et legem eius requirant, 
Pul: zakona yego zyskowaly) FI 104, 44.

Wydoić 'wycisnąć mleko z wymienia, emulgere : 
Yz kędy Pyotrek zayol trzodo s Krzizanowa, 
tedy mleka ne wydoyil ot krów... any kazał 
widogicz 1416 Kościan nr 623.

Wydra zool. 'wydra, Lutra vulgaris Erxł.9: 
Widra luter ca 1420 WokTryd nr 303, sim. 1437 
Wisi nr 228 s. 87, 1472 Rost nr 1478; Luter est

equivocum, primo significat animal vlg. vydrą 
ca 1500 Erz 124; ~  Czso zabiti bobri y wydry, 
tho sabythy na mern 1420 Pyzdr nr 677; rsj 
w błędnym rozumieniu łac. larus 'jakiś ptak* 
jako luter 'wydra : Larus est animal habitans 
tam in terra, quam in aqua wydra (haec sunt, 
quae de avibus coinedere non debetis:... stru- 
thionem et noctuam, et larum Lev 11, 16) 
1471 Mam Kał 33.

Wydrać f o r m y : inf wydrać 1445 TymProc 
322; ~  praet. 1. sg. m. -śm wydra! 1402 RtKon 
nr 135; 3. sg. m. wydra! 1396 TPaw IV nr 5293, 
1452 TymProc 253; 3. pł. m. wydrali 1467 AGZ 
XIII 555; ~  part. praet. pass. ac. pł. wydrane 
1467 AGZ XIII 554.

Z n aczen ia: 1. 'wyszarpnąć, wyrwać, wy
drzeć, tu o kradzieży i zniszczeniu barci, eripere, 
evellere, hic cihearia społiare Sicut ne yidral 
pczol..., sed ipsius verus est medo, quem frater 
uterinus... sibi dedit 1396 TPaw IV nr 5293; 
Jakosm *Swenthoslaowi iego ph[o]czol *cho- 
schebno reczo ne widral 1402 RtKon nr 135; 
Johannes... ministerialis terminum facialem dedit 
et faciavit decem alyearia apum exspoliata al. 
wydrane 1467 AGZ XIII 554; Quomodo ipsi 
yiolenter supervenientes in... curiam Vasko- 
wicze exspoliaverunt ibidem mel al. yydrali 
pczoli et fructum ex apibus ipsis... receperunt 
ib. 555.

2. (o ziemi, de terra) 'oczyścić z drzew, 
korzeni i krzaków, wykarczować, exstirpare, 
arboribus et virgultis purgare : In duabus septi- 
manis tenetur... extirpare duo iugera..., y wi- 
dracz ita sicut alii yicini 1445 TymProc 322; 
Johannes... docuit super Petrum kmethonem 
pro... duobus iugeribus, quod ipsos non ex- 
tirpavit in tempore nec yidral 1452 ib. 253.

Wydrapać 'pazurami zrobić na ciele ślady, 
rysy, wyryć, unguibus excidere, exscułpere : Sed 
dum morte peris, mox eris esca feris, yngweque 
crudeli rostroque yolatile celi sculpet epigrama 
lugubre pelle tua...,  ast tibi strix aret, gł. laniabit 
sc. wngyibus lelek yydrapal 1466 R XXII 24.

(Wydrążenie) Wydrożenie 'wyżłobienie, zagłę
bienie w czymś, cavum, excavatw: Vydiozenye 
concauitas ca 1500 Erz 124.

(Wydrążyć) Wy drożyć 'wyżłobić, wydłubać 
w czymś zagłębienie, excavare, concavare : Cauare, 
id est perforare yydroszycz ca 1500 Erz 125.

Wydręczyć c f  Niewydręczony (w Uzupełnie
niach)

Wydroże 'miejsce, gdzie nie ma dróg, bezdroże, 
imiurn, devium : Nam et securi via secura est 
in invio, gł. extra viam na wydroszy XV med. 
GIWinc 149.
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W ydrożenie cf. W ydrążenie
W ydrożyć cf. W ydrążyć
W ydrzeć fo r m y : praes. ind. 2. sg. wydrzesz 

BZ Ex 21, 14; 3. sg. wydrze Sul 70; ~  inf. 
wydrzeć ca 1500 Er z 125; ~  praet. 1. sg. m. 
-m wydarł 1400 HubeZb 98, 1437 ZapWarsz 
nr 492, 1455 TymSąd 16; 3. sg. m. wydarł 1392 
TPaw III nr 2513, 1398 StPPP VIII nr 7246, 
1427 Kai nr 957; wydar 1391 TPaw IV nr 3812; 
wyderł 1425 KsMaz II nr 1714, 1471 Mieś Her 
XI 3; / .  wydarła 1399 TPaw III nr 5749; -  
condit. 3. pl. m. -by wydarli M W  140 a; ~  part. 
praet. pass. n. pl. wydarty 1442 AG Z  XIII 119; 
f. wydarty 1466 AG Z  XV 44; ac. pl. wydarte 
1467 AGZ XV 70.

Z n a czen ie : 'wyszarpnąć, wyrwać, siłą oder
wać, wyciągnąć, eripere, evellere : Aczbi kto 
s umyszla zabił blysznego swego..., od ołtarza 
mego widrzesz gy (evelles eum), abi umarł BZ 
Ex 21,14; Swianti angele..., odeymy dusza moia, 
kędy sie vbyerze czanscz zlich duchów, abi ią 
widarly M W  140 a; Vydrzecz detorąuere ca 1500 
Er z 125; Extorquere vydrzecz, vyczyagnacz 
ib.; ~  o kradzieży i zniszczeniu barci, de aheariis 
spoliatis, vi ablatis': Sicut Stanislaus non
widar apes binos et teicios destruxit 1391 
TPaw IV nr 3812; Sicut Nicolaus quinque 
aparia furtiue reccepit vidarl 1392 TPaw III 
nr 2513, sim. 1427 Kai nr 957; Sex mellificia 
dilaceravit vlg. widarl 1398 StPPP VIII nr 7246; 
Sicut Hanka mulier ne widarla pczol nec alias 
res recepit furtiye Jaszconi 1399 TPaw III nr 
5749; Jacom tym dzeczem ne vidarl pczol 
korzystno rzeczo 1400 HubeZb 98; Thą vyną 
ypadnye...,  kthokole psczoly y s myodem 
yydrze (quiqumque mel cum apibus abstraxerit) 
Sul 70; Eze Micolay ne widerl pszczół Staszkowi 
1425 KsMaz II nr 1714, sim. 1471 MiesHer 
XI 3; Lucz sdal... Georgium..., quia sunt 
Luczoni surepta al. yidarti sex arbora apum 1442 
AGZ XIII 119; Jakom ya Phalkowi w gego 
podvorzu nye yidarl pczol silą pospolnich 1455 
TymSąd 16; Vidit (sc. ministerialis) in curia 
Michaelis quatuordecim apistra al. ylye, ex 
quibus apes fuerunt erepte al. yydarthy 1466 
AGZ XV 44; Ministerialis yidit in yilla triginta 
truncos seu stipites apum devisceratos al. 
yidarthe apud kmethonem Costilo 1467 ib. 70; ~  
o uprawach, de plantis cultis: Jakom ya Stani
sławowi chmyelya nye widarl w gego lyessze 
1437 ZapWarsz nr 492.

W ydupniać fwydrążać, wyżlabiać, excavare, 
concaware : *Vydupnyeyą excauant (lapides ex- 
cavant aquae Job 14, 19) ca 1470 MamLub 120.

W ydym ać 'wydmuchiwać, wyrzucać z siebie,

WYDROŹENJE

wysyłać na zewnątrz, exhalare, efflare': Vydy- 
mayancz (war. lub.: yydamayą, pro yydymayą) 
exuflans (sol exurens montes, radios igneos 
exsufflans... occaecat oculos Ecclus 43, 4) 
1471 MamKal 176.

W ydym anie 'uczucie parcia bez możliwości 
oddania stolca, wzdymanie, inflatio intestinorum 
cum quis ahum exonerare neąuit': Contra 
tenasmonem yydymanye ca 1500 GIKórn II 247.

W ydziać 'wyrobić barć w drzewie, ahearium 
in arbore excavare': Gnyasdowsczy ostenderunt 
quercum elaboratum al. yydzany 1474 TymSąd 
75; Recognoyit (sc. Jakob), quia yendidit omnia 
robora ewlsa al. yydzane 1480 Raf Reg 17; 
Iohanni... cesserunt omnia bona hereditaria in 
Conyychy, ceterum tota curia... in yilla Naklo... 
cum omnibus mellificiis in gays et silvis nunc 
paratis et iam de facto dealnetis (pro dcalveatis ?) 
al. yydzane 1489 AGZ XIX 77; Arbor<em> 
fecit ylg. yydzal XV BiblWarsz 1861 III 28.

W ydziałać 'zrobić, wykonać, wytworzyć, effi- 
cere, conficerć*: Anna, zona gego, chodziła na 
kozdi dzen ku tkaczskemv rzemyoslu a czso 
tu rokama swima widzalala, s tego pokarm 
y potrzebo sobye y gim przinosyla (de labore 
manuum suarum yictum... deferebat) BZ Tob 
2, 19.

W ydziedziczyć 'pozbawić prawa do dz ie- 
dziczenia, tu o Chrystusie, exhereditare, iure 
hereditatis privare, hoc loco de Chris to': Hoc 
fecit dominus noster Ihus Cristus: Ecce ex- 
hereditayit seipsum, yydzyedzyczyl <się>, ut 
nos ad hereditatem reduceret XV p. post. 
R XXV 176.

W ydzielenie 'wyznaczenie działu ze wspólnego 
majątku, assignatio partis bonorum divisorum : 
Quod debet (sc. Mathias)... domine Crayne 
in wlgo yidzelicz terciam partem a quatuor 
*mansos cum area bona, pro quo erat przepro- 
ssona, yidelicet o yidzelene 1404 Piek VI 214; 
Czso Jacub Andrzeyeui ranczil za widzelene 
poi dzedzini, to mu chczal yidzelicz i wrzeszicz 
podług listu dzelnego 1409 Kościan nr 409; 
Andreas recognoyit, quia... Paulus pro ipso 
fideiussit dimensuracionem ylg. yidzelene here
ditatis... domino Czirnensi 1417 Czrs 170; 
Wydzelilismy trzeczo czanscz Mlinow Yan- 
drzeyewy y s panyo y trzeczo czanscz Radzewa, 
a tho czanscz dzerszy pocoyne po wydzelenyy 
trzi latha y druga trzi latha 1420 Pyzdr nr 638.

W ydzielić form y: inf. wydzielić 1388 TPaw 
III nr 1082, 1396 ib. nr 3841, 1399 HubeSąd 75, 
etc. etc.; ~  praet. 1. sg. m. -m wydzielił 1461 
ZapWarsz nr 1114; 3. sg. m. jest wydzielił 1400 

[ TPaw IV nr 672; wydzielił 1392 TPaw IV
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460 WYDZIELIĆ WYDZIERŻEĆ

nr 4199. 4275, 1393 TPaw III nr 2848, etc.;
1. pl. m. wydzieliliśmy 1420 Pyzdr nr 638; 
3. pi. m. wydzielili 1420 Pozn nr 988, 1449 
TymProc 295, 1450 ZapWarsz nr 914; ~  part. 
praet. pass. n. sg. f . wydzielona 1400 TPaw ITI 
nr 4979; neutr. wydzielono 1403 Pyzdr nr 197, 
1418 Kai nr 634; ac. sg. f  wydzieloną 1401 
Kościan nr 168; cf. Niewydzielony (w Uzupeł
nieniach).

Z n a c ze n ia : 1. 'wyznaczyć dział ze wspólnego 
majątku, partem rei familiaris divisae alicui 
assignare : Zdzeslaua iurabit contra Alexan- 
drum, sicut non misi meos filios ad te, quod 
vellem diuisiue radonem *dać widzelicz 1388 
TPaw III nr 1082, sim. 1396 ib. nr 3841; Sicut 
partem Scrzici non teneo, nisi partem quam 
frater ejus dedit *viczdil 1392 TPaw IV nr 4199, 
sim. ib. nr 4275, 1405 RtKon nr 206; Quod suis 
sororibus Johannes porciones widzelil 1393 
TPaw III nr 2848; P. debet suo genero eliminare 
vlg. wydzielicz partem sortis sue in V sexagenis 
dotis, yidelicet posagu 1399 HubeSąd 75, sim. 
ib. 80. 133; Nicolaus... obligauit se pro Petro 
et Bogusława..., quia idem Petrus et Boguchna 
debent ei diuidere, widzelicz, in partibus predic- 
torum Sandconis cum fratribus eius id, quod 
pro capite aquisiuit...,  in illo, cuius pars non 
esset widzelona 1400 TPaw III nr 4979; Jako 
gest Paulus et Matias ne vidzelil unum vloko, 
quod meus czescz emerat 1400 TPaw IV nr 672; 
Jaco Micolae (pro Micolay) ma czwarto
czanscz wydzelona w Szemlina dzedzine 1401 
Kościan nr 168; Czso Micolay vkazal wosznim 
plossy, zapust, lanko, to vidzelil Micolayew 
oczecz paneg 1403 Pozn nr 816, sim. 1408 ib. 
nr 638, etc.; Iaco Swanthoslaw ne *trzema gego 
oczcza dzielnicze..., ale to *dzelnicze trzima, 
czso mv na zastayach yidzelono 1403 Pyzdr 
nr 197, sim. 1418 Kai nr 634; Ysze Slawątha 
a... Stanisław... dały creczą (pro trzeczą) 
cząnscz Mandzygowa y wydzelili Katherzyne 
1420 Pozn nr 988, sim. 1450 ZapWarsz nr 914; 
Yakosmy bili dzelczamy... y wydzelilismy 
trzeczo czanscz Mlinow Yandrzeyewy y s panyo 
1420 Pyzdr nr 638; Jakom ja yydzelyl zypelna 
cwarthv cescz *Ceslovovey czesczy Jacuboyy 
od Jan aw p olyy  w dvbrovye 1461 ZapWarsz 
nr 1114; Ideo ipsos (sc. Steczkonem et Hryczko- 
nem) condemnavit (sc. Tatiana) in omnibus suis 
lucris..., yidelicet pro eo, quia vos noluistis 
sibi impartire sortem al. yydzyelycz dzyalu de 
patrimonio et matrimonio 1499 AGZ XVIII 536.

2. 'odłączyć część mienia celem przekazania 
komuś, rei familiaris partem alicui tribuendam 
seiungere*: Stanislao... domini iudicantes adiu-

dicayerunt cum Petro, colono, partem ipsius 
frumentorum vlg. widzelicz... ob penam, quia 
percussit hominem ducis de Chrostowo 1424 
TymWol 70; Mi tho byerzyemi ku duschi i ku 
starey przisząndze, ze dzyelcze thu dwv wolv... 
y konya... widzelily na rolya panv, a Staschek 
przyąl poluvloczek znowv w gayonem szandzye 
1449 TymProc 295.

3. corruptum pro udzielać: Vidzelono (war. 
lub.'. w[y]dzyelano) condito (dabo tibi poculum 
ex vino condito Cant 8, 2) 1471 MamKal 150.

(Wydzierać) Wydzirać *wyrywać, wyszarpywać, 
tu przenośnie, evellere, eripere, hoc loco translate : 
Extrahis animam meam de corpore meo wi- 
dzirasz mi dusche s czala łagodną mową 1419 
Pozn nr 1035.

Wydzierżeć, Wydzirżeć fo rm y: inf. wydzirźeć 
1432 Kościan nr 1426; wydzierżeć 1426 Arch- 
TerCrac CXCV 398, 5, 1431 ArchTerCrac 
1X264,4, 1435 Pozn nr 1577; ~  praet. 1. sg. m. 
-śm wydzierźał 1426 Kościan nr 1149, 1432 ib. 
nr 1429; -(e)m wydzierźał 1425 Kościan nr 1118, 
1428 Pyzdr nr 901, 1437 ib. nr 1146; / .  -m wy- 
dzierżała 1420 Pyzdr nr 676; 3. sg. m. jest 
wydzierźał 1415 Pyzdr nr 429, 1416 RtKon 
nr 337, 1424 Pozn nr 1167; je wydzierźał 1417 
Kai nr 559; wydzirżał 1408 Pozn nr 787, 1411 
Kainr513 ,\A \ĄKalm  466, etc.; wydzierźał 1411 
Pyzdr nr 330. 331, 1412 Kai nr 382, etc. etc.; 
f .  wydzierżała jest 1420 Kościan nr 849; jest 
wydzierżała 1413 Pyzdr nr 378, 1423 Pozn 
nr 1139; wydzirżała 1449 AGZ XIX 329; 
wydzierżała 1406 Kai nr 167, 1412 Kai nr 395, 
1418 Kai nr 621, etc. etc.; 1. pi. m. wydzierźe- 
lismy 1427 Kai nr 1007; 3. pl. m. wydzirżeli 
są 1409 Pozn nr 788; wydzirżeli 1406 Kościan 
nr 312, 1409 Pozn nr 671; wydzierżeli 1415 
Kościan nr 547, 1415 Pyzdr nr 393, 1416 Kai 
nr 532, etc. etc.; f. są wydzierżały 1422 Czrs 
264; ~  part. praet. act. wydzierżaw 1443 AGZ 
XIII 596; wydzierżewszy 1498 AGZ X V I424; ~  
part. praet. pass. n. sg. neutr. wydzierżano 1420 
Pozn nr 993.

Z n aczen ia: 1. 'posiadać spokojnie przez czas 
prawem oznaczony, nabyć na trwałe wskutek 
przedawnienia, aliąuid sine impedimentis per 
tempus iure constitutum possidere, alicuius rei 
possessionem praescriptione acąuirere?: Jaco
kszodza Climanta y Paszca... Cuczini y Przibo- 
rowo yest praya oczczisna i podług szemskego 
prava yo za trzi lata widzirszeli (var. Piek VI 
307: widzirszili) 1406 Kościan nr 312; Jaco
Jarantow dzath y yego oczecz, y on sam potem 
wydzyrzeli Łubom trzidzesczi lath 1409 Pozn 
nr 671; Jaco Dzetrzichow oczecz a Dzetrzich
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po nem wydzirszeli sso jezoro Radusz trzi- 
dzesczi lath y trzi ib. nr 788; Jako Boro widzerszal 
pokoyno dzedzino trzidzesczi lat 1411 Pyzdr 
nr 330, sim. 1419 ib. nr 577, 1425 ib. nr 796, etc. ; 
Yaco Scepan dobrouolne przesz nagaba- 
na yydzersal to szedlisco... mimo dzeszancz lat 
1412 Kai nr 382; Iaco pani Magdalana... 
Yidzerszala ty lanky... trzidzeszczi lat dobro
uolne ib. nr 395, sim. 1406 ib. nr 167, 1423 ib. 
nr 853. 854; Jaco czszo wzorara (pro wzorala) 
Esterna zagon rolye Dobeslawye, to yest 
Dobeslawa wydzerszala s pokoyem trzi lata 
w *sze\vm wyene 1413 Pyzdr nr 378; Jako Jan 
y Micolay... dzedziną widzerzely mimo trszi- 
dzesczy lath 1415 Kościan nr 547, sim. 1415 
Pyzdr nr 393, \A\6 Kai nr 532, etc.; Kedi iest 
Thomye zastawyona ta łąka, yąsz Maczek 
wosnim wkaszal, tą iest on trzy latta widzerszal 
1415 Pyzdr nr 429; Ysz ye wydzers[l]al dwa- 
naczcze lath w mirze... babyn posaag 1417 
Kai nr 559; Ysz Potr, Paweł y Macey ne wy- 
wedli s domu Szechninego... coni... a ... ouecz, 
ale szą cupili cone za cone y cupą za cupą 
y wydzerszeli trzy latha podług prawa 1418 
Pozn nr 952; Jaco Pyotrass... yydzersal dwa 
siady... trz(y)dzesczy lata a trzy s pokoyem 
a tam go mgd prawem ne gabal 1420 Kościan 
nr 819; Ize Katharzina, matka Micolayewa 
y Janowa, wydzersala yest tą cząscz, czsso ją 
nine dzerssą w Kuczinach ib. nr 849; Jaco 
Swanthosla(wo)wemu oczczewy sprawne wy
szedł list wszdawny na thą cząscz Krzestko- 
wicz..., a ten list gemu ycradzono a potem to 
wydzerszano mymo *crzy a *crzydzesczy lath 
1420 Pozn nr 993; Yakom wydzerszala trzi 
latha pocoyne tho, czso wszyola Yandrzeyewy 
1420 Pyzdr nr 676; Ysse pani Carninska wy- 
dzerzala ogroth s ge manssem... s pocoyem 
XXX lath 1421 Kościan nr 911; Jako czso są 
szamyenily Pyotr z Janem rolamy, ten sza- 
myan(ę w)ydzersszal *Jam mimo trz<y> [s] 
lata 1421 Pyzdr nr 962; Jako sza Anna, 
Malgorzatha, Katherzina y sz maczerza nye 
wydzirszali trzidzesczy lath 1422 Czrs 264; 
Yako Victor wydzerszal to sczeszco trzidzesczy 
lath s swych starszych pocoyno 1422 Kai nr 675; 
Jaco Januss... s swimy przotky XXX lath wy- 
dzerzely poi Szenna na gych ranką 1422 Kościan 
nr 947; Jako Wisotha widzersal mymo sesczdze- 
satli lat... ta yoda, gdzese yasz byl 1423 Kai nr 
861; Ysze czso szalował Stanisław... na Margo- 
rzatha... o laka, czso mu posecla..., tą yest 
oną wyd(z)erszala... mymo trzidzesczy lath 
1423 Pozn nr 1139; Yaco Jacub wydzersal 
dobrowolne lanky, role... mymo trzy łatą ib.

nr 1146, sim. 1428 ib. nr 1294; Iaco pan Scze- 
pan... wydzerzal sto y dwadzesscze y gedna 
barczy na carpiczskem boru s pocoyem mimo 
trzydzesczy a trzy lata 1425 Kościan nr 1135; 
Yako tho dzedziczstwo yydzerszelismi trzy
dzesczy y trzy latha 1427 Kai nr 1007; Jsze 
pan Thoma... gacz, próg y sta widia yidzerszai 
mymo trzy lata dobrowoinye 1428 Pozn nr 1281, 
sim. ib. nr 1282, 1435 ib. nr 1453; Jako pan 
Jan... w czass y w godzyna o ten dom poswal, 
nye dadzaczy trzech lath wydzyrszecz panyey 
Gerdrudze 1432 Kościan nr 1426; Jako tha 
karczma... budowana mymo trzy latha y druge 
trzy latha y dobrowolneszmą (leg. dobrowol- 
nieśm ją) wydzerszal ib. nr 1429; Jsze pany 
Febronya... ne yilovi(ła) rib na <T)rczeli- 
ne..., yedno tu, gdzez <j)ey wsdano na 
wedercow y yidzerzala trzi lata dobrowolno na 
wedercow 1435 Pozn nr 1451; Yako ten row, 
kthorim sipal, tenem yidzerszai trzidzesczy 
lath y trzy lata 1437 Pyzdr nr 1146; ~  wy- 
dzierżeć na jednę rękę *posiadać bez zmiany 
użytkownika czy właściciela, nieprzerwanie, ali- 
quid possessore non mutato, sine intermissione, 
possidere : Ysze eszo salowala Jarosława... 
na Dobrogosta o trzecza *czast Dambrowky, 
to gego oczecz yidzersal y on potem trzydzesczy 
lath na gedna rąką 1422 Pozn nr 1121; Yako czo 
szalowalą Jagnesska... na Yadwygą o *czczwąr- 
tą cząscz Gnusschyny, tą yydzersalą mymo 
trzydzessezy ląth na yedną raka 1424 ib. nr 1174; 
Yako Jandrzey... wydzerszal trzidzesczi lath 
dzedzino Przeszeko na gedno ranko pocoyno 
1428 Kai nr 732.

2. *spełnić określone warunki bez ich narusze
nia, comenta integre explere, senare : Jaco 
Sczepan Potrowi *tao wolo, czso mu go dal, 
*tao mu [wy]vydzirszal y *widrzimal 1408 
Pozn nr 787; Isz yest Paweł nye widzerszal 
trzidzesczy lath, nye othmyenayacz tey za- 
sthawy 1416 RtKon nr 337; Isze eszo nam 
(pro nan) Chwałka szalowała y swim (leg. 
z swym) strigem... o czteridzescy grzywen 
gymena, a on s tim gymyenym y sz tim listem 
wydzerszal *crzy latha 1420 Pozn nr 990; Jaco 
widzersal s prawa ty copcze y ty latha mynala 
1423 RtKon nr 401; Jaco kądim jal, tądim iachal 
graniczą, yąsm wydzerzal s pocoyem mymo 
trzy lata 1426 Kościan nr 1149; Vozny, thucz 
ssypany kopcze na Mychoczynye, nye przedo- 
bywssy żadnym prawem, anym dal lath wy- 
dzerzecz,... any gych poczwyerdzyl vozny 1435 
Pozn nr 1577; lako Jandrzey z szwim othezem 
widzirszal dobrowoinye trzidzeszczi lath zemszky 
yklad, dzedziczszthwo tho 1436 Pyzdr nr 1240;
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Quod omnes inscripciones terrestres in eadem 
heredilate Woyslauicze in pace et ąuiete wy- 
dzyrszala 1449 AGZ XIX 329; ~  wydzi(e)rżeć 
(ziemską) dawność 'doprowadzić do przedaw
nienia, uzyskać uprawnienia wynikające z prze
dawnienia, praescriptionem perferre, iura quae- 
dam per praescriptionem acąuirere’ : Jakosmy 
przedali dzedzyna Camyenye Silvestrowy s timy 
copczy, a on gynych nye sipal y wydzerszal 
szyemsko dawnoscz 1418 Kai nr 585, sim. 1424 
ib. nr 990, 1425 RtKon nr 428; Yze pan Pełka 
wydzersal dawnoscz o Medzigorzicze do łanowa 
poswu 1421 AKPr VIIIa 155; Jako esz za 
Golosckeuo dana zamyana Masziglouice...  
y wydzirszal nasz dzath zemsko dawnoscz 1424 
TPaw VII nr 3747; Yako tą groblą, kthora 
pany Jacussewa vsula, wydzerszala zyemską 
dawnoszcz trzy lata 1438 Pyzdr nr 1169; Ipsi 
expost extenente [...] preseripcionem al. wy- 
dzyerzaw [...] dawnoscz circa... Spithconem 
1443 AGZ XIII 596; -  Dum noster pater hoc 
tenuit al. dzerszal tres annos et nos eciam 
tenuimus al. *vyderzseli 3 annos terrestri 
antiąuitate al. szemsko dawnosczo..., tenentes 
al. wydzersamsy {pro wydzersawsy) terrestrem 
antiąuitatem, sumus parati docere al. wska- 
sza[n]cz 1419 MacPraw VI 417; ~  Omnes isti 
prescripcionem terrestrem detinueiunt al. vi- 
dzerzeli in hereditatibus Thomassouicze, Ga- 
lansscouice, Podskalany et in Breze 1446 
StPPP II nr 3266; Omnem prescriptionem 
terrestrem possedit al. vidzyerszyal 1482 AGZ 
XVIII 235; Omnesąue prescripciones terrestres 
prefati progenitores ipsius,... in pacifica posses- 
sione bonorum... existentes, extenuauerunt al. 
yydzyerzely 1490 StPPP II nr 4362; Si in Stani- 
slaum astripotens mortem permiserit, extunc 
Hedvigis uxor Vgyeszczki exterminando {pro 
extenuando) al. wydzyersewszy hoc duos annos 
eandem advocaciam debet econtra reddere 
Iohanni... absąue pecuniis 1498 AGZ XVI 424.

3. 'zaspokoić swoje pretensje z objętej w posia
danie cudzej nieruchomości, pecuniam suam 
redigere reditus e bonis conductis vel pignore 
acceptis percipiendcć: Johannes... XXII mar- 
cas... Nicolao... obligauit se soluturos. Si non 
soluerit, extunc dictas XXII marcas in bonis 
ipsorum... hereditariis ipse Nicolaus extrahere 
habebit al. widzerszecz 1426 ArchTerCrac CXCV 
398, 5; Nicolaus... triginta septem marcas com- 
munis pecunie... kmethoni suo... assignauit, 
qui kmetho ex predictis pecuniis viginti quatuor 
marcas... in ipsis duobus laneis detinere al. 
widzersz(e>cz habebit et residuitatem ipsarum 
pecuniarum... in predicta taberna detinere al.

widzersz(e>cz habebit 1432 StPPP II nr 2422; ~  
wydzierżeć na kimś 'zmusić kogoś do dania, 
wymóc, aliąuid ab aliąuo vi extorquere, exigere : 
Ysze pan Jarosław... yal na dzedzyna pana 
Splawskego... przesz dzesząncz granicz gwałtem 
j yąl mu Jacuba sołtysa y wydzerszal na nem 
pąncznascze grzywen 1420 Pozn nr 1000; ~  wy
dzierżeć prawo 'uzyskać na mocy wyroku sądo
wego, aliąuid iure, ex iudicis sententia, obtinere : 
Jacom ya Passca... obsylal paniczy, aby przy
słuchał zkazanya pirzwe, nyslym swe prawo 
wydzerzal yaco sandza o Pawia 1425 Kościan 
nr 1118.

Wydzierżenie *zaspokojenie pretensji z objętej 
w posiadanie cudzej nieruchomości, debiti perso- 
lutio eo pacto facta , ut creditor reditus bonorum 
conductorum vel pignori datorum recipiaP: Yako 
Dzerszek nye dal Staszkowy loky na wydzersze- 
nye do pyoczy lath a nye wszyol mu gye we dwa 
latha do wydzerszenya 1421 Pyzdr nr 692; 
Nicolaus... totum suum pratum... in X mar- 
cis ... ad annos integros dedit et contulit ad 
extenendum al. na wydzerszene... Petro 1425 
ArchTerCrac CXCV 318, 6.

Wydzirać cf. Wydzierać
Wydzirżeć cf. Wydzierżeć
IWyenszs cf. Wykusz
IWyeszeksza *?*: Caritas non emulatur nye 

wyeszeksza (I Cor 13, 4; GIKazB II 51, R XXV 
165: ne zayrzy, S K J l  70: nye zazrzy, MacDod 
148: nyerada *zavydy, nyczego nye szasrza) 
1453 R  XLVII 351.

Wyfalić c f  Wychwalić
Wy figlować się 'wymknąć się sprytnie, uciec, 

exire, ejfugere : Scitis astuciam eius {sc. Christi), 
cum ipsum tradam in manus familie vestre, 
si evaserit, gesztlyby szyą vyffiglowal, mei erunt 
denarii XV p. post. Kalużn 271.

Wyfrymarczyć *wymienić, zamienić, commu- 
tare, permutare*: Leonardus... dixit, quod 
istum equum commutauit al. wifrymarczil apud 
Jacobum 1471 StPPP II nr 4065.

Wygaić 'wyciąć w gaju (np. drzewa), (Ugną) 
excidere : Eze Iacub oth Potrą o *tho <krz)iwdo 
wstał, esze yemu ymal vigaycz {ib.: vigayicz) 
do roka dr[i]wa i sprzozaya swego dacz voszicz 
1424 KsMaz II nr 71; ~  O ctori gay na Bronisza 
Adam zalowal, tego on ne wigagil siło 1426 
KsMaz II nr 2267.

Wyganiać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wygania 
1401 Kai nr 18; ~  part. praes. act. adv. wyga
niając XV med. R XXII 246; adi. n. sg. m. wyga
niający Rozm 298; ~  praet. 1. sg. m. -m wyga
niał 1410 Kai nr 314, 1423 TPaw VII nr 3266; 
3. sg. m. wyganiał 1404 Pyzdr nr 233, 1422
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Kościan nr 949, XV p. post. RRp XXV 182;
1. pi. m. -smy wyganiali Rozm 284.

Z n a czen ie : 'zmuszać do odejścia, wypędzać, 
usuwać, wyrzucać, expellere, eicere, exterminare : 
Yaco Jadwiga dala Jaszcoui volne sedzene, 
w tem geg szastawnik gemu vadzi y wigana 
gy s tego sedzena 1401 Kai nr 18; Czso Micolay 
Micolaia viganal s chrosta, ten chrost vozon 
na *Potrassowi dzedzino 1404 Pyzdr nr 233; 
Jacom ya ne phatal Virzbanthi za yego gardle... 
anim yego dobitka s demu viganai gwałtem 1410 
Kai nr 314; Jaco Maczek... nye yesdzyl sa- 
moczwarth na Crayewicze, payn (leg. pań) 
dzedzyną, gwałtem y ne wyganyal gych Judzy 
1422 Kościan nr 949; Jakom nye byegal na gey 
dom gwałtem anim gey sz domu wyganyal 1423 
TPaw VII nr 3266; Bądą wasz gonicz albo po- 
pądzacz, czu grozamy... wasz nądzącz a wiga- 
nyayącz ss myasta do myasta (Mat 10,23) 
XV med. R XXII 246; ~  Demones depulit 
(sc. Mathias) vyganyal XV p. post. RRp XXV 
182; Gospodnye,... w thvoyeszmy ymyą zle 
duchy vyganyaly (daemonia eiecimus Mat 7. 22) 
Rozm 284; Potem myły Iesus byl vyganyayaczy 
złego dvcha (erat eiciens daemonium Luc 11, 
14, R XXIV 72: viruczaiący dyabelstvo) ib. 
298.

Wyganianie fwypędzanie, usuwanie, expulsio, 
eiectio : Myły Cristus thy slova movy, czvsz 
o vyganyanyv złego dvcha Rozm 301.

Wygasać (o wyrokach sądowych, de iudicum 
sententiis) 'tracić ważność, moc obowiązującą, 
irritum fieri, to lli: G dy... gynszy brath... ono 
skazanye odwolawa... chczącz, aby to skazanyc 
wypysano abo zagaszono, a k temv naszy sądzę 
czastokrocz syą sklaniayą, a rzeczy skazane 
wygassaly (sic huiusmodi sententia... consuevit 
retractari, Sul 38: thake szkazanye... oby Ido 
bicz wslomyono) Dział 27.

(Wyglądacz) Wyględacz 'ten kto wypatruje, 
pilnuje, strażnik, speculator, vigil, custos5: Vy- 
glądaczą speculatorem (vade et pone speculato- 
rem, et qucdcumque viderit, annuntiet Is 21, 6) 
ca 1470 MamLub 188; Vyglandacz speculator 
(speculator vero, qui erat in fastigio portae 
super murum,... vidit hominem II Reg 18, 24) 
1471 MamKal 75. ~  Bohemizm.

(Wyglądać) Wyględać 'wypatrywać, wyczeki
wać, exspectare, praestolan : Anna, matka gego, 
na kozdi dzen wiglyodala a syadala na wyrzchu 
geney gori podle drogy, otkodze moglabi swego 
sina z daleka zazrzecz gydocego BZ Tob 11,5.

Wyglądanie czy Wyględanie *wypatrywanie, 
wyczekiwanie, exspectatio, praestolatio : Vigląn- 
danye (war. lub.: *wycladanye) speculacio (dies

speculationis tuae, visitatio tua venit Mich 7, 4) 
1471 MamKal 251.

Wyglądca czy Wyględca 'ten który poszukuje, 
bada, zgłębia, explorator, examinatoP: Wiglad- 
czą persciutator 1447 R XXII 41.

Wyględacz cf. Wyglądacz
Wyględać cf. Wyglądać
Wyględanie cf. Wyglądanie
Wyględca cf. Wyglądca
Wygładzenie *zagłada, zniszczenie, excidium, 

exterminium : Wzwoialy ku panu bogu..., abi 
gich nye poddawał w plyon... a gych myast na 
wigladzenye (in exterminium, MamLub 110: 
na zaglądzenye) BZ Judith 4, 10.

Wygładzić fuczynić gładkim, tu może czytelnie 
wykonać napis, expolire, hoc loco fortasse 
inscriptionem planam atąue dinstinctam facere \ 
Wyglacz explana (scribe visum et explana eum 
super tabulas, ut percurrat, qui legerit eum 
Hab 2, 2) ca 1470 MamLub 253.

Wygłobać 'wydrążać, żłobić, cavare, excavare : 
Troya gens missa, coloni versibus incomptis 
łudunt risuque soluto, oraque corticibus sumunt 
horrenda cauatis sz wyglobanych XV ex. Verg- 
Georg 87.

Wy globie 'wydrążyć w czymś zagłębienia, 
bruzdy, excidere \ His animaduersis... magnos 
scrobibus exscidere, vyglobyw, montis XV ex. 
YergGeorg 83.

Wygłów zool. 'krętogłów pospolity, Jynx tor- 
ąuilla L ż : Vyglow granicula 1472 Rost nr 1367.

Wygnać fo rm y: praes. ind. 1. sg. wyźonę 
BZ Ex 34, 24. Lev 20, 23; (bohemizm) wyżenu 
XV p. pr. Cant', 3. pl. wyżoną OrtOssol 43, 3; ~  
imper. 2. sg. wyżeni FI 5, 12; ~  inf. wygnać 
1428 Kościan nr 1355, Ort Mac 48, OrtOssol 13,4, 
eter, ~  praet. 1. sg. m. -(e)m wygnał 1409 
KsMaz I nr 1333, 1423 ZapWarsz nr 83, 1427 
ib. nr 2729, etc.; 2. sg. m. wygnał jeś FI i Pul 43, 3; 
wygnałeś 1483 AGZ XVI 184; 3. sg. m. jest 
wygnał 1419 Pozn nr 1042; wygnał 1397 Leksz I 
nr 2474, 1401 Kościan nr 179, 1405 Kai nr 135, 
etc. eter, f. wygnała 1419 Kai nr 651, 1419 
Pyzdr nr 960, 1428 Kościan nr 1355, XV med. 
R XXII 235; 1. pl. m. my wygnali 1472 Zap
Warsz nr 3083; 3. pl. m. wygnali są BZ Deut 
2, 23; są wygnali BZ Deut 2, 12; wygnali 1422 
Kai nr 674,1427 Kościan nr 1307, BZ I Par 12,15, 
etc.\ ~  pląperf 3. sg. m. wygnał był BZ I 
Reg 28,3; ~  part. praet. act. wygnawszy XV 
med. SKJ V 262; ~  part. praet. pass. n. sg. m. 
wygnan XV p. post. GlDom 44; wygnany 1484 
Reg 723; ac. sg. m. wygnanego XV med. Gl- 
Wroc 54r; n. pl. wygnany SaheReg 1 a; wygnane 
SaheReg 7. 15; m. wygnani SaheReg 2. 6. 8,
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11— 3. 17. 19, XV p. post. R XXV 178, XV 
p. post. RRp XXV 183; ac. pi. wygnane XV med. 
GIWroc 86r; cf. też Wygnany; ~  praes. pass. 
3. pi. m. wygnani są FI i Pal 35, 13; ~  part. 
praes. pass. pl. m. będąc wygnani 1471 Mam- 
Kai 182; ~  fut. pass. 3. sg. m. będzie wygnan 
BZ I Esdr 10,8; 3. pl. m. wygnani będą 
Pul 36, 9.

Z n a c ze n ia : 1. 'zmusić do odejścia, ucieczki, 
wyrzucić, wypędzić, usunąć, expellere, eicere, 
exterminare, fugare : Wiszeni (expelle, Pul: wy- 
podz) ie (sc. wrogi), bo rozdrasznili so czebe, 
gospodneli7/ 5, 12; Tanio vpadli so, gisz czino 
lichoto, wignani so (expulsi sunt) FI 35, 13, 
sim. Pul; Vdroczil ies Ind y wignal ies ie (expulisti 
eos) FI 43, 3, sim. Pul; Jaco Pecz ne wygnał 
Staszka ot yego oczcza do czudze [d]zeme 1401 
Kościan nr 179, sim. 1421 ib. nr 916; Eze 
Regnolth nye wignal sz lesa Kothowich ludzi 
1439 ZapWarsz nr 851; Wderzym ya kyem 
w kerz, wyszenu zagyecze XV p. pr. Cant; 
Gdisch picha dyabla wirzuczila ss nyeba 
a Yadama ss Gewą ss rayu wignala XV med. 
R XXII 235; Jakom ya nye wignal Andrzeyewi 
yego czelądzi samotrzecz z lassa sylą 1452 
TymSąd 26; Gdisz wiszono (cum... tulero) 
pagani od twego l ic z ą n y s z a d n i  nye bodzye 
sze przeczywycz szyemy twey BZ Ex 34, 24, 
sim. ib. Lev 20, 23; Bo na Seyr pirwey przebi- 
wali Horreysci. Po nichze to, gdisz so yignali 
(ąuibus expulsis, Biblia taborska: kdyź su 
wyhnani)..., przebiwali so synowye Ezav BZ 
Deut 2, 12; Eweyske, ktorzis to bidlili w Asse- 
rim az do Gazy, Kapadoczscy wignali so 
(expulerunt) ge ib. 2, 23; W ti czasi wignal bil 
Saul s zemye (abstulit... de terra) wszitki 
wyesczce BZ I Reg 28,3; Wignal (sc. Aza) 
kapłani módl s zemye (abstulit... de terra) 
BZ III Reg 15,12; Gdisz... vzrzely trod na 
gego czele, nagle wignaly gy (expulerunt eum) 
BZ II Par 26,20, sim. ib. I Par 12, 15; Gdisz 
ge wignaly (cumąue eiecissent eos) Egypsci 
ot syebye, przestała rana od nych BZ Ju- 
dith 5,11; Wyszwyecza-ly kogo s myasta 
szyeczczą (leg. z szecią) pyenyadzy albo czym- 
koly, tho gest wyzona-ly gy szromothnye... 
sz mąsta OrtOssol 43, 3; Jakom ya nye sbyl any 
wygnał Anny, szluzebnycze Yanowey, s domv 
yego gwalthem 1492 ZapWarsz nr 1723, sim. 
1427 ib. nr 2729, 1434 ib. nr 446; Gysz zło 
płodzą, wygnany będo (exterminabuntur, FI: 
wipodzeni bodo) Pul 36,9; Postea in Patmos 
insulam exilio fuit revocatus vlg. wignan XV 
p. post. GIDom 44; Ex quo Adam cecidit et de 
paradiso expulsus, wignan, fuit ib. 66; Videns

autem imperator, quod nec sic a predicacione 
desisteret, eum ( ĉ. Iohannem) in exilium 
relegauit, vygnal gy na puscza, vbi famę et siti 
moreretur XV p. post. R XXV 176; lilie erant in 
ergastulis ad duo milia Xani, diuturna delega- 
cione dampnati dawno vygnany ib. 178; Na- 
dzyeye szye, yze novy bog wschedl v naschą 
zyemye, yze nasche bogy vypądzyl y bogyny 
vygnal (deas effugayit) Rozm 93; Yako myły 
Iesus... vygnal albo vypądzyl złego dvcha 
ib. 298; Vczynyvschy myły Iesus bycz s povrozov 
y yygnal (eiecit Jo 2, 15, EwZam 304: yyrzuczyl, 
Rozm 210: vypądzyl) vsytky s kosczyola ib. 449, 
sim. ib. 445, ca 1500 GIKazB I 38; — Sdrowa, 
k tobe volami, wignani szinowe (SaheReg la : 
wygnany... dzeczy, 15.7: yygnane dzeczy,
3: wipowiedny synowe, 4: yipodzeni szinowe, 
9: wypadzone dzeczy, 14: stradne... dzeczy, 
16: wypovedzeny sinowe, 18: yissadzeny) Yevini 
SaheReg 2. 6. 8. 11—3. 17; ~  Eos confortat 
(sc. angelus pastores) ne timeant, ut excluso 
timore, aby tako wygnawschy strach, melius 
intelligere possent, que ipsis de Xpi natiuitate 
yoluit dicere XV med. SKJ V 262; ~  wygnany 
*wygnaniec, exuY: Volens igitur pius dominus 
exulem, wygnanego, reducere ad patriam, seip- 
sum exinanivit, accipiens formam servi XV med. 
GIWroc 54 r; Exules, wignane, ad patriam 
reduxit ib. 86 r; Hoc suplicat a te, o pia virgo, 
flebilis Adam cum misera sua sobole, exul, 
yignanyfm], de paradiso 1456 ZabUPozn 100.

2. 'uprowadzić, zabrać silą, vi auferre, rapere’: 
Esze Laurencius ne wignal[al] s pothsotcowi 
*dzedzine dwu konu, ale s me yignal oth swego 
kmecza 1406 TPaw IV nr 2605; O chtore woli 
czoszebne Rogal żałował, tichem ya <ni)e wignal 
s yego obori sszilo 1409 KsMaz I nr 1333, sim. 
1428 ZapWarsz nr 334, 1468 TymProc 244; 
Ysze Katharzyna ne wygnała cztir wyeprzow 
a dwu volu z domu Katharzy<ni>nego choszyebno 
rzeczo 1419 Kai nr 651; Isszem ya ne kaszal 
mey szenye dobithka wygnacz s dwora Nicolai, 
kthory on byl zayąl w owsze w mandelew, 
any gich wygnała 1428 Kościan nr 1355.

3. *usunąć kogoś silą z jego domu, majątku itp., 
pozbawić kogoś silą własności, posiadania, ali- 
quem vi possessione expellere, deicere’ : Nicolaus 
ipsam depulit vlg. wygnał de hereditate yiolenter 
1397 Leksz I nr 2474; Yako Jacusz yignal 
Jaskouego szastawnika s gego domu 1405 
Kai nr 135, sim. 1441 ZapWarsz nr 708; Ysze 
Potrasz mlinarza s mlina ne yhygnal 1411 
HubeZb 125; Iaco Ozep wignal... s gospody 
Jarosława 1412 Pyzdr nr 338; Isch pan Jan... 
gwałtem wignal Wischka z gego zastawy y z yego
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WYGNAĆ WYGON 465

trzymanya 1418 Pozn nr 1017, sim. 1424 Kościan 
nr 1047; Yze Wanczoszka dobrowolne wyiala 
s tego domu, ysz gey gwalthem Margorzatha 
ne wygnała 1419 Pyzdr nr 960; Yako Michał 
z Wyanczenczem nye wygnali gwałtem młynarza 
Wyrzbyanczynego z yego młyna 1422 Kai 
nr 674; Ktho by chczyal przed czaszem kogo 
sz nagyemnego domu wygnacz Ort Mac 48; 
Żałował szyą Pyotr na Andrzeya, ysze 
chcze gy wygnacz sz domv przed czasszem 
(quod ipsum expellere yellet de hereditate) 
OrtOssol 42,1, sim. ib. 13,4, Ort Mac 48; 
Jako[m] my Jana sz domv gwałtem nye wy
gnały 1472 ZapWarsz nr 3083;Quia tu super- 
eąuitans... super... vilłam... expulisti al. wy- 
gnalesz kmethones de domibus ipsorum 1483 
AGZ XVI 184; Si Maitinus... secundum ipsius 
inscripcionem eundem Stephanum a molendino 
retrudere yellet aut retruderet al. wygnał 1489 
ib. 406.

4. *wyłączyć z jakiejś społeczności, excludere, 
amoyere: Wszelki, gen bi nye prziszedl we 
trsyech dnyoch podle radi ksyoszot y starszich, 
bodze gemv pobrano wszitko gego zboze a sam 
bodze wignan z sboru przewyedzonich (ipse 
abicietur de coetu transmigrationis) BZ I Esdr 
10,8; Ma tha(ki to) yygnany y yypądzony 
obv(ieszczon?> bycz y yymyenyan w them tho 
braczsthyye tako długo, aze sye polepszy 1484 
Reg 723.

5. w błędnym rozumieniu łac. exsultant jako 
exsulant: Iuxta illud letantur, cum malefecerint, 
exultant in rebus pessimis zlemą {leg. złemu) 
schią yyeschielą bandącz yygnany (Prov 2, 14) 
1471 MamKal 182.

Cf. Wygnany
Wygnanie f o r m y : n. sg. wygnanie 1477 

LubZiemRp V 27; ~  g. sg. wygnania 1466 
R XXII 19, XV p. post. GIDom 85; -  d. sg. 
wygnaniu 1418 Kai nr 623, ~  ac. sg.
wygnanie XV med. GIWroc 58 v; ~  i. sg. wygna- 
nim 1408 TPaw IV nr 1498, 1492 ZapWarsz 
nr 1723; ~  l. sg. (po) wygnaniu SaheReg 18.

Z naczen ia: 1. 'zmuszenie do opuszczenia 
jakiegoś miejsca, wypędzenie, exulatus, exilium, 
expulsw: lako Pyothraszowim wignanim cho- 
szebno *srzeczo ne szginolo Pyechne *srzeczi 
za poi grziwni 1408 TPaw IV nr 1498; Yako 
yignanyu mlinarzewemu z mlina zawydowskego 
mynoli trzi lata 1418 Kai nr 623; Vir, gl. sc. 
Adam, cultor vicii, gl. peccati, fit reus exilii 
yygnania 1466 R XXII 19; Que expulsio al. 
yygnanye predicti tabernatori Jacobi est in 
yalore ut yiginti marce 1477 LubZiemRp V 27; 
Jakom ya nye sbyl any yygnal Anny, szluzebny-

cze Yanovey, s domv yego gwalthem... any 
thym yygnanym skody maya waschnosczy 
czthyrech kop 1492 ZapWarsz nr 1723.

2. *pobyt na wygnaniu, exiliium : (Jezusa, 
błogosławiony owoc żywota twego, nam) po 
tern yignanyu {SaheReg 13: po... *vygnanym, 10: 
p o ... wypandzeniu, 11: p o ... wisczyu, 14: 
p o ... stradzy) (ukaż)! SaheReg 18; Domi- 
nus... in hoc exilium, wygnane, mundi nos 
eiecit XV med. GIWroc 58v; Anima si sic 
disperdet, nos deus die mortis repellet a domo 
eterna. Unde domus multiplex est: presentis. 
exilii, yignanyą, suffragii modlenya uel wspo- 
mozenya XV p. post. GIDom 85.

Wygnaniec 1. 'ten, który został wypędzony, 
zmuszony do opuszczenia jakiegoś miejsca, exul, 
extorris : Vygnanyecz exul 1437 Wisi nr 228 
s. 86, sim. ca 1500 Er z 125; Factus est homo 
exul, wignanyecz, et profugus, sbyegem, super 
terram XV med. R XXIV 348; Vignanyecz 
exul {war. lub.: exul a patria sine spe reditus) 
1471 MamKal 285; Confestim exul factus est, 
yygnanyecz, (sc. Adam) a paradisi gaudiis 
XV p. post. R XXV 183.

2. 'zbieg, uchodźca, odstępca, profugus, fugi- 
tivus*: Vignanyecz profugus (at yero lero- 
boam... cum adhuc esset in Aegypto profugus 
a facie regis Salomonis, audita morte eius, 
reversus est de Aegypto III Reg 12, 2) ca 1470 
MamLub 82; ~  przenośnie: Nam omnis profu
gus, yygnanyecz, in eam {sc. in domum glorio- 
sam) indifferenter recipitur XV p. post R XXV 
183.

3. 'przybysz z innego kraju, cudzoziemiec, 
peregrinus, hospes : Przychodne abo goscze, 
abo yygnanycze {SKJ I 83: proschę yako 
przychodnyow, pyelgrzymow albo gosczy; obse- 
cro vos tamąuam adyenas et peregrinos abstinere 
vos a carnalibus desideriis I Pet 2,11) 1449 
R XXV 165.

Wygnanik ' ?’: Cum pratis, aąuis..., cum gayo 
pertinente, quod vlg. yignanik nuncupatur (1255) 
1545 MMAe IX 102. ~  Zapewne nazwa własna 
gaju.

Wygnany 'ten który ucieka, uciekający, exul, 
extorris : Exulis est, na wygnanego zalezy, non 
esse suum 1466 R XXII 16.

Wygoda 'zaleta, ńrtus, proprietas bona': 
Primoque dixit gelosina: Quippe cum ada- 
mantina non sine paritate uirtutis, gl. fortunisj 
yigod, fortitudine gaudeam, plus tamen excedo, 
quoniam tenaci[ti]ssimo proprie qualitatis yi- 
gore, ab igne minime calefio 1436 R XXIII 277.

Wygon form y: n. sg. wygon (1369) MMAe 
III 361, 1384 KatOssolPawl 14, 1398 CodSil I 74, i
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4 6 6 WYGON WYGRZEBANY

etc.; ~  g. sg. wygonu 1468 AGZ  XIII 557; 
wygona 1500 AGZ XVI 308; ~  ac. sg. wygon 
1398 StPPP II nr 149, 1419 ib. nr 1663, 1419 

ZiemsKrak I 1024, etc.; ~  i. sg. wygonem 
(1441) 1527 DokMp I I 382; ~  /. sg. (na) wygonie 
1447 AGZ  XIII 247; -  n. pl. wygony 1447 
AGZ  XIII 236; -  ac. pl. wygony 1381 StPPP 
VIII nr 610, (1449) DokMp III 295, (1464) 1611 
KodPol III 440.

Z n a c ze n ia : 1. 'pastwisko, pascuum, pastus \ 
Pro ecclesia fundata in Komorow vnum man- 
sum, duos mansos pro pellendo grege, quod 
wigon dicitur (1369) MMAe III 361; Quod 
concordauimus Jacussium et Preczslaum..., 
quod non habuit pro riwlo inpedire et pro 
uigoni et pro uia perpetua perdita 1381 StPPP 
VIII nr 610; Creslaus... iecognovit... elemen
tem ... partem agrorum suorum wigon nuncu- 
patorum... fratri suo germano... resignavisse 
1384 KatOssolPawl 14; Pascua ovium libera vlg. 
vigon appellata 1398 CodSil I 74; Damus pro 
plebano... locum piscinae, situm infra coeme- 
terium, et expulsionem gregis, quod vlg. wygon 
dicitur (1409) 1614 DokMp V 89; Quia sibi 
arauisti pascuale al. vigon 1419 StPPP II 
nr 1663, sim. 1419 ZiemsKrak I 1024; Nico- 
laus... recognouit Derslao... communem expul- 
sionem al. wigon 1429 ArchTerCrac IX 92, 4; 
Jaschco... cum Andrea... terminum habent 
pro chyscha, pro blonye, pro vygon 1388—430 
ArchTerCrac I llb  89,30; Incolis <civit>atis... 
Curow expulsorium, wigon, pro expellendis 
gregibus... dam(us) 1442 DokMp III 4; 
Poterit eam dilatare, ampliare et diffundere per 
expulsum al. przes vygony (1449) ib. 295; 
Contractum amicabilis concordie... pro exitorio 
al. wigon 1449 StPPP II nr 3371; Exitorium al. 
vygon a villa Zrząnczycze usque ad riwm... 
vendidit 1481 ib. nr 4248.

2. *droga do wypędzania bydła na pastwisko, 
via, qua pecudes ad pastum aguntur5: Ab antiqua 
via expulsionis vlg. vigon (1390) 1554 DokMp 
IV 249; Yako prawye Sulek wygonw al. sczye- 
gyey (pro sczyegyen)... bronyl Micolayowy 
y gego ludzem 1423 AKPr VIIIa 163; Contulit 
et leuauit agrum Hannos. . . ,  qui iacet secundum 
agrum superius pelligregys al. wigon 1439 
Przem I nr 2846; Quatuor laneos seu mansos 
liberos... cum silvis... et cum prato Czerslaw, 
cum pascuis al. s pastewnyky y sz wygonem... 
damus (1441) 1527 DokMp II 382; Istas duas 
vias dictas vigoni kmethones Fyethkonis habe- 
bunt libertatem... boves ac oves pellere tempo- 
ribus perpetuis 1447 AGZ XIII 236; Nec facere 
vult granicias inter villas ambas Zurouicze al. na

wygone ib. 247; Martinus et Petrus debent 
ipsis dare expulsicnem al. wygon per aream 
Iohannis et Iacobi 1460 ArchTerCrac XV 147, 5; 
Doque ipsi seulteto... duos laneos liberos... 
et pro pellendis gregibus al. vigony in qualibet 
villa per unum laneum assigno liberos (1464) 
1611 KodPol III 440; Muszyk obligavit subur
bium ... incipiendo a propulsione al. od vigonu 
1468 AGZ XIII 557; Duas areas desertas penes 
ville expulsionem al. v wigona 1500 AGZ 
XVI 308.

Wygonisko *pastwisko, pascuum, pastus : Ter- 
ciam partem pratorum in eadem villa Branczycze 
antę villam pro exitorio al. dla wygonyska 
destruere (pro restruere) debebunt perpetue 1469 
StPPP II nr 3945.

Wygorzeć 'spalić się, spłonąć, tu oczyścić się 
z grzechów w ogniu czyśćcowym, comburi, 
cremari, hic peccata sua igne purgatorii expiare : 
Alle yvz mvsso za to w czyssczv wygorzecz XV 
med. R XXIV 359.

Wygraniczać 'wytyczać granice, terminos eon- 
stituere : Iaco Staszek ne sluboval Micolaievi 
zaplaczicz poloyiczo stravi, czso bi Micolay 
stravil vigrani[ya]czayo dzedzino 1406 Pyzdr 
nr 273.

Wygrodzić 'wytyczyć ponownie granice, ter
minos denuo constituere’ : Dominus Petrus... 
lucratus est super Stanislao..., item super Gre- 
gorio... pro eo, quod quilibet... perarayit agros 
ad yillam Strachoczina pertinentes, prout autem 
Czerń ministerialis recognoyit, quod vidit quin- 
que scopulos al. kopczow... et sextum scopulum 
yidit roskopano et rosorano... Et debent pre- 
dictos scopulos viceversa wigrodzicz et cumulare 
al. yssypacz 1446 AGZ XI 264.

Wygrozić 'groźbami zmusić do opuszczenia 
jakiegoś miejsca, wygnać, expellere aliąuem 
minas ei proferendo’: Sicut non feci sibi uias 
de porcione nec ipsum iuribus expulsit yigrosil 
1391 TPaw IV nr 3900.

Wygrzebać 1. 'wykopać, wydobyć z ziemi, 
effodere, fodiendo e terra eruere : Nye skarbczye 
skarbów yam na zyemy, gdzyes rdza albo mol 
zgryszyą albo zlodzyey yygrzebye (ubi fures 
effodiunt et furantur Mat 6, 19) Rozm 279, 
sim. ib. 280.

2. 'oczyścić coś przez skrobanie, zeskrobać, 
zetrzeć, radendo expurgare : Cum testa expur- 
garet yygrzebal (qui, sc. lob, testa saniem rade- 
bat sedens in sterquilinio Job 2, 8) 1462 R 
XXV 269.

Wygrzebany wyraz z  jakiegoś powodu 
obelżywy: Predictus minister ad ecclesiam 
yenisset, cum baculo irruit in prefatum Iohan-
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WYGRZEBANY WYJĄĆ 467

nem, vicarium ibidem in ecclesia... verbis 
turpibus ipsum dehonestando dicens: Wygrze
bany popye, traham te de ecclesia! 1463 MMAe 
XVI nr 1928.

Wygrześć erozrzucić, rozgrzebać, farilla dis- 
iecta apertum fieri (de igne/ :  Recognicio 
ministerialis..., quia... vidit arthonium feni 
crematum et ignem exepultum al. wygrzebyony 
1471 AGZ XV 125.

Wyimać cf. Wyjmać
Wyimować cf. Wyjmować
Wyimowanie cf. Wyjmowanie
Wyiścić 'uwolnić od zobowiązań, ab obligatio- 

nibus liberare': Jako yipelnil gi *zaplathili, gi 
nigisal (pro uigiscil) rakoyma swego 1416 AKPr 
VIIIa 138; Nicolaus fideiubuit, quia eas (sc. litte- 
ras) sibi Prandothe restituere debebit et ornnia 
liberare al. wigiscz(ić) 1434 ArchTerCrac 
CCCXII 471,21.

Wyją (?) *szyja, colluin : Ponitur eciam ut 
simplex consonans et tunc aliquando grossatur, 
aliquando molliter profertur. Exemplum primi: 
viklad, vige, vya Park 402.

Wyjachać cf. Wyjechać
Wyjąć cf. Wyjechać
Wyjaśniać ctłumaczyć, objaśniać sens, wartość, 

explanare, explicare'\ Qni elucidant me, wyas- 
nyaya (GIKazB II 26: obya<śnia>y0, MamKal 
167: vygyawyayą, oznamyonayą) myą, vitam 
eter nam possidebunt (Ecclus 24, 31) XV med. 
SKJ V 283.

Wyjawiać fo rm y: praes. ind. 1. sg. wyjawiam 
1482 StPPP IX nr 912; 3. sg. wyjawia XV med. 
GlWroc 41 v, Ort Mac 37; 3. pl. wyjawiają 1471 
MamKal 167; wyjawieją SkargaWroc w. 50; ^  
inf. wyjawiać Ort Mac 37, XV ex. PF  V 21.

Z n aczen ie: 'czynić jawnym, znanym, ogła
szać, oznajmiać, ujawniać, propalare, divulgare, 
notum facere': Spiritus sanctus... scrutatur, 
wyiawa, profunda peccatorum nostrorum XV 
med. GlWroc 41 v; Kthory pizyszyaszny raycza 
myesz<k)a thayemna radą wszyawya, kthorasz 
yesth zapowyedzyana wyyawyacz (quod sibi 
prohibitum est, OrtOssol 35, 3: wszyawyącz),. ..  
then yesth przesthapyl szwa przyszyągą Ort- 
Mac 37; Wyyawya-ly (revelat, OrtOssol 35, 3: 
wyawy-ly) kthory myeszczanyn... myeszką tha- 
yemnyczą..., thedy ma pokvpycz trzy szlo- 
wyenszkye grzywny ib.; Ego tanquam procu- 
rator... insinuo al. wyawyam, quia dominus 
Sigismundus...  aduocaciam in Tuchów tenet 
1482 StPPP IX nr 912; Tam szam moye ocy 
glączy (leg. glądzą), trzy szlye dvchy *viczą, 
me grzechy vygaveya SkargaWroc w. 50; 
Exponere wyyawyacz vel wyloszycz XV ex. PF

V 21; ~  *tłumaczyć, objaśniać sens, wartość, 
explanare, explicare': Elucidant vygyawyayą, 
oznamyonayą (qui elucidant me, vitam aeternam 
habebunt Ecclus 24,31, GIKazB II 26: obya- 
<śnia)y0, SKJ W 283, wyasnyaya) 1471 Mam
Kal 167.

Wyjawić, Wyjawić sięform y:praes. ind. 3. sg. 
wyjawi OrtOssol 35,3; ~  imper. 2. sg. wyjaw 
XV med. GlWroc 24r; ~  inf. wyjawić ca 1500 
JA IV 95; ~  praet. 3. sg. m. wyjawił FI 97, 3, 
XV p. pr. R XLVII 358; ~  condit. 3. sg. m. wy
jawiłby OrtOssol 35, 3; ~  part. praet. pass. 
n. sg. neutr. wyjawiono ca 1500 JA IV 96; ~  
condit. pass. 3. sg. neutr. -by wyjawiono ca 1500 
JA IV 96.

Z n a czen ie : 'uczynić jawnym, znanym, ogło
sić, oznajmić, ujawnić, notum facere, dimlgare, 
propalareJ: Yawno vczinil iest gospodzin zba- 
wene swoye, w obesrzenu poganow wyawil 
(revelavit, Pul: zyawyl) prawoto swoio FI 97, 3; 
Pater, venit hora, clarifica filium tuum wyaw 
sława syną thwego (Jo 17, 1, PF IV 753: osław, 
Rozm 575: *oszvyeczey) XV med. GlWroc 24r, 
sim. ib.; Wyawy-ly (revelat, Ort Mac 37: wyya
wya-ly) ktori myesczanyn...  myesczką tagemna 
radą, ... tedy pokupycz ma... trzy slowanszky 
grzywny OrtOssol 35,3; Wyyawyl-ly-by (Ort- 
Mac 37: wszyawya) kthory przyszag[a]ly radcz- 
cza taką tagemną radą myeszczką, . ..  ten gest 
przestapyl swą przysząga ib.; Si enim frater 
tuus haberet wlnus in corpore, quod vellet 
ocultari, dum timeret seccari, nonne crudeliter 
abs te cellaretur et misericorditer indicaretur 
vyyavycz? ca 1500 JA IV 95; Sed antequam 
aliis demonstretur,... preposito debet ostendi, 
ut si admonitus neglexerit corrigi, ne forte possit 
secrecius non innotescere ceteris yszby gynym 
nye vyyavyono ib. 96; Pater monasterii... 
fratrem secreto corrigat,... si forte secrecius 
corrigi potuerit, non omnibus innotescat vyya- 
vyono ib.; ~  wyjawić się 'stać się znanym, 
jawnym, notum fieri, manifestari : Wyyawil sze 
innotuit XV p. pr. R XLVII 358. -  Cf. Ujawić 
się.

Wyjąć, Wyjąć się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
wyjmę BZ Ex 15, 9, De morte w. 227, Pul 90, 15; 
wymę FI 90, 15. Moys 10, BZ Lev 26, 33; 2. sg. 
wyjmiesz FI 17, 47; 3. sg. wyjmie FI 36, 42, 
Dział 32. 48; wymię Sul 10, ca 1450 P F IV 570; 
3. pl. wyjmą XV med. R XXIV 360; ~  praes. 
ind. z partykułą niechać dla wyrażenia trybu 
rozkazującego 1. sg. niechać wyjmę Rozm 282; ~  
imper. 2. sg. wyjmi FI 24, 21. 63, 1, XV in. GI
KazB II 94, Pul 34, 3; wymi FI i Puł 70, 5, BZ 
Jud 9, 54. Tob 6, 5; ~  inf. wyjąć© XV med.

59*
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R  XXII 244; wyjąć 1445 AGZ XIII 188, Sul 31, 
OrtCel 4, etc.; ~  praet. 1. sg. m. wyjąłeśm BZ 
Ex 6, 6; -m wyjął 1408 KsMaz I nr 1095, Rozm 
617; -m wyjąn 1438 ZapWarsz nr 854; 2. sg. m. 
wyjąłeś XV ex. GIWp 29; 3. sg. m. wyjął.jest XV 
med. R  XXIV 361; wyjął 1398 HubcZb 72, 
FI 17, 19, FI i Pul 77, 76, etc. etc. ; 3. pl. m. wyjęli 
są FI 36,14; wyjęli Pul 36,14; ~  condit. 3. sg. m. 
(-)by wyjął FI 70,12, Sul 64, Dział 48, Rozm 8; ~  
part. praet. act. wyjąw FI II Prol 5, BZ I Par 10,4. 
Tob 8, 2, ca 1470 MamLub 11; wyjąwszy Gn 
172a, 1416 Kościan nr 597, 1423 MPKJ II 302, 
etc. etc.; wyjąszy ca 1500 Erz 125; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. wyjęt XV p. post. R XXV 
176; / .  wyjęta 1456 ZabUPozn 91; neutr. wyjęto 
Rozm 779; n. p l.f. wyjęty 1395 TPaw III nr 3615, 
XV med. SKJ V 256; ~  praes. pass. 3. pl. m. 
wyjęci są XV p. post. GIDom 49; są wyjęci 
Rozm 781; ~  imper. pass. 3. sg. m. bądź wyjęt 
BZ III Reg 15,22. ~  W wykazie form użyto 
umownie postaci wym- także tam, gdzie grafika 
dopuszcza bądź lekcję wym-, bądź wyjm-.

Z n aczen ia :  1. ' wydobyć skądś, wyciągnąć coś 
z wnętrza czegoś, eximcre, expromere, extrahere : 
Mecz wyoli so (gladium evaginaverunt, Pul: 
wygyęly) grzeszny FI 36,14; Trzeczya przyth- 
czaa: myecza... w sząądze wiyącze, tho yest, 
kdi ktho mało wazząącz naasz sząnd, myecz... 
szmyeye wyyaacz (gladium praes umpserit extra- 
hendum, Dział 18: myeczą... dobyłby) Sul 31; 
Gdyby kthole przeth namy corth vyąl alybo 
myecz (si... gladium extraxerit),. ..  na naszey 
mylosczy ma bycz Sul 64, sim. Dział 48; Sic erit, 
quando peccator de igne recipitur wygmo XV 
med. R  XXIV 360; Quando dominus misit 
saporem in Adam et tulit, wyiąl yest (BZ: 
wiyol), costam eius (Gen 2, 21) ib. 361; Ale 
was zatraczo we włości a vymo po was myecz 
swoy (evaginabo post vos gladium) BZ Lev 
26, 33; Wymy rocze myecz swoy (evagina 
gladium tuum), vderz w myo! BZ Jud 9, 54; 
Wiyow myecz (evagina gladium tuum), doby 
my o! BZ  I Par 10, 4; Rozplatay ribo to a wimy 
syerce gey (cor eius. . .  repone tibi)! BZ Tob 6, 5; 
Gdy kto kord abo myecz wygmye (quL.. gla
dium extraxerit) przed sądem Dział 48; Wyyąl 
protulit (quam, sc. manum, cum misisset in 
sinum, protulit leprosam Ex 4, 6) ca 1470 
MamLub 19; *Wyyowsy proferens (war. kał.: 
proferens, id est deponens vygyąwschy; profe
rens de pera caput Holofernis ostendit, sc. lu- 
dith, illis Judith 13, 19) ib. 112; Wyymy szablyę 
effunde frameam, FI: wiley gnew)! Pul 34, 3; 
A medicis vero in oleo ponitus (sc. Herodes), 
inde quasi mortuus est ellatus vyyath XV

p. post. R XXV 176; Gladium suum arripuit 
(sc. Iudaeus), vyąwszy myecz, et ad guttur 
percussit XV p. post. RRp XXV 180, sim. ib. 181, 
ca 1500 GIKazB I 53; Drugyego dnya yyyawschy 
dwa pyenyvdza (protulit duos denarios Luc 
10, 35) y dal onemv czloyyeky Rozm 332; ~  
od kogoś: Molwil (sc. cudzoziemiec) mi zle 
w bogoch swoich, ale ia wyiow od nego iego 
myecz (yibrato suo gladio), vczol iesm głowo 
iego FI II Prol 5; ~  z czegoś: Wymo z noszen 
mecz moy (evaginabo gladium meum Ex 15, 9, 
Pul: wynosznę myecz moy, BZ: wiymo myecz) 
FI Moys 10; Iacom ia ne wigol Staskowich 
(leg. z Staszkowych) szeczi zayocza 1408 
KsMaz I nr 1095; Jacom ya Dorothye scrzynye 
gwałtem nye sbyl any s nye pączi cop wygyan 
1438 ZapWarsz nr 854; Kyedi kto sand sgwalczi 
alybo go nye czczancz myecz alybo nosz w szan- 
dzc wymye sz nozen (gladium evaginans) Sul 10; 
Udzalal pan bog s tcy koszczy, gez to s Adamo
wa boku wiyol (quam tulerat de Adam), 
szono BZ Gen 2, 22; Tcdi... Tobyas... wyiow 
s swey tobołki czostko syercza a wnotrza oney 
ribi (protulit de cassidili suo partem iecoris) 
y wrzucyl ge na ziwe wogle BZ Tob 8, 2; 
Gethno yygmą s pv(z)drą koszy, nathychmyasth 
szmyeny<s)ch gloszy De morte w. 227; Braczye, 
nyechacz yyymą proch z *ooka tyego (eiciam 
festucam de oculo tuo Mat 7, 4) Rozm 282; 
~  przenośnie: Wibral (sc. gospodzin) Dawida 
sługo swego a *wyol gi s stad owecz (sustulit 
eum de gregibus oyium) FI 77, 76, sim. Pul; 
Na syercza wiczisczyenye czworga trzeba: na- 
pyrwey caszdi grzech czyelni y duschni... pocutą 
witrzecz a wiyączy XV med. R XXII 244; 
Vyme tollit (venit diabolus et tollit yerbum 
de corde eorum Luc 8, 12) ca 1450 PF IV 570; 
Wzywałem boga stvorzyczy<e)la mego gorą- 
czymy lzamy, aby my(ę> albo yybayyl z mego 
yyelykyego ydrączenya, alb(o> ma duszą s czyala 
vyąl (ut... animam de corpore meam evocaret) 
Rozm 8; Oczyecz m oy... vyączschy yest vschech 
a nyyeden nye może vyyącz (sc. owiec, rapere 
Jo 10,29) s rąkv oczsa mego ib. 428; Przya- 
czyelyv, ktoregom s tego svyata vybral y vyyąl, 
ktoiemvm szye v tovarzyzstwo podał,... na- 
czesz przyschedl? ib. 617; To s tego svyathanye 
yest, czos s tego svyatha vyyątho a v *Yesu- 
cristye schovano, a take krolevstvo slovye 
Iesucristovo ib. 779.

2. f wyłączyć, zrobić wyjątek, excipere, excep- 
tionem facere : Alle szo ga ... tego barszo bogo, 
yszeszmy iusz ten tho dar fszythczy straczyly, 
a tho vygofszy dzatky młode Gn 172a; Jako 
pany Hanka... ne przedala wenczey zapusta...
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yedno za dwe grziwne any go roszdala, wyyow- 
szy tho, czszo go dala swim kmeczem pogorza- 
lim 1416 Kościan nr 597, sim. 1423 M PKJII 302, 
1429 Pozn nr 1331, Sul 4, etc. ; Mayą bycz 
wolny... thym tho vczynkem przes zlodzeystwa, 
thoczvsz yiyąwszy zlodzeystwo (praetcr debitum 
furti) Sul 22, sim. Dział 8; Gynszim castellanom, 
sandomyrskego a lvbelskyego wyąwszy (ca- 
stellanis Sandomiriensi et Lublinensi exceptis), 
do szesczy grzywnam... dacz... ma Sul 50, 
sim. ib. 88. 112; Zatym kroi Aza posiał posli 
do wszitkey zemye indzskey rzekocz: Nyszadni 
(sc. z ludu) nye bodz wiyot (nemo sit excusa- 
tus) BZ III Reg 15,22; Asz ya tego mam 
y chczą bycz panyą, pokym szywą, vczynycz 
y nyechacz s thym[y], czo chczą, geano wyyąwszy 
stho grzywyen (dumtaxat excipere centum 
marcas) po mey szmyerczy OrtOssol 54, 4, sim. 
Ort Mac 68; Tedy Jan poleczył opyskanye swego 
gymyenyą... Doroczye, swey zenye, wszythky 
szwe przyrodzone wyyaw [yw]szy (omnibus... 
proximis penitus excussis, OrtMac 82: wyymu- 
yacz) OrtOssol 63, 1; Tedy sampyerz straczyl 
szwa izecz... y k temv przepadł woythowy 
osszm szelągów wyny, wyyąwszy to, yszby myal 
kthorą zawadą ib. 68, 4, sim. ib. 69, 1, Dział 38; 
Tego nykt nye mosze vczinicz, to wyiawszy, 
aczby kto wztecz do sądzey syą pvsczyl Dział 51; 
<U)stawiamy, gdy kto rączy za kogo Szydowy, 
[...] konya any wolv nye zastawiał wyiawszi, 
yszby była wola tego, za kogo rączy (nisi id de 
personae principalis processerit voluntate) ib. 52; 
Vyyaschy nyekthore ceteris paribus ca 1500 
Er z 125; ~  wyjąć (sobie) 'zastrzec dla siebie 
(w umowie kupna — sprzedaży), eximere, exclu- 
dere ( in emptione — venditionef: Eze Msczignew 
medzi swimi dzeczmi dzelnicze sobe wiyal 1398 
HubeZb 72; Yaco pan Wyssak Mychalowy... 
nye possyadl dw {leg. dwu) sladv..., czsso yego 
dzath sobye wyyąl 1424 Kościan nr 1245, sim. ib. 
nr 1079; Jze Andrzey... przedal byl... sol- 
tistwo... i dwa stawy wyyąl sobye Andrzey 
i oziminą 1442 StPPP II nr 3085.

3. *wyswobodzić, wyzwolić, uwolnić (od ucisku, 
niewoli), liberare, eliberare, eruere : Strzeszi 
dusze moiey y wiymy nie (erue me, Pul: odeymy 
mye)! FI 24, 21; Polapcze gi, bo ne iest, iensze 
bi gi wyol (quia non est, qui eripiat, Pul: by gy 
odyol) FI 70, 12; Volal ku mne y wisluszam gi, 
s nim iesm w zamotcze, wymo (eripiam eum, 
Pul: wyymę gy) y slawicz bodo gi FI 90, 15; ~  
od kogoś, czegoś: Wyimesz (Pul: wytargnyesz) 
me od przecywomolwoczego luda (eripies me de 
conti adictionibus populi) Fl 17,47; Pomosze 
gim (sc. prawym) gospodzin y wiwoli ie, y wiyme

{Pul: odymye) ie od grzesznicow (eruet eos 
a peccatoribus) Fl 36,42; Wisluszay, bosze, 
modlitwo m oio ,... od boiazni neprzyaczelowi 
wiymi {Pul: wytargny) duszo mo (a timore 
inimici eripe animam meam) Fl 63, 1; ~  
z czegoś: Posiał z wisokoscy y wzol iest me, 
y wyol {Pul: wywyodl) me z wod wela (assumpsit 
me de aquis multis) Fl 17, 19; Bosze moy, wimi 
me z roky grzesznego (eripe me de manu 
peccatoris)! Fl 70, 5, sim. Pul; la pan, genszesm 
was *wiwyodl z yocztwa egipskyego a wiyolesm 
was z roboti (eruam de servitute) BZ Ex 6, 6; 
Wyeszyol gest bil Getro... przeto, zze wiyol gi 
{sc. pan Izrahela) z roku egipskich (eo quod 
eruisset eum de manu Aegiptiorum) ib. 18, 9, 
sim. ib. 18, 10; Pamyathay, panye, myloszcz 
thwoya, yszesz poloszyl za mya dvszą szwoya 
a yygyąlesz sz pyekla moyą XV ex. GIWp 29; 
Vtore krolevstvo Iesucristovo yest to, v kto- 
remze on przebyva... a podług tego samy 
yyerny a dostoyny, którzy ssą yyyączy s moczy 
czyemnosczy Rozm 781.

4. *uwolnić od obowiązków, zobowiązań, zarzu
tów, liberum vel immunem ab oneribus reddere, 
a criminibus liberare5: Dominus capitaneus 
Warssouiensis fideiussores... exemit, *wyyol, 
et liberos dimisit 1450 Monlur III 197; Quia 
muliebres persone non astringebantur... ad 
talem professionem, sed ipse a tali erant excepte 
wygyąthy XV med. SKJ V 256; Sed huic soli, 
benedicte yirgini, que a malediccione aliarum 
mulierum fuit exempta yyyąta 1456 ZabUPozn 
91; Eximere, id est exripere wygyacz abo 
wybawycz Ort Cel 4; Nyepodeszrany dobry 
człowiek może swego nye oddzelonego syna 
tako oząlowanego przyszągą wyyącz (potest... 
iustificationem iuvare) OrtOssol 42, 4, sim. 
OrtMac 49; Pvsczy-ly kto od szyebye wolno 
swego dlusznyka..., tego może gyny czlowyek 
przed prawem ozalowacz a podadza-ly mv go 
s prawa za raką, tedy go <nie> może wyyacz 
s tego on, czo mv gy pyrwey podano za raką 
(primus eum liberare non potest) OrtOssol 82, 2, 
sim. ib., sim. OrtMac 111; (A)czby dzeczy 
młode lyath doskonałych gescze nye myali 
a o dzedzina bylibi przed sąd pozwany,...  tedy 
sądzą prawo m a... zawiessycz tako długo, az 
dzeczem lyata wynydą. A potem ... dzyeczy 
mayą odpowyedacz a nye mogą syą dawnosczą 
onych lyath... wyiącz (exceptionem praescrip- 
tionis... opponere non yalebunt) Dział 46; 
Septimo mendicantes... Hii eximuntur oto czy 
gedno wygaczy sza XV p. post. GIDom 49.

5. ' wyjąć spod czyjejś jurysdykcji, ab alicuius 
iurisdictione e x c ip e r e Iszeszmy przy tern biły,
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gdy Domyenyk s prawa dan myasto potkomo- 
rzego na granycze myedzy Parzenczewem a mye- 
dzy Ranczkem, tedy gy Michał a Mycolay 
proszno pusczyly a wstampyly na potkomorzego, 
yyyawschy sze s prawa przyyaczelsky 1434 
Kościan nr 1472; Manificus dominus cancella- 
rius regni Polonie, heres de Rączina, voluit 
eximere al. wiyocz Mathiam,... familiarem 
suum, in facto, quo agere habebit cum Iohan- 
n e ..., volens sibi ius facere in curia sua 1445 
AGZ XIII 188; Palatinus ipsos theolonatores... 
de iure regie maiestatis excepit al. vyyal ad ius 
nostrum in Leopoli 1448 AGZ XIX 272; ~  
wyjąć się do swego prawa 'zwrócić się do właści
wego sądu, causam ad iudicem idoneum transfer- 
re : Paknyali wynowati vczynywszy dosycz po 
tem prawie powoda chczal nagabacz, tedy 
powod wygme syą do sv/ego prawa y sądzey 
(suam litem aut causam coram iudice compc- 
tenti... agitabit) Dział 32.

6. 'zabrać, odebrać, capere, auferre* (?): 
Sicut sciunt, sicut dzewce vygoti cobili et Wal- 
cerz uel (pro nihil?) de ipsis recepit 1395 TPaw 
III nr 3615; ~  Tolle, wigmy, iusticiam de regno 
XV in. GIKazB II 94.

Wyjć cf. Wyjść
Wyjebać 'w ordynarnym określeniu: odbyć 

stosunek seksualny z kobietąturpiter loąuendo: 
feminam stuprare5: Martinus plebanus... pro- 
posuit contra et adversus nobilem Felicem..., 
ąualiter... familiarem dicti plebani violenter 
percussit... e t... vituperavit verbis vituperosis 
dicendo: Expedita tibi mater al. wyebanacz macz 
popowska 1485 AcLeop II nr 1057.

Wyjechać, Wyjachać, Wyjąć fo r m y : praes. 
ind. 3. sg. wyjedzie Dział 5; 1. pł. wyjedziem 
Dział 47; ~  inf. wyjechać XV med. R XXV 158; 
wyjachać 1439 AGZ XII 70,1451 ^CZXIV 326; 
~ praet. 1. sg. m. -m wyjechał 1472 ZapWarsz 
nr 1353; 3. sg. m. wyjechał BZ IV Reg 19,9. 
23,29. II Par 26,6; wyjachał 1403 Kał nr 89, 
1406 RtKon nr 212; wyjął 1389 Pozn nr 55, 
1395 Kościan nr 76, 1400 Pozn nr 484, etc., 
1432 Kościan nr 1456; f. wyjała 1419 Pyzdr 
nr 960; 3. pł. m. wyjęli 1396 Pozn nr 209, 1444 
StPPP II nr 3215, BZ III Reg 20, 27. II Esdr 8, 5; 
wyjali 1423 Kał nr 699; ~  płąperf. 3. sg. m. był 
wyjechał BZ I Par 18, 3; był wyjął 1424 Pozn 
nr 1172; ~  condit. 3. sg. m. (-)by wyjechał 
Sul 85, BZ II Par 22, 7; ~  part. praet. act. wy- 
jechaw BZ  IV Reg 15, 14; wyjachaw 1460 
AKPr VIIIa 53; wyjaw BZ I Reg 19, 8; wyje
chawszy 1408 HubeZb 122, 1476 AKPr VIIIa 57; 
wyjachawszy 1432 StPPP II nr 2436; wyjąwszy 
1401 StPPP II nr 728, 1402 JA VI 204; -  part.

praet. pass. n. sg. neutr. wyjano 1396 Pozn 
nr 201. 202. 203, etc., 1424 Kościan nr 
1071.

Z n a czen ia : 1. 'wyruszyć gdzieś konno łub 
wozem, jadąc opuścić miejsce pobytu, miejsco
wość, udać się w jakimś kierunku, też odejść, 
oddalić się, equo vel curru exire, proficisci, 
abeąuitare5: (Jako Mś)czislaw ne vigal Szekirek 
{leg. z Siekirek) i ne brał (Mści)gnewa 1389 
Pozn nr 55, sim. 1395 Kościan nr 76, 1400 Pozn 
nr 484, 1401 ib. nr 524, etc. ; Jako ne wiyano 
sz Ianuszewa domu y ne pobrano [y] Przedsla- 
wowi ymene 1396 Pozn nr 201, sim. ib. nr 202. 
203, 1401 Kościan nr 170, etc. ; Jaco ot Staszka ne 
wigeli sz gego domu rado ani gego kaszno czi, 
czo Czipka poszgli 1396 Pozn nr 209, sim. 1444 
StPPP II nr 3215; Jako prawe any may {pro man 
m ą) rado, ... any s mego domu wyawszy pana 

podkanclerzego poszszono 1401 StPPP II nr 728, 
sim. 1402 JA V I204; Yako Staszek sz maczerzina 
domu yygachal y ranił Jacuba 1403 Kał nr 89, 
sim. 1406 RtKon nr 212; Ysze Marcin yyyal 
s Przetoczna y yol Micolaya 1405 Pozn nr 773, 
sim. 1415 Kał nr 511, 1432 Kościan nr 1456; 
Isze Micolay... a Wawrzek s Tomaszowa domu 
wygechawszy ne osindowali na dobrowolney 
drodze czloweka 1408 HubeZb 122, sim. 1476 
AKPr VIIIa 57; Yze Wanczoszka dobrowolne 
wyiala s tego domu 1419 Pyzdr nr 960; Tego na 
nye szaluyo, gdzesz we cztyrzista chlopow y we 
dwunascze y w oszmy slachcziczow... wyyali 
z umislem... y pusczili ludzy na Yanow dom 
1423 Kał nr 699; Yaco ot Michała nye wy ano 
s domv 1424 Kościan nr 1071; Quia... Petrus de 
domo sua exiens al. vygachawsy, ipsum de 
strata regali violenter depercussit 1432 StPPP II 
nr 2436; Ad itinera exire vygechacz XV med. 
R XXV 158; Potem syo ruszily ku boiv a tu 
wiyaw (egressus) na pole Dauid boiowal prze- 
cyw Fylystinom BZ I Reg 19, 8; Nabrawszi 
pokarma y wigely (profecti) przecyw gym 
BZ III Reg 20, 27, sim. ib. II Esdr 8, 5; Zatym 
wigechaw Manaen... s Tersa (ascendit Mana- 
hem ... de Thersa) y przyial do Samariey BZ 
IV Reg 15, 14; Gdisz bil vszliszal o *Tarata, 
krclyv mvrzinskem, rzekocich: Owa tocz vigechal 
(ecce egressus est), abi boiowal przecyw tobye 
ib. 19, 9, sim. ib. 23, 29. II Par 26, 6; Tegosz 
czasu pobył Dauid krolya Adadezera..., gdi bil 
yigechal (quando perrexit), abi roszirzil swe 
państwo BZ I Par 18, 3; Wolya zayste boża bila 
przecyw Otoziasowy, abi przigechal ku Iora- 
mowy. A gdisz bil prziszedl, abi wigechal s nym 
przecyw *Ien (cum venisset et egrederetur cum 
eo adyersus Iehu),... gegosz bog pomazał,
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abi zagładził dom Achabow BZ II Par 22, 7; 
Iacom ya wyiachaw z demu mego samowthor, 
nye vzyl drogy prze zapowyedną lanca Pawłowa 
1460 AKPr YHIa 53; Gdy kląty do ktorego 
myasta... wstąpy, tam nye mayą spyewacz tako 
dlvgo, ałysz wygedze (Sul 5: yinydze) z onego 
myasta (ipso... recedente) Dział 5, sim. ib.; 
Gdy my s tych zemy wygedzem (alioąuin nobis 
extra terram existentibus, Sul 63: gdy prócz 
zyemye bądzemy), roky pospolite... mayą bycz 
trzymany y chowany ib. 47; Yakom ya nye 
yygechal samosyothm s gymyenya s Mossen na 
ymyenye Domanyewo... na ląky possyeczenye 
1472 ZapWarsz nr 1353; ~  Iaco ten Ptasnik 
viyal s mego domu na mem wosze, na mich ko- 
nech 1413 Pozn nr 896; ~  (z ziemie) wyjechać 
(przecz) *opuścić jakieś terytorium i tym unie
możliwić postępowanie sądowe, aliąuem locum 
relinąuere atąue ad ius vocari non posse : Jako 
czso yest pany Ełsbetha poswala Nicolaum et 
Sandiuogium, filium ipsius indivisum, ten go 
pozew ne *zaseld, yz wiyal de terra przecz 1416 
Kościan nr 614; Ale mu ssza prawo ne *moglo 
stącz, ysze byl szeme (leg. z ziemie) wyyąl 1424 
Pozn nr 1172; Aczbi ten, kthoregosz w zemy nye, 
po vczczivich sluszbach i po swich rzeczach 
s zyemye bi viyechal (si... de terra esset egres- 
sus), tedi temu... do trzeczyego roku... rok 
przes sandze ma bicz sdan Sul 85; ~  wyjechać 
z załogi'będąc dłużnikiem mieszkającym w karcz
mie opuścić potajemnie karczmę przed zapłace
niem długów, deversorium9 ąuo commorari obliga- 
batur (debitor), aere alieno non. soluto clam 
relinąuere5: Jako Marczin vyyal s załogi przesz 
Dzeczinne vole 1413 Pozn nr 847.

2. * przez objazd dokonać inspekcji nierucho
mości, eąuo aliąuod terrae spatium circumvehi 
conspectionis causa : Domini debent eąuitare 
al. wyyachacz ad conspeccionem dietę terre sive 
granicierum 1439 AGZ XII 70, sim. 1451 AGZ 
XIV 326.

Wyjechanie f wyruszenie gdzieś konno lub wo
zem , opuszczenie jakiegoś miejsca, wyjazd skądś, 
exitus eąuo vel curru factus : Tedi yest pan 
starosta V0slisaw (leg. wysłyszaw) thi rzeczy, 
dal yest do crola w trzeczi *czen po croleve 
wogechanu (leg. wyjechaniu) w Brzesczu 1402 
Maik 119; Jacom sza ya ne pothgyal po Boru- 
czinem wygechanu xyadzu staczigey *dat 1437 
ZapWarsz nr 688; ~  w wolnym tłumaczeniu 
czeskiego vyjitie *wyjście5: Tedi wezwaw Achis 
Dauida rzecze k nyemu: Szyw gest pan, iszesz 
ti prawi a dobri przede mno, a wigechanye twe 
a wgechanye (Biblia taborska: wygitie twe 
y wgitie) se mno gest na twyrdze (exitus tuus \

et introitus tuus mecum est in castris) BZ 
I Reg 29, 6.

Wyjednać 'uzyskać coś dzięki porozumieniu, 
communi consensu impetrarc (?): Eze Maczec 
popełnił swey sestrze Yadwydze, czso yey moz 
yygednal, y to yey zaplaczyl 1405 HubeZb 118.

Wyjemnie (o interpretacji tekstu, de textu 
interpretando) 'przy pomocy wybranych fragmen
tów, pouczających przykładów, exemplis ad imi- 
tandum propositis (?): Corectorie vygemnye, 
difinitiue vypisnye, omnis et sacra Scriptura 
exponitur ca 1500 GIGn 63.

Wyjeździć 'wyruszyć gdzieś konno lub wozem, 
jadąc opuścić jakieś miejsce, wyjechać skądś, 
eąuo vel curru exire, abeąuitare9: Isz w pantek, 
kyegdi rzeczi pobrani przed *slu<ń>czem visz- 
czim y ten dzen wszistek Herman sz masta 
Stawą ne yigesdzil ani Pascovich rzeczi pobrał 
1413 Kai nr 420; Yz ten dzen pan choranzy 
sz domu ne wyeszdzil 1416 Pozn nr 863; Ysze 
pan bidgosky bil czai dzen w Nakle w pyotek 
po swyotem Gydzyem, a nygdzye tego dnya nye 
wygyeszdzil (var. BiblWarsz 1861 III 40: wy- 
gyeszdzal) 1423 Kał nr 701, sim. ib.; Potem 
wyocey syo nye pokusyl kroi egypski, abi wi- 
gezdzil (non addidit..., ut egrederetur) s swey 
zemye BZ IV Reg 24, 7.

Wyjeżdżać 'wyruszać gdzieś konno lub wozem, 
jadąc opuszczać jakieś miejsce, eąuo vel curru 
exire, abeąuitare' : Jakosmy przi tern bili, ysze 
pan bidgosesky bil czai dzen *wo Nakle w pyątek 
po swyątem Gydziem a nigdzye tego dnya nye 
wygyeszdzal (var. Kał nr 701: wygyeszdzil) 
1427 BiblWarsz 1861 III 40; Iacom ya Sta
nisławowy nye wspiął) *dwstho drzewa 
tego rokv s bydy cztircrocz wygesdzayącz 
gwałtem... Michał Stanislawoyy nye *wsayl 
dwstu drzewa... cztircrocz vygesdza<ją)cz 
gwałtem 1446 AKPr VIIIa 49.

Wyjęcie 1. fwydobycie, wyciągnięcie, exemptio, 
extractiói : T rzeczy a przy thezaa: myecza...
w sząądze wiyączee, tho yest, kdi ktho mało 
wazząącz naasz sząnd myecz... szmyeye wyyaacz 
Sul 31; O wyączy myecza (de extractione gladii, 
Dział 48: gdy kto... myecz wygmye)... w sządze 
Sul 64.

2. ewyłączenie, wyjątek (z reguły), exceptio, 
exclusio : Si quis małe convertit bona ecclesie, 
se facit dampnaturum in perhenne, sed excepta 
condicione vlg. yygancze, quod cum familiaribus 
miseris et egenis tribuat ca 1420 R XXIV 85.

(Wyjmać) Wy imać 1. *wyłączać, robić wyjątek, 
excipere9 eximerei : Zastawyamj dzedzini na- 
ssze... nycz *wszeyosobyeprawa albo państwa 
ostawayoncz y wygimayoncz nichil penitus
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pro se ... reseruantes sev excipientes ca 1428 
P F I 482; Ale yygymayąn syąn ot tego vstawye- 
nya małe vyni (excipiuntur tamen ab hoc statuto 
parvae poenae) Sul 99. ~  Cf. Wymieniać 5.

2. 'zrywać, eyellere : Vellere vygymacz, yytar- 
gacz (war. lub. : viminacz, Biblia ołomuniecka: 
yyminati, mamotrekt muzealny: wynimati; disci- 
puli autem eius esurientes coeperunt yellere 
spicas et manducare Mat 12, 1) 1471 MamKal 
263. ~  Przekład błędny za mamotrektem
czeskim.

Wyjmować, Wyimować, Wymować, Wymować
się fo rm y: praes. ind. 2. sg. wyjmujesz XV p. pr. 
JA XV 536; 3. sg. wyimuje XV med. R XXII 241; 
wymuje 1496 AGZ XVI 271, Rozm 779; ~  part. 
praes. act. adv. wyjmując 1437 Pozn nr 1581, 
Sul 104, Ort Mac 82; wyimując ca 1428 PF I 487, 
1440 AGZ XIV 7; wymując ca 1455 JA XIV 
495; ~  inf. wyjmować Rozm 282; ~  praet. 
3. sg. m. wymowa! 1404 Pozn nr 753; ~  condit. 
3. sg. m. by wyjmował OrtMac 35; by wymowa! 
OrtOssoł 34, 2; 3. pl. m. -by wyjmowali Ort- 

' Mac 35. ~  W wykazie form użyto umownie 
postaci wym- tam, gdzie grafika dopuszcza bądź 
lekcję wym-, bądź wyim-, wyjm-.

Z n a czen ia : 1. 'wydobywać skądś, wyciągać 
coś z wnętrza czegoś, eximere, expromere*: 
Gdyby... ludzye yego {sc. mieszczanina)... 
myecze y kordy wyymowaly na raycze (si... 
gladios et cultra contra consules eximerunt) 
OrtMac 35; Gdy radcze szą w myescz[ye]kyey 
oprawye, który by gych nye częstował... albo 
kord, albo gyną broyn naprzeczywko gym wy- 
mowal (gladios contra ipsos eximit, OrtMac 35: 
by... vyymowal), ten ma kaszdemv raczczy 
pokupicz trzydzeszczy szelągów OrtOssoł 34, 2; 
Lycemyernykv, vyrzvczy pyrvey byrzmo s tvego 
oka, vyącz bądzyesch mocz vyymovacz prosek 
z *bartnyego oka (eicere festucam de oculo 
fratris tui Mat 7, 5) Rozm 282.

2. 'wyswabadzać, wyzwalać, uwalniać, liberare, 
eliberare5: Ty nam drogo vkazuyesz, ... z moczi 
pkelney wyymuyesz XV p. pr. JA XV 536; 
Yze bog vschechmogączy v Yesucrisczye... 
vymvye s moczy czyem y przyłączą kv krolevstw 
{leg. krolewstwu) syna myloszyerdzya Rozm 779; 
~  rozum wyimować 'pozbawiać rozumu, roz
sądku, mente privare : Aczcole duscha y czyalo 
caszdi grzech masze... ,  osobnye czyelna nyeczi- 
stoscz, ta prosczye rozum wigimuge a zaczinya 
('zacienia) XV med. R XXII 241.

3. 'wyłączać, robić wyjątek, eximere, exciperei : 
laco kedi zastawał Palandze Mikolayewi de 
Vyscha, tedi wymowal Przeczslawska lanka 1404 
Pozn nr 753; Yakom ya nye wzanl ssessczy

zrzepczow... oth sswey gyanthrwye... ,  vygmv- 
gyancz tho, czo mey zenye gych sstrig a dzevyerz 
panyey dal dzalem 1437 ib. nr 1581; 
Szescz czlowyekow ranyono a pyancz gich 
mowyo tim rasem, szóstego *wygmugyo, czso 
leszy we szmyertnich ranach 1423 Kai nr 699; 
Kycdikoli... slyachczicz... dzewkąn swoyan 
vida za mąnsz,... tegdi to iste gymyenye po 
smyrczy oczycza... k ney nye bandzye slu- 
schecz, tho osobnye yyymuyąncz (eo excepto), 
aczbi tha ista dzyewka... bratha zyvego nye 
myala Sul 104; Yan polyeczyl opyekanye 
szwego gymyenya... po szwey szmyerczy czney 
Doroczye, szwey zenye, wszythky szwe przy
rodzone wyymuyacz (proximis penitus excussis, 
OrtOssoł 63,1: wyyaw[yw]szy) OrtMac 82; 
~  Wygymyyocz prawo gynne (JA XIV 495: wy- 
muyancz *gym prawo, Erz 125: yymayyayacz 
prąvo gynne) saluo iure *aliena ca 1428 PF 1487.

4. 'wyjmować spod czyjejś jurysdykcji, ab 
alicuius iurisdictione excipere : Nobiles domini 
W anko..., Stiborius... fideiusserunt et per 
presentes fideiubent manu coniuncta et indiyisa 
dementes ipsos seu excipientes al. wygymugyancz 
de districtu Przemisliensi in districtum Leopo- 
liensem 1440 AGZ XIV 7.

5. wymować się (do prawa) 'zwracać się do 
właściwego sądu, causam ad iudicem idoneum 
transferre : Domine iudex, cum procurator 
Heduigis audivit proposicionem et non vult 
respondere, et recepit se al. wymyye schie ad ius 
terrestre 1496 AGZ XVI 271.

(Wyjmowanie) Wyimowanie 'wyłączanie, 
exceptio, exemptio : Gdysz moy mąz... bądącz 
mem opyekadlnykyem memu dawanyy przy- 
szwolyl, nycz przeczyw themu nye mowyacz, 
wthem ymarl, przetho dawanye y wygymowanye 
{OrtOssoł 96, 3: moye dawanye y wymowyenye) 
ma mocz (mieć) y stacz podług prawa (donum 
meum cum exceptione potestatem habere et 
stare debet) OrtMac 132.

(Wyjście) Wyście czy Wyszcie form y: n. sg. 
wyszcie FI i Pul 18, 6. XV med. R XXIV 366; 
^ g. sg. wyszcia FI i Pul 120, 8. Sul 60. 61, BZ 
Ex 19, 1, etc.; ~  ac. sg. wyszcie Fl 64, 8, XV med. 
GIWroc 35v. 87r, BZ IV Reg 19,27, etc.; ~
i. sg. wyszcim 1413 Kai nr 420; ^ /. sg. (po) 
wyszciu 1400 SKJ III 191, Gn 174b,T/73, 6, etc.; 
~  n. pl. wyszcia Fl i Pul 67, 22. ~  W wykazie 

form przyjęto umownie postać -szci-.
Z naczen ia: 1. *opuszczenie jakiegoś miejsca, 

krainy, odejście, też udanie się na pielgrzymkę, 
exitus, egressio dis ces sus9: A cdiszcy vocz po 
gich (sc. synów izraelskich) visczu {sc. z Ejipta) 
gest trzeczego meszocza było, tedy vocz ony
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SZ0 były do te tho góry Synay prysły Gn 174b; 
Wyszczw (leg. w wyszciu) Yzrahel z Egypta 
(in exilu Israeł de Aegypto), domv Iakobowa..., 
vczynylo S0 Szydowstwo swotoscz gego Fl 113, 1, 
sim. Pul; Pan strzezy weszcza twego y wyszcza 
(exitum) twego ot nyne asz na weky Fl 120, 8, 
sim. Pul; Jeszusa błogosławionego, owocz zi- 
wota twego, naam po tim wisczyu (SaheReg 10: 
wypandzeniu, 18: vignanyu, 1. 2. 3. 5—9. 15—7: 
puszczy, 14: stradzy) vkazi! SaheReg 11; 
Solent homines peregrini predicere suum reces- 
sum, wyscze, familie XV med. GIWroc 35 v; 
Myeszyocza trzeczyego wiszczya (egressionis) 
luda israhelskyego s Egipta BZ Ex 19, 1, 
sim. ib. Num 33,38; Wiszcye (egressum) 
y weszcye twee... iacyem przewyedzal BZ IV 
Reg 19,27; ~  O panye leżu Kryszczye,... 
zmylvy szye nad dvszv moyą czaszy yyszczya 
yey sz czyala mego! XV ex. Kalużn 291, sim. XV 
ex. R XXV 243; ~  użycia przenośne: Weselił se 
(sc. bog) iaco obrzim na beszene drogi, od 
wirzchnego neba wiszce iego (egressio eius) 
Fl 18,6, sim. Pul; Wiszcze (leg. w wyszcie) 
iutrzne (exitus matutini, Pul: w zkoynczanyu 
yutra) y weczor cochacz se bodzesz Fl 64, 8; 
Gospodnowi wyszcza smerczi (domini exitus 
mortis) Fl 67, 22, sim. Pul; Pascha interpretatur 
transsitus yyszcze XV med. R XXIV 366; 
Przydzy, dusze swyathi,... day wyscze sbawyo- 
nich (da salutis exitum)! XV ex. AKLit III 106; 
~  'ucieczka, fuga: Tedi rzeczony yogewoda 
tego tho sbyega na granycze... ma dowyescz, 
a ten... do roka oth czasy swego *viszscza 
z zyemye (a tempore sui exitus de terra) kro- 
lewsthwa zyemyenynom skody czynycz nye ma 
Sul 60, sim. Dział 61; ~  prawdopodobnie'brama, 
ostium, porta9: Poloszili so znamona swa zna- 
mona a ne poznali so iaco w wiszczu (Pul: na 
wychodzye) na wisocze (in exitu super summum) 
Fl 73, 6.

2. fopuszczenie przez kmiecia gospodarstwa 
rolnego we wsi swojego pana, actus fundum in 
praedio domini a cmethone deserendi9: Wszysthczy 
wyesznycze, gdze szą ten yczynek sstunye (pro 
sstanye), ktoregole czasy yyszcza (rccedendi) 
volną mocz mayą myecz (Dział 62: mogą wstacz) 
Sul 61; Ale yikopawszy (sc. rolą) może (sc. 
kmieć) yczinycz, yczinywszy, czso zemske pra
w o... pożąda... przy yego rvszanyv, tho gest 
yysczy (circa suam motionem) Sul 80.

3. 'odejście z tego świata, śmierć, decessus, 
mors9: Prima ąuestio ąuerit de eius (sc. Mariae) 
ingressu, weszczy, in mundum,... tercia vero 
de eius egressy, wysczy, de mundo XV med. 
SKJ V 277; Excessum, id est mortem et passio-

nem wyscze, yystąmp (ecce duo yiri loąuebantur 
cum illo, sc. Iesu,... et dicebant excessum eius, 
quem completurus erat in Icrusalem Luc 9, 31) 
ca 1470 MamLub 273.

4. 'pojawienie się, tu o wschodzie słońca, 
apparitio, hic de solis ortu : Isz w pantek, kyegdi 
rzeczi pobrani przed *slu<ń>czem yiszczim 
1413 Kai nr 420.

5. (o dokumencie, de litteris publicis) 'wysta
wienie, wydanie, editio, emissio9: Esz Jaschek 
po *lyscze wiszczy wwansal sye w dzedzina
1400 SKJ III 191; Esz Sczeczina byl w dzer- 
szenyy dzedzyni... po lystu wischcza (pro lysta 
wischczu) ib. 192; Yako Abram a Wyanczencz 
nye wystopowali zs trzymanya dwu siadu po 
wyosanyą (leg. wwiązaniu) y wyssezu przy- 
sandnego lista 1425 Kai nr 709; Yako tho 
sedlyszko słucha k they czasczy, thsso ye Pyotr 
przedal Andree po wysczu wsdawnego lysta 
ib. nr 922; Jaco ta pani po wysczy lysta wsdaw
nego pana starosczynego była w dzerzenyy swe 
czansczy 1425 Kościan nr 1263.

6. 'rozstaje, rozdroże, compitum, dhortium : 
Ite ergo ad exitus, wyscze, yiarum (Mat 22, 9, 
Rozm 412: na rostanye yschytkych dróg) XV 
med. GIWroc 87r.

(Wyjść) Wyje, Wynić fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
wynidę Fl 61, 6, BZ Gen 50, 5. Ex 8, 29, etc.; 
wyjdę BZ Ex 34, 10; 2. sg. wynidziesz Fl i Pul 
43, 11. 67, 8. 107, 12, etc., Rozm 267; wynijdziesz 
Fl 59, 11; 3. sg. wynidzie Fl i Pul 103, 24. 145, 3, 
Sul 112, etc. etc., Rozm 73, etc.; wyńdzie 
Pul 108, 6; wyjdzie Sul 108, BZ Ex 17, 6. 21, 
3. 4. 7, etc.; 1. du. wynidziewa BZ I Reg 20, 11;
1. pl. wynidziemy BZ Ex 11, 8. I Mach 2, 34;
2. pl. wynidziecie BZ Lev 8, 33. Num 15, 2, 
Rozm 309; wyjdziecie BZ Ex 13, 4; 3. pl. wynidą 
BZ Gen 15, 14. 17, 6. 24, 13, etc. etc., Rozm 130, 
etc.; ~  praes. ind. z partykułą niechać dla wyra
żenia trybu rozkazującego 3. sg. niechać wyjdzie 
BZ Ex 16, 4; ~  imper. 2. sg. wynidzi Blaż 319, 
BZ Gen 8, 16. 31, 13, etc., Rozm 383, etc.; 
wynidź BZ  Gen 12, 1, ca 1500 GlKazB I 50, 
Rozm 129, etc.; 3. sg. wynidzi Fl i Pul 16, 3, 
BZ Num 27, 21; wynidź BZ I Mach 2, 27; 
L du. wynidziwa BZ Gen 4, 8; 7. pl. wynidźmy 
BZ III Reg 20, 31; 2. pl. wynidźcie BZ Gen 19, 
14. IV Reg 18, 31, etc., Rozm 487. 829; ~  part. 
praes. act. adv. wynidąc BZ Deut 28,6, Rozm 
138; ~  imperf. a. aor. 3. pl. m. wynidziechą
1401 Kai nr 17; -  inf. wynić 1420 AKPr V llla  
150, 1424 Pozn nr 1172, 1444 StPPP II nr 3195, 
etc. etc., Rozm 3, etc.; ~  praet. 1. sg. m. wyszedł 
jeśm Fl II Prol 4; wyszedłem BZ Neh 2, 13, 
Rozm 574; -śm wyszedł BZ Ex 13, 8; -m wyszedł
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1428 ZapWarsz nr 2778, Rozm 300. 574. 576; 
ja wyszedł 1480 ZapWarsz nr 1480; 2. sg. m. 
wyszedł jeś BZ Ex 34, 18; -(e)ś wyszedł BZ 
Deut 25, 17, M W  55b, Rozm 575; / .  wyszła jeś 
XV med. SKJ V 281; 3. sg. m. wyszedł jest 
FI 18, 4, BZ  Gen 12, 4. 14, 17, etc. etc.; jest 
wyszedł 1407 RtGn nr 164, 1418 Kościan nr 720, 
1428 Kai nr 733, etc., Rozm 297; wyszedł 1390 
Pozn nr 272, 1391 ib. nr 98. 102, 1393 ib. nr 137, 
etc. etc.; wyszed 1411 Kai nr 353, 1418 Pozn 
nr 1020, 1447 AGZ XIII 226; wyszeł 1416 
Kai nr 534, ca 1430 GIKazB I I 17;/. wyszła jest 
FI i Pul 72, 7, ca 1450 R XXV 223, BZ Ruth 1,13, 
etc. ; wyszła 1395 PKKr I 242, Gn gl. 101 a, 1411 
Kai nr 515, etc. etc.; neutr. wyszło jest BZ 
Ex 35, 20; jest wyszło BZ Gen 9, 10. Deut 23, 23; 
wyszło 1424 Kai nr 884, 1440 PF VIII 17, BZ 
Gen 19, 23, etc.; 3. du. m. wyszłasta BZ I Reg 
20, 11; -sta wyszła BZ Jos 2, 5; wyszła 1412 
Pyzdr nr 398; / .  wyszle 1424 Pyzdr nr 977; 
1. pl. m. -smy wyszli BZ I Reg 21, 5; 2. pl. m. 
wyszliście Rozm 649; -ście wyszli BZ Ex 13, 3. 
Deut 23, 4. Jos 2, 10, Rozm 315. 316; 3. pl. m. 
wyszli są Gn gl. 134 a, Sul 48, BZ Gen 12, 5. 
14, 8. Ex 13, 18. 16, 1; są wyszli BZ Gen 10, 14. 
Neh 7, 61; są wyszły 1420 Pozn nr 1001; wyszli 
BZ Gen 9, 18. Jos 4, 18. III Reg 20, 16, etc. etc.; 
wyszły 1415 Kościan nr 535, 1418 ib. nr 672, 
1419 ib. nr 730, etc.; f . wyszły są BZ Ex 15, 20. 
Num 20, 11; wyszły 1401 HubeZb 80, 1415 
Pyzdr nr 391, 1417 Czrs 183, etc.; neutr. wyszła 
są FI i Pul 140, 8; są wyszły 1410 Kai nr 327, 1424 
Kościan nr 1241; wyszła 1398 StPPP VIII 
nr 6982, 1401 Pozn nr 517, 1405 HubeZb 112, 
etc. etc., 1446 ZapWarsz nr 786; wyszły 1407 
Kościan nr 341, 1412 ib. nr 459, 1413 ib. nr 489, 
etc. etc.; ~  plqperf. 1. sg. f. wyszłam była BZ 
Ruth 1, 21; 3. sg. m. jest wyszedł był Gn 4b. 
180b; był wyszedł 1420 Pyzdr nr 655, BZ 
Gen 29, 24. Jos 5, 4, Rozm 216; / .  była wyszła 
BZ Gen 34, 1. II Par 8,11; neutr. wyszło jest było 
Gn 175b. 177a; jest było wyszło Gn 176a; 
wyszło było XV med. SKJ V 252; 3. pl. m. są 
byli wyszli Gn 174a; byli wyszli BZ Ex 14, 8. 
Num 14, 38. Neh 1,5; f. były wyszły Rozm 752; 
neutr. były wyszły XV med. R XXIV 361, 
Dział 26; ~  condit. 3. sg. m. wyszedłby Sul 91; 
(-)by wyszedł FI 108, 6, Sul 100, BZ  Ex 34, 34, 
etc. ; -by by wyszedł Sul 91;/. by wyszła Dział 34; 
neutr. wyszłoby 1466 R XXII 13; 3. pl. m. -by 
wyszli B Z Ex 12, 33. 39. Judith5, 9, Rozm 219; ~  
part. praet. act. wyszedw H 40, 7, XV in. R XXIV 
71. 74, 1455 ZapWarsz nr 985, etc., 1477 AKPr 
VIIIa 58; wyszedłw BZ Ex 9, 33; wyszedwszy 
1401 SKJ III 193, BZ Ex 12, 28. 17, 9, etc. etc

Rozm 111, etc.; wyszedszy BZ Ex 16, 13.
I Reg 16, 4. II Esdr 8, 6, Rozm 4, etc. etc.;
wyszeczwszy ca 1500 GIKazB I 23; cf. też
Wyszedłszy; ~  part. praet. act. II cf. Wyszły.

Układ znaczeń

1. (podmiotem istota żywa, subiectum est ani-
mans) 'idąc opuścić jakieś miejsce, po
mieszczenie, krainę dążąc w inne miejsce, 
też udać się gdzieś, exire, egredi, abire, 
abscedere’ ................................................475
a. bez wskazania punktu wyjścia i obiektu 

docelowego w tekście polskim lub z okre
śleniami wyrażonymi bez użycia form
deklinacyjnych ......................................475
~  ~  z określeniami celu wyjścia.

b. z określeniami nazywającymi obiekt, z któ
rego się wychodzi ............................... 476
~  wy nić z oczu czyichś 'odejść od kogoś, 
opuścić kogoś, aliąuem deserere, relin- 
ąuere ; ~  z żywota wynić *umrzeć, mori, 
obire.

c. z określeniami nazywającymi obiekt, do 
którego się zmierza po wyjściu . . 477

d. z  określeniami nazywającymi miejsce,
przez które się w ych o d zi...................477

2. (podmiotem kmieć, subiectum est cmetho)
'opuścić gospodarstwo rolne we wsi swojego 

pana, e domini praedio abire, fundum suum 
in praedio domini deserere* ................ 478

3. 'wyruszyć na wyprawę wojenną, wystąpić do 
bitwy, ad helium proficisci, pugnam inire 478

4. (o ręce bożej, de manu dei) wynić prze- 
ciwo komuś 'zwrócić się przeciw komuś, 
zesłać karę na kogoś, se opponere alicui,
punire aliąuem ...................................... 478

5. 'uciec, zbiec, fugere, e\adere .............478
~  wynić z czyichś ręku.

6. 'wziąć początek, urodzić się, pochodzić, oriri, 
gigni, or i ginem trahere, egredi’ . . . .  478 
~  o poczęciu się człowieka, de conceptione 
hominis.

7. 'wydobyć się z jakiegoś stanu ograniczającego
możliwość działania, e serritute, captmtate, 
tutela e\adere ......................................... 479
a. 'odzyskać wolność, libertatem recupe-

rare9  479
~  wynić z jęcstwa, niewolstwa; ~  wynić 
z ciemnice, strożej, więzienia.

b. wynić z opiekania 'przestać być pod
opieką prawną, uwolnić się spod opieki, 
ex alicuius tutela evadere ............... 479

c. wynić z jakiegoś prawa 'przestać podlegać
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określonemu systemowi prawnemu, ex
aliąua iurisdictione evadere9 ............... 479

d. 'zostać uwolnionym od zarzutów, crimini- 
liberan ......................................... 479

8. wynić na C0s *wstąpić, wspiąć się na coś,
ascendere, sursum scandere ...................479

9. 'przewyższyć jakością, wartością, excellere,
praestare9  479

10. (podmiotem rzecz, zjawisko fizyczne lub po
jęcie abstrakcyjne, subiectum est res vel ąuod 
in natura fit , vc/ abstractum) ' wydobyć się 
skądś, wydostać się na zewnątrz, pojawić się, 
zacząć się, egredi, prodire, cnYf 479
~  mowie, de verbis) 'zostać wypowiedzia
nym, dici, edici9 ; ~  (0 wodzie, de aąuci)
'wypłynąć, wytrysnąć, emanare, effluere9; 
~  (0 roślinach, de plantis) 'wyrosnąć, excres- 
cere, oriri, naści9; ~  (o słońcu itp., de sole, 
astris) 'pojawić się na niebie, apparere in 
caelo9.

11. (0 pieniądzach, majątku, de pecunia, re
familiari) 'pochodzić skądś, zostać skądś
wziętym, exire, expendi9 ......................... 480

12. 'minąć, przeminąć, upłynąć, praeterire, trans-
ire, peragi9 ................................................480
a. podmiotem nazwy okresów czasu 480

~  0 upływie lat płodności, de annis fecun- 
dis praeteritis.

b. podmiotem nazwy terminów prawnych 480 
~  0 osiągnięciu pełnoletności, de aetate 
pubere iam adepta.

13. 'zostać sporządzonym, wykonanym, effici,
fieri9 .......................................................... 481
a. (0 dokumencie, de litterispubłicis) 'zostać 

wystawionym, wydanym, edi, emitti9 481
b. ("0 ustawie, zarządzeniu, postanowieniu itp. 

de edicto, sententia sim.) 'zostać ustano
wionym, wydanym, ogłoszonym, edi, edici,
constitui9 ................................................481
~  (0 wyroku boskim, de dei sententia) 
'zostać wydanym, ogłoszonym, promul- 
gari, edi9.

c. (o granicy, de limite) 'zostać wytyczonym, 
ustalonym, designari, constitui9 . . .481  
~  'prowadzić dokądś i ciągnąć się, dedu- 
cere, tendere9.

14. 'pojawić się i rozprzestrzenić, parere et
dindgari9 . . . ..........................................481

15. (o losowaniu, de sortiendo) los wyszedł 
'los padł (na kogoś), sors exivit, sortitum
est9 ............................................................ 481
~  losem wynić 'zostać wylosowanym, sorte 
exire, sortem accipere\

16. 'przestać być czyjąś własnością, alicuius
possessionem esse desinere9 ...................481

Z n a czen ia : 1. (podmiotem istota żywa,
subiectum est animans) 'idąc opuścić jakieś 
miejsce, pomieszczenie, krainę dążąc w inne 
miejsce, też udać się gdzieś, exire, egredi, abire, 
abscedere9: a. bez wskazania punktu wyjścia 
i obiektu docelowego w tekście polskim lub 
z określeniami wyrażonymi bez użycia form  
dcklinacyjnych: Obuiam processerunt vyszly szą 
Gn gl. 134a; Bo on bog moy iest y zbawiczel 
moy, pomocznik moy, ne wynido (non emigrabo, 
Puł: nye będę wypędzon) FI 61, 6; Bosze, gdi 
winidzesz (cum cgredereris) w obezrzenu luda 
twego Fl 67, 8, sim. Puł; Postaw nad nym 
grzesznego... ,  gdyż bodze sodo (pro sodzon), 
aby wyssedl potopon (exeat condemnatus, 
Puł: gdy gy sodzo, wyndze potempyon) Fl 108,6; 
Egressus, visedw (GIKazB I 23: wyszeczwsy), 
Ihus secessit in partes Thyri (Mat 15, 21) XV 
in. R XXIV 71; Omni tempore, quo intravit, 
weszel, et exivit, wysel, inter nos dominus Iesus 
ca 1430 GIKazB II 17; Blaszeyu, wynydzy! 
Błaż 319, sim. Rozm 754; Wiszedl Kayn s po
spólstwa przed oblyczym boszym (egressus 
Cain a facie domini) y bidlyl zbyegem na 
wzchot sluncza BZ Gen 4, 16, sim. ib. 19, 14. 
II Par 31, 1, etc.; Potem winydo (egredientur) 
z wyelykym nabitkyem BZ Gen 15, 14; Potem 
puszczy (sc. farao) wasz precz y wynycz przyp 0- 
dzy (exire compellet) BZ Ex 11, 1; Winydzy ti 
(egredere tu) a wsziczyek lu d ,... potem wi
ny dżemy (egrediemur) ib. 11, 8; Wiszedwszy 
(egressi) synowye *izrahelstzy y uczynyly, yalco 
przykazał pan Moyszeszowy ib. 12, 28, sim. ib. 
Num 16, 27, XV p. post. RozmPam 474, etc.; 
Dzysz wiydzecze (egredimini) myeszocza nowicli 
uszitkow BZ Ex 13, 4; Szczygal gest (sc. farao) 
syny izrahelskye, alye ony biły wiszly (egressi 
erant) ib. 14, 8; Ted i wszyowszy Maria proro- 
kyny... boben w roko swoo y wiszly szo za nyo 
(egressae sunt... post eam) wszitky nyewyasty 
[za nyo] z bobni, s tańczy ib. 15, 20; Gdisz bilo 
wyeczyoor, wydzely soo, wiszedszy *przylyeczyale 
czyeczyerze (ascendens coturnix) ib. 16, 13; 
Wloszyl (sc. Mojżesz) zakryczye na lycze swoge, 
które wchodzo ku bogu... odgymal, alyszbi nye 
wiszedl (donec exiret) ib. 34, 34; K slowv gego 
(sc. kapłana) vinidzi y vnidzi (egredietur et 
ingredietur) on a wszitczi synowye israelsczi 
s nim BZ Num 27, 21; Blogoslawyoni bodzesz 
ynidzocz y yinidocz (ingrediens et egrediens) 
BZ Dcut 28, 6; Gdysz brona zawarta bila ve 
mrok, tedista ona (sc. dwa męża) visla (exicrunt), 
nye wyem, kamsta syo obroczila BZ Jos 2, 5; 
A gdysz yyssli (cumąue ascendissent, sc. de 
Iordane)... a na sycho zemyo stopacz poczoli
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byli, nawroczili sy0 wody ib. 4, 18; Wiszlam bila 
(egressa sum) pełna a prozno myo nawrocyl 
pan BZ Ruth 1, 21; Stanyecye v broni myescz- 
skey tey noci a iacz winydo (exeam) s swo 
sluszebnyczo BZ Judith 8,32; Wszel<ki, jen) ma 
myloscz ku zakonu,... winydz p(o mnie) (exeat 
post me) £Z IM ach2, 27; Rz<ekli>: Nye winy- 
dzemi (non exibimus) ib. 2, 34; Yedvo vynydą 
pod poludnye, a na drodze posthavayą Satyra 
w. 6; Emigrare vynydz, vynycz ca 1500 Er z 126; 
Yako yest vyschedl (sc. Jesus) y wschedl v dom 
(cum autem venisset domum Mat 9, 28) Rozm 
297; ~  Wynydze (exibit) duch yego (sc. go- 
spodna) y wroczy S0 w szemo swo FI 145, 3, sim. 
Pul, M W  125b; A on (sc. duch) rzecze: Winydo 
(egrediar) a bodo duch lsziwi w vszcyech 
wszitkich prorokow gego BZTll Reg 22, 22; ~  
O które bydło rszancza na Troyana woyewodzin 
zalowal, tho on wroczil, othkond wiszlo 1440 
PF  VIII 17; Wiszedw odtood (egressus... inde) 
letnego czasu y przyszedł (sc. Jakob) do zemye 
BZ Gen 35, 16; Odtood pastwy)rz wiszedl gest 
(inde pastor egressus est) ib. 49, 24; Gensze 
(sc. bog) gym y przikazal, abi wiszly ottod 
(ut exirent inde) a bidlyly w Charan BZ Judith 
5, 9; Yako myły Iesus vyschedl *dotud (transe- 
unte inde Mat 9, 27), naslyadoyala yego dwa 
slyepa Rozm 291 \ ~  Rzeki Kayn ku Ablowy...: 
Winydzywa precz (egrediamur foras)! BZ Gen 
4, 8; Ano ge nokały Egipsczy, abi precz wiszly 
(cogentibus exire Aegyptiis) BZ Ex 12, 39; 
Lazarzv, yynydz ssam (veni foras Jo 11, 43)! 
Rozm 439; ~  ~  z określeniami celu wyjścia: 
ku czemuś: Iozve... a Calef... ostalasta ziwa 
ze wszech, ktorzis bili wyszli kv oglodanyy 
zemye (qui perrexerant ad considerandam 
terram) BZ  Num 14, 38; ~  na coś: Wynydze 
czlowyek na dzyalo swe (exibit homo ad opus 
suum) a kv dzyalanyy swemu (ad operationem 
suam, Pul: na skutę swoyę) az do weczora 
FI 103,24, sim. Pul; ~  w coś: Gensze wy- 
szedw w podkanye (qui egressus in occursum) 
przyyaczyela swego, poklonyl sze BZ Ex 18, 7; 
~  z inf.: Dzewky tich myeszczan winydo wodi 
czyrzpacz (egredientur ad hauriendam aquam) 
BZ  Gen 24, 13; Herod kazał vezvacz zoną... 
brata svego, kazał przynyescz ya(d), a ona 
yyschedschy rzekomo przynyescz (illa vero 
quasi allatura egressa) y rzvczyla szye z dachy 
Rozm 106; Vyslyschczye (existis Mat 26, 55) 
s myeczmy...  łapacz myą ib. 649; ~  ze zdaniem: 
Wiszly S0 (sc. Abram z żoną), abi szły (egressi 
sunt, ut irent) do Kanaan zemye BZ Gen 12, 5; 
Owa ya wam puszczyoo chleb z nyebyosz, 
nyechacz wyydze (egrediatur) lud, acz nabyerze

BZ Ex 16, 4; ~  z równoważnikiem zdania: 
Potem bila wisla (egressa est) Dyna... chczocz 
opatrzycz sswo wardogo BZ Gen 34, 1; Gdisz 
yinydze Thobyas chczocz swe nogy vmicz 
(exivit, ut lavaret pedes suos) w rzece BZ 
Tob 6, 2; Iozeph... yyschedl (currit) barzo rącze 
chczącz yezyacz k temv baby Rozm 63; ~  cel 
wyrażony w następnym zdaniu łącznym: Pizetosz 
winydo (ascendam) a pogrzebo o teza mego BZ 
Gen 50, 5, sim. ib. I Reg 19, 3; Winydzy (ingre- 
dere) a mow ku ffaraonowy krolowy BZ Ex 6, 11; 
Wiszlo gest wszistko mnosztwo (egressa omnis 
multitudo) synów israhelskich... y offyero- 
waly... pyrwe vrodi panu ib. 35, 20; Vynydz- 
czye (egredimini Cant 3, 11), obezryczye, 
czorky Syon... krolya zbayyczyelya! Rozm 829.

b. z określeniami nazywającymi obiekt, z któ
rego się wychodzi: od kogoś: Wiszly szo precz 
od ffaraona (egressi sunt... a pharaone) Moy- 
szesz a Aaron BZ Ex 8, 12; Wynydo od czyebye 
(egressus a te) a pomodlyo sze panu ib. 8, 29; 
Tegdi wiszedlw Moysesz od ffaraona (egressus... 
a pharaone) ib. 9, 33; ~  z czegoś: Ysze Lutek 
ne ranił *Thomislaove zoni ani prze (pro 
przed ?) yego moczo yyszedl szwego (leg. z swego) 
domu 1398 Kościan nr 107, sim. 1403 Pozn 
nr 739, 1411 Kościan nr 443, etc.\ Esze gdiscy 
szynoue israhelscy szocz ony s Egypta były visly 
Gn 174a; S boszo pomoczo gestcy on sz nego 
(sc. gorącego oleją) pres urasza yisetl byl 
Gn 180b; Jaco ne winidzecho sz Ganowa domu 
y ne wcradzecho Sulcovi coni 1401 Kai nr 17; 
Ysze przekonani w sądzę... m aa... z sandv 
pyrwey nye wynicz (de iudicio prius non rece- 
dere, Dział 8: od sądv nye ma odstąpycz), alysz 
doszycz wczyni, w geem yest skaazaan Sul 22; 
Rzeki gest pan bog Noemu: Winydzy s korabya 
(egredere de arca)! BZ  Gen 8, 16, sim. ib. II 

j Par 26, 18; Vstawy0 slyub m oy... wszemu, 
gez to gest s korabya wiszlo (quae agressa sunt 
de arca) BZ  Gen 9, 10; Biły so synowye Noego, 
ges to wiszly s korabya (qui egressi sunt de 
arca), Sem, Cham a Iozephat ib. 9, 18; Potem 
gest rzeki pan bog ku Abramowy: Winydz 
(ib. 31, 13: winydzy) s szemye (egredere de 
terra tua) a s swego rodu! ib. 12,1; Wstan- 
czye, winydzczye s tego myasta (egredimini 
de loco isto)! ib. 19, 14, sim. ib. Is 48, 20; 
Nokaly Egipsczy lud izrahelsky, s szemye 
egipskyey abi wiszly richlo (urgebant... de terra 
exire) BZ Ex 12, 33; Pomnyczye na ten to dzen, 
w ktoriszczye wyszły s Egipta (egressi estis 
de Aegypto) ib. 13, 3, sim. ib. Deut 23, 4. 
Jos 2,10; Tocz gest, czso uczynyl gest pan mnye, 
gdism wisz<e)dl s Egipta (ąuando egressus
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sum de Aegypto) BZ Ex 13, 8; Wiszly S0 0  

w odzenyu synowye izrahelszczy z szemye 
egipskyey (ascenderunt... de terra Aegypti) 
ib. 13,18, sim. ib. 16,1; Bo myeszy0cza lyetnyego 
czasu wiszedl gesz s Egipta (egressus es de 
Aegypto) ib. 34, 18; Takyesz se *dwyrzy stano- 
wich nye wynydzyeczye (de ostio ... tabernaculi 
non exibitis) za syedm dny BZ Lev 8, 33; 
Wspominayo, czso tobye gest vczinil Ama- 
lech ..., gdizesz viszedl z Egipta (ąuando 
egrediebaris ex Aegypto) BZ Deut 25, 17; 
Ja[m]kom ya nye vischedw z dom v..., nye 
pozeglem gymyenya Daczbogovego 1475 Zap- 
Warsz nr 1197, sim. 1455 ib. nr 985, 1476 ib. 
nr 1201, 1477 AKPr VIIIa 58; Yako ya nye 
viszethl sz domv szwego... y nye vkradlem 
konya 1480 ZapWarsz nr 1480; Lazare, veni 
foras vynycz, Łazarzy, sz grobą! (Jo 11, 43) 
ca 1500 GIKazB I 50; Vynydą ryby z yody 
(egredientur de stagno pisces), yyecz ye nathych- 
myast zlapamy Rozm 130; Iesus mylę dzyeczyą 
yynydącz sam s myasta (de castello... est 
egressus) ny myal nyyednego nagabanya od 
cnego *zyyąrzaczya ib. 138; Tamo myeskayczye, 
aze yynydzyeczye z myasta (donec exeatis 
Mat 10, 11) ib. 309; ~  Gdy naslyachethnyeysza 
dysza twoya wyszła (R XXV 243: yyszlą yest) 
sz czyala XV ex. Kałużn 291; Myenyly tesch, 
yscliby dobr[z]e dusche, yyschedwschy s czyala, 
na wschód sloncza przebyyaly Rozm 183; 
Iesus nathychmyast ym (przykazał), aby s tego 
czlovyeka yyschly (sc. źli duchowie, ut exirent 
ab eodem homine) ib. 219; ~  wynić z oczu 
czyichś 'odejść od kogoś, opuścić kogoś, aliąuem 
deser er c, relinąuere : Wyszedł gest Moyszesz 
z oczyu ffaraonowich (egressus... de conspectu 
pharaonis) Ex 10, 18; ~  z żywota wynić 
1umrzeć, mori, obire,: Then łan, yegosch myloyal 
myły Iesus..., alye osobnym myloyanym, bo {pro 
by) myrne s tego zyyota yyschedl (ut per pacem 
de vita exiret), a nye przez mąka Rozm 551.

c. z określeniami nazywającymi obiekt, do 
którego się zmierza po wyjściu: do kogoś:
Takosz yyschedl {sc. Piłat) do Zydow (exivit 
ad Iudaeos Jo 18, 38) y rzeki Rozm 788, sim. ib. 
786; ~  do czegoś: Mow synom israelskim...: 
A gdisz winidzecze do zemye (cum ingressi 
fueritis terram) przebitka waszego,... a yczinycze 
offyerobogy BZ Num 15, 2; Zaszye yysched- 
schy yednego dnya do ogroda (egiessa... in 
hortum), aby szyą modlyla {sc. Anna) Rozm 4; ~  
Przeto isze poswyoczon gest (sc. dom Dawi
dów), isze archa bosza bila wiszla do nyego 
(quia ingressa est in eam) BZ II Par 8, 11; 
~  (na)przeciw(o) komuś: Tedy vocz Maria

gest bila suego sinka porodila..., tedy vocz 
naprzecif gemu nyszadny clouek ne gestcy on 
yyszetl byl Gn 4b; Wiszedl iesm przeciwo czu- 
dzozemczowi (exivi in occursum alienigenae) 
FI II Prol 4; Wiszedl gest przeczyw gemu 
(sc. Abramowi) kroi sodomsky (egressus est... 
in occursum eius) BZ Gen 14, 17; Przetosz 
opaszmi syo w onny..., winydzmi przecyw 
krolyy (egrediamur ad regem) israhelskemu! 
BZ III Reg 20, 31; Przecz tako... cy wzgardziły 
mno a nye wiszly naprzecywo nam w drogo 
(non exierunt obyiam nobis)? BZ Judith 5, 4; 
Panye, który były yedwo vstaly s pologą..., 
tez były yysly przeczyy Iesusovy Rozm 752; ~  
naprzeciw czemuś: Isze gdiscy ktoro svotoscz 
do mastha przynoszo, tedycz vocz ludze s ka- 
plany, s choroguamy... naprzecif ge *vynydzo 
Gn 4a; ~  k(u) komuś: Wiszedl k nym (sc. mę
żom) Lot (egressus ad eos Lot) BZ Gen 19, 6, 
sim. ib. III Reg 20, 33. IV Reg 18, 18, etc.; 
Winydzcye ku mnye (egredimini ad me) a bodze- 
cye gescz kaszdi s swey wynnyce BZ IV Reg 
18, 31; Przyvyo(d>schy y (leg. ji, sc. Jesusa) 
przed Pylatov dom ... posiały slugy, by k nym 
wyschedl Rozm 745, sim. ib. 748; Vyschedl 
(sc. Piłat) ku Żydom na dvor (exivit... ad eos 
foras Jo 18, 29) ib. 790, sim. ib. 792. 795; -  
ku czemuś: Stoysze przed ffaraonem, bocz 
winydzye ku wodam (egredietur... ad aquas) 
BZ Ex 8, 20, sim. ib. 7, 15; ~  na coś: Wyszedw 
(Pul: wychadzassze) na dwór (egrediebatur 
foras) y molwil tesz iste FI 40, 7; Vinidzesli na 
pole (si inti averis in segetem) swego prziyaczela, 
nasczikasz kloszow BZ Deut 23, 25; Podz, 
winydzewa na pole precz (egrediamur foras in 
agrum). A gdisz wiszlasta na pole (cumąue 
exissent ambo in agrum), rzecze lonatas ku Daui- 
dowy BZ I Reg 20, 11; Tegosmi ucyrpyely od 
trzecyego dnya, iakosmi na drogo wiszly 
(quando egrediebamur) ib. 21, 5; Tamo szą 
mało dny myeszkaly, bo byl myły Yesus na 
wschytka zyemye yyschedl (egressus in omnem 
regionem) y ve wschytky krolewstva Rozm 216; 
Czoszczye yyschly na pyscza yydzyecz (quid 
existis in desertum yidere Luc 7, 24)? ib. 315; 
Vynydzy rychło na ylycze do svego myasta 
(exi cito in plateas et yicos ciyitatis Luc 14, 21) 
ib. 383; Vyschedschy na dyor (exiit foras Marc 
14, 68) y sszyedzyal (sc. Piotr) przed szyenya 

! ib. 674, sim. ib. 692. 813.
d. z określeniami nazywającymi miejsce, przez 

które się wychodzi: przez coś: Bo nye było 
dostoyno, aby ten zly duch myal yynydz przez 
ysta (ne per os spiritus effunderetur), ktoremy 
byl Iesucrista *zavolal Rozm 762; ~  czymś:
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V iszedlem bron0 walno (egressus sum per 
por tam vallis)... asz ku bronye gnoyney BZ 
Neli 2, 13; Mlothem moye pyrzszy bygyy, dusza 
nye szmye vynycz szygyv SkargaPłoc w. 46.

2. (podmiotem kmieć, subiectum est cmetho)
*opuścić gospodarstwo rolne we wsi swojego pana, 
e domini praedio abire, fundum suum in praedio 
domini d e s e r e r e Isz Jakub wiszedl Jakuszowi 
ne vczinifszi nigednego prawa 1391 Pozn nr 102, 
sim. 1396 ib. nr 196; Ize przes czazu wyszła a ya 
gey nicz ne wsayl (pro wsyal) 1395 PKKr I 242; 
Eze ne ss moy0 wolo wischedl Franek, kmecz, 
przes czasv 1400 StPPP VIII nr 9644; Jakosz... 
wis[l]edl ne doszedzą casw 1417 MPKJ II 298; 
~  od kogoś: Czo Sczepan Pauloui pobrał, to 
mu pobrał, isz ot nego wiszedl ne vczinifszi 
gemu nigedne prauiszni 1393 Pozn nr 137, 
sim. 1426 KsMaz II nr 2342, 1428 ZapWarsz 
nr 2778, 1438 Pyzdr nr 1174, etc.; Iaco kedi 
mlinarz moy wyszedł ot mene, s mego mlina, 
ne wedzalasm, gdzebi yndze bil, yedno v comen- 
dara 1404 Pozn nr 575; Jacom ya s Wlothcowo 
wolyo od nyego wiszetl 1428 ZapWarsz nr 2778; 
Aczbi... kmyecz prze nyektorąn crziwdą yemu 
przes tego tho pana ydzyelanąn od nyego bi 
yishetl (si... ab eodem recesserit). . . ,  tedi takye- 
mu panu, ot ktorego vischetl (a quo recessit), 
prosczye nyczs nye da Sul 91; Pakli tego vczinicz 
zamyąnska (sc. wsi przebywacz) a ot tego to pana 
yiydzye (si... ab ipso domino recesserit, ib. 112: 
yinydzye), tegdi wschitky prawa... placzycz 
bandzye yynyen Sul 108; ~  z czegoś: Isz geden 
kmecz wiszedl sz Welima, huczinil pusto rolo 
1391 Pozn nr 98; Iaco czo gest yiszetl Przetslaw 
Swinar (leg. z Świnar), temu trzi lata visla 1407 
RtGn nr 164; O kmyeczoch, kylye gych może 
wynycz ze wszy Sul 14, sim. ib. 43; Jakom ya nye 
ranczyl... za Sthanislaw<a>, kmyeczya s Thwor- 
kowa, kthory s wloky do Wyerzuchowa yyszethl 
1474 ZapWarsz nr 1431; ~  do kogoś: Jako szo 
w mnje pirwey Sczepan *vssrzodzil, nisli 
yisszethl do Micolaya 1432 ZapWarsz nr 370; 
Ten isti pan, do ktorego bi yischedl (sc. kmieć, 
ad quem se transtulit), thego tho kmyeczya 
nyektorąn summa pyenyandzi... wzmógł Sul 
100; ~  do czegoś: Kyedikole kthori kmyecz 
s ktorey w sy... do drugey w sy... wischetlbi 
(quandocumque... de aliqua villa... in aliam 
yillam... transierit), taky kmyecz onemu panu, 
ot ktorego yischetl (a quo recessit), yeną kopąn 
groschi... dacz... bandzye yynowath Sul 91.

3. *wyruszyć na wyprawę wojenną, wystąpić do 
bitwy, ad bellum proficisci, pugnam inire : 
Ne wynydzesz (non exibis, FI 59, 11: ne winiy- 
dzesz), bosze,... w silach nassich? FI 107, 12,

sim. Pul, sim. FI i Pul 43, 11, Pul 59, 11; Wiszly 
szo (egressi sunt) kroi sodomytsky a kroi 
gomoreysky... y pobyły swe zastopi... w nadole 
lesznem BZ Gen 14, 8; Wibyerz mosze a wi- 
szedwszy boyuy przeczyw Amalechowy (egressus 
pugna contra Amalec) BZ Ex 17, 9; To gdysz 
vsrzal kroi Hay... ,  yiszedl (egressus est) se wszo 
woysko BZ Jos 8, 14, sim. ib. III Reg 20, 21; 
Sługa twoy wiszedl boiowacz (egressus est ad 
proeliandum) BZ III Reg 20, 39; ~  przeciw 
komuś: Gdisz vinido przecziw nam (cumque 
exierint contra nos), pobyegnyem podawayocz 
tyl BZ Jos 8, 5; Wyelykoscz przes lyczbi sebraw, 
wiszedl przecyw gemu (egressus est contra eum) 
w Gessa, a sylnye bronyl BZ Jud 11, 20; Bo dru- 
gego lyata kroi syrski winydze przecyw tobye 
(ascendet contra te) BZ III Reg 20, 22; ~  ku 
boju, bojowaniu: Viszedl iest... kroi ze wszim 
lydem swim kv boyv (egressus est... ad 
proelium) BZ Deut 2, 32; Wiszedl iest Og, kroi 
bazanski... kv boyowanyv (egressus est... ad 
bellandum) ib. 3,1; Gdisz vsliszisz zwyok..., 
tedi winydzesz ku boiv (egredieris ad bellum) 
BZ I Par 14, 15; Gestlybi wiszedl lyvd twoy 
ku boiv (si egressus fuerit... ad bellum) prze
cyw twim przecywnykom *drogo,... ti vslisz... 
modlytwo gich BZ II Par 6, 34; ~  w boj: 
Gdisz vinidzesz przecziw wrogom swym w boy 
(quando egressus fueris... in pugnam), ostrze- 
gay syo ode wszey zley rzeczi BZ Deut 23, 9.

4. (o ręce bożej, de manu dei) wynić prze
ciwko komuś 'zwrócić się przeciw komuś, zesłać 
karę na kogoś, se apponere alicui, punire aliąuem : 
Wiszla gest roka bosza przecywo mnye (egressa 
manus domini contra me) BZ Ruth 1, 13.

5. 'uciec, zbiec, fugere, e v a d e r e Kjedy 
dlusznyk wynydzye sz myasztha przed dlugy 
(de eo, qui de civitate profugit propter debita) 
OrtMac 58; Gesthly czlowyek dluzen a wydze 
(leg. wyjdzie czy ujdzie?, OrtMac 58: szbyezy) 
s myasta na zyemyą, to gest, ysze szye wyrwye 
s tego prawa, w ktorem szyedzy (transfert se de 
ciyitate ad provinciam in aliud iudicium) 
OrtOssol 47, 4, sim. ib. 15, 3; ~  wynić z czyichś 
ręku: Tegodlya sukaly, by y (leg. ji, sc. Jesusa) 
mogły yącz a on yyschedl z ych rąkv (exivit 
de manibus eorum Jo 10, 39) Rozm 430; Mozę 
szye sk(r)ycz y yynydz z yaszych rąkv ib. 617.

6. 'wziąć początek, urodzić się, pochodzić, 
oriri, gigni, originem trahere, egredi : łasz 
poczola a porodziła sina a wezwała gymyo 
gego Beria, przeto ize we zlich czasyech domv 
gego wiszedl gest (ortus esset) BZ I Par 7, 23; 
Quod nobilis Nicolaus... existit et fuit ex armis 
et sangyine... al. sczythny y krewny filius olim
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*Preczslai... estąue propagatus al. yyszedl 1469 
AGZ XIX 339; ~  od kogoś: A tis, biskupie 
swianti, od Emyntra, ktori swiantey Elzbieczie 
brath bil, sczasnyes wiszedl M W  55 b ; Bo oczyecz 
moy mylvye wass, yzeschczye...  yyerzyly, yzem 
ya od boga yyschedl (quia ego a deo exivi 
Jo 16, 27) Rozm 574, sim. ib. 576; Vyschedlem 
od oycza (exivi a patre Jo 16, 28) mego y przy- 
schedlem na svyat ib. 574; V tym yyerzymy, 
yzesz od boga yyschedl (quia a deo existi 
Jo 16, 30) ib. 575; ~  z kogoś: Ale potem Mez- 
raym gymyal ludzy... Phetrusym a Ceflinya, 
z nychsze to so wiszly Philystim (de quibus 
egressi sunt Philisthiim) BZ Gen 10, 14; Krolo- 
wye winydo s czyebye (reges ex te egredientur) 
ib. 17, 6, sim. ib. IV Reg 20, 18; Nyechay bando 
blogoslawieny... Joachim y Anna, s ktorich 
bes pokalyanya grzechu wislo czialo twoie 
M W  46a; Z Yakoba gwyazda wynydzye 
a oschwyeczy wschythky lyydzye XV ex. PF 
V 104; ~  z czegoś: Jako Jandrzey iest nasz 
brath, nasz kleynothnik y z nassey krwe wyssedl 
1390 Pozn nr 272, sim. 1413 Kościan nr 479, 
1420 ib. nr 793. 794, etc.; lako Mikolay iest... 
nasch brath y s naschego plemena wischedl 1404 
RTH  VI 24; Jaco yego baba s tego clenota 
visla y nassey krwe yest 1411 Kai nr 515, sim. 
ib. nr 516. 517; Nye bodzecz ten to twim dzedzy- 
cem, ale genze winydze s twich *lyodzwy (qui 
egredietur de utero tuo) BZ Gen 15, 4; Sinowye, 
gysz wiszly z sziwota gego (qui egressi fuerant 
de utero eius), zabyly gy myeczem BZ II Par 
32, 21; Bo s thwego naszyenya ma yynydz 
vyelyebny plod (de tuo... semine... egredietur 
proles honorifica) Rozm 3; ~  Vyeszyel szą, 
polszka korono, ysz masz thakyego patrona, 
dostoynego Stanyslawa, *yenszye wyszedł Sczye- 
panowa (leg. z Szczepanowa) 1455—60 R XIX 
110; Bo sz czyebye (sc. z Betlejem) yynydzye 
vodz (ex te enim exiet dux Mat 2, 6) EwZam 293; 
~  o poczęciu się człowieka, de conceptione 
hominis: Przykazalesz, aby yedna rzecz (z  dru
giej) myala yynydz (ut quaevis res ex altera 
prodiret) Rozm 10.

7. ' wydobyć się z  jakiegoś stanu ograniczają
cego możliwość działania, e servitute, captmtate, 
tutela evadere’: a. 'odzyskać wolność, libertatem 
recuperare': Israhel, kupyszly Szyda, szeszcz 
lyat sluszycz bodzye tobye a szyodmego lyata 
winydzye (ib. 21, 3. 4: wiydze) wolen darmo 
(egredietur liber gratis) BZ Ex 21, 2, sim. ib. 
21, 3. 11, XV p. post. Kałużn 282; Myluyo pana 
m ego..., nye winydo wolen (non egrediar liber, 
Kałużn 282: nye chcze wynycz wolen) BZ 
Ex 21, 5; Paklybi kto przedal *dzewko swoo

w sluszebnyczo, nye wyydze (non egredietur, 
Kałużn 282: nye wynydze), yako *sluszebnycza 
wynycz (exire) obikli soo ib. 21, 7; Vynydzie 
(war. lub.: *znową bądze wszyath) egrediatur 
(quod de carcere catenisque... quis egrediatur 
ad regnum Eccles 4, 14) 1471 MamKal 143; ~  
wynić z jęcstwa, niewolstwa: Nalyazlem ksy0gy 
lyczbi tich, gisz biły napyrwey yiszly (ib. 1, 6: 
yisziy) z i0czstwa (qui ascenderunt primum) 
BZ Neh 7, 5; Na znamye tego czaszy myely 
z nyevolstva yynydz Rozm 533; ~  wynić 
z ciemnice, strożej, więzienia: Jako pany 
Febronia ne myala Adama... w swey moczy, 
w swey stroszy any s yey stroszey wyszedł 1412 
Pozn nr 874; To so cy, gisz S0 yiszly z yyozenya 
z Tebnala (qui ascenderunt de Thelmela) BZ 
Neh 7, 61; Nye yynydzyesch s nyey, czvsch 
czyemnycze (non exies inde Mat 5, 26), alyesz 
zaplaczysch Rozm 267.

b. wynić z opiekania *przestać być pod opieką 
prawną, uwolnić się spod opieki, ex alicuius 
tutela e m d e r e Esz pany Krzistka... wy- 
schedwschy z opyekanya Borkowa... oprawyla 
yest dzedzino 1401 SKJ III 193; Ysze Wichna 
wysla z opekana Wączenczewego y wsząla 
szobe ginnego opekadlnika 1419 Pozn nr 971, 
sim. ib. nr 970.

c. wynić z jakiegoś prawa 'przestać podlegać 
określonemu systemowi prawnemu, ex aliąua 
iurisdictione emdere : Iaco pani Zophca pirzwey 
z nemeczskyego prawa wysla, nisly yą woy<t> 
prawem nagabal nemeczskim 1420 Kościan 
nr 816.

d. 'zostać uwolnionym od zarzutów, criminibus 
liber ar i : Gęstły ta wyna na mnye albo na 
Ionacye... ,  racz to ykazacz, albo gęstły ta 
zloscz na twem lyydu, day nyewynnim ocziscye- 
nye. Y naleszon (sc. winnym) lonatas a Saul, 
ale lyvd wiszedl (populus autem exivit) BZ I 
Reg 14,41.

8. wynić na coś 'wstąpić, wspiąć się na coś, 
ascendere, sur sum scandere': Pizeto wisedw 
Moyzesz s pola moabskyego na goro Nebo 
(ascendit... super montem Nebo) BZ Deut 34,1; 
Winydzcye na goro (egredimini in montem), 
przinyescyez olyyove rozgy... Y yiszedl (egres- 
sus est) wszitek lyyd a przinyosl BZ Neh 8,15.16.

9. *przewyższyć jakością, wartością, excellere, 
praestare : Ipsaque (sc. sapientia) thezauro 
excelsior extat, wyszlą gyest, et auro XV p.post. 
PFRp III 289; ~  nad kogoś: Multe filie regum 
congregauerunt diuicias, tu sola supergressa 
es yniuersas wyschła yess nad wshystky (Prov 
31, 29) XV med. SKJ V 281.

10. (podmiotem rzecz, zjawisko fizyczne lub
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pojęcie abstrakcyjne, subiectum est res vel quod 
in natura fit, vel abs trać tum) 'wydobyć się skądś, 
wydostać się na zewnątrz, pojawić się, zacząć się, 
exire, egredi, prodire, oriri' : Per odorem, vono, 
qui de terra exalauit visla Gn gl. 101 a; Wiszla 
iest (prodiit) iaco od tuka lichota gich FI 12, 7, 
sim. Puk, Acz wiszedwszy ogyen (egressus 
ignis). ..  uchopilbi brogy *szydne,... wroczy 
(sc. winowaciec) szkodo BZ Ex 22, 6; Ale ogyen 
wiszedl od boga (ignis egressus a domino) BZ 
Num 16, 35; Bo ivsz viszedl gnyew od boga 
(egressa est ira a domino) ib. 16, 46; Ogyen 
viszedl iest z Ezebon (ignis egressus est de He- 
sebon) ib. 21, 28; Bo czokolyye vzyal (sc. dzie
ciątko Jesus) podlvg czyala, to wschytko v nym 
gorączosczyą było skarmyono y vyschlo od 
nyego povyetrzym Rozm 75; Bo baczę, yze mye 
nyekto dotknął, gdy sze mnye mocz vysla 
(virtutem... exisse de me scio) ib. 223; Tako 
yyelye krvye yyschlo z yego szyyatego czyala, 
az stal (sc. Jesus) ve krvy do gloznow ib. 822; ~  
Kyedy (pro tedy) yyschla syada (orta est... 
seditio), która szye przy novych rzeczach po
czyna Rozm 111; ~  In quo, gl. sc. opere, 
peryigilet mens mea, mouet opus, yt messis 
precium, mytho robothy, de vili surgat, gl. pre- 
cedat, oriatur yysloby, agello 1466 R XXII 13; 
~  (o mowie, de yerbis) 'zostać wypowiedzianym, 
dici, edici : Vslyszo słowa moya, bo przemogły, 
yako tuk wyszła so na szemo (sicut crassitudo 
terrae erupta est super terram) FI 140, 8, sim. 
Pul; Tumultus exortus est krzyk poruszył szye, 
yyszedl (I Reg 14, 19) XV med. R XXIV 363; 
Czosz gest gedno vislo s twich vst (quod... 
egressum est de labiis tuis), spełnisz BZ Deut 
23, 23; Nye bodzecze yolacz... ani żadna rzecz 
z vst waszich yinidze (ex ore yestro egredietur) 
BZ Jos 6, 10; Nye winydzecz krziwe słowo z 
ust mich (non egredietur... ex ore meo) BZ  Ju- 
dith 5, 5; ~  (o wodzie, de aąua) 'wypłynąć, 
wytrysnąć, emanare, e f f lu e r e Visly vodi ema- 
nauerunt aquae (Ecclus 50, 3) 1434 PF V 31; 
Uderzysz w skalo y wyydzecz woda z nyey 
(exibit ex ea aqua) BZ  Ex 17, 6; Gdisz podnosi 
roko Moyzes wderziw rosgo dwoycz w krze- 
myen, wysli so wodi *obfitey (egressae sunt 
aquae largissimae) BZ Num 20, 11; ~  (o rośli
nach, de plantis) 'wyrosnąć, excrescere, oriri, 
naści : Tha to lathoroszl troyaco wisszla yest 
egressa ca 1450 R XXV 223; Gdisz bog vdza- 
la l... wszelko *chroszlyna polsko pyrzwey, 
nysz wiszla na szemyo (antequam oriretur 
in terra) BZ Gen 2, 5; Vynydą (war. lub.: wy- 
puknye syą) erumpent (Israel germinabit sicut 
lilium et erumpet radix eius ut Libani Os 14, 6)

1471 MamKal 245; ~  (o słońcu itp., de sole# 
astris) 'pojawić się na niebie, apparere in caelo' : 
Wisiedl exiliit (ut sol exiliit, sc. Iesus, de sepulcri 
origine) 1444 R XXIII 310; Gdisz slunce wisslo 
s gori (sol egressus est super terram), tedi 
wszedł do tego myasta Segor moz BZ Gen 19, 23; 
Poloyycza z nas dzerzcye kopye ode wschodu 
zarze, doiod nye yinydo gwyazdi (donec egre- 
diantur astra) BZ Neh 4, 21; Bo yako lyskayycza 
yynydzye na wschód sloncza (exit ab oriente 
Mat 24, 27) [...], tako bądzye przysczye szyna 
czloyyeczego Rozm 483.

11. (o pieniądzach, majątku, de pecunia, re fa - 
miliari) \pochodzić skądś, zostać skądś wziętym, 
exire, expendi : Jaco ta panczdzesanth grziwen 
ne yisla sz Yacubowy oczczisny. . . ,  ale wysly ot 
Katharzyny 1415 Pyzdr nr 391; Jaco Jan vino- 
wath Katherzine dzesocz grziwen a thy s moyu 
ronku visli 1417 Czrs 183; Jako thy penandze, 
czszo gich pan Jarotha dobił na swey wuyney, 
thy wyszły sz yego ymena 1418 Kościan nr 672, 
sim. 1427 Pozn nr 1246. 1247; Ty (sc. pieniądze) 
szą s gey oczczysny wysly y są gey prawy 
poszak 1420Pozn nr 1001; Yze tha dzedzyna... 
s Wychny occzysni vysla 1421 AKPr VIII a 155.

12. 'minąć, przeminąć, upłynąć, praeterire, 
transire, per agi : a. podmiotem nazwy okresów 
czasu: <0> to yo poswal, nisze trzi lata visla 
ab<o> minola 1401 Pozn nr 517, sim. 1398 
StPPP VIII nr 6982, 1411 Pyzdr nr 332, etc., 
1446 ZapWarsz nr 786; Eze to kupił weczno 
Potr y visla temu osmnaczcze lath 1405 HubeZb 
112, sim. 1405 Kai nr 128, 1407 RtGn nr 164, 
etc.; Jaco Materni ne gabano o rancogemstvo 
o Hanczino vano podług praua, asze lata yiszli 
1407 Kościan nr 341, sim. 1412 ib. nr 459, 
1413 ib. nr 489, etc.; Jaco sa wiszli trzsi lata 
temu rancoyemstwu 1410 Kai nr 327, sim. 1424 
Kościan nr 1241; Jaco Maczey poroczil za list 
sza swego syna a temu ne wyszła dwa meszocza 
1412 Pyzdr nr 398; Ysse tho rakoyemszthwo, 
czsso O tha raczył, yescze trzy latha nye wyslo 
Johanni 1424 Kai nr 884; Yakom nossyl 
wyerdunk do pana Burczkowa domu w czasz 
y w godzyno.. . ,  nisz dwye nyedzyeli wyszle 
1424 Pyzdr nr 977; Gdy sye rok spelny a vyny- 
dzie (post unius anni spatium), taky ma byczi 
przyąth 1484 Reg 707; ~  o upływie lat płodności, 
de annis fecundis praeteritis : Secundus partus 
est supernaturalis, quando senex mulier preter 
cursum naturę peperit filium, sicut Sara cum 
esset extra annos, kdy gey były wyszły latha, 
id est mynaly, peperit filium suum Ysaac XV 
med. R XXIV 361.

b. podmiotem nazwy terminów prawnych: Iaco
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mir *wisszelt Boblosowy y iego thowarzisszem, 
taco gich Stóg ne chował 1402 Kościan nr 191; 
Yako bil w poselstwe, by Pyotr dal schekyrą 
na rąky, nisz zemsky vklad wy sched 1418 
Pozn nr 1020; Yze Micolay o trzy grziwny 
rankoiemstwa zasziwal... ne dadza dawnosczy 
vynidz 1420 AKPr VIIIa 150, sim. 1444 StPPP II 
nr 3195, 1448 Pilz 276, 1471 AGZ XII 344, 
1475 ib. 373; Aczlyby tesz po dokonalych 
lyeczech zamyeszkali czynycz a dawnoscz by 
wyszła" Dział 34; ~  o osiągnięciu pełnoletności, de 
aetate pubere iam adepta: Gdy gescze gey 
(sc. Łucyi) lata nye były wyszły (dum adhuc 
esset minor annis, Sul 37: gdysz gescze byłą 
przeth lathy), gest yą dal za mąsz Dział 26, 
sim. ib.

13. *zostać sporządzonym, wykonanym, effici, 
fieri : a. (o dokumencie, de litteris publicis) 'zo
stać wystawionym, wydanym, edi, emitti : Iaco 
Oland iest w dzerzenu d<z)edzini odtichmast, 
iaco list wysszedl 1399 StPPP VIII nr 8272, sim. 
1407 Kościan nr 360, 1412 Pyzdr nr 342, 1418 
Kai nr 601, etc.; Yey list po prawdze yiszedl 
1403 RtGn nr 97, sim. 1415 Kościan nr 560, 
1415 Pozn nr 862; Jaco ten list wsdawni..., 
tenesmi cztli y ten list sprawne wyszedł 1409 
Pozn nr 663, sim. 1412 ib. nr 869, 1415 Pyzdr 
nr 394, 1419 Pozn nr 972, etc.; Yz ten list 
spraunie wyszedł 1416 Kai nr 534, sim. ib.; 
Ten (sc. list) yest wiszedl podług smowy 1418 
Kościan nr 720; Jaco Dobyeslawa wycupyona 
z Sczodrowa... a ge zaplaczono pirzwey, nysly 
poswy wysly 1420 ib. nr 859, sim. ib. nr 843, 
1425 ib. nr 1126; Ten posew bil wyszedł po 
trzech leczech gyey mosza smerczy 1420 Pyzdr 
nr 655; Petrus eedem infamavit vlg. przyganil 
dicens, quia ista litera exivit infideliter vlg. 
nyewyernye wysed 1447 AGZ XIII 226; ~  od 
kogoś: Iaco ten list wsdawni wizedl ot San- 
dziuoya starosti 1400 Pozn nr 430, sim. 1407 
Kai nr 259; Jaco ten list sprawedliwe wyssed 
Paskowi ot Pyotrassa 1411 Kai nr 353; Ysze 
list Jostow ot pana sandze visedl 1412 Kościan 
nr 469, sim. 1414 ib. nr 522; ~  z czegoś: Eze 
cso Dobegnew... list pokazał, yest dobri po 
prawu szodu (leg. z sądu) wyszedł 1399 Hube
Zb 74; Ten list po prawe s cancellariey wyszedł, 
ale sgorzal 1420 Pozn nr 994, sim. ib. 1424 ib. 
nr 1181; Jsze ten list wsd[w]awny pana sta- 
roscyn. . . ,  ten yesd wischedl sprawedliwe s kan- 
czeleriey staroscziney 1432 ib. nr 1389.

b. (o ustawie, zarządzeniu, postanowieniu itp., 
de edicto, sententia sim.) 'zostać ustanowionym, 
wydanym, ogłoszonym, edi, edici, constitui* : 
Ysze v on czasz vyslo gest prykaszane było

(SKJ V 252: wyschło było) od tego tho czeszarza 
(exiit edictum a Caesare Augusto Luc 2, 1) 
Gn 175b, sim. ib. 177a; Tocz przykaszane gest 
bilo ono vyslo od tego tho xoszocza Gn 176a; 
Chczemy, abi ten, oth kogo wyszła kląthwa 
(cuius fuerit sententia excomunicationis),. ..  
bil ypomyenyon Sul 35; Editum, vstawa,...  
subit, gl. suboritur vysla, ne nisi nocte volet 
(sc. vespertilio) 1466 R XXII 15; ~  (o wyroku 
boskim, de dei sententia) 'zostać wydanym, ogło
szonym, promulgari, edi*: Vt (pro ot) oblicza 
twego sod moy winidzi (dc vultu tuo iudicium 
meum prodeat) FI 16, 3, sim. Pul.

c. (o granicy, de limite) 'zostać wytyczonym, 
ustalonym, designari, constitui*: Jako ti gra
niczę... szo prawe graniczę i s prawa wisli 
(var. HubeZb 71: prawe wysla) 1398 Mac- 
Praw VI 10; Eze so to prawe granice medzy 
Zacrzewem a medzy Lagewniky y s prawa 
yiszly 1401 HubeZb 80; Jako thy copcze... szo 
s prawem szuty y s prawa wiszly, y szo prawe 
copcze 1415 Kościan nr 535, sim. 1419 ib. nr 730, 
1419 Pozn nr 1033, 1423 Kościan nr 999; ~  
'prowadzić dokądś i ciągnąć się, deducere, ten
der e*: A bi... przisli (sc. miedze) na polydnye 
asz do Kadesbarne, odyodze to yinido kończę 
kv wszy (egredientur confinia ad villam) gymye- 
nyem Adar BZ  Num 34, 4.

14. 'pojawić się i rozprzestrzenić, parere et 
dimlgari*: We wszeliko zemo wiszedl iest zwok 
gich (in omnem terram exivit sonus eorum) 
FI 18, 4; <S>talo szye, ysz vysla mo[dlyt]va 
(exiit rumor) pospolyta: Marya począla y yest 
czyeska Rozm 58; Bo o nym (sc. o Jesusie) 
yyelyky słuch yyschedl po wschytkey zyemy 
szyrskey ib. 234; Tako slovo o nym (sc. o Jesusie) 
yyschlo po wschytkym krolewstyye (fama exiit 
per universam regionem Luc 4, 14) ib. 250; ~  
Wiszly szaby (ascenderunt ranae) a przykryli so 
szemyoo egipskoo BZ Ex 8,6; Post obsitum 
Iude Machabei emerserunt, wyniknaly, yyszly, 
yiri iniqui in omnibus finibus Israel (I Mach 9,23) 
1476 AKLitRp III 108.

15. (o losowaniu, de sortiendo) los wyszedł 
'los padł (na kogoś), sors exivit, sortitum est*: 
A tak gest oboio to czelyadz rozdzelyl mye- 
dzi sobo lyosmy... Y wiszedl pyrui lyos Ioiarib 
(exivit autem sors prima Ioiarib) BZ I Par 24, 7; 
~  losem wynić 'zostać wylosowanym, sorte 
exire, sortem accipere*: Podług zyyczayy ka- 
planskego losem yyszedl (sc. Zacharyjasz, sorte 
exiit Luc 1, 9), aby kadzydlo kladl EwZam 287.

16. 'przestać być czyjąś własnością, alicuius 
possessionem esse desinere* ( ?): Preyignus cum 
nayerca. Ortilegium: Nos, proconsul,... pro
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jurę dicimus,... quia secundum librum nostrum, 
ąuomodo canit noverce predicte medietatem 
bonorum viri sui defuncti et prout notum sit 
proconsuli,... hoc debet eidem noverce tenere 
et sibi exire al. vynydz, secundum quod librum 
canit ca 1462 O rtW pM  10.

Cf. Wyschnąć 1., Wyszedłszy, Wyszły
Wyk zool. *puchacz, Bubo bubo L  *: Vyk ulula 

XV p. post. P F  V 10.
Wyka, m oże też Wika bot. 1. *wyka siewna, 

Vicia sativa L Wyka orobum 1437 Rost 
nr 2715; Wika vicia 1460 ib. nr 3760, sim. 
ca 1500 Er z  125; Orobus, gl. wyka seu vicium,... 
est succus, gramen longum, habet vngulas, in 
quibus est semen XV p. post. R  LIII 68, sim. XV 
p . post. P F W  7, ca 1500 R ost nr 2102; Vicia est 
quoddam genus leguminis vlg. vyką ca 1500 
E rz 125; Wyka orobi ca 1500 R ost nr 7226; ~  
Pro vicia dicta wyka 1394 M M A e  XV 284; 
Jaco pan Jan kaszal Janowy popascz stage 
viky et stage janczmena 1419 K ai nr 744; Pro eo, 
quia expascit vlg. wyką sicut XX-ti capecias 1428 
ArchCastrCrac III 76, 381; Dominus Johan
nes... pro frumentis, videlicet... vicia al. vika 
et pro feno 1452 StPPP  II nr 3482; Vitia al. wyka 
1463 AcLubl II; Vyką viciam (nonne, cum 
adaequaverit faciem eius, sc. humi,... ponęt 
triticum per ordinem... et viciam in finibus suis ? 
Is 28,25) ca 1470 M amLub 191.

2. wyka ptasza, ptasza, świerzep(i)a wyka 
* wyka p tasia , Vicia cracca L  *: Orobum, orobus 
wyka ptassa 1472 R ost nr 164; ~  Ptasa vika 
crulum XV p. pr. P F  V 29; Ptasza wyka orobus 
ca 1465 R ost nr 4484, sim. ca 1500 ib. nr 5520; ~  
Herba hircina, orobus silvestris swyerzepa vika 
1419 R ost nr 5230.

Wykał *nasienie sam ca, sperm a*: Wykal sper
ma 1437 W isi nr 228 s. 89.

Wykapać 1.*spaść kroplami, spłynąć, destillare, 
guttatim  defluere': Pokropy yo (sc. krwią) 
szczyano oltarzowo, a czsokoly bi sbitecznego 
bilobi, necha wikapacz (faciet distillare) kv fun
damenty i?ZLev 5,9; ~  (przenośnie o urodzajnej 
dolinie, translate de valle fecunda) * stracić wodę, 
zmarnieć, aąuam am ittere, diffluere, perire?: 
Vykapal<a> (war. lub.: yischlą, leg. wyschła) 
defluxit (quid gloriaris in yallibus? Defluxit 
yallis tua, filia delicata Jer 49, 4) 1471 M am - 
K ai 217.

2. *w ydrążyć, cavare, exca\are : Alabastrum... 
secundum Bedam est genus marmoris candidi 
variisque coloribus intercincti, quod ad vasa 
ungentaria cauari solet vlg. wykapacz (pro wy- 
kopacz?) 1450 RpKapKr.

Wykarać cf. Niewykarany (w Uzupełnieniach)

Wykarmić 'zużyć na pokarm , spaść, depascere, 
pascendo absumere : Mandastis horreum suum 
cum frumentis ibidem expabulare al. wykarmycz 
et argulam scruti in campo exconculcare al. wy- 
deptacz 1475 A G Z  XV 181.

Wykarmienie * wychowanie, educatio, nutritio : 
Wicarmyenye educacio 1437 W isi nr 228 s. 86.

Wykazanie *wyznanie, wypowiedzenie, decla- 
ratiOy confessio : Raymundus dicit: Est legitima, 
porzodne, coram sacerdote peccati declaratio 
yikazane XV in. GIKazB II 102.

Wykazować *wystawiać na p o k a z , ostendere, 
monstrare : Exterminant (sc. hypocritae) enim 
facies, ut appareant hominibus ieiunantes, 
gl. item exterminant, id est extenuent vel 
macerent, id est ostendunt wykazuyą (Mat 6, 16, 
P F  IV 571: przyszwyayan, pro  przyszusayan, 
wycladayan, *vinyczwayą, M amLub 261: exter- 
minant,...  id est denotant et devenustant... 
yyszusaya, błądzą, pomorzayą, GIKazB I 61: 
vysszvsszayv, sgynaczayy, Rozm  279, M am K al 
261: ykazyyą, leg. ukazują) XV med. GIWroc 
127r.

Wykębłaniec 'wychowanek, alumnus, qui edu- 
catur*: Nvtrire..., id est pascere, inde nvtri- 
cius... est, qui uel que nutritus uel nutrita est 
vlg. yykablanyecz 1444 RozPaul 179r.

Wykidnąć się 1 wyprysnąć, wylać się, effluere, 
effundi: Ted i .. .  nyewyasta zlomkem szarnowo- 
wim z gori rzucy, ygodzila w głowo Abime- 
lechowo y wikidnol syo mozg gego (confregit 
cerebrum eius) B Z  Jud 9, 53.

Wykiew czy też Wikiew bot. * wyka siewna, 
Vicia sativa L Orobum, orobus wykew 1472 
Rost nr 165. ~  Bohemizm.

Wykitaczyć błędna lekcja wydawcy cf. Wykrtę- 
czyć

Wyklepać ( ?) * T : Wenceslaus... cum Nicolao 
terminum... habent... pro decem mercis... 
et pro eo, quod in tribus yillis gagyos yenariis 
(pro yenatoriis ?) procurauit vlg. wyclepal 1388— 
430 ArchTerCrac III b 514, 5.

Wyklunąć *dziobem wykluć, effodere, eruere*: 
Pluries fodi, gl. extraxi yyclunąlem (sc. ego 
coryus), oculum sic iacentis (sc. vulpis) 1436 
R  XXIII 276.

Wykład f o r m y :  n. sg. wykład ca 1400 P F  IV 
753, ca 1420 R  XXIV 85, Sul 20, etc.; -  g. sg. 
wykłada 1396 TPaw IV nr 5403; wykładu XV 
med. S K J I 4, ca 1492 Zab  148, XV *?*. GIWp 89, 
etc.; ~  ac. sg. wykład 1400 T P aw IV nr 632, 1444 
R  XXIII 309, Sul 113; -  i. sg. wykładem XV 
med. M acD od  35, XV e*. S K J  I 147, ca 1500 
GIKazB I 33; ~  g. pl. wykładów XV ex. GI
Wp 89.
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Z n a czen ia : 1. *objaśnienie, wyjaśnienie, 
mentarz, explanatiof interpretatio, expositio : 
Viclad interpretacio (alii genera linguarum, alii 
interpretatio sermonum, .sc. datur I Cor 12, 10) 
ca 1400 i\F IV 753; Sapiencia edifficauit sibi 
domum... Glosa vlg. wiclad: sapiencia, id est 
ipse deus ca 1420 R XXIV 85; Duchovni viclad 
mysticam exposicionem (frangis nobis favos 
mellis, gl. mysticam expositionem Sacrae scrip- 
turae, de scripturis differens) 1444 R XXIII 309; 
Gloza, wyclad, ait: Ne indignemini, si mali 
prosperantur in hoc mundo XV med. GIWroc 
35r; Thy słowa... są slova svianthey ewange- 
ligey..., kthora słowa vykladaya są prostym 
wycladem vylozona XV med. MacDod 35; 
Sermo, gl. fabuła, locucio viklath 1466 R XXII 
13; In omelia, id est in libro wykłady dvchownego 
ca 1492 Zab 148; Thuyyclad duchoyny yylicza 
vyele slego XV p. post. JA XII 144; Sdrowasz 
szwyathloszcy oczczow szwathych, thysz wiklad 
*nath piszma prorocka (glossa scripturarum) XV 
p. post. R XXV 221; In omelia w kzągach 
wykłady duchownego XV ex. GIWp 89; Secun- 
dum glozam vlg. podluk wyclady poszpolythego 
tripliciter exponitur XV ex. RRp XXIV 374; 
Ewangelyv maczye dzysyeyszey nyedzelye. . . ,  
która sya tako ma prostym yycladem XV ex. 
SKJ I 147, sim. ca 1500 GIKazB I 33; Vyklad 
commentum ca 1500 Er z 125; Omelia est sermo 
popularis yyklad ib. ; Omelia vlg. wyklath 
ewanyelyey ca 1500 GIWp 36; Wyclath omelia ib.

2. *przekład na inny język , tłumaczenie, \  er sio, 
translatio in łinguam alienam : Dokonały szą 
przythczee... praw krolya Kazymyrza. Jvsz lyepak 
s pełna wyklaad gych polsky naslyadwye Sul 20; 
Dokonali sza syąn kszangi praw... yilozone 
s laczynskyego w polsky yiklad przes... xandza 
Maczieya s Różana Sul 113; Wykład szlopu- 
chowskyego {pro s Slup Schowskyego): Pocza- 
thek pyeszny noyey ku *thczy mathuchny bozey 
XV p. post. R XIX 54; Pyerwey racz poszluchacz 
wykłady szwyathey ewangelyyey sz laczyn- 
szkyego yąszyka w polszky ca 1500 JA X 391; 
Greczky yyklad paczyerza ma epy(u>syon 
(Graecus habet epiusion) Rozm 278.

3. Księgi wykładu królewskiego, Księgi wy
kładów *Księga wyjścia, Liber exodi : Xęgi 
yycladu krolewszkego Liber exodi XV med. 
SKJ I 4; (Liber ex>ody Kzagy wykładów XV 
e*. GIWp 89.

4. *zakład, kara pieniężna (majątkowa) na 
wypadek niewykonania jakiegoś zobowiązania, 
multa, quae sohebatur pro obligatione ąuadam 
neglecta : Domina Pacosława conąuesta est 
super Mathiam... tres marcas et literam

fideiussoriam caucionem pro suo patre, quas 
ąuidem pecunias et literam si non dederit, 
extunc easdem tres marcas eidem domine et 
literam debet soluere et sex marcas yiclada eius 
priwignorum 1396 TPaw IV nr 5403; Sicut 
quod ipse oszaloyal meum fideiussorem, non 
expectans terminum y o to(m> straczil mediam 
marcam et dampnum aduc yiklad 1400 ib. 
nr 632.

Wykładacz 1. *ten co objaśnia, wyjaśnia sens, 
komentator, commentator, explanator’: Com- 
mentarios, id est expositores Tractatus wycla- 
dacze (Prov prol.) ca 1470 MamLub 133; 
Commentarius est idem, quod commentator 
yykladacz ca 1500 Er z  125; ~  o objaśniającym 
sny, de somniorum explanatore, coniectore: 
Wicladacze ariolos (tunc rex fecit connotare 
omnes ariolos et incantatores ad exponendum 
sibi somnum) 1444 R XXIII 303; Wycladacz 
{war. kał.: yykladacza) coni(e)ctoris (alterum 
suspendit, sc. pharao, in patibulo, ut coniectoris 
yeritas probaretur Gen 40,22) ca 1470 Mam
Lub 16.

2. *tłumacz, interpres, translator’ : Greczky 
yykladacz evanyely syyatego Maczyeya (Graecus 
vero interpres Mathaei) vzravschy, yze rzekł 
(sc. Maciej) zogolla, które szye myny *navye- 
lebnyeysche, y napyssal epy(u)s(y>on Rozm 
278.

Wykładać f o r m y : praes. ind. 1. sg. wykła- 
daję 1437 KsMaz III nr 2773; 3. sg. wykłada 
Gn l lb . 175b. gl. 161 a, Sul 38, etc. etc.; 1. pl. 
wykładamy Sul 37. 39. 40, etc.; 3. pl. wykładają 
XV med. MacDod 35, ca 1450 PF IV 571, 
XV ex. MPKJ II 320, Rozm 215; — part. praes. 
act. adv. wykładając Sul 24. 26. 61, etc.; adi. 
wykładając 1407 Kai nr 287; ~  inf. wykładać 
Sul 16, BZ Deut 1, 5, ca 1470 MamLub 16, etc.; 
~  praet. 3. sg. m. wykładał XV med. GIWroc 
26v; / .  wykładała 1393 TPaw IV nr 4730; 
3. pl. m. wykładali 1453 R XXV 209, Rozm 
107. 753. 776; ~  condit. 3. pl. m. by wykładali 
Rozm 463; ~  part. praet. pass. n. sg. f. wykła
dana 1389 TPaw III nr 1429; n. pl. neutr. wy
kładana Sul 82.

Z naczen ia: 1. *objaśniać, wyjaśniać sens, 
komentować, explicare, explanare, exponere, 
interpretari : Chitrosczy... lvdzy, gysz wszystko 
w gorszą obraczacz a wykładacz szą nye ląkayą 
(convertere et interpretari non formidant), 
drogą przekazycz ządayącz..., ystawyamy Sul 76; 
Incipiens a Moyse et omnibus prophetis inter- 
pretabatur, wycladal, illis in omnibus scripturis, 
que de ipso erant (Luc 24, 27) XV med. GI
Wroc 26v; Czo przepoyyednyczy nam przepo-
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yyadaly, o thakyey dzevyczy s pysma wycladaly, 
tho szya nam zyavylo 1453 R XXV 209; Pocznye 
Moyzes vikladacz (explanare) zakon BZ Deut 
1, 5, sim. ca 1470 MamLub 46; Rzeki Neemyas... 
a Ezdras... yikladayocz (interpretantes) wszemv 
lyvdu BZ Neh 8, 9; Ffabula, gl. appologus 
istius libri, declarat datąue, gl. exponit vyklada, 
quod intus habet 1466 R XXII 17; Wycladacz 
conicere (quae audivi te sapientissime conicere 
Gen 41,15) ca 1470 MamLub 16; Thy slova 
swyathy Grzegorz vyklada... rzekacz:... Lasz
k a ... czirplyva yest XV ex. MacDod 148, 
sim. XV ex. M P K JII 318; Kyedy zakon vykla- 
daly (cum leges exponerent) Rozm 107; Owa ya 
szlye k vam ... mądrcze, którzy by pyssmo 
vykladaly (qui scripturas exponunt) ib. 463, 
sim. ib. ; O tern, kako Zydovye vykladaly Pyla- 
tovy to slovo ossanna ib. 753; — Quam (sc. re- 
cognitionem) cognovit Stephanus viceiudex di- 
cens: Ego cognosco, quod sentenciavi vlg. cum 
assesoribus po groszu od scoczancza... Jacosmi 
slichali od panów vicladayancz y rzeclismi: 
Vipraw swe rancoyme a opraway, acz s kim 
czo masz 1407 Kai nr 287.

2. *przedstawiać, wyrażać słowami, opowiadać, 
exponere, enarrare, declarare : A prestocz sv0thy 
Lucasz tutha vyclada y vypiszuge rodzag othcza 
y maczerze svotego Gana Gn 11 b ; Wykladayą 
thv doctorowye, ysz yak rychło wyrzekł thi 
verba Ihus, natichmyast bil szdrow szin gego 
(sc. tego królika) XV ex. MPKJ II 320; Alboz 
tako mozem rzecz, yze Zydovye vyelye ynych 
vyn yykladaly przeczyv mylemv *Iesucristoszovy 
Rozm 116; ~  *składać oświadczenie w sądzie, 
coram iudice declarare’: Mathias... egit super 
Albertum..., quia in meis bonis post granicies 
recepisti et mettercius rethe, pro duplici citacione 
expono al. vicladaian 1437 KsMaz III nr 2773; ~  
* wysuwać zastrzeżenia prawne, zgłaszać zarzuty, 
kwestionować, excipere, alicuius vindicias repro- 
bare, irritas esse dicere’: Sicut pars molendini 
ista, que wicladana super Machnam, nunquam 
fuit in obligacione, quum Machna maritabatur 
1389 TPaw III nr 1429; Cum... Grzimka... 
super Victorem... querulauit, tunc pro quibus- 
dam pecuniis capitalibus, tunc medietatem 
querulauit, et lucrata est, et medietatem super 
alios excepit fideiussores vlg. *vigladala 1393 
TPaw IV nr 4730; ~  ~  Et sic exprimitur, 
viclada S0, eius status securus Gn gl. 161 a; 
Tercium est, ut omnis superiores suos honoret, 
ut dicitur, yako wykłada sze, in Exodo XV 
p. post. PFRp III 290.

3. *podawać do wiadomości, ogłaszać, oświad
czać, declarare, praedicare, docere*: Vikladayącz

mocz tich tho sandzy (declarantes potestatem 
eorundem iudicum, Dział 11: mocz sądów... 
wyznawayąncz) thesz mowymi, ysz othtych- 
myast... rokow mymo trzi nyedz<ie)lye dacz 
nye mayą Sul 24; Wolayącz maa gy pozwacz 
wykladayącz (exponendo, Dział 14: powie- 
dayącz przyczyną) mymo tho, z ktorego sandzey 
kaazanya... o kthorą rzecz wczynyl then tho 
pozew Sul 26; Wykładamy (declaramus, Dział 
29: przysądzylismy) przerzeczonego Hermana 
sprawyedliwye a dobrze szadzycz mlinarza 
Sul 40, sim. ib. 37. 39. 40. 51. 57. 62. 69. 72; 
Gdi yą (sc. oziminę) byerzą na wosz, tedi gwalth, 
alye gdy w brzemyonach, slodzeystwo w them 
bicz wykładamy (declaramus, Dział 41: skazvge- 
my) Sul 50, sim. ib. 58; Mymo tho wykladayącz 
vstawyamy (declarando statuimus, Dział 62: 
<u>stawiamy) Sul 61, sim. ib. 64. 75; ~  Chcze- 
my, ab i... przes slvzebnyka, yako w gynszem 
vstawyenyv wykłada szą (ut in alia constitutione 
docetur), rok poszwanya... yawnye byl wszya- 
wyon Sul 38.

4. *przekładać na inny język , tłumaczyć, 
interpretari, in aliam linguam vertere*: Prawa 
polska szą dokonana, yasz wykładana przes... 
Swanthoslawa s Woczyeschyna Sul 82; Inter
pretari tlvmaczycz aut Yycladacz (Gen 42, 23) 
ca 1470 MamLub 17; — wykłada się *interpretuje 
się, rozumie się, intelligitur': Gascy sloua f  te tho 
dzysegsze ewangelie szocz ona pyszana, gascy 
szo ona polskimj slouy tako vyclada Gn 175b; 
Przystąp kv prawom a vstawyenyv gych... 
wykłada szą thako, yako na począthkv tych 
ksząng stoy po polskv wyłożono Sul 62; Thy 
słowa... są slova SYianthey ewangeligey..., 
kthora słowa vykladaya są prostym Yycladem 
vylozona XV med. MacDod 35; Któryż tho 
zakon vezvan yesth zakon pokuthvyączych, 
któryż sye tako vyklada polzką movą 1484 
Reg 703; Gymel szye wykłada odpłata Pul 118 
arg. 2, sim. ib. 8. 9; He wykłada sze bycz ib. 3, 
sim. ib. 4. 5. 6. 11; Poczynaya szye modlythwy 
vyelmy dobre, napyrwscha, kthora szye vyklada 
łączynskye tako Naw 103; Naleszlyzmy messya- 
sza, czo szya vyklada (quod est interpretatum 
Jo 1,41) xpus EwZam 302; SYyathy Lucasch 
movy albo przy kładą: wszedny (sc. chleb, 
cotidianum), ktoresz szye Yyklada podrozny 
(quod de viatico tantum exponitur) telko 
Rozm 278, sim. ib. 180.

5. 'utrzymywać, zachowywać, servare, conser- 
varey: To czvoro przyrodzenye albo elementa... 
vschytko, czokoly v nyem (sc. w miłem panie) 
było vysze przyrodzenya, to sza swa moczą 
przemagaly a czyalo svego stvorzyczyela Yyeleb-
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nym (leg. w wielebnym) stadlye vykladam 
(pro vykladaly, resecabant omnia superflua 
naturae, in bono statu creatoris corpus positurae) 
Rozm 157.

Wykładanie 1. *objaśnienie, wyjaśnienie, ko
mentarz, expositio, explanatio, interpretatw : 
Sicud Genesis testatur hystoria, wycladane,... 
quod in principio creavit deus celum et terram, 
id est continens et contentum, hoc est celum 
empireum XV med. GlWroc 81 v; Dicuntur 
etiam falsi prophete simplices et indocti predica- 
tores, qui ineptam Scripture exposicionem, 
nyerząndne wycladanye, fingunt et docent ea, 
que non intelligunt XV p. post. R XXV 275; 
Thv szye poczyna vykladanye, *ktora modlytva 
boża, paczyerz na ymyą vezvana Rozm 275; 
Baczy tv slova svyątego Grzegorza na vykla- 
danye Ezechiela proroka (Gregorius super 
Ezechielem homilia) ib. 630; ~  Expressio 
yycladanye aut *vydawanye (war. hal.: vida- 
vyenye; Jud 6,38) ca 1470 MamLub 58.

2. (w postępowaniu sądowym, in iudicio)
'przedstawianie, pokazywanie, ostensio, monstra- 
tió*: Albertus... cum Wiszlao... receperunt 
a<d> sequestros, si fuisset wicladanye syney 
rany, aut non 1398 TPaw IV nr 6016.

Wykładnie *obrazowo, przykładowo, prze
nośnie, allegorice, translate*: (tu o interpretacji 
tekstów biblijnych, de Scripturae sacrae inter- 
pretatione) 'w sposób ukazujący przenośne zna
czenie tekstu, per modum explanandi : Celestnye, 
duchownye, przicladne, podobnye, obyczaynye 
albo wycladnye, albo ku nauczenyu 1421 
Lit Rei III 168; Allegorice vycladnye, mistice 
dvchownye.. . ,  tropoloycze nabosnye 1476 Wisi 
nr 2340; ~  Vycladnye expositive XV p. pr. 
R XVI 350.

Wykładnik * tłumacz, interpres, translator *: 
Thym baczy, yze od Yadama aze do tego 
czaszy... lyczą szye cztyrzy tyszyącz dvyesczye 
y pyątnasczye lyat podług szyedmydzyeszyat 
y dw (leg. dwu) yykladnykow Rozm 176.

Wykładźca * tłumacz, interpres, translator*: 
Wyklaczcza translator XV med. Zab 524.

Wykłokotać 'wydalić z siebie, egredere, edere 
ex se’ : Wyclokoczą (BZ: wirzuczoo, mamotrekt 
mikułowski: wyklokci) ebuli[r]ent (ebulliet flu- 
vius ranas Ex 8, 3) ca 1470 MamLub 21. ~  
Bohemizm.

Wyknąć f o r m y : imper. 2. sg. wykni XV 
p. post. R I s. XLIII, Rozm 133; 2. pl. wyknicie 
Rozm 294; ~  part. praes. act. adv. wyknąc 
Rozm 99; ~  inf. wyknąć Rozm 129; ~  praet. 
3. sg. m. wyknął Rozm 99; wykł Rozm 432; ~  
ęondit. 1. sg. m. bych wykł FI i Pul 118,73.

Z n aczen ie: 'uczyć się, discere, doceri, eru- 
diri: Vynydz z moyey skoly, bocz nye trzeba 
ode mnye yyknącz (necesse a me doceri tu non 
habes) Rozm 129; Tegodlya yyknyczye schedw- 
schy (euntes autem discite Mat 9, 13): Mylo- 
szyerdzya chcza, a nye offyary ib. 294; ~  czegoś: 
Zydovye począly szye dzyvovacz rzekacz: Yako 
ten vmye pysmo a nye vykl yego (non didicerit 
Jo 7, 15)? Rozm 432; ~  czemuś: Day my rozum, 
bych wyki ♦kaznom twogym (discam mandata 
tua) FI 118,73, sim. Pul; Czlovyecze, wstany, 
kazecz, a potym vykny prawdzye, mądrosczy 
a vyerze (veritatem disce) Rozm 133; ~  z inf: 
Wykny dobroczyą lub bycz, nye rąmbem (stude 
bonitate placere, non veste) XV p. post. R I 
s. XLIII; Mylę dzyeczyatko Iesus nye tako 
drzal, yyknacz (discens) chodzycz Rozm 99; 
Iesus nye tako po lekkv vyknąl (didicit) movycz, 
bo nathychmyast s pełna każde slovo movyl 
ib. ~  C f  Nawyknąć, Obwykły, Obwyknąć, 

Obykły, Obyknąć, Odwyknąć, Powyknąć, 
Zwyknąć, Zwykać.

Wykoczować *wyprowadzić, uprowadzić, za
brać, educere, abducerey: Qui tempore noctumo 
nobili Petro... eduxit al. yykoczowal de bonis 
Borzecz hominem Fyedor 1490 AGZ XV 543; 
Procurator... petit... a... Iacobo... sex marcas 
pro kmethone..., quem deduxit al. wykoczowal 
1491 AcLeop II nr 474. ~  Rutenizm.

Wykopacz 'ten co niszczy przez wykopanie 
z ziemi, exstirpator, exstinctor': Gdyby kthore 
sczepi... yykopany, aczby tesz były wlosthne 
tegosz vykopacza (etiam si fuerint propriae ipsius 
exstirpantis), połowiczą tych tho sczepow ostha- 
wycz na zemy... kaszdy wynowath bącz Sul 49.

Wykopać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wykopa 
Sul 80, Rozm 566; ~  inf wykopać Gn 181 a, 1438 
TymProc 321, 1447 ib. 322, etc.; ~  praet.
l. sg. m. -(e)śm wykopał 1415 K sM azlnr  2560, 
BZ Gen 50, 5; -(e)m wykopał 1425 KsMaz II 
nr 1372, BZ  Gen 21, 30, 1474 ZapWarsz nr 1382, 
1495 ib. nr 1766; 3. sg. m. wykopał Fl iPul 7, 16, 
1406 KsMaz I nr 734, 1425 KsMaz II nr 1372, 
etc.; 3. pl. f . wykopały 1400 Pozn nr 459; ~  
condit. 3. sg. m. -by wykopałby BZ  Ex 21, 33; 
-by wykopał 1402 Pozn nr 712, Sul 92; 3. pl. m. 
-by wykopali BZ Tob 8,11; ~  part. praet. act. 
wykopawszy Sul 80, Dział 62; ~  part. praet. 
pass. n. sg. neutr. wykopane XV med. SKJW 280;
ac. p l  f  wykopane Sul 61; ~  condit. pass. pl. m. 
-by były wykopany Sul 80; -by wykopany 
Sul 49.

Z n aczen ia: 1. 'zrobić zagłębienie w ziemi, 
wydrążyć, wyżłobić rydlem, kopaczką,, ejfodere, 
fodere: Kasalcy gest on bil szobe grób podle
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ołtarza vykopacz Gn 181 a; Iezoro otworzil 
y wicopal ie (effodit eum) FI 7, 16, sim. Pul; 
Syedm tich to yagnyot weszmyesz z mey *roky, 
abi biły na szwyadecztwye, yzeczyem ya tu to 
studnyczo wikopal (ąuoniam ego fodi puteum 
istum) BZ Gen 21, 30; Tocz vmyeram w grobye 
mem, genszesm sobye wykopał (quod fodi mihi) 
w szemy kananeyskyey ib. 50, 5; Aczbi kto 
odworzyl studnyo a wikopalbi (si... foderit)..., 
a wpadlbi w nyo wol abo ossyel, pan studnyey 
wroczy zapłato dobitczyoo BZ Ex 21, 33; Takez 
wzdzalal wyeze na pusczi a wikopal (effodit) 
wyele cystern BZ II Par 26, 10; Zawolaw k sobye 
Raguel sług swich y szły s nym, abi vikopaly doi 
(ut foderent sepulcrum) BZ Tob 8,11; Vykopacz 
effodere ca 1500 Erz 125. ~  Cf. Wykapać 2.

2. *zniszczyć przez wyjęcie, wyrwanie z ziemi, 
exstirpare, eradicare, eruere': Iaco me cobili ne 
wicopali Potrasszewi rzepi 1400 Pozn nr 459; 
O chtore sczepi Siman żałował na Pawła, ti on 
wicopal 1406 KsMaz I nr 734, sim. 1425 KsMaz 
II nr 1372; O ctore scepy na mo Pyothr żałował, 
thichem ya ne wikopal bando w dzirszewe 1425 
KsMaz II nr 1372; Gdyby kthore sczepi... 
vykopany (si... evellantur et exstirpentur, 
Dział 41: chczalby ge wykopacz),... połowiczą 
tych tho sczepow osthawycz na zemy... kaszdy 
wynowath bącz Sul 49; Yam maczycza vyema 
a oczyecz moy oracz yest. Vschelka rosga ve 
mnye ovocza nye plodzącza vykopa a vyrzvczy 
(tollet eum Jo 15, 2) Rozm 566; ~  Esze Jakup 
nye vykopal any vyrambyl pczol Saschynowy 
1447 TymSąd 73.

3. *usunąć drzewa wraz z korzeniami, wykar- 
czować teren pod uprawę, też zryć, uprawić, 
exstirpare, arboribus purgare, etiam: fodere, 
arare : Kedibi mi kmecz mork carczu vicopal, 
tedibich mu mai dwe kozę vroczicz, a tego 
ne uczinil 1402 Pozn nr 712; O ctori karcz 
Mscziszek na mo szalował, thegosm mu ya 
*dywe czosczi vikopal 1415 KsMaz I nr 2560; 
Et eciam probavit, quod sibi vlg. na yarsz 
morgow y na wgor ne wikopal 1433 Tym- 
Proc 324; Any tedy gemv tho słyszą yczynycz, 
alysz... role swoge... poorane, wykopane (agris 
suis... excultis, exstirpatis, Dział 62: polyą... 
wykopawszy) y poszane oszymyną... ostawy 
Sul 61; Ysze vola... k themv gest nalezona, 
aby lasy w (pro y) pyscze... byli wykopany 
(ut... exstirpentur), aby w szyrsze yszytky były 
obroczony, a przetho gdy kthori kmyecz... nye 
bądze mocz... roley, alysz yą yykopa (nisi illum 
exstripaverit),... rvszicz, ale yikopawszy (quo 
exstirpato) może yczinycz Sul 80; Kaszdi 
kmyecz... dwa morgy na zymąn a trzeczy mórg

yyesnye yikopacz bandzye yynowat (tenetur... 
exstirpare) koszdego roku Sul 92; Jakom ja ... 
*ney yycopal dambrowy Jadamoyy... anim jeyh 
proszem poszyal 1474 ZapWarsz nr 1382, sim. 
1495 ib. nr 1766; ~  Sicut desertum est locus 
aridus, incultus, horribilis et inhabitabilis svche, 
nye wykopane, okropne a ku bydlenyą (leg. 
bydleniu) nye srządzone XV med. SKJ V 280.

Wykopanie 'wykarczowanie lasu pod uprawę, 
actus et ejfectus siham exstirpandi: Petrus... 
super Johannem kmethonem... scabinis induce- 
bat... pro non efosione al. yicopanye morgy 
1457 TymProc 322.

Wykopanina 'karczowisko wzięte pod uprawę, 
nowina, ager novalis, ad colendum exstirpatus : 
Johannes... debet iuramentum facere... contra 
Nawogium... pro quadam extirpacione vlg. 
o wicopanyna 1405 AKPr X 152, sim. ib. 156; 
Dicens se iuste possedisse eandem partem 
extirpacionis vlg. yicopanyna ib. 160.

Wykorzeniać 'wyrywać z korzeniami, zupełnie 
niszczyć, tu przenośnie, exstirpare, eradicare 
(hic translate/ :  Nam discipulos dissipat, gl. 
sc. ynconstancia, et mores eorum (sc. clerico- 
rum) extirpat vykor<z)enyą XV p. post. PF III 
290; Sumptum (sc. vinum) vero immoderate 
perturbat intellectum, evacuat, vycor<z)enyą, 
sensum, debilitat corpus ib.; Verbum dei tante 
est yirtutis, quod... prava mutat in directa. . . ,  
aspera evellit przycre rzeczy yykorzenya XV 
p.post. R XXV 175.

Wykorzenić 'wyrwać z korzeniami, też zupełnie 
usunąć, zniszczyć, exstirpare, eradicare, tollere*: 
Extirpare, id est emittere, euacuare yykorzenycz 
ca 1500 Erz 125; Extirpare, id est a radice 
subuertere yykorzenycz ib.; ~  przenośnie: Quod 
bona consvetudo lauanda es t ..., mała vero 
fugienda et penitus extirpanda wykorzenyona, 
skażona XV p. post. GIDom 42; Oportet nos 
ascendere in navem gracie dei et subplantare, 
wikorzenycz, in nobis germina, naszenye, vicio- 
rum ib. 72; Expurgate yetus fermentum wyko- 
rzenycze (SKJ I 80: vyrzvczcże, PF IV 572: 
yymyeczycze) zwykły nałóg (expurgate yetus 
fermentum, ut sitis nova conspersio I Cor 5, 7) 
XV ex. R XXV 142; Vykorzenycz exterminare 
ca 1500 Erz 125.

Wykorzenienie 'wyrwanie z korzeniami, zu
pełne usunięcie, tu przenośnie, actus exstirpandi, 
tollendi, hoc loco translate’: Quarto yeniebat 
(sc. Christus) ad extirpandum, kv yykorze- 
<nie>nyv, scilicet pecata notoria ca 1500 
GIKazB I 35.

Wykować 'kując wydrążyć, wykuć, excideret 
exscindere\ Myły Iesus... przyszedł kv grobu.
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a tamo grób byl vykovan z kamyenya (Jo 11, 38) 
Rozm 438.

Wykradać wykradać kogoś \pozbawiać kogoś 
własności przez kradzież, okradać, aliąuem 
spoliare, furto aliąua re priyare : Yako Mycolay 
wsczyangnol conye na drodze noczno rzeczo, 
ano gego czlowyeka wycradayo 1419 Pyzdr 
nr 614; Yakosmy przy tem były, gdy Jan 
wsczagnal woły Marczynowy kmeczowy a on 
gyego kmecza s gyego dzedzyny wykrada 
byerzacz słoma y zytho 1425 Kai nr 923.

Wykradnienie *potajemne przywłaszczenie so
bie cudzej rzeczy, kradzież, fur tum, abłatio rei 
alienae*: O cthoro suknyo i o wicradnyenye 
skrzinye Falca na Dochno szalowała, o thom 
go ya ygednal i nye gmiala na nyo szalowacz 
1427 KsMaz II nr 2713, sim. ib.

Wykraść, Wykraść się form y', praet. 1. sg. m. 
ja wykradł 1422 ZapWarsz nr 43, 1464 ib. 
nr 1184; 3. sg. m. wykradł 1391 Pozn nr 282,1401 
RtKon nr 130, 1402 HubeZb 103, etc. etc.; 
f. wykradła 1406 TPaw IV nr 2722, 1408 Kał 
nr 264, 1415 KsMaz I nr 2532; ~  part. praet. 
pass. n. sg. m. wykradzion 1424 KsMaz I nr 227.

Z n a czen ia : 1. (dopełnieniem rzecz ruchoma)
*potajemnie przywłaszczyć sobie, ukraść, furari, 
furto cłam auferre9 : Eze Sczepan ne wycradl 
Lenarthowich yastrambow ze yego łasza 1402 
HubeZb 103; Jaco Dochna ne wycradla czder- 
(dzie)szczy czwerczen szyta ot swe maczerze 
1408 Kał nr 264; Jaco Swanszek ne vicradl coni 
s łanowa clucza ib. nr 297, sim. 1417 Pozn nr 930, 
1419 Kał nr 821, 1427 Kał nr 712, 1434 KsMaz 
III nr 587; O kthore sytho na ma Woczech 
zalowal, thego mu ya nye *wigrathl 1422 Zap
Warsz nr 43; Ysze Predslaus ne wykradł żyta 
any pczol wydarł panye Margorzathy 1427 
Kał nr 957, sim. 1461 TymSąd 73; Jako ya Miko- 
layevi nye vikradl... pywa 1464 ZapWarsz 
nr 1184; Z obori ksyaschaczey konya... nye 
yykrathl chasyebna rzeczą 1499 SprTNW  VIII 
2,41; ~  Jako Swochna ne vikradla re furtiua 
de grenario Hańcze valoris pro marca 1406 
TPaw IV nr 2722.

2. (dopełnieniem rzecz nieruchoma) *ograbić, 
złupić (dom), spoliare, expilarey: Yako moya 
czelacz ne wikradla Barthlomeyewa sola 1415 
KsMaz I nr 2532; Jako Jan nye wycradl Sczepa- 
nowy chyszye 1418 Kał nr 576; Tego na cze 
*zalugi, yycradzon my sol 1424 KsMaz II 
nr 227; Eze Stanisław nye chował zlodzeya, 
który wycratl Woczechowy sol 1460 Tym- 
Proc 202.

3. (dopełnieniem osoba) \pozbawić kogoś włas
ności przez kradzież, okraść, aliąuem aliąua

re furto priyare, exspoliare : Jako Toma ne 
vicradl Lancomira ani go vzithka ma 1391 Pozn 
nr 282; Asz Swenscheg Sczepana na dobro
wolne drodsze posczigl, asze mv kmecza wycradl 
noczno rzeczo 1401 RtKon nr 130; Jaco Potrek 
ne vicradl pana *Przibislaouego noczno rzeczo 
kmecza 1406 Kościan nr 299; Petrus... contra 
Johannem... pro eo, quia idem Petrus... 
molendinatorem ipsius Johannis... exffurauit al. 
wicradl tempore nocturno 1443 StPPP l i m  3131; 
Qui homo furatus est al. vycradl pasirbicza 
svoyą 1472 AGZ XII 404.

4. wykraść się *uciec, cłam exire \ Jaco Jan 
ne wicradl szo noczno rzeczo ot pana Jacoba... 
ne *postapyswszi nigedney yprawiszni 1414 
Pozn nr 699; Iaco Potr wicradl są noczną rzeczą 
ne vcziniwszi nigedney prawiszni gemu (sc. do
mino Vincentio) ib. nr 898.

Wykręcać *wyrywać, usuwać, auferre, tollere*: 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus wszytko 
nyemyloszyerdze zdradne od bogatstw dobroty 
swoyey wykro<c)za y oddały a Pul 51 arg.

Wykręcić 1 . 'wyrwać, usunąć, eyellere, auferre?: 
Przeto bog zkazi cze do concza, wicroczi cze 
(evellet te) y wynese cze z przebitka twego 
FI 51, 5, sim. Pul.

2. *wyciągnąć, wykraść, extrahere, furari9: 
Wronka... proposuit super Vlkam..., quod 
sibi fenestra res eradicavit al. vykraczila cum 
ligno al. zerdza et recepit sibi de vestimentis, 
peplis 1444 AGZ XIV 136, sim. ib. 137.

Wykrot *drzewo wyrwane z korzeniami, ar bor 
eradicata : Eundo modicum supra penes Oszla- 
wa usque ad lubum corullium, ubi est arbor 
vykroth in ripa et ab eodem vykroth per fluvium 
Oslava 1468 AGZ XVI 60.

Wykrtęczyć wykrtęczyć coś na kimś 'upominać 
się natarczywie o coś u kogoś, expostularey efflagi- 
tarę9: Poszyczy<s)chly vbogyemv, czo s tobą 
zywye, pyenyadzy, nye wykrthaczysz (wydawca 
czyta błędnie wykithaczysz) gych na nym (non 
urgebis eum quasi exactor Ex 22, 25) any lyphy 
od nyego wyeszmy XV p. post. Kalużn 286.

Wykruszyć 'usunąć brud, wytrzeć, detergere, 
tergendo purgare*: Defricabitur wyk<r)vszono 
aut *vytartha (quod si vas aenum fuerit, defrica
bitur et lavabitur aqua Lev 6,28) ca 1470 
MamLub 33.

Wykuglować *oszukać, wyłudzić, fraudare, eli- 
cere aliąuid ab aliąuo : Martinus... diffamavit... 
honori Jasdconi... dicens: . . .  Non truffabis, 
in yulgari dicendo ne wykugluges taco u inne, 
jakoś u ginich kuglowal 1386 MacPam II 338.

Wykupiciel *zbawca, zbawiciel, odkupiciel, re- 
demptor, sabator9; Wikupiczela, sbawiczela ca
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1450 PF IV 570; To mowy pan, wikvpycyel twoy 
(redemptor tuus), swyoti israhelski BZ Is 48, 17, 
sim. ib. 49, 7.

Wykupić fo r m y : praes. ind. 1. sg. wykupię
1451 MacDod 104; 2. sg. wykupisz BZ Ex 13,13;
3. sg. wykupi XV med. PF  IV 592, 1478 RKJŁ 
VII 59, XV p. post. R XIX 50, Rozm 7; -  
imper. 2. sg. wykupi FI i Pul 118, 134; 2. pl. wy
kupicie Gn 182a; ~  inf wykupić 1394 TPaw IV 
nr 221, 1399 RtGn nr 30, 1401 Pozn nr 507, 
etc.; ~  praet. 1. sg. m. wykupiłeśm BZ Ex 6, 6; 
-em wykupił 1404 Kościan nr 220, 1414 ib. 
nr 510; 2.sg. m. jeś wykupił FI Moys 14, BZ 
Neh 1, 10; -(e)ś wykupił B Z Ex 15, 13, Rozm 596; 
3. sg. m. wykupił jest BZ  Is 48,20; jest wykupił 
1420 Kai nr 784; wykupił 1386 HubeZb 61, 1389 
Pozn nr 60, 1391 ib. nr 94, etc. e tc.;f. wykupiła 
jest 1402 SKJ III 194; jest wykupiła 1417 
Kai nr 546; wykupiła 1397 Pozn nr 336, 1402 
Kai nr 67, 1420 Kai nr 775, etc.; 1. pl. m. -smy 
wykupili BZ Neh 5, 8; 3. pl. m. wykupili 
1423 Pyzdr nr 739; ~  pląperf. 3. sg. m. 
był wykupił 1416 Kościan nr 606; ~  condit. 
3. sg. m. (-)by wykupił 1399 Pozn nr 377, 1410 
Kościan nr 441, 1412 ib. nr 463, etc.; 1. pl. m. 
-by wykupilibychom ca 1428 PF I 482; bychom 
wykupili BZ Neh 5, 5; 3. pl. m. -by wykupili 
1415 Kościan nr 564; ~  part. praet. act. wykupiw
szy 1427MPKJU  305; ~ part.praet. pass. n. sg. m. 
wykupion 1391 Pozn nr 265; f . wykupiona 1420 
Kościan nr 859, Sul 86; neutr. wykupiono 1425 
Kai nr 921; ac. sg. f. wykupioną 1408 TPaw IV 
nr 1522; ~  inf. pass. sg. m. być wykupion XV 
med. S K JY  258; ~  praes. pass. 3. pl. m. wyku
pieni są FI 106, 2; ~  condit. pass. 3. sg. f  -by 
była wykupiona Sul 86.

Z n a czen ia : 1. 'za opłatą, spłatą odzyskać, 
także nabyć, pretio dato eximere, redimere, etiam 
emere : a. o dobrach materialnych, de bonis matę- 
rialibus: Sicut domina Syochna debuit vicupicz 
cum sex scotis... suam ąuartam partem 1394 
TPaw IV nr 221; Py rwo rodzone oszlycze 
odmyenysz panv owczoo, a pakly nye wikupysz 
(si non redemeris), zabygesz BZ Ex 13, 13; 
*Kathezsyna... Pyothrowy... pothlug they za- 
szthavy nye ma dacz pyenyadzy szadnych po- 
plathkow do thego czaszu, asz vykupy 1478 
RKJŁ VII 59; ~  coś (czymś, w czymś, z czegoś, 
od kogoś, u kogoś) : Jaco... to lanko Stephanus 
wycupil i dal mv (sc. Falkowi) tess penandze 1386 
HubeZb 61; Jacosmi przi tern bili, kedi Elsbeta 
vikupila v Gnewomira poi woluarka y pena- 
dzesmi odliczali 1397 Pozn nr 336, sim. 1402 
Kai nr 67; lako Woczech mai wroczicz for- 
vark ..., kedibi w nego Wir wykupił 1399 Pozn

nr 377; Vesmiczesz vy tho slotho... a sprze- 
dagcesz vy ge a vykupicze vy svoga mastha 
Gn 182a; Iaco Micolay vicupil dzedzino wpanczi 
krziwen v Jana 1401 Pozn nr 521, sim. 1405 
ib. nr 761; Esz pany wykupiła yest dzedzina 
w *Vneschowi swymi penadzmi... do wywołana 
1402 SKJ III 194; Iaco mi Czibek ne movil 
o ten eon, aleszem gi vicupil s salogi 1404 
Kościan nr 220; Jaco nas pani Glowaczewa do 
Sandziuoya siała, abi panczerz yicupil, a on go 
ne chczal yicupicz 1410 ib. nr 441, sim. 1412 ib. 
nr 463; Bilesz poszlem ot pana Przibislawa..., 
obszylayocz ye, aby dały penodze a wicupily 
swo zastawo 1415 ib. nr 564; Jaka (pro jako) 
Katharzina Psarska ne wszola Andree Bloszo- 
wy, swemu oczczu, listów tich, czszo byl gymy 
wykupił Psarske dzedziną 1416 ib. nr 606; Yako 
yest y mye wycupila Dorothea czanscz Wali- 
szyewycz w oszmynaszcze grzywyen 1417 Kai 
nr 546; Yako czso Czaslaw z braczyo wicupili 
dzelnyczo Katharzynino 1423 Pyzdr nr 739; 
Ysze pani Jachna ode dwudzesthu lath viku- 
pywszy swim posagem dzersi w mirze... dze
dzino v Stricouicz 1427 MPKJ II 305; Kathe- 
rzyna movy, aby yo (sc. część majątku) gych 
oczczecz [yo] yycupyl z szastawy oszmyo grzy- 
yyen 1428 Kai nr 1038; Quod si predictas 
hereditates a predicto Johanne non exemeremus, 
aczby prerzekoncze dzedzini... ne wykupilibi- 
chom, extunc predictus J(ohannes) potest... 
predictam pecuniam... acąuirere ca 1428 
PF I 482; Szastawyoną dzedzyną zastawcza... 
bąndze mocz wykupycz (redimere poterit) SW 12; 
Moyzes wzoolpyenyodze...,któreś *bil *vikypil 
od slvg kosczelnich (quos redemerant a leyitis) 
BZ Num 3,49; Mogą dobrze stoyacze gymye- 
nye... w zakladze komy zastawycz... za wy- 
myenyone pyenadze..., tako aby ten zakład 
wy kupy 1, szlowye by dług zaplaczyl na wyrze
czony dzen OrtOssol 81, 2, sim. OrtMac 109; ~  
Jako Staszek szayol Falislawowey lanki dwa 
pranthi mimo yikupyono wloko 1408 TPaw IV 
nr 1522; Zastawa ve trzydzyesczy lath nye 
vikvpyona, wpada w wyecznoscz Sul 86; Paklibi 
w tich trzydzyesczy lyeczech ta dzyedzyna przes 
dzyedzycza... nye bila yikupyona (si... non 
redimeretur) ib.; ~  k swej ręce wykupić 'wyku
pić dla siebie, na swoją własność, aliąuid sibi ipsi 
e x im e r e Jaco Oczin oczecz byl w dzerszenu 
pyantey czansczi carczmi XV lat, a XV lat za- 
stauil, a potem yo k swey rancze wycupyl 1399 
StPPP VIII nr 8492; ~  wykupić list(y), mem
branę, twardoć 'wykupić list dłużny, syngrapha 
eximere*: Czom roczil za Yana do Zit ('Żydów’), 
tego mi lista ne wikupyl 1391 Pozn nr 94; Yze
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WYKUPIĆ WYKUPIENIE 489

Bar wycupil membrano ot Bolika, an (*a on*) 
mimo to berze s nego przeprawne penandze 
1400 ib. nr 441: Iaco Wanczslaw trzimal Potra- 
szew list, an (ea on’) gy wicupil, iaco mu ska
zano ib. nr 460; Jacosmi bili pos[i]li Vocze- 
choui[i]... do woytha..., izbi pokazał twar- 
docz staro<ś)czino na yego czansczi Nego- 
lewa i gotow yo bil vicupicz 1401 ib. nr 507; 
Iaco Wawrzinecz vicupil list Potrassew Czepur- 
skego o<d) Daniela Zida w *panczenacze krzi- 
wen ib. nr 514; Jakom Jaszcowy... zaplaczil 
yego penandze sz pełna y list-em moy wicupil 
1414 Kościan nr 510; Jaco czo swą (leg. z swą) 
braczą wycupil w Rachą thy listy thych 
♦pyenądzich, czo ty listy mowa 1415 Pyzdr  
nr 438; Yssze yest Wbislaw wycupil v Mi- 
cola<ja> list szoyw (pro szwoy) v Londa 1420 
K ai nr 784.

b. (o  ludziach, de hom inibus): kogoś ( z  czegoś, 
czym ś) 'spłacić jak ieś zobowiązanie m ajątkowe 
( dług, zastaw itp .)9 aliąuem obligatione (aere 
alieno, pignore) liberare': Czso Zegotha za 
Herthmana Maczeyeui ranczil, s tego gi vicupil 
1391 Pozn nr 245, sim. ib. nr 255,1393 ib. nr 297; 
Jaco Potrek pozual *Holbrachtowo, is vikupon 
ze trzi grziwen 1391 ib. nr 265; Iaco *Frannek 
vicupil Filko sz Crosznina, isz *tan Filka niczsz 
ne ma szwimi... *penoczmi 1401 K ai nr 230; 
Iaco Zbiluth ne wicupil Sandziuoya z dzewanczi 
grziwen z rankogemsthwa do Wissothi 1403 
RtGn nr 95; Jaco Dobyeslawa wycupyona 
s Sczodrowa, ge wana ('jej wiana*) 1420 Kościan 
nr 859; On czekał tamo czali dzen saplaczena, 
kto by gy wicupil bliscosczą s Rambina 1421 
ib. nr 867, sim. ib. nr 869; ~  kogoś od kogoś: 
Jaco Dobeslaw vicupil Szarlatha i Chemk<ę> 
ot Jana, szacz ge bil wranczil 1389 Pozn nr 60; ~  
wykupić kmiecia czym ś 'za opłatą nabyć prawo  
do czyjegoś poddanegoy pretio  dato cmethonem  
em ere*: Yaco... Micolay yikupil kmecza swey 
zony poszagem 1420 Pozn nr 1054; Yako Sczepan 
a Mykolay... ne dawały plathu oth ósmy grzy- 
wen Katharzyne[e]... y o grzywna ne wpomy- 
naly o the thrzy latha, kthora kmecza wykupyo- 
no 1425 K ai nr 921; Ysze pany Grzimka, zona 
Paskowa..., wnyosla szwey othczysny quin- 
ąuaginta marcas latorum grossorum na czanszcz 
thego gysthego Paska..., kthorichsze pyenyadzy 
czanscza wykupiła dwa kmyecza y dwye car- 
czmye 1432 K ai nr 1058.

2. 'za  opłatą uwolnić z  niewoli, pretio  dato 
captirum redimere*: Szpowadami szo bogw 
naszemw..., yszeszmi... yothego sz yoczszthwa 
ne wiq<upili> (Spow  3: yszem... yatego nye 
otkupyl, 6: yszem... yathego sz gyaczstwa
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

nye wybawyl) Spow  1; Ova... z dzevek naszich 
S00 sluszebnyce any mami, czim bichom ge 
vikupyly (unde possint redimi) B Z  Neh 5, 5; 
Mismi, iako vyecye, vikupyly vasz0 bracy0 Zidi 
(redemimus fratres nostros Iudaeos), gisz biły 
przedany poganom ib. 5, 8.

3. (o bogu, de deo) 'uratować, redimere, ser- 
vare, liberare*: Rzeczcze nynye, gyz wykupeny 
so (qui redempti sunt, P u l: gysz odkupyeny so) 
od gospodna, gesz odkupyl z ronky neprzyia- 
czelske FI 106,2; Wykupy moo (redime me) 
ot potwarzy *lvdzky, bych strzegł kazny twoych 
FI 118, 134, sim. P u l; Wódz byl ges w mylo- 
serdzv twogem lvdv, gen ges wykvpil (quem 
redemisti Ex 15, 13, Pul: yenzes odkupyl, 
B Z: ktorysz wikupyl) Fl Moys 14; Ad limbum 
inferni descendebamus, nullus propheta... ab 
hoc potuit liberari nye mogl bycz wykupyon 
XV med. S K J  V 258; la pan... wykupylesm 
(redimam) wasz w rocze moczney B Z  Ex 6,6; 
Ony so slugy twe y lyvd twoy, gen gesz wikupyl 
(quos redemisti) w syle twey B Z  Neh 1, 10; 
Wikvpyl gest (redemit) slvgo swego B Z  Is 48, 20; 
~  o Chrystusie odkupicielu, de Christo redemp- 
tore: Tercio libere redempcionis, sumus enim 
omnes servi Christi emticii, vycupeny, qui... 
vivificavit nos, cum eramus mortui XV m ed . 
GIWroc 92v; On gest wyerni pellikan, wykupi 
dusche z mąk sam XV med. P F  IV 592; Ecce 
natus est, qui nos ab hoc laqueo inferni redemit 
ysz (leg. jiż) szydła (leg. z sidła) wykupyl XV 
med. SK J  V 258; Narodzyl szya sz dzyevycze..., 
v nyem badzye wyerne bosztwo, vykupy sz 
nadze ubosztwo XV p .post. R  XIX 50; Vykupyl 
szyyathe oczcze sz czyemnycze, sz nyewolyey 
ib. 56; Pocznyesch y porodzysch plod, yen... 
lyvd ysraelsky starego (leg. z starego) yenstwa 
vykupy (captivitatem Israel avertet) Rozm  7; 
Ovocz ten iedzye, który ma lud zydovsky... 
vykvpycz z nyevolstva ib. 753; Tegodlya, myły 
panye Iesucriste, nye za dar była smathna duscha 
tvoyą, dokądesz thva smyerczyą grzesnych nye 
vykupyl (M acD od  104: dokod m0 szmerczo 
ne wy kupy 0 grzesznych) ib. 596; O czlovecze, 
rospamyątay, tako (pro  kako) vyelyką mąką 
czyrpyal za nass, aby duschą tvoyą zbavyl 
y yykupyl ib. 823.

Wykupienie f o r m y :  n.sg. wykupienie Rozm  
592; ~  g. sg. wykupienia Sul 19. 36. 56, B Z  Lev 
25, 24; ~  d.sg. wykupieniu Rozm  592; ~  ac.sg. 
wykupienie 1446—-7 M sza  XIV s. 181, sim.
III. VI. VII, 1451 M acD od  105, etc.; ~  i. 
sg. wykupienim 1442 Pozn nr 1606; ~  /. sg. 
(po) wykupieniu 1400 Pozn nr 489, 1401 ib. 
nr 521, 1413 K ai nr 422, etc.
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Z naczen ia: 1. *odzyskanie czegoś za opłatą, 
spłatą, także nabycie czegoś, redemptio, actus 
aliąuid pretio dato redimendi, eximendi, etiam 
emendi : Iacosm ne wrambil zapusta Potrassewi 
po iego wicupenu za iego trzimanu {pro trzi- 
mana) 1400 Pozn nr 489; Iaco Micolay vicupil 
dzedzino v panczi krziwen v Jana y trzimalo 
{pro trzima io) po wicupenu trzi lata 1401 ib. 
nr 521; Jaco tim poszelstwem tego posła 
Sandziwoy ne vczinil Woytkowy panczidzeszant 
grziven skodi w vikupeną (‘wykupieniu’) dze- 
dzini 1413 Kał nr 422; Jaco Micolay nye orał 
Katherziny bliskosczy... a gey colow any 
plotow s gey bliskosczy pobrał po gey wykwpye- 
nu 1415 Pyzdr nr 436, sim. 1415 Kał nr 471, 
1416 ib. nr 522; Yako czso Czaslaw z braczyo 
wicupili dzelnyczo Katharzynino w *Gra- 
bowczo, po tem wycupyenyu wytrzimali trzy- 
dzesczy lath 1423 Pyzdr nr 739; Jakossmy dały 
Slyepochowo dzedzina naschą... za Kobylye 
Polye..., dzedziczstwo za dzedziczstwo, a nigdy 
szą zaszą na nas dostacz ma blyskoscza any 
wykupyenym 1442 Pozn nr 1606; Zastawcza... 
przes trzydzesczy lyath wykvpyenya a wyszwo- 
lenya (redimendi vel liberandi)... dzedzyna 
pełną... mocz ma ymyecz Suł 36, sim. ib. 19. 56; 
Moya iest {sc. ziemia), a w y... oracze moyscze, 
przeto ze wszelka wloscz gymyenya waszego pod 
smow[y]o vicvpyenya (sub redemptionis con- 
dicione) przedawana bodze BZ Lev 25, 24; 
Wharg {pro tharg) na zasza [szyą] wykupyenye 
(super redemptionem) może dobrze szye stacz 
za podobne pyenadze, zacz tho gymyenye 
stogy, acz tesz na wykvpyenye onego, czo prze- 
dawa, vmowa nye vczyaszi OrtOssol 81, 3, 
sim. OrtMac 109— 10.

2. *uwolnienie od skutków grzechów przez 
śmierć Chrystusa, zbawienie, sahatio, redemptio, 
liberatio a poena peccatorum per mortem Christi : 
Memento, domine, famulorum famularumąue 
tuarum..., qui tibi offerunt hoc sacrificium 
laudis... pro redempcione, za wykupienye, za 
szbawyenye, animarum suarum 1446—7 Msza 
XIV s. 181, sim. III. VI. VII; Vschakosch by 
nye było ve mnye prave... bostwo, nye 
mogl(o b>y bycz przez... moyą smyercz grze- 
schnych wykupyenye Rozm 592; Kyedysch 
nyevyerny ludasch przedal mylego Iesucrista, 
a Zydovye y {leg. ji ‘go’) kupyly, aby y vmączely, 
aby szye nam grzeschnym dostał przez ta mąka 
y smyercz ku naschemy vykupyenyv ib. ; Vscha- 
kosch szye... raczył na ten svyat narodzycz,... 
by twa svyątha smyercz była na yykupyenye 
wschem grzesznym ib. 599, sim. 1451 MacDod 
105.

Wykupować fo r m y : praes. ind. 1. sg. wy
kupuję BZ Ex 13, 15; ~  part. praes. act. adv. 
wykupując 1414 Kościan nr 515; ~  inf. wyku
pować 1429 Pyzdr nr 989; ~  praet. 3. sg. f. wy- 
kupowała 1400 StPPP VIII nr 9659.

Z n a czen ie : 'za opłatą, spłatą odzyskiwać, 
eximere, pretio dato redimere : Eze... Miczkowa 
nye wikupowala swimi penandzmi Potraschowi 
dzelnicze z zastawi 1400 StPPP VIII nr 9659; 
Jacoszmy przi tem były, kędy Micolay Swant- 
kowy dawał penandze na Welko No<c> podług 
zapiszu, yicupuyocz sw0 zastawo 1414 Kościan 
nr 515; Yako gdy Szandzywoyew poseł przysedl 
chczacz wicupowacz scoth, tedym ya chczal 
przyszancz podług prawa 1429 Pyzdr nr 989; 
*Offyeruyo bogu wszitko, czso *odwyera brzu
cho, samczowego pokolenya, a wszitko pyrwo- 
rodzone synów mich wikupuyo (redimo) BZ 
Ex 13, 15.

Wykusz 1. 'część konstrukcji obronnej w po
staci występu w górnej części muru obronnego 
lub wieży obronnej, strzelnica wysunięta poza mur, 
propugnaculum in moeniis eminens : Quotiens- 
cunąue sexaginta vlne in muro eodem fuerint 
mensurate, totidem propugnacula, que wycuszs 
{wydawca błędnie wyenszs) vlg. nuncupantur, 
debent colocari. Que quidem propugnacula siue 
wycuszs {wydawca błędnie wyenszs) de corpore 
muri extrinsecus ad mensuram quatuor ulna- 
rum debent eminere 1353 KodMazL 64; [...] a na 
strzesze wyeszney... wikusze (super turris tectum 
stantes per propugnacula) BZ Jud 9, 51.

2. 'chata, może uboższy dom, chałupa, casa, 
tugurium9 (?): Ex parte Thome braseatoris 
thugurium, quod *wychus vlg. nominatur, 
retro Martinum circa valuam iacentem, claudo 
Michaeli carnifici iuste vendicionis titulo libere 
resignauit 1387 Czół I 85.

Wylać, Wylać się f o r m y : praes. ind. 3. sg. 
wyleje 1447 AGZ XIII 235, 1447 StPPP II 
nr 3299, 1449 AGZ XIII 288, BZ Lev 7, 14; 
3. pl. wyleją BZ Jer 14, 16; — imper. 2. sg. 
wylej FI 34, 3, FI i Puł 68, 29, Naw 160. 167, 
XV e*. MacDod 138; 2. pl. wylejcie FI 61, 8; 
~  inf. wylać 1427 Monlur V 79; ~  praet. 3. sg.
m. wylał Park 414, XV p. post. R XXV 177; 
f .  jest wylała ca 1500 GIKazB I 59; wylała ca 
1500 GIKazB I 59; neutr. wylało XV med. 
SKJ V 254; 3. pl. m. wylali są FI 78, 3; wylali 
Puł 78, 3; neutr. wylały Rozm 769; ~  part. 
praet. act. wylawszy BZ Gen 24, 20; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. wylan Gałka w. 39; wylany 
XV p. post. PFRp III 290; /  wylana 1444 
R XXIII 305; neutr. wylano ca 1500 SlOcę 
XII 162.
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Z n a czen ia : 1. (o stawach i rzekach, de 
stagnis et fluminibus) * wystąpić z brzegów 
i zalać sąsiedni teren, exundarey excrescere : 
Dominus Wansch... aquam pro piscina sua... 
recipere potest et comprehendere pro necessitate 
piscine,... sic tamen, quod aqua... non debet 
de rippis diffimdi vlg. welacz (pro wyłącz) 
1427 Monlur V 79; Postquam eandem piscinam 
locaverit (sc. Dmitr)... et si aqua superabun- 
dabit al. wylegye super agros et prata, et super 
agros et in silvas secundum et late et profunde 
exundabit al. wyleye, ipse Petrus debet tacere 
1447 AGZ XIII 235; Cum aqua de ipso fluuio 
in agros... inundauerit al. wilyege, tunc idem 
Dobeslaus... obstacula in eisdem agris... (fecit) 
1447 StPPP II nr 3299; Cuius piscina exundabit 
al. wylege alte longeque 1449 AGZ XIII 288; 
Quodam tempore Tiberis fluvius... in tantum 
excreuit, vylal, ut super muras vrbis efflueret 
XV p. post. R XXV 177; ~  przenośnie 'roz
przestrzenić się po jakimś terytorium, diffimdi, 
dilatari : Syria... sita est in medio terre, ideo 
ibi primo incepta est hec descripcio tanquam in 
medio, ut sic de medio conuenienter diffun- 
deretur, sze wylało, in fines tocius orbis XV 
med. SKJ V 254.

2. *spowodować wypływ, wytoczyć, rozlać ciecz, 
ęffundere, profundere*: Pirzwy pop Lassota 
wzzol mocz od chobota Constantina smoka, 
gegozz iad wylan z boka w cirkwi rok od roka 
Gałka w. 39; Rzecze (sc. Rebeka) gemv: Ta- 
kyesz y twogim *wyelblodom naczyrpno. A wi- 
lawszy wodo (effundens hydriam) w ślub 
(pro zlob) y byeszala... ku studnyczi BZ Gen 
24, 20; Vila yilaal wsta (leg. w usta) Park 414; 
Wyliey Izy z oczv mogych Naw 160, sim. ib. 
167; ~  (krew) wylać, wylać krew 'wytoczyć 
krew, sanguinem profundere*: Wilali so (sc. 
pogani, effuderunt, Pul: wylyaly) crew gich 
iaco *wodo FI 78, 3; Cruor perunxit, gl. ru- 
bricauit poczirwienala, oblała, pomazała, fusus 
vilana 1444 R XXIII 305; Offyerowacz bodo... 
chlebi kwaszne s obyati wzdane za dzyoky,... 
s ktorychsze to (sc. chlebów) geden... obyetuge 
syo panu a bodzye kapłan (pro kapłana), 
ktorysz wilege obyati krew (qui fundet hostiae 
sanguinem) BZ Lev 7, 14; Panye Iesu Criste..., 
kthory... krew oplphytą boku zranyonego wylał 
M W  86a; Yasz (krew) za vas (y> za vyele 
(luda bąndze) vylana (n a) odpuszczenye 
*grzychow (qui, sc. sanguis,... effundetur in 
remissionem peccatorum, Msza III. IV. VT. XIV: 
bąndze roszlana, XII: *przyelana bodzye) XV 
p. post. Msza VII s. 58; Gdi cię (sc. Jesu) do 
Piłata w lanczvchv wiedziono,... biczowano,

krew nadrossą obffyczie vylano ca 1500 
SlOcc XII 162; ~  przenośnie: Wiley gnew 
(effunde frameam) y swoszi przeciw tim, gisz 
gonoo me FI 34, 3, sim. FI i Pul 68, 29; Nye 
bodze, kto bi pochował ge (sc. złe),... y wileio 
na nye zle gich (effundam super eos malum 
suum) BZ Jer 14, 16; Wyley thwoy gnyew yusz 
ną Tatary XV ex. MacDod 138; — wylać przed 
kimś serce 'szczerze się wypowiedzieć, ex corde 
confiteri: Wileycze (effundite, Pul: *rozslyeycze) 
przed nim sercza wasza, bo bog pomocznik nasz 
na weki FI 61,8; ~  wylać się *wypłynąć, ejfundi, 
effluere’ : O homo, non sis ingratus effusionis 
preciosissimi sanguinis, gl. de effusione sanctis- 
simi sanguinis kthora sya yest vylala, qui 
liberaliter efluxit, vilala sya, de illo sanctissimo 
corpore ca 1500 GIKazB I 59; Takosz obyeszyy- 
schy szye (sc. Judasz), skrzepi na povyetrzv 
a rospukvschy szye, yylaly szye yego ynatrze 
(diffusa sunt omnia yiscera eius Act 1, 18) 
Rozm 769.

3. (o chlebie, de pane) wylany *wysoki, elatus, 
ele\atus : Panis non calidus, non sit minus 
inveteratus, sed fermentatus frugibus yalidis sit 
ellatus wylany XV p. post. PFRp III 290.

Wylanie fo rm y: g. sg. wylania Sul 16. 49, 
1449 R XXV 164, XV med. SKJ I 66, Dział 40; 
~  d. sg. wylaniu Rozm 462; ~  ac. sg. wylanie 
BZ Lev 22, 4, M W  86b; ~  i. sg. wylanim Sul 49, 
1466 RRp XXII 25.

Z n aczen ie: 'wypływ cieczy, rozlanie się
cieczy, liąuoris ejfusio, fluxus : Czlowyek..., 
ienze bi bil trodowat albo czirpyoocz yilanye 
szemyenya (patiens fluxum seminis), nye bodze 
gescz tego, czosz iest poswyoczono mnye BZ 
Lev 22, 4; ~  rzek wylanie epowódź, inundatio, 
diluvium*: Ter virgis cesus sum, semel lapidatus 
sum ..., in profundum (pro profundo) maris 
fui, in itineribus sepe, periculis fluminum 
w szkodach wylanya (II Cor 11, 26, R XXV 
164: wylanyaa rzyek) XV med. SKJ I 66; ^  
wylanie (krwie) 'wypływ krwi z rany, wytoczenie 
krwi, sanguinis e vulnere ejfusio, fluxus : Slyach- 
czicz slachczyczowy raną zadali do krwye 
wylanya (absque sanguinis effusione, Dział 40: 
aczby... ranyl... przez wylanya krwie) Sul 49, 
sim. ib. 16; Gdyby kmyecz yranyon sz wylanym 
krwye (cum sanguinis effusione, Dział 40: 
yranyon bodze asz do krwie)..., ze wszysthkych 
vyn za rany... dwye cząnsczy bolączemy... 
dacz przykazyyemy Sul 49; Quid est, quod 
agis, gens Hebrea, sanguine, gl. cruore, fusione 
yylanym, stragis 1466 RRp XXII 25; Day nam 
przesz oplphite krwye twoyey wylanye duszam 
naszem wyecz(n)e odpoczywanye M W  86b;
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492 WYLANIE WYLEWAĆ

Movyczye, bychmy były v ty dny, kyedy były 
naschy oczsovye, nye bylybychmy ym tovarzy- 
sche kv vylanyv krvye proroczkyey (non essemus 
socii eorum in sanguine prophetarum Mat 23, 30) 
Rozm  462.

Wylatać 'na skrzydłach wznosić się w górę, 
wyfruwać, evolare, sursum volare : Cito mortales 
portas effugit (sc. Lazarus), vt aleś aucupis 
a digittis impete lapsa, gl. ewlsa vylątayączy 1466 
R R p  XXII 26.

Wyląc 'doprowadzić do wylęgu p iskląt, wy
siedzieć p isklęta  z  ja j, pullos ex ovis excludere*: 
Ova aliena cum propriis fovet wyląze 1466 
R  XXV 139, sim. 1456 ZabU Pozn  119; Cum 
serpens cognoscit locum, in quo loco pellicanus 
habet nidum, et dum excubat pullos wyląze, 
serpens intrans nidum, pellicano absente, eius 
mordet pueros XV p. post. GIDom 90.

Wylec 1. *p rzez  oblężenie zdobyć, zająć, opano
wać, obsidendo occuparey: Cum uero aliąuod 
forte castrum expu[n]gnetur vileson Gn gl. 28 b.

2. (o  p takach , de avibus) 'wysiedzieć p isk lę ta  
z  ja j , incubare9: Wylecz ( wydawca czyta  błędnie 
wypiecz, litera  p skreślona w rękopisie) excuba- 
re ca 1428 P F  I 488.

Wylecenie * wzniesienie się na skrzydłach w górę, 
actus in altum \olandi : K a k o ... byzkvp przes 
chrosta Chrobaka, słowna rzecznoscz przez 
wylyeczyenye {leg. w ylecenie)... so wyobrazzony  
(verbosa eloąuentia per evolatum ... designantur) 
XV med. M P K J  V 432.

Wylecieć 'na skrzydłach wznieść się w górę, 
wyfrunąć, ew lare, in altum \olare : Prosilit, 
gl. evolauit yyleczala, a dumo perdix 1466 
R  X X II17; Vynydzye s nyego ptaszyek nadobny, 
podobny golabyczy, a yako vylyeczy, tako zavola 
czlovyeczym glossem Rozm  73; ~  Nye mogą 
sza dovyedzeczy, gdze mam pirvy noczlek 
myeczy, gdy dvszą sz cala vyleczy SkargaPłoc 
w. 4, sim. SkargaW roc w. 4; Yvsz stakam, 
plącze, yvsz vmrzecy dvszy moye s *cela 
*vilacecy, ne ve, kam sze podzecy SkargaW roc  
w. 8; Dysza s *cela *vilecela, *ne zelone lacze 
*stale ib. w. 67.

Wyleganica 1. 'nieślubna córka, filia  spuria, 
illegitime n a td : Gdyby wyleganye<c> poyąl 
w malszenstwo wyleganyczą (quod vir illegitimus 
uxorem illegitimam matrimonialiter duceret) 
O rtO ssol 30, 3, sim . ib. 12, 1; Gdy wylega- 
nyecz poymye wyleganycza (quod vir illegitime 
natus uxorem illegitime natam duceret matri
monialiter) ib. 30, 3—4, sim. ib. 12, 1.

2. 'kobieta żyjąca w nieślubnym związku  
z  m ężczyzną, konkubina, nałożnica, adultera, 
p a e le x :  Wyleganicza concubina O rtC el 3.

Wylęganie 'miejsce do leżenia, legowisko, 
posianie, cubile, l e c t u s Mihi, gl. sc. cani, dat 
culmus in ede thorum, gl. in domo lectum 
yyleganye 1466 R  XXII 16.

Wyleganiec 'nieślubny syn , nothus, spurius*: 
Spurius wileganecz, sa<n>gui<ni>s peccatorum 
progenies ca 1420 W okTryd  nr 66; Nye vnidze 
yileganyecz (non ingredietur mamzer), genze 
gest sprosney {leg. z sprośnej) nyewyasti vro- 
dzon, w kosczol bozi B Z  Deut 23, 2; Vir 
illegitime natus yyleganyecz O rtR p  15, 2, 
sim. ib. 17, 1; Gdyby maszczyszna wyleganyecz, 
czo nye stadia (leg. z stadła) malszenszkyego 
szye narodzyl, poyal zoną (vir illegitime 
natus) O rtO ssol 29, 3, sim. ib. 11, 4; Ty 
to dzyeczy nye mogą oczczyszny swey o- 
dzyerszecz s prawa a tho ma bycz tako długo 
od dzyeczy do dzyeczy, poko może bycz doka- 
zano, asz szą wyleganczy (quamdiu illegitima 
natio ostendi et yituperari possit) O rtO ssol 
30, 4; Wyleganyecz (illegitimus vir)albo *pszesz- 
prawny czlowyek albo dzyeczy gych mogą swe 
gymyenye dacz ib .: C zy  nye mogą nykomv ku 
gego prawu pomocz, to gesth szwyathczycz 
anyprzyszagącz, jako szą gączcze, pyszczkowye, 
lotrowye y laszyebnyczy, y wyleganczy (illegi
time nati) ib. 31, 1, sim. ib. 82, 4; To dzyecza 
czo ge myala (sc. macocha), nye gest malzen- 
szkye, ale gest szlowye wyleganyecz (quod... puer 
non sit legitime natus) ib. 85, 1; Tu non es 
probus homo, quia non es de legittimo thoro, 
sed es spurio al. yylyeganyecz 1489 StPPP  II 
nr 4351.

Wylęgany corruptum: Gdy wylęgana wylega
nica poymye mązą {O rtO ssol 30, 3: gdy wy
leganyecz poymye wyleganycza, quod vir ille
gitime natus uxorem illegitime natam duceret 
matrimonialiter) O rt M ac 29. ~  W yraz zbędny, 
wpisany p rzez  kopistę wskutek nieporozumienia.

Wylewać f o r m y :  praes. ind. 1. sg. wylewaję 
FI i Pul 141, 2; 3. sg. wylewa 1420 TPaw VII 
nr 1710, XV med. S K J  V 259, 1466 R  XXV 141, 
XV p. post. RozmPam  476; ~  part. praes. 
act. adv. wylewając 1438 R  XXII 355; ~  inf. 
wylewać 1464 A G Z  XIII 429; ~  praet. 3. sg. f  
wylewały XV p. post. R  XXV 202.

Z n a c z e n ia :  1. (o  stawach i rzekach, de 
stagnis e t fluminibus) 'występować z  brzegów  
i zalewać sąsiedni teren, exundare, ripas exce- 
d ere: Aqua debet esse Mathie, et Stephani 
terra, per istum locum, póki woda wylewa, 
perpetuis temporibus 1420 TPaw VII nr 1710; 
Prefata vero piscina debet inundare al. vylevacz 
usque ad predictos duos scopulos et non ulterius 
1464 A G Z  XIII 429; Exundacio influebat

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WYLEWAĆ WYŁAMOWAĆ 493

wylewa 1466 R  XXV 141; Vylevaly (sc. wody) 
XV p. post. ib. 202; ~  przenośnie: Wylewayo 
przed oblyczym gego modlytwo moyo (effundo 
in conspectu eius orationem meam) FI 141, 2, 

Pw/; Vnusquisque, sic accepit graciam, 
in alterum illam administrantes, gl. effundentes 
vylewaywcz (I Pet 4, 10) 1438 R XXII 355; 
Sicut sidus radium diffundit, gwyasda promyen 
wylewa, sine sua corrupcione..., sic Xpc do- 
minus ex virgine natus est sine ipsius vteri cor
rupcione XV med. SKJ V 259.

2. 'powodować wypływ, wytaczać, rozlewać 
ciecz, tu o krwi, ęffundere, profundere (sangui- 
nem f: Glosz wasz wolayączy wylewa tą krew 
nyewynną XV p. post. RozmPam 476.

W ylew anie (o wodzie, de aqua) 'rozlewanie się 
po czymś, nawadnianie, diffusio, effusio: Wi- 
wyodl pan bog... *rzeka, wichadzayoczo z mya- 
sta roskoszy ku wilewanyu rayskyemu (ad 
irrigandum paradisum) BZ Gen 2, 10.

W yleźć 'wydostać się, wydobyć się skądś, 
wyjść z  wnętrza czegoś, emdere, exire : Ty iste 
nyewyast(y), *wzyowszy ony dyabelske obrazy, 
nyesly ge do gezyora i stopiły a rzk0cz: Soły 
to bogowye, nyechacz vilazo s tego gezyora 
Błaż 321.

W ylęgać 'wysiadywać jaja, wysiadywać pisklęta 
z jaj, incubare, fo\ere : Legitur enim de proprie- 
tatibus avium, quod galina interdum fouet, 
wyląga, ova propria 1454 R  XLVII 352, sim. 
1456 R XXXIII 182; Strucio solo aspectu fovet, 
wylyąga, owa 1475 R XXV 129.

W yliczać 'w słowach przedstawiać, ukazywać, 
\erbis exponere, explicarei : Przistopywszi cy, 
gysz pysaly napysanye krolya Artaxersa dodały 
tego napysanya Ezdrasowy,...  a to syo tak 
vilycza (cuius exemplum subiectum est) BZ II 
Esdr 8, 9; Thu vyclad duchovny vylicza vyele 
slego XV p. post. JA XII 144.

W yliczyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. wyliczy 
Rozm 432; 2. pl. wyliczycie BZ Lev 23, 15; 
~  part. praet. act. wyliczywszy Rozm 322; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. wyliczon XV 

p .p r. SKJ I 313.
Z n aczen ia:  1. 'porachować, numerare, com- 

putarey: Przetos viliczicze (numerabitis)... sedm 
tidnyow pelnich asz do ginego dnya napelnyenye 
(pro napelnyenya) tegodnya sodmego BZ Lev 
23, 15.

2. 'wymienić, opisać, enumerare, enarrare : Bo 
wylyczywszy (enumerans,sc. Ambroży) dobrothy, 
które vczynyl myły Iesus przy plyemyenyv 
czlovyeczem, tez to rzeki Rozm 322; Yze 
Isayasch movyl: Pokolenye yego kto vylyczy

(generationem eius quis enarrabit Is 53, 8) 
ib. 432.

3. 'zaliczyć do pewnej grupy, uznać za kogoś, 
putare, censere : Cum sceleratis deputatus, 
wylyczon, est (sc. iustus servus Is 53, 12) XV p. 
pr. SKJ I 313.

W ylić, W ylić s ię  fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
wylije Kśw cr 17; ~  praet. 1. sg. m. wylił jeśm 
F liP u l2 \, 14.41,4; 3. s g .f  wyliła je stP /106,40; 
wy lila Pul 106, 40; 3. pl. neutr. wyliły są FI 12, 2.

Z n aczen ia :  1. 'spowodować wypływ, wy
toczyć, wylać ciecz, ęffundere, profundere : 
S taynego sircha (strumienie gor>skih slez za 
grehi uilige Kśw cr 17; ~  wylić duszę 'roz
żalić się, lugere, ludu commo\eri : Bili mi so 
zlzi moie chlebowe we dne y w noczi..., to 
wzpomonol iesm y wilii iesm w mo duszo 
moio (effudi in me animam meam) FI 41, 4, 
sim. Pul.

2. wylić się 'wypłynąć, wyciec, wylać się, 
tu przenośnie, fundi, effundi, hoc loco translate*: 
Wylyla se yest (Pul: wylyla szye) swada (effusa 
est contemptio) na kxoszota FI 106, 40; ~  
'stracić siły, osłabnąć, debilitari, languescere : 
Iaco woda wilii iesm se (sicut aqua effusus sum) 
y rozproszoni so wszitki cosci moie FI 21, 14, 
sim. Pul; Moie wem nogi poruszili se so, nema- 
lem wilili (się) so (Pul: rozlyly so) poszczą 
moia (paene effusi sunt gressus mei) FI 72, 2.

W ylinąć 'spowodować wypływ, wylać ciecz, 
effundere, profundere*: Plenum vas facile potest 
effundere id, vylynącz tego, quod in se continet 
XV med. SKJ V 281; Vnus accedens valido 
ictu caput, w glovą, eius impeciit, vderzyl, et 
cerebrum excussit vylynąl 1456 ZabUPozn 112.

W ylizać 'liżąc wyjeść coś z czegoś, lingere, 
lambere*: Wylisacz elingere (corda vero eorum, 
sc. deorum, dicunt elingere serpentes Bar 6, 19) 
ca 1470 MamLub 221.

W ylub bot. 'roślina z rodzaju kanianek, 
Cuscutae sp.y: Wylub cuscuta 1485 Rost nr 5977.

W yłam ać 1. 'przewrócić, połamać, effringere, 
destruere*: (J)an szalował na Pyotra, ysz na 
gego dzedzynye przyszedwszy gest ploth wyła
mał y wszystky vszythky pobrał Dział 25.

2. 'przez łupanie, cięcie oddzielić część od 
całości, excidere, exsecare : Wyłamani excelsi 
(attendite ad petram, unde excisi estis Is 51, 1) 
ca 1470 MamLub 200.

W yłam anie 'wyrwanie z zawiasów, wyważenie, 
actus (ostia) perfringendi : Gdisz bili blisko ku 
wilamanyu drzwy (ut effringerent fores), tedi 
mozowye wpuszczyly Lota... a zawarły drzwy 
BZ Gen 19, 9.

W y lam ow ać, W y lam ow ać się 1. 'wyłączać

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



494 WYŁAMOWAĆ WYŁĄCZYĆ

a. oddzielać, excludere vel seiungere' (? ) :  
Vylamvye excludit XV m ed . R XXV 156.

2. wyłamować się 'nie mieć w czym ś udziału, 
zostać  pozbawionym  udziału w czym ś, korzyści 
z  czegoś, expertem  esse*: Cuius natiyitatis nos 
nullatenus expertes estimemus wylamvyemy 
sche XV mcrf. i? XXV 156.

Wyławiać *opróżniać z  ryb , piscinam piscibus 
e v a c u a r e Iohannes... obligatus est predicto 
Sthriszowsky... usque ad demissionem ipsam 
piscinam evacuare seu exprandere al. vylawacz 
1465 A G Z  XII 301.

Wyłazęczenie *potajem ne zbadanie, obejrze
nie, łustratio, exploratio o c c u ltd : Legitur in 
libro Iosue, quod Raab meretrix suscepit 
nunccios.. .,  quos miserat Iosue ad explorandam, 
na *wylazoczene (R XXV 173: ut explorarent 
vlg. wylązączyli), terram promissionis ca 1420 
R R p  XXIV 84.

Wyłazęczyć f o r m y : j/wpcr. 2. pl. wyłazęczcie 
2?Z Jos 7, 2; ~  par/. prac.s. ac/. adv. wyłazęcząc 
XV p . post. R  XXV 177; ~  inf. wyłazęczyć 
ca 1500 Rrz 125; ~  praet. 3. pl. m. wyłazęczyli 
B Z  Jos 7, 2, XV p . post. R  XXV 176; -  condit.
3. p l. m. (-)by wyłazęczyli B Z  Num 21, 32. 
I Par 19, 3; ~  part. praet. act. wyłazęczywszy 
XV p . post. G ib o m  88.

Z n a c z e n ie : *potajem nie zbadać, obejrzeć, 
wyśledzić, c/am explorare, im estigare , indagare : 
Posiał Moyzes, ktorzis bi wilazoczili (qui 
explorarent) Gazer RZ Num 21, 32; Gdysz 
posiał Iozve z Iericho może przecziw Hay... 
rzeko gim: Gyczcze a yilazoczcze zemyo 
(explorate terram)! Gis to przikazanye napeł
niwszy *vilazy0czyli (exploraverunt) Hay B Z  
Jos 7, 2; Nye znamyonasz, isze przeto, abi wila- 
zoczily y wispyegowaly a opatrzily zemyo two 
(ut explorent et investigent, et scrutentur terram 
tuam), przisly k tobye slugy gego (sc . Dawida) 
2?Z I Par 19, 3; Iste princeps divisit dolia vini... 
et solus fugit... Affrici... biberunt. Et tamen 
isto vino infecti statim omnes obdormierunt 
profunde, dux vero explorans, yilązaczywszy, 
rediit super eos et omnes miserabiliter occidit 
XV p . post. GIDom 88; Legitur nobis in libro 
Iosue, quod Raab meretrix suscepit nunccios..., 
quos miserat Iosue et hoc ideo, ut explorarent 
ylg. yylązączyli (R R p  XXIV 84: na *wylazo- 
czene, GIWroc 56v: *wylaseczczyk) terram 
promissionis XV p . post. R  XXV 173; Moyses... 
misit... exploratores, llazaky, ut... conspicerent 
terram promissionis, ex quibus duo erant pre- 
cipue, yidelicet Iozue et Caleph, qui... explo- 
rauerunt terram yylązączyli ib. 176; Principes 
Romanę milicie... yidentes magnam multitu-

dinem yirginum... timuerunt, ne per eas nimis 
cresceret religio Christiana, quapropter iter 
earum diligencius explorantes, yylazaczacz, nun- 
cios miserunt ad Iulianum... principem ib. 177; 
Explorare, id est exquirere, inuestigare vyla- 
zączycz, yynaydz, yynalescz ca 1500 Erz 125.

Wyłaźbić *podebrać p szczo ły , tj. wybrać m iód  
z  ula, favos exim ere': Iaco czsso Jan zaloual 
na Swoska, to yest czso mu przeorał graniczo 
y pczoli yilasbil 1411 RtKon nr 312; Quia familia 
tua... mellificia in borris et in silvis existencia 
yiolenter et temerarie depopulayerunt vlg. wy- 
lazbily 1451 A G Z  XIII 318.

Wyłączać 1. *wydzielać, oddzielać, odłączać, 
excluderey separare, seiungere9: Dayam szya 
yynyen bogy *wszechmogocemv.. . ,  czom szgrze- 
ssyl..., czvdze grzechy oprayyayvcz, svych 
[y martyych] yylaczayycz Spow  3; Necbreyitas 
yite excludit, id est yilącza, te a venia ca 1500 
GIKazB I 47.

2. *?’: Kędy subczy (leg. żupcy) czandzaly 
Laurencium pro penis, tedy wraczaly dobytek 
Woytkow y yego ludzyem a ony go wilanczacz 
ne chczely 1416 Kościan nr 617.

(Wyłączyć) Wy łęczyc f o r m y : praes. ind. 2. sg. 
wyłączysz B Z  Deut 19, 2 ; 3. sg. wyłączy ca 1450 
P F  IV 575; 3. p l. wyłączą ca 1450 P F  IV 
569; ~  imper. 2. p l. wyłęczcie B Z  Ex 35, 
5; ~  inf. wyłęczyć 1408 Kościan nr 363; ~  
praet. 1. sg. m. wyłączyłem B Z  Lev 20, 24. 26;
3. sg. m. wyłączył 1428 Pyzdr nr 902; 3. pl. m. 
wyłączyli 1476 M M A e  XIII nr 2143; ~  condit.
3. p l. m. -by wyłączyli Pul 67, 33; ~  praes. 
pass. 3. sg. neutr. wyłączono jest B Z  Ex 35, 22.

Z n a c z e n ie :  *wydzielić część czegoś z  jak ie jś  
całości, oddzielić, odłączyć, separare, segregare, 
excludere*: Jaco pan Jost ne casal swim ogrod
nicom vilanczicz szeszczora szvini Janovich 
1408 Kościan nr 363; Separabunt y wylancza 
ca 1450 PF  IV 569; Vylanczy separabit ib. 
575; Wiloczczye z was (separate apud vos) 
pyrwe vrody panu B Z  Ex 35, 5; Czsokoly... 
k ruchu szwyotemu potrzeba bila, moszo- 
wye... dały S00 zausznycze...,  kaszdi ssood 
zloty darom boszym wiloczono gest (omne vas 
aureum in donaria domini separatum est) 
ib. 35, 22; Trzy myasta yiloczisz sobye (separabis 
tibi) posrzod zemye B Z  Deut 19,2; Dum 
inviabant gregem de villa in campum,... pecora 
comuta plebani de eorum pecoribus separave- 
runt et segregaverunt al. vylanczyli 1476 M M A e  
XIII nr 2143; Aby wyloczily (ut excludant, FI: 
bicho wicysnoly) ye, gysz kusszeny S0 szrzebrem 
Pul 67, 33; ~  z czegoś: Yako pan Janusch... 
nye *wiloczil dobitka panyey Katharzyni ze
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trzody 1428 P yzdr nr 902; la, pan bog was, 
wiloczilem was z ginich lvdzy (separavi vos 
a ceteris populis), odloczczesz przeto i wi do- 
bitczota cistę od nyecistego B Z  Lcv 20,24, 
sim. ib. 20,26.

Wyłęczyć cf. Wyłączyć
Wyłomek *człowiek wolny, ale bez ziem i, 

nie o siadły, służący u zam ożniejszej szlachty, 
homo liber, qui tamen neąue agri ąuidąuam possi- 
det nec certo loco habitaty sed  hic Ulic nobilibus 
inservit*: Famulus, qui dicitur golomonka al. 
wylomek (A K Pr II 369, A K P r IV 139: gola- 
maka al. wlomek, D ział 42: holomek, A K P r IV 
695: golomąd, A K P r II 243: golomathka, 
A K P r I I 73.428, A K P r IV 380, e tc . : golomanka), 
si vicino domini sui fecerit aliąuod dampnum... ,  
dominus ipsius pro ipso satisfacere teneatur 
XV p . post. A K P r II 428.

Wyłomie f o r m y : praes. ind. 3. sg. wyłomi 
B Z  Ex 22,2; ~  inf. wyłomie 1414 Kościan 
nr 518; ~  praet. 3. sg. m. wyłomił 1408 TPaw 
IV nr 1502, 1418 Kościan nr 718; ~  condit.
3. sg. m. -by wyłomił 1498 M acPraw  VI 274.

Z n a c z e n ie : * wyrwać, wyważyć, ejfringere, 
eruere, eyellere : Jako Goszek choszebno *srze- 
czo ne wilomil szamku Petro 1408 TPaw IV 
nr 1502; Jakom mym pacholkam... ne kazał 
drzwy Bauorowey roszbicz y wilomicz 1414 
Kościan nr 518; Yz Jan... bezal na dom Wan- 
czencza... y slamal mu zamky, y sczaną wilomil 
1418 ib. nr 718; Jeslibi ktho plinącz s traffthą... 
na czyey dziedzinye jaz gwalthem wylomyl 
albo skaził (ąuando aliąuis... obstaculum... 
effregerit et destruxerit), thakowi... ma zaplaczicz 
1498 M acPraw  VI 274; ~  wyłomie dom 'we
drzeć się do zam kniętego domUy effractis foribus  
in domum irrum pere: Pakly wilomy zlodzyey 
doom (si effringens fur domum)... a wszoow 
rano vmarlby, ten, ktori bi byl, nye bodzye 
wynyen krwe B Z  Ex 22, 2.

Wyłowić f o r m y : in f wyłowić 1458 A G Z  IV 
167,1498 A G Z  XV 354; ~  praet. 1. sg. m. -m wy
łowił 1445 StPPP  II nr 3240, 1462 Z apW arsz  
nr 1132, 1480 ib. nr 1503; 2. sg. m. wyłowiłeś 
1481 A G Z  XVIII 217; -ś wyłowił 1446 Z ap
W arsz nr 761, 1479 ib. nr 1468; 3. sg. m. wyłowił 
1395 TPaw IV nr 296, 1416 K ai nr 530, 1421 
ArchTerCzchov II 350, 11, etc. etc.; 3. p l. m. wy
łowili 1478 A G Z  XVIII 175; -  condit. 3. sg. m. 
-by wyłowił 1420 Kościan nr 833; ~  part. praet. 
pass. ac. pl. f .  wyłowione 1478 A G Z  XVIII 175.

Z n a c z e n ia :  1. *pochw ytać ryby w stawie, 
je z io rze , wybrać ryby ze stawu, jeziora , expiscari, 
pisces de piscina ex im ere: Quod Nicolaus ne 
vilovil de Sw0thoslavova staw (leg. stawu)...

piscibus 1395 TPaw IV nr 296, sim. 1446 A G Z  
XII 147, 1462 A G Z  XIII 389, 1466 Z apW arsz  
nr 1279, etc.; Yaco Mirosław... nye wilovil 
*nocznya rzeczą Abiamowi ryb z yego staw 
(leg. stawu) za pancz grzywen 1416 K ai nr 530; 
Jaco czsso pan Przybislaw salowal na pana 
Janusza..., aby mv chąssebne na Ssvzeliczy 
a na Luchowe wyłowił a druge ss szadzv vybral 
riby 1420 Kościan nr 833; Jzem nye rosbyl 
scrinye ve mlynye... any vilovil rib stawów 
(leg. z stawów) 1445 StPPP  II nr 3240; Jakom 
ya nye wylovyl ryp nyewodem Mycolayowy 
za trzy kopy violenter 1462 Z apW arsz nr 1132; 
Coadiutores tui exprandiderunt al. whilowyly 
pisces ipsius in eadem piscina 1478 A G Z  XVIII 
175; Andreas... Nicolaum... condempnavit in 
evasione... pro piscibus episcatis al. wylowyone 
in piscina ib.; Jakosch thy mnye wylowyl... 
w sthawye w mem ryp 1479 Z apW arsz nr 1468; 
Jako ya nye sszethl na dzedzyczthwo na Komo
rowo do sthawv... anym wylowyl ryp osczamy 
yako kopa gr<(oszy> 1480 ib. nr 1503; Quia 
tu in eadem hereditate... expiscasti al. vylowylesz 
pisces de stagno 1481 A G Z  XVIII 217.

2. 'opróżnić z  ryb , piscinam piscibus emcuare : 
Quia cum ... coadiutoribus piscinas eius eąuitans 
super hereditatem violenter euacuauit vlg. wy
lowyl 1425 ArchCastrCrac II 1019, sim. 1421 
ArchTerCzchov II 350, 11, 1442 A G Z  XIV 59; 
Jacosz mi wylowyl... yeszoro gwalthem 1446 
Z apW arsz nr 761; Jaco mi Jan... wilowil 
zamo[s]trzecz yeszoro gwalthem ib., sim. 1498 
S prT N W  VIII 2,41; Nobilis Raczslawsky... 
zdał nobilem Marcissium... pro piscina, quam... 
Marcissius dimisit al. przecopal et exprandidit 
al. vilowil 1450 A G Z  XI 362; Quod Johannes... 
nye wyłowił zlodzeysky... stawv v Biskupicz 
any ryb z yego w szwoy doom wnyosl 1453 
R T H  III nr 133; Ipsam piscinam... per medium 
debent episcare al. wilowicz 1458 A G Z  IV 167, 
sim. 1498 A G Z  XV 354.

Wyłowienie 'wybranie ryb ze stawu, jeziora , 
exem ptio piscium e piscina : Iohannes... tenebi- 
tur Andream tueri in demissionibus ad pransio- 
nem al. do vilovyenya 1475 A G Z  XII 418; 
Anna... recognovit, quia... vendidit piscinam... 
cum piscibus ad expiscandum al. na wylowyenye 
1497 A G Z  XV 341, sim. 1498 ib. 354; Pro... 
devenatione piscium de lacu al. o yylowyenye 
ryb s yezora 1497 StPPP  VII 56.

Wyłożenie f o r m y :  n. sg. wyłożenie ca 1428 
P F I 496, XV med. GIWroc 90r, B Z  Dan 2, 45, 
etc.; wyłożeni ca 1500 Er z  125; ~  g. sg. wyło
żenia ca 1455 JA XIV 496, ca 1500 Erz 152, 
Rozm  20. 597; ~  ac. sg. wyłożenie ca 1470
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M amLub 235; ~  i. sg. wyłoźenim ca 1428 
P F 1 488, 1437 W isi nr 228 s. 89, XV med. R R p  
XXIII 279, etc.; ~  /. sg . (na) wyłożeniu ca 1470 
M amLub 116, Rozm  154.

Z n a c z e n ia : 1. *objaśnienie, wyjaśnienie, ko
mentarz, explanatio, interpretatio, expositio : 
Wyloszenye interpretatio ctf 1428 PJF I 496; 
Quomodo inicium acciperet, hystoria, wyloszene 
enarretur XV merf. GIWroc 90 r; Hiis auditis 
mota cicada rogauit formicam, ut hec quid 
esset diffinicione, gl. diffinitive wylozenym, 
monstraret XV m ed . PPp XXIII 279; Prawi 
gest sen a (wierne) wiloszenye gego (fidelis 
interpretatio eius) B Z  Dan 2,45; Vylozenye 
coniecturam (si autem somnium et coniecturam 
eius narraveritis, praemia... accipietis a me 
Dan 2,6) ca 1470 M am Lub 235; Diffinitio 
dokonanye vel vylozenye ca 1500 Er z  125; ~  
Nomina pretulerit licuitąue et semper licebit 
signatum presente nota, pod sznanym vylosze- 
nym, producere nomen XV ex. GIKórn II 210.

2. * brzmienie dokumentu, jego  sens, argumen- 
tum , materia litterarum publicarum  : Pothakim 
(leg. pod takim) wyloszenym hujusmodi sub 
tenore ca 1428 P F  I 488, sim. ca 1500 Erz 125; 
Wiloszenym tego lista tenore presencium 1437 
W isi nr 228 s. 89; Huiusmodi sub tenore 
podług wylozenya, vrzadu ca 1455 JA  XIV 496; 
Tenore presencium obmavyanym nynyeschych 
lystow vel podlvg vylozenya nynyeyschych lystow 
ca 1500 Erz 125.

3. *przek ład  na inny ję z y k , tłumaczenie, y er sio, 
translatio in linguam alienam  : Wylozenye (war. 
k a l.: przenyeschienye) translacio (hucusąue Da
nielem in Hebraeo volumine legimus. Quae 
seąuuntur usąue ad linem libri, de Theodo- 
tionis editione translata sunt Dan 12, 13) ca 1470 
M amLub 239; Interpretatio, id est expositio 
in diuersis linguis yylozeny ca 1500 E rz 125.

4. *postanowienie, decyzja, decisio, conclusw : 
Thych (sc. panien) myalo bycz v lyczbye dwa- 
nasczye a s takyem vylozenym (tali sub obtentu), 
yze tamo by(dlą)cz myely v czystosczy slvzycz 
bogv wschechmogaczemv Rozm  15; Vschakosch 
nye moya, ale thva stan szye volya, czvsch nye 
czlovyeczą szye popelny vola, alye szye stan 
podług bożego yylozeny a ib. 597.

5. *wydanie, edycja, opracowanie, editio, pro- 
mulgatio*: Wylosenym in edicione (haec autem, 
quae sequuntur, scripta repperi in editione 
yulgata, quae Graecorum lingua et litteris conti- 
nentur Esth 10, 3) ca 1470 M amLub 115; Na 
them wylosenyv in edicione (hoc quoque princi
pium erat in editione yulgata, quod nec in 
Hebraeo nec apud ullum fertur interpretum

Esth 11, 1) ib. 116; Pospolite yylozenye wlgata 
edicio (yulgata eius editio non multum distat 
ab Hebraico Ezech prol.) ib. 222.

6• * układ, ułożenie, complexio, structura: 
Czczyenye... o nadobnosczy yylozenya yey 
(sc. Maryjej) stawów Rozm  20; O przyrodzonym 
yylozenyy czyala (de naturali complexione 
corporis) Iesuszovego ib. 154.

Wylożnie 'od początku, od podstaw , dokładnie, 
ab initio, funditus, accurate*: Ffundamentaliter, 
originaliter idem yyloznye ca 1500 Erz 125.

Wyłożny *ustalony, certus, fixus, stabilis : 
Jako to ne yest yilozna droga, ale myedza 1446 
Z apW arsz nr 800; ~  wytożny sąd 'sąd odbywa
ją c y  zw ykle swoje posedzen ia  w określonych 
terminach i miejscach (przew ażnie w prawie  
niem ieckim ), iudicium (saepissime iuris Teuto- 
nici), quod certis ąuibusdam diebus e t locis 
h a b e b a tu r Nye bandzely *szloncząmyrvwwya- 
zane dny za goraczą wffaczon y ozalowan, na 
thego mayą albo mogą zalowącz w trzech 
szandzyecb obyczayne wylosznych (in tribus 
iudiciis iuste expositis, O rtM ac 78; wyłożonych) 
O rtO ssol 60, 3.

Wyłożyć f o r m y :  praes. ind. 1. sg. wyłożę 
1466 R  X X II26; 2. sg. wyłożysz B Z  Ex 21,1; ~  
imper. 2. sg. wyłóż ca 1470 M amLub 225, 1471 
M am K al 263, Rozm  341. 356; 2. p l. wyłóżcie 
ca 1470 M amLub 105; ~  inf. wyłożyć Sul 27, 
De m orte w. 4, XV ex. P F Y  21, etc.; ~  praet.
1. sg. m. wyłożyłem B Z  Deut 30, 15, 1471 
M am K al 142; -em wyłożył B Z  Deut 30, 1. 19;
3. sg. m. wyłożył 1409 K al nr 304, XV med. 
R  XXII 233—4, B Z  Ex 19, 7, etc.; 1. p l. m. 
wyłożyliśmy 1390 TPaw III nr 1688; 3. p l. m. 
wyłożyli 1399 TPaw IV nr 564; ~  condit.
1. sg. m. bych wyłożył ca 1470 M amLub 107;
2. sg. m. by wyłożył Rozm  167; 3. sg. m. -by 
wyłożył B Z  Neh 8, 13; ~  part. praet. act. 
wyłożywszy Sul 5. 64, Rozm  197; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. wyłożony O rtM ac  117, 
O rtO ssol 86, 4; / .  wyłożona 1447 StPPP  II 
nr 3297; neutr. wyłożono Sul 62, 1466 R R p  
XXII 11; wyłożeno Rozm  155; g. sg. m. wyło
żonego 1423 A K P r VIII a 163, O rtM ac 116, 
O rtO ssol 86, 1; / .  wyłożonej 1450 Z apW arsz  
nr 901; i. sg. m. wyłożonym O rtO ssol 63, 4; 
wyłożonem O rtM ac 83; n. p l. f .  wyłożone Sul 
113; neutr. wyłożona Sul 20, XV med. M acD od  
35; g. p l. f .  wyłożonych 1409 C zrs 27; ac. p l. f .  
wyłożone ca 1500 JA  X 391; /. p l. m. (w) 
wyłożonych O rtM ac 78; ~  praes. pass. 3. sg. m. 
jest wyłożona 1403 RtGn nr 87, 1427 Z apW arsz  
nr 2709; neutr. wyłożono (jest) Sul 65; jest 
wyłożono EwZam  291. 301; 3. p l. wyłożony (są)
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XV med. M P K J  V 432; -  Jut. pass. 3. p i  m. 
będą wyłożony Sul 78; ~  praet. pass. 3. .sg. 
wew/r. było wyłożono R ozm  155; — condit. pass.
3. sg. neutr. -by było wyłożono Sul 71.

Z n a c z e n ia : 1. łobjaśnić, wyjaśnić, przed
staw ić, exponere, explicare9 docere, interpretari, 
explanare': Wstawyami, abi kedi ktho... przed 
naszą... oblicznoscz pozwan bi byl..., thedi 
powod... rzecz pozwaneemv na pyszmye dacz 
alybo dobrze maa vilozicz (debito modo ex- 
ponere... teneatur) Sw/ 27; Tho... capytulum... 
oprawyono gest... a wylosono... szyrzey w ca- 
pytule Cum prescripcio *SW 65; Przetho w pyr- 
wych kszągach nye położono, alyszby było 
vilozono (.sc. kapitulum) Sul 71; Thy słowa... 
są slova svianthey ewangeligey...,  kthora słowa 
vykladaya są prostym wycladem vylozona XV 
med. M acD od  35; Wiloszil (exposuit) Salomon 
gey to wszitko, czso pitala B Z  II Par 9, 2; 
Sebraly syo ksyoszota czelyadna... ku Ezdra- 
sowy modrczoyy, abi gym vilozil słowa zakona 
(ut interpretaretur eis verba legis) B Z  Neb 
8, 13; Imo nouo morę scribam, gl. sc. ego 
satan, noua iura crvoie, que glosabo, g l. inter- 
pretabor vyloszą, face, sulfure, felle 1466 
R  XXII 26; Ffortuna enim fronte capillata 
describitur et in occipite recaluata, de quo 
potest elici, g i  concludi vylozono, quod homini 
płerumque res se offerunt, quibus non indiget 
1466 R R p  XXII 11; Wyłożył dissoluisset 
(videns pistorum magister, quod prudenter 
somnium dissolvisset, sc. Ioseph, ait Gen 40, 16) 
ca 1470 M amLub 16; Wyloszczye indicate 
(indicate nobis de his, quae scripta sunt III 
Esdr 3, 17) ib. 105; Pr oponę wyday, wiloss 
(fili hominis, propone aenigma et narra para- 
bolam ad domum Israel Ezech 17, 2) ib. 225; 
Vylozyly indicarent (praecepit autem rex, ut 
convocarentur harioli..., ut indicarent regi 
somnia sua Dan 2, 2) ib. 235; Comentarioli, 
id est parvi tractatus [tractus] exponerem 
podle obyczaya wyłożyłem {war. lub.: vyclada; 
Eccles prol.) 1471 M am K al 142; Diffinire est 
diuersis modis finire vylozycz vel dokonacz, 
skazacz ca 1500 Erz 125; Vylozycz edisserare 
ib.; Interpretari, id est exponere tlvmaczycz, 
vylozycz ib .; Ona słowa pamyątam dobrze, 
synkv myły, alye yedno pytanye proszą czye, 
by my vylozyl (unam mihi quaestionem... 
expone) Rozm  167; Vylosz nam ten przykład 
(edissere nobis parabolam istam Mat 15, 15)! 
ib. 356, sim. 1471 M am K al 263, Rozm  341.

2. *przedstaw ić, wyrazić słowami, opowiedzieć, 
verbis exponere9 e n a r r a r e Gdy ktho pozwan 
ma bycz, ... vywolanye pozewne ma vczynycz
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

(.sc. woźny)... themv, przeczywko komv rzecz 
szą ma wyescz,... przes kogo pozwan gest, 
wyłożywszy a namyenywszy gemv pewny rok 
kv stanyv Sul 64; O temczy ta to gest ewangelia 
swyąta, yąsz przeto na dzyen wschech swyątich 
położona, eze kaszdi ss nych tako bidlil, yako 
tuta wiloził pan Ihus Xpus y nauczil XV med. 
R  XXII 233—4; Moyszesz... wiloszyl wszitky 
rzeczy (exposuit omnes sermones), ktoree przy
kazał bil pan B Z  Ex 19, 7; Tycz soo sody, 
które wiloszisz ge gym (quae, sc. iudicia, 
propones eis) ib. 21, 1; Sznamyonay, czso 
dzysz vilozilem (quod... proposuerim) w vi- 
dzenyv twem: ziwot a dobroto, a przecziw 
temv smyercz a zloscz B Z  Deut 30, 15; Swyatki 
prziwolawam dzysz nyebo y zemyo, zeczem 
yilozil ziwot wam (quod proposuerim vobis 
vitam) y dobre pozegnanye ib. 30, 19, sim. ib. 
30, 1; Hoc pro prima citacione proposicionis 
posuit al. wilozil 1467 M M A e  XVIII nr 86; 
Pokazał yemv {sc. dyjabeł Jesusowi) v<s>chy- 
tka krolewst<w)a tego svyata a vylozywschy 
yemv... slava svyeczka (exposuit ei gloriam 
mundi) y rzeki: To chcza tobye wschytko dacz 
Rozm  197; O them, yako ieden nyevyerny radczą 
vylozyl żałobą na mylego Iesucrista ib. 743; ~  
Byzkvpyee sskvtky przes myoszoscz barwy,... 
myloscz mała przes małe czyalo wyobrazzony 
so y wylozzony (designantur et exponuntur) 
XV med. M P K J  V 432.

3. 'przełożyć na inny ję z y k 9 przetłum aczyć, 
interpretari, vertere9 transferre in aliam linguam : 
Thv stoy popyszan poczanthek gych {sc. praw) 
a przistamp k nym oszobnye s pełna wylo- 
zywschi, thak poczinayąncz Sul 5; Poczynayą 
szą wstawyenyaa praw krolya Kazymyra po 
polskv, yako stoyą słowo hod słowa s pełna 
wylozzona Sul 20; Przystąp kv prawom... wy
kłada szą thako, yako na począthkv tych ksząng 
stoy po polskv wyłożono Sul 62; Dokonali sza 
syąn kszangi praw..., vilozone s laczynskyego 
w polsky viklad przes... xandza Maczieya 
s Różana Sul 113; Traham bych wylosyl aut 
obroczyl (exigitis enim, ut librum Chaldaeo 
sermone conscriptum ad Latinum stylum traham 
Tob prol.) ca 1470 M amLub 107; Bądzye 
vesvano gymyą gyego Emanuel, czo yest vylo- 
zono (quod est interpretatum Mat 1,23): 
sz namy bog EwZam  291; Chtorzy rzekły yemv: 
Rabi, czo yest vyloszono (quod dicitur inter
pretatum Jo 1,38): mystrzv ib. 301; Thylko 
rzeczy maczye <w> szwyathey ewange(lijej) 
wyłożone sz laczynszyego yaszyka w polszky 
ca 1500 JA X  391.

4. *zrobić, uczynić, fa cere9 efficere*: Pomoszy
63
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my tho dzalo szloszycz, bych gye mogl pylnye 
vyloszycz D e m orte w. 4; Wyloszyl di(ge>sserat 
(scripsit super lapides deuteronomium legis 
Moysi, quod ille digesserat coram filiis Israel 
Jos 8, 32) ca 1470 M amLub 55; Then, kthory thą 
pyosznką yesth zlozyl, ku czczy, chwale thwey, 
Chryste, gyą wylozyl XV ex. M acD od  141; 
To czyalo, ktoresch z dzyevycze Marye przyal 
słowo oplczyone,... snamyenyto yest, ysch yest 
było czyalo vyelyebne, ze czvorga przyrodzenya 
dobrze vylozeno (ex humoribus complexiona- 
tum) Rozm  155; To dostoyne czyalo... na- 
czystschem czyvorem (leg. ćwiorem) przyro- 
dzenym było yylozono (carnem hanc... con- 
stat...  purissimis humoribus complexiona- 
tam) ib.

5. *udostępnić, oddać do użytku , exhibere, 
p ra e b e re ; Jaco Jacuś ne vilosil... na szastawo 
w trz(y)naczcze grziwen swe ocziszni 1409 
K ai nr 304; Kszągy abo popyszy kv wydawanyv 
listów albo rokow gych myecz ządayączym bądą 
wyłożony (exponetur) Sul 78; Ita nunc exhi- 
bete, tako nynye *vylesczye, vydaycze, membra 
vestra[...]justicieinjustificationem(nuncexhibete 
membra yestra seryire iustitiae in sanctificatio- 
nem Rom 6, 19) XV p . post. A K H  VI 445.

6. (o drodze, de via) 'ustalić, w ytyczyć, 
designare, constituere : Sicut quum diuisionem 
habuimus, illo tempore yiam wiloszilismi, sicut 
mihi sic tenetur 1390 TPaw III nr 1688; O cthoro 
semitam dala nam pani Mickoya vino, teysmi 
mi ne cinili, ale nasi starsi yiloszili 1399 TPaw  
IV nr 564; Czo Wirbantha drogo ykasowal 
do swego mlina, ta yest s weka yiloszona 1403 
RtGn  nr 87; Kodim ia szetl, thodi se mno 
*Climotha ne ma yiloszonich stghen 1409 
C zrs 27; Yako prawye Sulek wygonw... wy
łożonego bronyl Micolayowy y gego ludzem 
1423 A K Pr VIIIa 163; Nobilis Iohannes... 
cum... sculteto de Sczawa habent terminum... 
pro eo, quia viam perscidit vlg. szarambyl datam 
ylg. wyloszon[y]a 1424 ArchCastrCrac II 38; 
O cthoro drogo Gunolth na mo szalował, tha 
nye gest gemv wiloszona do cirekwe wecznye 
1427 ZapW arsz nr 2709; Quod eadem domina 
Swantochna equitabat eadem v ia ..., que via 
est ex antiquo exposita al. wiloszona 1447 
StPPP  II nr 3297; Ja<ko>m ja drogy pospolitey 
ne zakopał wylozoney, alem copal w *fssem 1450 
Z apW arsz nr 901; ~  sąd wyłożony, wyłożony 
sąd, dzień prawu wyłożony *sąd  odbywający 
zw ykle swoje posiedzenia w określonych termi
nach i miejscach (w  prawie niemieckim) , iudicium 
(iuris Teutonici), quod certis ąuibusdam diebus 
e t locis habebatur*: Nye bądzyely zlomcza

myerv w szawyeszone dny sza goracza vchwa- 
czon y obzalowan, nadtho gy mayą albo mogą 
zalowacz w trzech szadzyech obyczaynye wyło
żonych (in tribus iudiciis iuste expositis, O rt- 
Ossol 60,3: wylosznych) O rt M ac 78; Ale 
ludzyom, czo thako blyszko szyedza, ysz mogą 
wyłożonego szadv (O rtO ssol 86, 1: wyłożonego 
czassv, tho gest sandv) patrzycz (quod bannitum 
iudicium attentare oportent). . . ,  thych przyszągą 
może dobrze woyth odłożycz ib. 116; Poleczył... 
opyekaldnykowy, aby tho dal yako on sząm tedy 
wywolacz y opowyedacz przed wyszym wyło
żonym (O rtM ac 83: wylozonem) gayonym 
szandem (in proximo iudicio) O rtO ssol 63,4; 
Gdy przydze dzen prawu prawy wyłożony 
(dum dies expositus iudicialis advenerit)..., 
kako długo przyszasznyczy powynny sza szye- 
dzecz woythowy k sądv ib. 86, 4, sim. O rtM ac  
117.

Wyłudzić *podstępnie coś osiągnąć, elicere, 
dolo impetrare : Esz Wangrzin wyludziw Elzbe- 
tha do swego domu, pobrał gey rzeczi 1423 
TPaw VII nr 2840; Lassota szą trudził..., by 
cessarzem łudził,... Rzim na niem wyłudził 
Galka w. 45.

Wyłup bot. 'kanianka Inowa, Cuscuta epilinum  
W e i h e Cuscuta, podagra lini wilup 1472 
Rost nr 1089.

Wy łupać *wyjąć, wydłubać, exim ere, eyellere': 
Vbi raphanus maior stat, abscidas superius 
verticem cum oleribus et excolligas, id est 
vylupay XV p . post. R  LIII 62.

Wy łupanie *wyrwanie, wydarcie, wydłubanie, 
evulsio, eradicatw  : Vylvpanye suffossio (cui 
vae?... cui sine causa vulnera? cui suffusio 
oculorum? Nonne his, qui commorantur in 
vino et student calicibus epotandis ? Prov 23, 29) 
ca 1470 M amLub 139. ~  Tłumacz zam iast 
suffusio *cieczenie* czyta ł suffossio *podkopanie, 
wydłubanie\

Wy łupić f o r m y :  praes. ind. 3. pl. wyłupią 
ca 1470 M amLub 141; ~  inf. wy łupić B Z  
Num 16, 14; ~  praet. 3. pl. m. wyłupili XV 
p. pr. R  XLVII 359; ~  condit. 3. sg. m. -by wy
topił 1498 M acPraw  VI 272.

Z n a c z e n ia :  I. *wyrwać, w ydrzeć, wydłubać, 
eruere, evellere, ejfodere : Eruerunt, vilupili, 
oculos XV p. pr. R  XLVII 359; Zali chczesz 
oczy nasze vilvpicz (eruere)? B Z  Num 16, 14; 
Vylupyą effocant (oculum, qui subsannat pa- 
trem..., effodiant eum corvi Prov 30,17) 
ca 1470 M amLub 141.

2. *ukraść, zrabować, furari, rapere: Skazu- 
jem, ys ieslizebi... ziemianyn... smialbi... dom 
cziykolwie nayachacz,... thes ieslibi rzeczy gos
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podarskie... pobrał albo wilvpil (si... ausus 
fuerit... capere aut recipere et depraedari), tha- 
kowi gwalthownik uthracza czescz 1498 
MacPraw VI 272.

Wymacać *wyszukać przez dotykanie palcami, 
wykryć, tu przenośnie, palpando explorare, hoc 
loco translate: Totum (sc. peccatum) dominus 
noster explanavit (pro expalpavit ?), vymaczal, 
et ideo propter correccionem Iesu Cbristi 
commoti sunt (sc. Pharisaei) super eum ira 
magna XV p . post. R XXV 174.

Wymalować * wyobrazić coś farbami, namalo
wać, depingere, pingere : Videns autem Aba- 
garus, quod Christum personaliter videre non 
posset, misit ąuendam pictorem ad Iesum, ut 
suam ymaginem figuraret oblycze whymalowal 
XV med. R XXIV 359; -  w niedokładnym 
przekładzie tekstu łacińskiego: Duo denarii 
sunt duo testamenta, que in se habent imaginem 
regis eterni, impressa wymalowane XV p. post. 
GIDom 78.

Wymalowanie *to co zostało namalowane, 
obraz, imago pieta, pic tur a9: Videns autem 
Abagarus, quod Christum personaliter videre 
non posset, misit quendam pictorem ad Iesum, 
ut suam ymaginem figuraret, oblycze whyma
lowal, ut sic ipsum saltem per ymaginem, przez 
whymalowa(nie), conspiceret XV med. R XXIV 
359.

Wymałwiać cf. Wymawiać
Wymałwianie cf. Wymawianie
Wymawiać, Wvmałwiać fo rm y: praes. ind.

3. sg. wymawia Sw/29,1466 RRp X XII11, ca 1470 
MamLub 304, XV p. post. R I s. XLV; 3. pl. 
wymawiają 1461—7 Serm 151 v; 3. pl. wyma
wiają a. part. praes. act. adv. wymawiaję Rozm 
99; ~  imper. 2. sg. wymawiaj 1444 R XXIII 
304; ~  part. praes. act. adv. wymawiając 1449 
R XXV 166, Sul 9, OrtMac 115, etc.; ~  inf. 
wymawiać XV in. R XXIV 73, BZ Gen 27, 30, 
XV p. post. Kalużn 273, etc. ; ~  praet. 2. sg. m. 
-eś wymawiał XV ex. Kalużn 290; 3. sg. m. 
wymawiał 1403 RtGn nr 103. 105, 1412 JA VI 
213, 1421 Kościan nr 866, etc.; 3. pl. m. wyma
wiali 1420 Kościan nr 802; ~  condit. 3. sg. m. 
wymawiał (by) Sul 95; ~  part. praet. pass.
n. sg. neutr. wymawiano OrtOssol 30, 1; ~  
condit. pass. 3. sg. neutr. -by było wymawiano 
Sul 60.

Z n aczen ia: 1. *wyrażać słowami, wypowia
dać, di cer e, edicere, pronuntiare : Na wiczian- 
stwe swatczy, wimawiay super tropheum dic 
triumphum (pange, lingua, gloriosi proelium 
certaminis et super crucis trophaeo dic trium
phum nobilem) 1444 R XXIII 304; Memoriam

habundancie suavitatis tue eructabunt wymal- 
wacz <będą> (Psal 144, 7, FI: wyrzygo, Pul: 
wyrzygno) XV med. GIWroc 78 v; Nye doczyog- 
nye Ysaac tich slow wymawacz (vix Isaac 
sermonem impleverat) a Iacob winydze BZ 
Gen 27, 30; Gdy szye maya poyacz, tedy 
yey... przed dobrymy łudźmy wyano daye 
(sc. mąż), wymawyayacz (OrtOssol 85, 2: 
*wymyenyayvcz), czo ona ma myecz po yego 
szmyerczy OrtMac 115; Wymawyal edicebat 
1462 R XXV 270; Yako popelnyl (sc. Jesus) 
*povtora lata od svego vrodzenya,... począł 
movycz s pełna slova vymavyayącz (integre 
verba proferendo) a nycz nye zayąkayącz, yako 
ynsche dzyeczy [...] pyrvey szepyecza, yedno 
poi slova vymavyaya (proferre vix dimidia 
verba detruncando) Rozm 99; Gdysch dzyevycza 
Marya vkoyla szye sama y mogła vymavyacz 
slova, tedy rzekła kv svemv synv ib. 523.

2. 'wyłączać z umowy, zastrzegać, exciperey 
eximere': Esze Sobek thą droga, eso na Mykolaia 
o nyą zalowal, tho w dzele wimaval 1412 
JA VI 213; Kędy pan Poznansky zastawyal 
Strycowo... panu Januszewy..., tedy ne wy- 
mawal, aby który kmecz myal wolą, ale ge 
sastawil ze wsytkim prawem 1421 Kościan nr 
866; ~  Vymavyayacz (PF I 487, JA XIV 495: 
wygymvyocz) prąvo gynne salvo iure alieno 
ca 1500 Er z 125.

3. *usprawiedliwiać, excusare, crimine purgare : 
Ceperunt omnes (sc. invitati) simul excusare 
gąli są vymavac (Luc 14, 18) XV in. R  XXIV 73, 
sim. Rozm 382; Jako kyedy moy oczecz Stry
cowo dzedziną przymowal, tedy kmecze szą 
wolą nye wymawyaly any ge tedi myely 1420 
Kościan nr 802; Pozwani ho wczynek grzeschni... 
ma odpowyadacz, przykazanym w theem swego 
pana... szą nye wymawayancz (mandato do
mini... non obstante) Sul 9; Kedi kthovimawa 
szą przes dzedzyczow o dzedzyną othpowyedzecz 
Sul 29; Gdikole... nyektori barthnyk... nye 
chczyalbi, nye mogl albo nyektorim obiczayem vi- 
mawal syąn (quandocumque... se excusaret) 
barcy, ktorąn przetthim sprawyal..., sprawyacz 
Sul95; Nolite errare, gl. si quisdicat: non debeo 
agere nye bladzycze *wymawyą sze (R XXV 166: 
* wymawyayvcz sze), deus enim non irridetur (Gal 
6, 7) XV med. S K J I 112; Nec habeat vir, quid 
causetur aduersus feminam, qui se prius per 
feminam excusabat, wymawyal, et illam crude- 
liter accusabat 1456 ZabUPozn 90; Quos, gl. 
sc. priscos, spaciose longeuitatis excusat, gl. 
obloquitur wymawa, autoritas 1466 RRp XXII 
11; Simulant (sc. hypocritae) enim oculta bona, 
dissimulant oculta mała, ostendant manifesta
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bona et excusant, *vimavy0y0, manifesta mała 
1461—7 Serm  151 v; Ktho szye wymawya 
*vupyczya (qui se ebrium verbis excusat), then 
szye szam szhoczy {leg. soczy 'obwinia’) XV 
p . post. R  I s. XLV; O panye Iezv Kryszczye, 
kthorysz przed Herodem fałszywe szyyadecztwa 
szliszal a zadnymesz szye szlovem nye vyma- 
wyal XV ex. Kałużn 290; O tem, yako Pylat 
vymavyal mylego Iesusza myenyącz, yzby na 
nym nyyedna vyna nye była Rozm  788, sim. 
ib. 806.

4. 'wyrzucać coś kom uś, stawiać zarzu ty, 
obicere, exprobrare, crimini dare : Vstawyamy, 
ysz gdiby ktho... kv vkazanyv swogey nye- 
wynnosczy przeth namy... nye bylbi przypvs- 
czon, a dlathego przygodzy szą gemv chczecz 
sbyezecz, aby gemv sbyesthwo gego kv szro- 
mocze nye było *winawano (ne fuga huiusmodi 
ad infamiam imputetur), m a... oszvyathczycz 
Sul 60; Nye yesthly kthori czlowyek... dokonan, 
aby był wyleganyecz, czosz gemv tho wymawya- 
no (vituperat aliąuis... ipsius nationem), poko j 
był zyw O rtO ssol 30, 1; Non improperat nye 
ma za sle aut nye wymawyą (si quis autem 
yestrum indiget sapientia, postulet a deo, qui 
dat omnibus affluenter et non improperat 
Jac 1, 5) ca 1470 M am Lub 304; Respice in 
sałuatorem tuum humiłiter stantem, iudican- 
dum pro te, quot cepit Pilatus obicere causas, 
wymawyacz żałoby, Iudeorum XV p . post. 
Kałużn 273, sim. Rozm  790.

5. *dać c zy  też uzyskać obietnicę, prom ittere  
vel promissionem obtinere : Ysz Bodzata ne 
vimaval[al] na Jaszcu dw {leg. dwu) czasczu 
Syrnik ot mnichów yiprawicz 1403 RtGn  nr 103; 
Gdi Jaszek Radło ne yimawal dw {leg. dwu) 
Bodzacze czasczu Sirnik vipraw<ić> ot mnichów 
ib. nr 105.

Wymawianie, Wymalwianie 'usprawiedliwianie 
(s ię ) , wym ówka, excusatio, purgatio : Doctorum 
flos, eximius Ieronimus, humanas excusaciones, 
wymalwane, confundans ait XV med. GIWroc 
57 r; ~  'wykrętne usprawiedliwianie się, excusatio 
dolosa : Sexto dyabolus facit homines muttos 
ficcione, yymawyanym, multi enim sunt, qui in 
confessione excusant sua peccata et paliant 
ea tayą XV p . post. R  XXV 175.

Wymełtek 'oplata w ziarnie lub mące uiszczana 
za  zmielenie zboża w m łynie, pensio grani \e l  
farinae p istori pro  labore sohenda : Vymelthek 
emolimentum, id est lucrum laboris vel fructus 
ca 1500 E rz 125.

Wymęczyć 'uzyskać coś p rzy  użyciu przymusu, 
wymusić, vi exigere, extorquere9: Jako ten list 
ne wymoczon, ale dobrowolne dan 1411 JA

VI 212; ~  wymęczony dobytek 'danina, tribu- 
tum (? ): Wimoczony dobitek angaria XV 
p . pr. P F  V 35.

Wymiara 'podział ziem i, majątku ziem skiego , 
bonorum d im io , distributio : Isze jachal Marcusz 
w Stanisławów gay gwałtem..., czszo szo 
dostał *wymyaro yego oczczu y yemu 1425 
RtKon  nr 428.

Wymiarek 'dział ziem i, majątku ziem skiego, 
bonorum pars ex dm sione o b te n td : Mroczek 
querulauit de Staw super Nicolaum ibidem 
de Staw pro porcione vlg. yimarek hereditatis 
ibidem ex cognicione Nicolai, quod habet idem 
Mroczko porcionem in angulis, et adiudicauimus 
ipsi diuidere predictos angulos 1402 Piek  V I 100.

Wymiatać, Wymiatać się f o r m y :  praes. ind.
3. sg. wymiata 1471 M am K al 150; ~  part. praes. 
act. adv. wymiatając 1471 M am K al 34, XV 
p . post. GIDom  74; adi. g. p l. wymiatających 
1471 M am K al 35; ~  praet. 1. sg. m. wymiatałem 
ca 1470 M amLub 130; 3. sg. m. wymiatał B Z  
II Par 33, 15; 3 .p l. m. wymiatali B Z II Par 30,14.

Z n a c z e n ia :  1. 'usuwać szybkim  ruchem , 
wyrzucać, eicere, e x p e l l e r e Wstawszi skaziły 
ołtarze... y wszelke rzeczi, na nychze obyato- 
waly kadzidło modlam, podwraczaiocz wimya- 
taly (proiecerunt) do potoka Cedron B Z  II 
Par 30, 14; Vimyatal {sc. Manases) czudze bogy 
(abstulit deos alienos) y modli z domv bożego 
ib. 33,15.

2. 'usuwać śmieci, brud, sprzątać, czyścić, 
tu przenośnie, expurgare, hoc loco translate : 
Wymyatalem scopebam (meditatus sum nocte 
cum corde meo et exercitabar, et scopebam 
spiritum meum Psal 76, 7, FI i Pul: miotl iesm) 
ca 1470 M amLub 130.

3. (o  trądzie, krostach, de lepra, pustulis) 
wymiatać się 'pokazywać się, pojawiać się, 
apparere, com parere: Vymyathayącz schią dis- 
currens (sin autem effloruerit discurrens lepra 
in cute Lev 13, 12) 1471 M am K al 34; Wymya- 
tayączich <się> {war. lub.: wymyetayaczych) 
erumpencium (ista est lex omnis leprae..., 
cicatricis et erumpentium papularum Lev 14, 56) 
ib. 35.

4. 'czynić zarzuty, oskarżać, wypominać, 
criminari, obicere*: Vymyatha {war. lub.: wy- 
myeta) im<pro>parat (circunweniamus ergo 
iustum, quoniam... improperat nobis peccata 
legis Sap 2, 12) 1471 M am K al 150; Presto tunc 
erit diabolus obiiciens, wymyatayacz, nobis 
omnia, que fecimus XV p. post. GIDom  74.

Wymiatanie 1. 'łajanie, ubliżanie, actus eon- 
\iciandi, exprobrandi’ : Alicui possumus dicere: 
Fatue, animo corrigendi, non autem animo
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conviciandi, gl. convicium vlg. wymathane XV 
p. pr. GIJag 93.

2. *odbieranie sądowne zbiegłego kmiecia od 
pana, u którego się schronił, w celu przywrócenia 
go panu, od którego uciekł, actus cmethonem 
profugum domino łegitimo restituendum ab eo, 
ad quem aufugit, iure excipiendi : Qui te concitat 
pro decem marcas, pro ąuibus te condempnavit 
pro homine Cuszma inąuilino al. o podszadka, 
reclinato de tua villa... ad ipsius villam...» cui 
denegasti eieccionem al. vymyathanya 1471 
AGZ XVII 46.

Wymiąć 'mnąc wydobyć, wygnieść, wyłuskać 
nasiona z kłosów, grana e spicis exprimere : 
Despicari est grana de spica excutere yymyacz 
ca 1500 Er z 125.

Wymiećca 'woźny sądowy odbierający zbiegłego 
kmiecia od pana, u którego się schronił, w celu 
przywrócenia go panu, od którego uciekł, praeco 
qui cmethonem profugum domino łegitimo restitu
endum ab eo, ad quem aufugit, iure excipiti : Ia- 
nussio dederunt ex iudicio ministerialem vlg. vy- 
myeczcza ad eiciendum Deszkonem et Symko- 
nem, homines eiusdem Ianussii de Przewloką, 
quos procurator Goschka eiusdem ville reper- 
cusit ministeriali 1440 AGZ XII 80; Ianussio 
Zarwaniczky dederant ex iudicio ministerialem 
vlg. wymyeczczą eicere hominem Maschka 
de Wszowcze, quem Stanislaus procurator de 
idem repercusit ib.

Wymieniać f o r m y : praes. ind. 3. sg. wymienia 
XV med. GIWroc 37r, XV med. R XXV 154, 
Rozm 608, etc.; ~  part.praes.act.adv.wymieniaję 
1397 Pyzdr nr 46; wymieniając 1442 AGZ 
XI 198, OrtOssol 85, 2, Rozm 268; ~  inf. pass. 
sg. m. wymienian (być) 1484 Reg 723.

Z n a czen ia : 1. 'podawać do wiadomości, ogła
szać, publicare, no tum facere' : Kyedi mi Wan- 
czoszcze ranczyly za Jacuba Bytinskego, tedi 
ne *wym(ieni>an0 sz[r]iro(ki)ch grosszew 1416 
Pozn nr 806; Dominus capitaneus tamquam 
procurator ipsius Martini sculteti stans coram 
iudicio... querulavit al. zalowal contra ipsos 
consules Sanoczenses... assignando al. wy- 
myenayącz dampnum pro domine regine vere- 
cundia... ducentas marcas 1442 AGZ XI 198; 
Vymenya est expressivum XV med. R XXV 154; 
Gdze szye mayą poyacz, tedy gey (sc. pani) 
yawno wyano daye, (sc. mąż) *wymyenyayvcz 
(OrtMac 115: wymawyayacz), czo ona ma 
myecz po gego szmyerczy OrtOssol 85, 2; Ma 
tha(ki to> (sc. brat zly) vygnany y yypądzony... 
bycz, y vymyenyan w them tho braczsthvye 
(in congregatione post modum publicandus) 
tako długo, aze sye polepszy 1484 Reg 723.

2. 'mówić o kimś, o czymś, wspominać, 
mentionem alicuius (rei) facere, memorare*: 
Jacosmi przi tern bili, gdze Dzerszek dayal 
Staszka na roki, ne wodo go z dobra a ne 
wimenago Grodzsla(w)a 1397 Pyzdr nr 46; 
Baczy, czemv vymyenya (sc. ewanjelista) lu- 
dascha, yze stal s nymy Rozm 623; Nye przeto 
yymyenya (sc. św. Jan) thą znayomoscz by- 
skupyą, ale yako movy Crisostomusz..., yze 
myeny dla vyelykey smyary ib. 672, sim. ib. 673; 
Przetoz Cayphasch osobnye yymyenya: syn 
blogoslavyonego, czusch syn tego, który stvo- 
rzyl svyat ib. 724.

3. *roztrząsać, rozważać, examinare, perpen- 
dere : Cum oratis, hoc yersatur, wymena (się), 
in corde, quod proferetur ore XV med. GI
Wroc 37 r.

4. wymienia się *znaczy, significat, vałet*: 
Mamy myecz Yana, yen sobą (pro myecz 
sobą, leg. z  sobą, Yana, yen) szye yymyenya 
[...] v ktorem yest myloscz boża Rozm 608.

5. corruptum pro wyjmować: Wschelky, który 
opysczy zoną svoyą yymyenyayącz (pro vymu- 
yącz) czudzolostvo (excepta fornicatonis causa 
Mat 5, 32), ten czyny svą zona czudzoloznycze 
Rozm 268; ~  w błędnym rozumieniu łacińskiego 
tekstu: Nyektorzy, czo myely czyryoną albo 
czyekącza nyemocz przez yymyąnyanye, *to 
*yest *nyyedney [to yest nygedney] *nye 
*vymyenyayaczy (per fluxum haemorrhoidum 
qui fuerant vexati sive dysenteria), wschyczy, 
którzy przyschły kv Iesucristyszowy, nathych- 
myast vzdrovyeny Rozm 217.

Wymienianie corruptum wskutek błędnego 
rozumienia łacińskiego tekstu: Nyektorzy, czo 
myely czyryoną albo czyekącza nyemocz przez 
yymyąnyanye, *to *yest *nyyedney [to yest 
nygedney] *nye *yymyenyayaczy (per fluxum 
haemorrhoidum qui fuerant vexati sive dy
senteria), wschyczy, którzy przyschły kv Iesu- 
cristyszowy, nathychmyast vzdrovyeny Rozm 
217.

Wymienić f o r m y : inf. wymienić OrtMac 91. 
105, OrtOssol 68, 1. 79, 1; ~  praet. 3. sg. m. 
wymienił OrtMac 83. 105, OrtOssol 63, 4, etc.; 
f. wymieniła OrtMac 78, OrtOssol 61, 1, OrtRp 
38, 1; — condit. 3. sg. m. -by wymienił OrtMac 
104, OrtOssol 77, 1; — part. praet. pass. ac. 
sg. m. wymieniony OrtMac 110. 139; / .  wy
mienioną 1428 ArchTerCrac CXCV 390, 23;
ac. pl. m. wymienione OrtMac 109, OrtOssol 
81, 2; ~  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie wymie
niono OrtMac 104, OrtOssol 77, 2; ~  condit. 
pass. 3. sg. m. byłby wymienion Sul 94.

Z n aczen ia: 1. 'podać do wiadomości, wspom
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nieć, exprimere9 nominare’ : Pakli w they zalobye 
gwalth nye bilbi vimyenyon (si... yiolentia non 
fiierit expressa), tha żałoba ma bicz sandzona 
kv vynye schescz grziwen Sul 94; Gedna pany 
przyszła przed gayony sząnd, rzekła, ysz gey 
przyrodzony przyyaczel zostawyl dzyedzycz- 
stwo po szwey szmyerczy y wymyenyla (insi- 
nuavit) szwoy rod O rtO ssol 61, 1, sim. Ort M ac
78, OrtRp 38, 1; Ten czlowyek wymyenyl tho 
dawanye (donum suum expressit) przed gayonym 
szandem szwym dzeczom, szwey zenye O rtO ssol 
63, 4, sim. O rt M ac 83; Szoltysz... ma przydcz 
przed tho stoyacze gymyenye j . .. zapowyedzecz 
za ten dług tego, czo zaluge, y wymyenycz gy 
O rtO ssol 68, 1, sim. O rtM ac 91; Gdyby tesz 
w zalobye po vmarley rancze szwyathky wy
myenyl (tunc in ąuerela mortuam manum 
expresserit), a pusczyly mv sampyerz ku szwya- 
thkom, tedy mvszy powod... o ten dług 
przyszancz O rtO ssol 77, 1, sim. O rtM ac 104; 
Zaprzyly szye sampyerz tego dlugv a chcze on 
praw bycz, tedy ma szamoszyodm przyszancz 
a thym... szwyathkom, czo sz nym mayą przy
szancz, może myecz dzen ku drugyemv y ku 
trzeczyemv szandowy, a bandzely na nye wy- 
myenyono po vmarley rancze w zalobye (si 
in praepositione manus mortua expressa fuerit) 
O rtO ssol 77, 2, sim. O rtM ac  104; Przydzely kto 
a lyczy szye temv vmarlemv przyrodzony, tedy 
ma czlowyek ( pro członek) wymyenycz blysz- 
kosczy (quam proximitatem nominatam do- 
cere... debet) a ma na to przyszancz..., ysz mv 
gest... tako blyszko przyrodzon ten vmarly, 
jako wymyenyl przed gaynym sządem O rtO ssol
79, 1, sim. O rtM ac 105; Odpovyedzyal ym 
Pylat y rzeki: O nyevdzyączny lyvdzye,... nye 
vyczye, yze Baraba yest... zdraycza, zlodzyey, 
zboycza ? Y yne rozmayte rzeczy nan vymyenyl 
R ozm  809, sim. ib. 478; ~  wymienione pie
niądze 'z góry ustalone, umówione, summa 
pecuniae ab initio finita*: Ten, czo ye (sc. jimienie) 
kvpyl, mvszylby mv go stąpycz za wymyenyone 
(iO rtO ssol 81, 3: wymowyone) pyenyadze O rt
M ac 109; Mogą dobrze stoyacze gymyenye 
albo gyne nyestoyacze w zakladze komv za- 
stawycz przed gayonym sandem... za wymyenyo
ne pyenadze (potest... bona invadiari pro 
pecunia deputata) O rtO ssol 81, 2, sim. O rtM ac  
109; ~  wymieniony dzień, czas *z góry ustalony, 
umówiony, designatus, constitutus : Gdyby komv 
wydano... yego dlusznyka..., a ten to, komu 
podań, pusczylby gy na gyego szlub..., ysz 
mu po woły na wymyenyony (O rtO ssol 82, 1: 
szmowyony) dzyen zaplaczy O rtM ac  110; 
Ieden czlowyek zalowal na drugego, ysz

mu wynovat dług na wymyenyony (OrtOssol 
102, 1: wymowyony) czass albo dzyen (ad diem 
certum) nyeprzewloczne ib. 139.

2. *zamienić, commutare*: Pasko... totam 
suam partem hereditatis comutatam al. wime- 
nono... Iohanni... wendidit 1426 ArchTer- 
Crac CXCV 390, 23.

Wymierność *właściwa wielkość, magnitudo : 
Podbródek byl v nyego zacryty v posryodkv, 
byl tesz na okrąg podług svey yymyernosczy 
(semicirculatum erat mentum, ut decebatj 
Rozm  152.

Wymierzanie *mierzenie, m en sw : Jako mye 
pany *Owska odegnala od wymyerzanya (przed
rostek wy- skreślony przez pisarza) myar y od 
branya gych sz młyna mego 1493 Z apW arsz  
nr 1672. ~  Cf. Mierzanie.

Wymierzyć f o r m y : inf. wymierzyć 1388 
TPaw III nr 1030, 1424 TPaw VII nr 3513, 
1426 K odM azL  171,1413 Z apW arsz nr 1425; -  
praet. 1. sg. m. -m wymierzył 1430 ZapW arsz  
nr 339; 2. sg. f .  wymierzyłaś 1443 TymProc 
343—4; 2. sg. m. wymierzył 1395 TPaw IV 
nr 5198, 1424 K sM az  II nr 311, 1430 Z apW arsz  
nr 339, 1456 Tym W ol 20; ~  part. praet. act. 
wymierzywszy ca 1500 GIGn 39; ~  part. praet. 
pass. n. sg. f . wymierzona 1408 Pozn nr 650; 
neutr. wymierzono 1412 JA VI 214; g. sg. m. 
wymierzonego 1433 Pozn nr 1563, 1467 A G Z  
XV 72; neutr. wymierzonego 1498 S K J  III 
335; ac. sg. f .  wymierzoną 1428 ZapW arsz  
nr 337; ~  praes. pass. 3. sg. neutr. wymierzono 
jest 1498 SK J  III 335.

Z n a c z e n ie :  *określić wielkość, w yznaczyć  
przez mierzenie, w ytyczyć , em etiri, metiendo 
designare : a. o ziem i, de terra: Nicolaus... 
dedit sibi in eis pecuniis obligacionem, videlicet 
agrum, quem sibi vymerzil 1395 TPaw IV 
nr 5198; Ysze Wyrzbantha swim (leg. z swym) 
oczem ne przedal dambrowy, czszo wymerzona 
s dzedzini Rosbiczczą, panu Dóbrogostowy 1408 
Pozn na 650; Yakosmi przi tern były, esze na 
te ląncze, czo *chleboyethcza szekl Yadwidzin, 
tho yest szo Binkowy dzalem dostało wy- 
merzono 14\2  JA  V I214; Johannes Czayca debet 
sołuere Dobyechne, amite sue, duas marcas 
grossorum ad duas septimanas sub parua pena, 
et vnum laneum... de predio emensurare, id est 
wymyerzicz 1424 TPaw VII nr 3513; Dominus 
Johannes praedicto domino Adae aream aliam 
sic magnam et latam, quam longam, secundum 
solus habet et possedit, habet emensurare al. wy- 
myerzycz 1426 K odM azL  171; Jakom ya 
*Ondrzewy vymerzil w schesczi włokach pełno 
yako y sobye. Jakom ya przi tern bil, kedi Jacub
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*Ondrzewy vymerzil 1430 ZapWarsz nr 339; 
Essze gdim szedzal w Kąszacech kmyeczem, 
a thy bądączy starsza nye wimerzylasz my 
trzecey roley 1443 TymProc 343—4; Vs<y>tkych 
(leg. w wszytkich) myedzach, granyczach, yako 
tho sbozye stavi (pro stara, leg. z stara) davna 
*zbucz yymyerzonego y vymyerzono gyest 1498 
SKJ III 335; Designato, yymyerzywschy, vero 
ab apostolo palacio ca 1500 GIGn 39 \ ~  o wy- 
znaczeniu chłopu roli przez pana, de agro cmethoni 
a domino tribuendo: Janco... et ipsius procu- 
rator... debet mensurare decem kmethones, 
wimerzicz, in festo Natiuitatis Cbristi 1388 
TPaw III nr 1030; Iacom ya oth Iacusza o th0 
krziwd0 wstał, esze mi roley na iarsz y na vgor 
ne vimerzil 1424 KsMaz II nr 311, sim. ib.; 
Jakom ya o than krziwda wstał oth Jachny, 
esz my wszanla rolya wymyerzonan 1428 
ZapWarsz nr 337.

b. o towarach, de mercibus: Jako Othto 
comendator winowath gemu dwadzescza grzi- 
wen myesczskyego długu lokczem wymerzonego 
1433 Pozn nr 1563; Georgius Frederici... 
proposuit al. zalowal pro debito civili merci- 
moniali deponderato et emensurato al. vagą 
vyvaszonego y vymyerzonego super... Elizabeth 
1467 AGZ XV 72; Tu emisti et recepisti... 
viginti duo stamina panni preciosi,... de panno 
florentino sexaginta ulnas ulna exmensurato al. 
lokczem vimierzone 1472 StPPP II nr 4081.

W ym ieść 'usunąć, wyrzucić, uprzątnąć, eicere, 
e x p u rg a re Vymeczycze stari qwass (expurgate 
vetus fermentum, ut sitis nova conspersio 
I Cor 5, 7, R XXII 351: wmy<e>czycze, R XXV 
142: wykorzenycze, SKJ I 80: wyrzvczcze) ca 
1450P i7IV 572; Vymothą (war. lub.: *vymyatą) 
scopabo (scopabo eam, sc. Babylonem, in scopa 
terens, dicit dominus exercituum Is 14, 23) 
1471 MamKal 186.

W ym iet cf. W ym iot
W ym ietać cf. W ym iotać
W ym ietanie cf. W ym iotanie
W ym ię *narząd u samic ssaków zawierający 

gruczoły mleczne, uber, papilla lacte abundans : 
Vymo vber ca 1420 WokTryd nr 368; Wool 
y owcza, y koza, gdi syo vrodzy, syedm dny 
bodze pod wimyenyem (sub ubere) maczerze 
swey BZ  Lev 22, 27; O tern, yako lanye y tvrze 
davaly szye doycz, *chczyącz dacz pokarm 
Iesvcristovy. Zbyezely szye tvrze a lanye, 
podavayacz swe v<y>myą (leg. wymia ?) (ad mul- 
gendum ubera, lac suum offerentes) Rozm 85.

W ym inąć 'trąc wykruszyć, tu o ziarnie z kło
sów, exterere (grana e sp ic is f: Quasi de... favo- 
rum cellulis mella producimus uel Christi

discipulos imitantes spicas manibus confrica- 
mus vlg. wymynamy 1456 R XXXIII 184, 
sim. 1454 R XLVII 353; Viminacz (war. k a l:  
yygymacz, vytargacz, Biblia ołomuniecka: vy- 
minati, mamotrekt muzealny: wynimati) vellere 
(discipuli autem eius esurientes coeperunt vellere 
spicas et manducare Mat 12, 1) ca 1470 Mam- 
Lub 263.

W ym inąć *upłynąć, minąć, przeminąć, elabi, 
praeterire’ : Acz ktho o grzech mąszoboysthwa 
chcze... kogo obvynycz..., pyrwey nysly trzy 
latha wymyną (anteąuam tres anni elabantur, 
Dział Al: nysz wynydą) othe dnya grzechy 
dopysczonego, tho w sząd przywyescz ma 
Sul 54.

W ym ioiek  *opłata w ziarnie lub mące uiszczana 
za zmielenie zboża w młynie, pensio grani vel 
farinae pis tor i pro labore sohenda : Sz wymyolky 
emolumentis, szoszmy exactionibus ca 1455 
JA XIV 493.

W ym iot, W ym iet 1. * bliżej nieznana powinność 
prawa książęcego, munus ąuoddam iuris feodalis : 
Homines eorum a poyoloye,... povoz, vivoz, 
yimoth, nastaya... et ab omnibus aliis servi- 
tutibus et exaccionibus... liberavit (1242) XV 
ex. KodPol I 47, sim. 1289 ib. 132; Ut a prevod, 
a povoz, wyvoz, wymed, nastaya... liberi 
penitus sint et absoluti 1253 ib. 68, sim. 1307 
ib. 180, 1311 ib. 182; Ita quod coloni 
manentes in eisdem villis plenaria gaudentes 
libertate a preuod,... a naras, a wymeth, a na- 
staua... et ab omnibus aliis seruitutibus, 
solucionibus et exaccionibus... liberi sint (1257) 
XIV p. pr. A K H IV 192, sim. 1286 KodPol 1118, 
1286 PPom 365, 1315 KodPol II 198, 1325 
KodWP II 380; Omnes in ea (sc. hereditate) 
residentes... ab omnibus iuribus Polonicalibus 
et serviciis yolumus esse semper inmunes et 
exemptos, yidelicet a censu et podworowe,... 
a vimot, a naraz (1288) 1413 Lites II 259, sim. 
1289 ib. 256, 1292 ib. 257; Ut ab omnibus 
laboribus, exaccionibus, expedicionibus, solu
cionibus, seryiciis,...  a wywoź, a narzaz, 
a wymoth, a nastaua, a wesnicza... absoluti 
sint 1368 KodWP III 323.

2. 'usunięcie z posiadłości, wywłaszczenie, 
deiectio, expulsio e possessione : Iudicium recepit 
(sc. memoriale), dando Iacobo ministerialem 
ad deiciendum (sc. de area) al. na yimoth 
ipsum hominem, penam decernentes trium 
marcarum 1470 AGZ XII 333.

W ym iotać, W ym ietać, W ym ietać s ię  fo rm y:  
praes. ind. 3. sg. wymięta ca 1470 MamLub 150; 
~  part. praes. act. adi. g. pl. wymietających 

I ca 1470 MamLub 35; ~  praet. 1. sg. m. wymio-
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tałem B Z  Jos 24, 12; -m wymiotał 1418 Kościan 
nr 650; 3. sg. m. wymiotał 1417 P yzdr  nr 500, 
1444 A G Z  XIV 122, B Z  Jos 24, 18, e tc . ; 3. p l. m. 
wymiotali B Z  IV Reg 10, 25; ~  pląperf. 3. sg. m. 
był wymiotał B Z  IV Reg 17, 11; ~  condit.
3. p l  m. -by wymiotali B Z  IV Reg 23,4; ~  
part. praet. ac t. wymiotawszy B Z  Jud 10, 16.

Z n a c z e n ia : 1. *usunąć szybkim  ruchem, 
wyrzucić, eicere, expellere9: o ludziach, de homi- 
nibus: Yako Benak z Olbrachtem nye wymyotal 
gwałtem panye Yagnyesky z domu 1417 P yzdr  
nr 500; Jakom *Katherine ne kaszal sze wszy 
anym ye wimotal sz ye chyz 1418 Kościan 
nr 650; Wipvscylem przed wami szirszenye 
y wimyotalem (eieci) ten lyvd sz gich myast 
B Z  Jos 24, 12; Wimyotal (sc. bog) wszitki narodi 
(eiecit universas gentes) amorreyskye, bidlicyele 
zemye, w niozesmi to weszsli ib . 24,18; Wstawszi 
ricerze a wogewodi y wimyotaly (proiecerunt) 
marchi gich precz B Z  IV Reg 10, 25; ~  o rze
czach, de rebus: Wszitki modli czudzich bogow 
s swich kraiow wimyotawszi (omnia... deorum 
idola proiecerunt), sluszily panu bogu B Z  Jud 10, 
16; Zgly tu palyone obyati na oltarzoch podle 
obiczaia poganskego, gesz bil pan wimyotal 
(quas transtulerat, M amLub 88: wymyotal) 
przed oblyczim gych B Z  IV Reg 17, 11; Przika- 
zal kroi... kapłanom... a wrotnim, abi wimyo
taly s koscyola (ut proicerent de templo) 
boszego wszitki ssodi ib. 23,4; Ołtarze... 
wszitki wimyotal (sc. Manases) z myasta 
(proiecit omnia extra urbem) BZ II Par 33, 15; 
Przeto wimyotal (abstulit) Iozias wszitki ga- 
nyebnoscy ze wszech krayn sinow israhelskich 
ib. 34, 33, sim. ca 1470 M amLub 99.

2. *odebrać sądownie zbiegłego km iecia od  
pana , u którego się schronił, w celu przywrócenia  
go panu, od którego uciekł, cmethonem profugum  
domino suo legitim o restituendum ab eo , ad  
quem aufugit, iure exciperei : Nobilis Nicolaus... 
proposuit super nobilem Iohannem...,  quia 
sibi repercussit Pasconem de Pothoczani et 
Costuk de Raxin in tempore reclinatos et iure 
aquisitos, dum eosdem ministerialis proiecit 
al. vymyothal 1444 A G Z  XIV 122.

3. (o  trądzie, krostach , de lepra, pustulis) 
wymietać się *pokazać się, pojaw ić się , apparere, 
comparere9: Wymyetayaczych (się) (war. k a l.: 
wymyatayączich) erumpencium (ista est lex 
omnis leprae.. . ,  cicatricis et erumpentium 
papularum Lev 14, 56) ca 1470 M amLub  
35.

4. cuczynić zarzu ty, oskarżyć, wypomnieć coś 
komuś, criminari, obicere : Wymyeta (war. kal.: 
yymyatha) im(pro)parat (circumveniamus ergo

iustum, quoniam... improperat nobis peccata 
legis Sap 2, 12) ca 1470 M amLub 150.

Wymiotanie, Wymietanie *odbieranie sądowne 
zbiegłego km iecia od pana, u którego się schronił, 
w celu przywrócenia go panu, od którego uciekł, 
actus cmethonem profugum domino legitimo resti
tuendum ab eo, ad  quem au fugit, iure excipiendi9: 
Nos Iacobus Gyza et domini iudicio (residentes) 
recognoscimus, quia quemadmodum nobilis 
Zolandz... hominem Birla in Knyadz Dobra- 
nicz de Padnyow cum pena superlucraverat, 
tunc ad reiciendum huiusmodi Birla al. na 
wimyotanye ministerialem dederamus 1438 A G Z  
XII 43; Datus est Martinus ministerialis ad 
proiciendum ipsos (sc. Pasconem et Costuk) al. 
na vymyothanye, si voluerint predicti homines 
locari 1444 A G Z  XIV 123, sim. 1448 ib. 252; 
Ministerialis Possoka sibi Czurilo per iudicium 
ad eiciendum al. na wymyothanye dictum homi
nem Iwan est additus 1474 A G Z  XVIII 70; Mi
nisterialis... recognovit, quia... Petrum... citavit 
ad instanciam... Allexandri... pro repercussione 
eiectionis al. wymyothanya hominum Gregorii 
et Petri 1475 ib. 121; Ministerialis . ..  recognovit, 
prout fuit de iure additus nobili Michaeli... 
ad eiciendum secundo al. na wthore w(y)mye- 
thanye hominem profugum Svpron... de villa 
Lethatyn iure lucratum apud generosam Annam 
1487 A G Z  XIX 257.

Wymiotowanie *odbieranie sądowne zbiegłego  
kmiecia od  pana , u którego się schronił, w celu 
przywrócenia go panu, od którego uciekł, actus 
cmethonem profugum domino legitimo resti
tuendum ab eo, ad  quem aufugit, iure excipiendi : 
Quam penam trium marcarum ius sibi Alle- 
xandro in ipso Sobyensky adiudicavit racione 
prime repercussionis eieccionis al. wymyotho- 
wanya hominis Gregorii, per ipsum Allexan- 
drum super Sobyensky acquisiti 1477 A G Z  
XVIII 143.

Wymknąć *wyjąć prędko , wysunąć, celeriter 
extrahere, depromere9: Tedi on, wymkną szwa 
syekirka, chczal gy w gego szinocze (pro  sziuocze) 
vraszicz 1418 TPaw VII nr 362.

Wymłocek *młócenie, młocka, c zy  też wyna
grodzenie za  m łockę, actus frum enta terendi vel 
pretium  pro  frumento terendo solutum : Ortulani 
laborant quandocunque mandatur, sed ex<tra> 
yymloczek 1498 LustrPłoc 157.

Wymłotka 'wymłócone zboże, ziarno, frumen- 
tum tritum : Vymlothky mundi farris XV 
p. pr. R  XVI 334.

Wymlócić 'wybić cepami ziarno z  kłosów  
zboża, frum enta excutere, terere9: Jakom nye 
wymloczyl zytha jako schescz grzywyen 1432
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Kościan nr 1455; Jakom nye wszanl czynschu 
domini Nicolai... any zytha wymloczyl thako 
dobrego jako dwadzeschcza grzywyen ib. 
nr 1466; ~  Iwaschko... zdał nobilem Michae- 
lem ... pro eo, quia sibi in Suchodolecz etritura- 
vit al. yymloczil gvmno 1456 AGZ XIV 478.

Wymoczyć *rozmiękczyć przez gotowanie, 
elixare, coąuendo macerare’ : Sambucus, b ez ,... 
folia eius et sumitates ramulorum elixata, id est 
yymoczone, comesta... laxant coleram XV 
p. post. RRp LIII 69, sim. XV ex. GILek 43.

Wymołwa c f  Wymowa
Wymolwić cf. Wymówić
Wymolwienie cf. Wymówienie
Wymowa, Wymołwa f o r m y : n. sg. wymowa 

1436 R XXIII 276, 1437 Wisi nr 228 s. 86, 
XV med. RRp XXIII 279, etc. ; ~  g. sg. wy
mowy Sul 32. 109,1453 PawSejm nr 114, etc. ; ~  
d . sg. wymowie BZ  Judith 8, 21; ~  ac. sg. wy
mowę 1425 StPPP X  nr 20, ca 1428 PF I 488, 
Sul 101, etc.; ~  i. sg. wymową OrtOssol 69, 3, 
Dział 16, XV p. post. R XXV 175; -  n. pl. 
wymołwy FI 17,33; wymowy M W  13b, Pul 
17,33. 18,15; ~  ac.pl. wymowy Sul 76, XV 
med. R XXIII 279, BZ Gen 49, 21, M W  5a; -
i.pl. wymowami Sul 76.

Z n a czen ia : 1. * to co się mówi, wypowiedź, 
wypowiedzenie, słowa, verba, dicta, eloąuium, 
sermo': Wymolwy (eloąuia, P m/: wymowy) 
bosze ognem skuszony F/ 17,33; Nynye vi, 
bracya, gyszescye kaplany w lyvdu bozem,... 
ku wimowye (ad eloąuium) waszey syercza 
gich podzwygnycye BZ Judith 8,21; Eloąuii 
mistici vel figurati wymowy dobrey bozey 
(dominus exercituum auferet a Ierusalem et 
a Iuda validum et fortem,... et sapientem de 
architectis, et prudentem eloąuii mystici Is 3, 3) 
ca 1470 MamLub 181; Disertitudinem porząd- 
noscz vel vymową (populum alti sermonis, 
sc. non videbis, ita ut non possit intelligere 
disertitudinem linguae eius, in quo nulla est 
sapientia Is 33,19) ib. 194; Hostium, id est 
sacram scripturam dzw<i>rze mowy, id est 
przestrona wymowa jako drzwy *odtworzone 
(orantes... pro nobis, ut deus aperiat nobis 
ostium sermonis ad loąuendum mysterium 
Christi Col 4 ,3) ib. 288; W szerczu moiem 
skrilem wimowi (eloąuia Psal 118,11, FI 
i Pul: słowa) twoie, abich nye zgrzeszil tobie 
M W  5a; Ku twoiey sprawyedlyuosczi czynienyu 
wszitki nasze aby szły wimowi M W  13b; 
Postawi słudze twemu wimow0 (statuę... elo
ąuium Psal 118,38, FI: słowa, Pul: słowo) 
twoia w boiazny twoiey M W  23b; Przygymy 
mie podług wimowi (secundum eloąuium Psal
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

118,116, F7 i Pul: podług molwy) twey y ziw ban
dą M W  38a; I będą, asz lyuby <będą> wymowy 
(eloąuia, FI: wimowena) vst moych... przed 
tobo zawzdy Pul 18, 15; Ad ipsum (sc. deum) 
ore meo clamaui et exultaui sub lingwa mea 
pod vymovą (Psal 65, 17, FI i Pul: pod i0zikem) 
XV p. post. R XXV 175; ~  * opowieść, bajka, 
fabuła, narratio*: Trademus ea (sc. documenta 
moralia), vt intelligas clarius..., per fabulas 
figurarum, gl. per locuciones fabulosas wymowy 
XV med. R XXIII 279.

2. 9umiejętność pięknego przemawiania, łatwość 
przekonującego mówienia, eloąuentia, facundia : 
Nichil ąuidem prudencia fatuo, rutilancia ceco 
et eloąuencia, gl. sermo, locucio, facundia 
vymova, surdo 1436 R XXIII 276, sim. XV 
med. RRp XXIII 279; Wymowa facundia 1437 
Wisi nr 228 s. 86; In prima pugna (sc. disputa- 
tionis cum Iudaeis) fuit sibi (sc. s. Stephano) 
datus spiritus sanctus, qui sibi facundiam, 
vymowa, ministrabat XV p. post. R XXV 176.

3. 9zastrzeżenie, warunek, exceptio, condicio : 
Quasquidem (sc. marcas)... Petro... soluere pro- 
mittimus. . . ,  ea utiąue adiecta condicione, *vy- 
mowo, vrzot (pro vrząt *urząd*), videlicet quod si 
Petro... non soluerimus. . . ,  extunc dampna... 
in nobis... redundabunt 1425 StPPP X nr 20; 
Ysz gdiby... then tho pozy czcza za svmmą 
penyądzy... prosczye a przes kthoreykole wy
mowy (sine aliąua condicione) yakoby za prze- 
rzeczoną svmmą *peynyądzy doszycz czynyącze 
przyąl (sc. rzeczy zastawione) Sul 32, sim. 
Dział20; Thy (sc. dziewki) obykly są striyowye... 
chowacz na then konyecz. . . ,  yszby ge *kthoty- 
mykole wymowamy albo vmowamy (condicio- 
nibus sive pactis) sz dzedzyn *vipchnyly Sul 76; 
Przerzeczone dzewky wroczicz szą mayą k gych 
dzedzynnym cząsczam mymo slvby albo vy- 
mowy ktorekole (non obstantibus pactis aut 
cautionibus ąuibuscumąue) ib. ; Ten isti kmyecz 
podług wyelikosczy gymyenya prziyantego... 
themu tho panu... zaplaczi, prziczina albo 
vimową wschelką oddalywschi (occasione ąuali- 
bet procul mota) Sul 101; Nisi qui presentes 
fuerint et ad dictos terminos venerint, judicare 
debent absąue quavis contradiccione przez 
wszytkie wymowy 1453 PawSejm nr 114; Nye 
trzebą... gospodarzowy od gosczyą zakłady 
bracz za wyznany dług, ależ wyeszmyely zakład, 
tedy mvszy gy prawem doszyegnacz..., jako 
gyny czlowyek, nyszly gdy gy z wymową 
przyyąl (nisi quod pignus ipse condiciona- 
liter... acciperet) do ktorego cząssv OrtOssol 
69, 3.

4. 9usprawiedliwienie, uzasadnienie, wymówka,
64
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excusatio, purgatio, defensw : Ne spusczay 
sercza mego we słowa lychoty, na omolwene 
*wymolwa (Pul: wymolwyenya, M W  17b: wi- 
mowek) grzesznich w grzeszech (ad excu- 
sandas excusationes in peccatis) FI 140, 4; Vsta- 
wyami..., abi vczyekayanczi do drugego pana 
prziczini vimovi syebye nye myali (ne... oc- 
casionem excusandi se habeant) o nyeplaczenyu 
they tho vyni Sul 109; Gdy nyektorzy 
bywayą pozwany przed naszą oblycznoscz 
o nyektore vini, ... wziąli sobie obyczay, ysz 
th o ... przykazanym swych panów... czynyą, 
ktorąsz to wymową od zlosczy y od smyerczy 
czastokrocz byli wyzwoleny Dział 16; Leuigacio 
obelzene vel excusatio vymova XV p. post. JA 
XII 145; Nyyeden (pro nyyedne) vymovy z ych 
grzecha ny mayą (excusationem non habent 
de peccato suo Jo 15,22) Rozm 569; Baczy 
tu .. .,  yze Pylath movyącz to slovo: Mam mocz 
vkrzyzovacz czye y pusczycz, sam szye ossą- 
d za ..., bo kyedyz to vschytko było położono 
v yego moczy, nyyedney vymovy myecz nye 
bądzye ib. 846.

5. *umowa, układ, pactum, comentum : Contra 
initum pactum mymo pospolithy ślub y wymoua 
ca 1428 PF I 488.

Wymować cf. Wyjmować
Wymowiać eusprawiedliwiać, excusare, a cri- 

minę purgare : Cristus tamen eos racionabiliter 
excusavit vymovyal ca 1500 GIKazB I 29; 
Myenyl, yzby nye vyedzyal ych falschyvey 
y chytrey rady, alye szalona rzecz vymovyacz, 
czo ssam bog pomovyl Rozm 689.

Wymowność *umiejętność pięknego przema
wiania, łatwość przekonującego mówienia, elo- 
quentia,facundia : Bo thy szwą <nauk)a Aristho- 
thelyscha... przewy szasch... ,  <T>ully vscha
y thesch Marona wymownoszczya 1447—62 
Zab 544.

Wymowny 1. *posiadający umiejętność pięknego 
przemawiania, mający łatwość przekonującego 
mówienia, eloąuens, facundus, disertus": Quis 
docuit poetas mentores et in mendaciis eorum 
fore dissertos vymovne XV med. R XXIII 269; 
Nusch, moy namyleyschy, nade wszythky gyne 
w navkach nauczon[y]e, <w> przyrodzenyv 
czvdne, *mocznye, *mądrze y thesch *wy- 
mownye nawybornyeyschy,bo thy szwą <nauk>a 
Aristhothelyscha... przewyszasch 1447—62 Zab 
544; Vymovni (war. kał.: vmowny) disertus 
(ac primum de Isaia sciendum, quod in sermone 
suo disertus sit Is prol.) ca 1470 MamLub 179.

2. 'uprzejmy, przyjazny, łaskawy, życzliwy, 
comis, amicus, benignus : Concinnus sgodny, 
wymowny, przymowny, llaszkawy ca 1455

JA XIV 492; Vymowny (war. lub.: ochotne) 
affabilis (congregationi pauperum affabilem te 
facito Ecclus 4,7) 1471 MamKal 159.

Cf. Wymówiony
Wymóc fo rm y: imper. 2. pl. wymóżcie XV 

ex. SKJ I 151; — inf wymóc 1402 Kościan 
nr 193, 1404 ib. nr 221, Ort Cel 6. 12; ~  praet.
3. sg. m. wymógł jest ca 1470 MamLub 236; 
wymógł 1404 Kościan nr 221.

Z naczen ia: 1. *uzyskać coś usilnym stara
niem, namową, prośbą, wyjednać, exorando 
impetrare, e x to rq u ereJacom ne obeczal Ada
mowy v mnychow wymocz role, *gszeby trzi 
maldri szita poszal 1402 Kościan nr 193; Czso 
mi Micolay mai vimocz ze stri (pro trsi) maldri 
roley na naszene, tego mi ne vimogl 1404 ib. 
nr 221; Impetrare, id est acąuirere al. wymocz 
abo pozyskacz OrtCel 6; Wssyczy syyaczy 
za mnv prosczye a tho my v boga yymoscye, 
bych mogl dostoynye pana mego przyyącz 
czyalo XV ex. SKJ I 151; ~  'posiąść legalnie 
albo nielegalnie, lege vel vi occupare9: Vendicare, 
id est vsurpare wymocz OrtCel 12.

2. corruptum pro wzmóc 'zwiększyć czyjeś 
znaczenie, powagę, alicuius auctoritatem augere’ : 
Wymogi gest (mamotrekt mikułowski: wzmohl 
gest) promouit (tunc rex promovit Sidrach, 
Misach et Abdenago in provincia Babylonis 
Dan 3, 97) ca 1470 MamLub 236.

Wy mówca 1. 'ten kto umie pięknie przema
wiać, kto posiada łatwość przekonującego mówie
nia, orator eloąuens*: Erat Allexander acerrimus 
perorator czysthy vymowcza XV p. post. 
R XXV 176.

2. 'ten kto coś ogłasza, zapowiada, qui aliąuid 
nuntiat, notum facit*: Ridiculosa... res est... 
preco mutus yymowcza, povądącz ca 1500 
GIGn 134.

Wymówić, Wymolwićfo rm y: praes. ind. 1. sg. 
wymówię XV med. SKJ V 283; 3. sg. wymołwi 
XV p. post. R XXV 265; wymówi Dział 20, 
XV p. post. R XXV 200, Rozm 583; 2. pl. wy
mówicie Rozm 773; ~  part. praes. act. adi. 
cf  Niewymowiący; ~  imper. 2. sg. wymów 
XV in. R XXIV 73; -  inf. wymówić 1449 
R XXV 165, Sul 14. 87, XV med. R XXIV 372, 
etc. ; ~  praet. 1. sg. m. -śm wymówił 1403 
RtKon nr 161; -m wymówił 1435 KsMaz III 
nr 1484, ca 1500 JA X 391; 3. sg. m. wymówił 
jest BZ Deut 31, 1; wymówił 1401 Pozn nr 516, 
1411 Kościan nr 442, 1435 KsNWarsz I nr 152, 
etc.; f . wymówiła Sul 99, BZ II Par 9, 1, 0/7- 
Mac 133, OrtOssol 96,4; ~  condit. 2. sg. m. 
-by wymówił ca 1470 MamLub 53; 3: sg. f .

I -by wymówiła 1484 Reg 712; ~  part. praet.
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pass. n. sg. neutr. wymówione 1456 ZabUPozn 
101; g. sg. m. wymówionego ca 1428 P F I 482;
ac. sg. m. wymówiony OrtOssol 102, 1: wymó
wionego Rozm 382; f  wymówioną Naw 176; 
ac. pl. m. wymówione OrtOssol 81, 3; cf. też 
Wymówiony, Niewymówiony.

Z n a czen ia : 1. *wyrazić, opisać słowami, wypo
wiedzieć, opowiedzieć, eloąui, exprimere, enarrare9 : 
Gdi iednacze... do sąndu bi syąn przeczyąn- 
gnaly, thedi gich zrząndzenye albo iednanye 
przed pani vkazacz i vimowicz mayąn (debent 
suam ordinationem... enarrare) Sul 87; Gdi nye- 
ktori albo nyektora przissyangal albo przissyan- 
gala...,  yakoli forma... przissyąngi yemu albo yey 
przes pyssarza... powy<e)dzana dostatecznye 
vymowyl albo vimowyla (quamvis... formam 
iuramenti... debite [non] expresserit) Sul 99; 
Ceperunt loąui variis lingwis, prout spiritus 
sanctus dabat elloąui, yymouicz (R XXV 165: 
rządnye wymowicz), illis (Act 2, 4) XV med. 
R XXXV 372; Ortum sanctissimum matris dei, 
sancte Marie, enarrare, vypovyedzyecz, non 
sufficiunt nec exprimere, vymovicz, possunt 
omnia verba, exempla humana XV med. SKJ 
V 282; O Maria, ąuibus te laudibus referam, 
vyslavyą, *wymovye, nescio ib. 283; Moyzes 
vimovil gest (locutus est) wszitka słowa ta to kv 
wszemv Isiahelovi BZ Deut 31, 1; Prziszedszi 
ku Salomonowy wimowyla (sc. krolowa Saba, 
locuta est) gemv wszitko, czso bilo na gey 
syerczv BZ  II Par 9, 1; Ten to ma vkazacz na 
krzyszv..., jsz temv vmarlemv tako blyszko 
przyrodzon gesth, yako przed gayonem szadem 
wymowyl (prout ipse nominavit, Ort Mac 105: 
wymyenyl) OrtOssol 79, 2; Verbum non prola- 
tum, vymovyone, quod tran seat, sed concep- 
tum, ut maneat carne indutum 1456 ZabPozn 
101; Nye byva tho sznenaczka, ale iako rychło 
szlov[y]a wymówi kapłan XV p. post. R XXV 
200; Quis enarrabit wymolvy (dicit enim b. Ber- 
nardus: Christi generationem... quis enarra
bit?) ib. 265; Exprimere vymovycz vel vyrazycz 
ca 1500 Er z 126; Thy szlowa, kthorem wy
mowyl, wzyalem ye szwyathey (leg. z świętej) 
ewangelyyey ca 1500 JA X  391; ~  wymówiony 
9już wymieniony, wspomniany, iam dictus*: Quod 
si predictas hereditates a predicto Iohanne non 
exemeremus aczby prerzekoncze dzedzini o (d )  
wymowyonego [...] ne wykupilibichom ca 
1428 PF  I 482.

2. wymówić (sobie) *wyłączyć coś z umowy, 
zastrzec sobie, postawić warunek, excipere, exi- 
mere, stipulari, condicionem proponere : Iaco 
kedi Jandrzich przedal Ozepowi dzedzino a ne 
wimowil parów, czso ge Ozep oszal w osziminach

1401 Pozn nr 516, sim. 1411 Kościan nr 442; 
Iakosm s Iandrzeem nigdi vmowi ne mai y lat 
ne wimowil o tho oszm grziwen 1403 RtKon 
nr 161; O kthoran stodolan Mroczek na mya 
zaloual, tham (leg. tę-m) ya sobye w targu 
uimouil 1435 KsMaz III nr 1484; Quando... 
Cramer yendidit domum Margarethe... et... 
Cramer obligayit vlg. yymouil sibi curiam 1435 
KsNWarsz I nr 152; Th a pany ma szye ostacz 
przy szwem gymyenyy...,  jako przed gaynym 
sadem sobye wymowyla (prout... excepit) 
OrtOssol 96, 4, sim. Ort Mac 133; Ysz on szobye 
tego wszego gymyenyą wymowyl y zadzerzal 
albo zostawyl państwo (potestatem suae heredi- 
tatis... reseryando), poko on zyw, czynycz 
y nyechacz, czo on chczal OrtOssol 96, 4, sim. 
Ort Mac 133; ~  Acz sobie wymowy (Sul 32: 
gdi... wymową przilozy) którą przyczyną (si 
condicionem creditor apposuerit) przy zastawie 
małego abo wielikyego gymyenyą Dział 20.

3. *usprawiedliwić, excusare, defendere9: O po- 
zegą obwynyeny prawem... nyemyeczskym we 
wszaach nye bąndą szą mocz wymowicz (non 
poterint se excusare) Sul 14; Cum fuisset prope 
Ierusalem, Stella... occultauerat se eis (sc. 
regis)..., ut ita cogerentur ingredi in ciuitatem 
Ierusalem Iudeis in confusionem... et eciam 
ideo, ut se non possent excusare wymowycz XV 
med. S K JV  266; Abi szą yymowyl (BZ: aby ge 
rosmownye powyedzal) vt causeris (mandatum 
hoc... non supra te est,... neque trans marę 
positum, ut causeris Deut 30, 13) ca 1470 
MamLub 53; Kolzdy pyątek mayą posczyczi, 
a tho nyzlyby nyekogo... nyektora słuszna 
przyczyna albo potrzeba vymovyla (nisi... 
causa legitima excusentur) 1484 Reg 712, 
sim. ib.; Myey mye wymowyona v Krystha, 
szyna thwego, bo szye barso yego gnyew (leg. 
gniewu) boya Naw 176; Myły Iesus ym (sc. 
licemiernikom) odpovyedzyal y vymovyl ye 
(sc. zwoleniki) rozmayczye (excusabat eos 
dominus multis modis) Rozm 325; Drugy (sc. 
wezwany) rzeki: Kupylczyem pyącz yarzm 
volow, ydą ych kuszycz, proschą czye, myey 
mye vymovyonego (habe me excusatum Luc 
14, 19, R XXIV 73: wimow mą) ib. 382, sim. ib.; 
Takosch nyeyyerny Zydovye chczely szye thym 
wymowycz, aby szye przed ludem dobrzy 
yczynyly ib. 647, sim. ib. 787; O przeklączy 
Zydoyye, nye vymovycze szye, bosczye y (leg. 
ji, sc. Krystusa) doszycz vbyly ib. 773; ~  
z czegoś: Acz przezpravnye szye zazzemy na 
thego czlovyeka a nye bądzyely nyektora 
nyepravdzyva nad nym przyczyna, kto nass 
z tego grzecha vymovy? Rozm 583; ~  czemuś:
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Bo myły Cristus sylno łączno szye mógł vymo- 
vycz vschytkym tym pomovam Rozm  772.

4. *wcześniej umówić, ustalić, constituere, cfe- 
jin ire  : Ten, czo ge (5C. jimienie) kupyl, mvszylby 
mv go stapycz (leg. zstępić) za wymowyone 
(O rtM ac 109: wymyenyone) pyenadze O rt- 
O ssol 81, 3; Geden czlowyek żałował na dru- 
gyego, ysz mv wynowath dług na wymowyony 
(O rtM ac  139: wymyenyony) czasz (ad diem 
certum), to gest na dzen nyeprzewloczony 
ib. 102, 1.

5. *skarcić (słow am i), złajać, exprobrare, ob- 
iurgare*: Exprobrare nalayacz, zeszromoczycz, 
vymovycz ca 1500 Erz 126.

C f.Wymówiony, Niewymówiony, Wymówienie3.
Wymówienie, Wymołwienie f o r m y : n. sg. wy

mówienie Sul 44, O rtO ssol 96,2. 3, R ozm  504; ~  
g. sg. wymołwienia Pul 140,4; ~  d. sg. wymówie
niu O rtO ssol 96, 3, M W  17b, ca 1500 JA X 392, 
Rozm 495; ~  ac. sg. wymówienie XV med. 
M acD od  35, O rtO ssol 96, 3; ~  n.pl. wymó
wienia FI 18, 15.

Z n a c z e n ia : 1. 'to co się mówi, wypowiedź, 
wypowiedzenie, słowa, \erba , dicta, eloąuium, 
se rm o : Isz luba bodo wimowena (eloąuia, 
P u l: wymowy) vst mogich FI 18, 15; Uczeczmy 
syą do boga wszechmocznego, yschby gy (sc. 
ducha świętego) nam raczył szeslacz w syercza 
nascha, mnye na dobre vymovyenye (JA X 392: 
kv wymovyenyv) a wam na pylne sluchanye XV 
med. M acD od  35; Odpovyedzyenye Gabriela 
archanyola vymovyenyv dzyeyyczy blogosla- 
yyoney Rozm  495.

2. 'zastrzeżenie, warunek, exceptio, condicio : 
Any przecziwko gym (sc. dzieciam) gabayą- 
czego... dłya dawnosczy yymowyenye może 
bicz obłożono (exceptio praescriptionis eis 
opponi non poterit) Sul 44; Tho wymowyenye 
nye ma moczy (exceptionem non habere potesta- 
tem) any szyą może ostacz O rtO ssol 96,2; 
Gdysz moy m ąsz... memy dawanyv y wymo- 
wyenyy przyszwolyl (doni mei et exceptionis 
bonorum... consensit),... w them vmarl, przetho 
moye dawanye y wymowyenye (O rtM ac  132: 
wygymowanye) m a... stacz podług spyewanyą 
mego lystą ib. 96, 3; Gdysz ten czlowyek tho 
dawanye y wymowyenye (O rtM ac  133: wygymo
wanye) thako przed gaynym sadem przyal ib.

3. 'usprawiedliwienie, uzasadnienie, wymówka, 
excusatio, defensio*: Rogo te, habe me excusatum 
wymolwene (pro  wymolwenego ?, Luc 14,19, 
R  XXIV 73: wimow mą, Rozm  382: myey mye 
vymovyonego) XV med. GIWroc 49 v; Nie 
sklaniay szercza mego na słowa zlosczi ku wimo- 
wienyu wimowek (FI: na omolwene *wymolwa,

Pul: na omolwyenya wymolwyenya) w grzechoch 
(ad excusandas excusationes in peccatis Psal 
140, 4) M W  17b; Odpoyyedzenye mylego Iesu- 
sza albo vymovyenye, ysz to ynako bycz nye 
mogło Rozm  504.

Cf. Wianowanie
Wymówiony 'uprzejmy, przyjazny, comis, ami- 

cus9 (?):  *Vvigatus mihi eris bandzesz wymo- 
wyenszy XV ex. P F  III 179. ~  M oże należy  
poprawić na wymownyeyszy.

Wymówka 'usprawiedliwienie, uzasadnienie, 
wym ówka, excusatio, defensio : Nie sklaniay 
szercza mego na słowa zlosczi ku wimowienyu 
wimowek (FI: *wymolwa, Pul: wymolwyenya) 
w grzechoch (ad excusandas excusationes in 
peccatis Psal 140,4) M W  17b; A vschakoz 
ostały v svey zglobye, przeztosch nyyedney 
vymovky myecz nye bądą Rozm  635.

Wymysł 1. *postanowienie, zasada, institutum, 
le x :  Yze synowye z oczcy prawotworzenym 
alybo wymysłem prawa (iurisfactione) iana 
persona sąą rzeczeny, vstawyami Sul 23; 
~  z wymysłem *zgodnie z  zamiarem, umyśl
nie, celowo, ex  p r o p o s i t o Sicut Andreas non 
transsiuit s wimislem super homines, sed si quid 
ipsis fecit, hoc eorum initio, quia dixerunt 
ei filius meretricis 1390 TPaw III nr 1545.

2. 'myślenie, m yśl, cogitatio, consideratio : 
Vymislovye (war. lub.: vmislowye) adinvenciones 
(cogitationes eorum, sc. hominum, filiorum 
Adam, et timores cordis, adinventio exspecta- 
tionis et dies finitionis Ecclus 40,2) 1471 
M am K al 174.

3. 'to  co zostało wymyślone, pozór, p re tek s t, 
res excogitata, ex q u is itd : Są nyektorzy, czso 
rzeczy przeszłe y tesz sądem osądzone nye- 
kakymy wymysły (coloribus exquisitis, Sul 38: 
okrasamy yymyslonymy) navczyly sya wzdzyracz 
D ział 27.

Wymyślać 1. 'myśląc, szukając w myślach w y
najdywać, obmyślać, excogitare, cogitando inve- 
nire, fingere : Vymisla exquirit (cor iniqui 
inquirit mała, cor autem rectum inquirit scien- 
tiam Prov 27, 21) ca 1470 M amLub 140; Item eo 
modo excogitant et exquirunt (sc. parentes) ha- 
bitus vidavayv vel vymyslayv kroge (R  XXV148: 
ktyorzy wynaydwyą nowe kroye) ca 1500 
R  XLVII 368; Moyczy poszel... vslyschal, kako 
na czye maky rozmayte vymyslyayą Rozm  496.

2. 'zm yślać, udawać, animo fingere : Gdysz 
poymye mosz zono, a potem bodze yo nyena- 
vidzecz, yimislayo na nyo sromoto (si... quaesie- 
rit occasiones), prze ktoros to by gey zbył B Z  
Deut 22,14; <P>rzydawa syą cząstokrocz, ysze 
dworzanye naszego dwory... przed sądzą
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naszego pozywayącz, chytr[z]e a rozmagite 
szaloby wymyslayą dla vcząszenyą strony 
D ział 14; Tentat, gl. sc. femina excogitat, fin- 
git yimysla, ipomanes, mamyenia, lemures, 
fantasmata, manes 1466 R  XXII 25.

Wymyślanie * wyszukiwanie, wynajdywanie
w myślach, obmyślanie, excogitatio, imentio' : 
To movyl (sc. Annasz) na chytroscz, yakoby 
chczącz y (leg. ji, sc. Krystusa) karacz o vymy- 
slyanye novych rzeczy Rozm  611.

Wymyślenie 1. * wyszukanie, wynalezienie w m y
ślach, obmyślenie, excogitatio, im entio : Napelnyl 
go ducha boszego, modroszczy, rosuma y umye- 
nya, y wszego nauczyenya ku wimyszlyenyu, 
ku vczynyenyv potrzebi (ad excogitandum et fa- 
ciendum opus) z slota a szrzebra 2?Z Ex 35, 32.

2. 'pom ysł, zam iar, przedsięw zięcie, ras cxc0- 
g ita ta , imentum  : Prziwyedze pan na czo glod... ,  
doyod czebye nye setrze y straczi richlo prze twe 
wimislenye nagorsze (propter adinventiones tuas 
pessimas) 2?Z Deut 28, 20.

3. *udawanie, zmyślenie, f i  ctio, simulatio : Prze- 
czywko wymyslenyv nyemoczam, wyarvyącz 
szą sząnda Sul 12.

Wymyślić f o r m y : inf. wymyślić 1400 L eksz II 
nr 2563, B Z  Ex 35, 33, XV p . post. R  XXV 176; 
~  pracf. 2. .sg. m. -ś wymyślił i?Z Judith 9, 4; ~  
a r t.p ra e t. act. wymyśliwszy itozm 106; ~  part. 
raet. pass. n. sg. neutr. wymyślone ca 1470 
M am Lub 205; i. sg. f .  wymyśloną Sul 38; n. pl. f .  
wymyślone Sul 73; ac. p l. m. wymyślone 
Sul 21. 68; i. p l. f .  wymyślonymi Sul 38.

Z n a c z e n ia : 1. *m yśląc, szukając w myślach 
wynaleźć, obm yślić, excogitare, exquirere9 fin - 
g crc: Qui ąuidem Petrus debet sibi ad proximos 
terminos particulares... eligere et excogitare 
sc. wimislicz, quod idem facere voluerit, utrum 
wlt solvere pacatis in peccuniis aut obligacionem 
porrigere duo decem marcarum census 1400 
L eksz  II nr 2563; Gdisz tha gista plączą (sc. trzy- 
naćcie alibo przysąd) wymyszloną okraszą poth 
gynszim gymyenyem (exquisito colore sub alio 
nomine, D ział 2 1 : wynalesly pod gynszym 
myanowanym), gesz rzeczono pamyąthne, vsna- 
na gest bicz othnowyona Sul 38; Nalazvyą szą 
nyegini, gisz okrasamy yymyslonymy (coloribus 
exquisitis, D ział 21: nyekakymy wymysły)... 
dokonane rzeczi robyą szą wsdryszycz ib .; Ysze 
slvzebnyczy przes zemyą krązącz vboge slachczi- 
cze... trvdzenya a gabanya tylko dla pozywayą 
a wymyślone obyczaye klopothanya nalazvyą 
(adinveniunt modos exquisitos, D ział 57: wy- 
nalyazvyącz sobie dzywna prawa) Sul 68, sim. 
ib. 27; Czsoszkoly w czyosanyu albo w kowanyu 
wimyszlycz sze mosze (quidquid fabre adinyeniri

potest), dal na szerczu gego B Z  Ex 35,33; 
Ti cyoszke przigodi, gesz nas potkali, tisz 
wimyszlyl (illa... cogitasti) B Z  Judith 9 ,4; 
Angeli... habent etiam perfectam cognicionem 
eius (sc. dei), tamen vtique non possunt investi- 
gare, vymyslycz, diuinitatem XV p . post. 
R  XXV 176; Quartam ipsorum porcionem 
tocius hereditatis... vendiderunt... cum omnibus 
utilitatibus. . . ,  quomodolibet per humanam 
industriam exquirendis vymyslon[y]e XV p. post. 
StPPP  X ni 200; Sam, czvsch Antipater,... 
vymyslywschy nyektore omovy svoye (quibus- 
dam excogitatis occasionibus),... kvpyv pevnego 
yadv... y położy 1 Rozm  106; ~  w złym  rozu
mieniu dwuznacznego wyrazu ius 'polewka, 
zupa i ius 'prawo': Zle prawo wimislone ius 
prophanum (qui comedunt carnem suillam et ius 
profanum in vasis eorum Is 65,4) ca 1470 
M amLub 205.

2. 'zm yślić, udać, animo fingere : Przewrothny 
obiczay w othkladanyy rokow yyecza pospoli
tego ... oth naszich poddanych do they doby 
chowan byl, s gegosz... krziwoprzysąszstwa 
wschodziły a nyemoczy yymyslone (infirmitates 
fictiyae) prziwodzony Sul 73.

Wymyślowanie 'zamiar, zam ysł, postanowienie, 
excogitatio , im en tio : Wymyslovanye cogitatus 
(non est cogitatus peccatorum prudentia Ecclus 
19, 19) ca 1470 M am K al 164.

Wynajć cf. Wynajść
Wynajdować 'obmyślać (coś nowego), excogi- 

tare, cogitando novum creare : Kthorzy wy- 
naydwyą nowe kroye (R  XLVII 368: item 
eo modo excogitant et exquirunt, sc. parentes, 
habitus vidavayv vel yymyslayy kroge) XV 
c*. R  XXV 148.

(Wynajść) Wynajć 'szukając znaleźć coś, wy
patrzyć , im enire, exquirere : Explorare, id est 
exquirere, inuestigare yylazączycz, yynaydz, 
vynalescz ca 1500 Er z  126.

Wynalazować 'wyszukiwać w myślach, wy
m yślać, imenire, excogitare, exquirere : Cząsto- 
kroczzmi sliszely, ysz woźny. . . ,  vboge slyachti... 
gabayąącz, winalyazvyą wymislonee obyczaye 
(adinveniunt modos exquisitos) Sul 21; Kako 
sluszebnyczy w naszem królestwie ziemyany... 
ycziaszayą, wynalyazyyącz sobie dzywna prawa 
(adinveniunt modos exquisitos, Sul 68: wy
myślone obyczaye klopothanya nalazyyą) 
D zia ł 51.

Wynalezienie 1. 'zamiar, zam ysł, postanowie
nie, consilium, adim entio : Znamenicze wczyncze 
w lvdzoch wynalezena gego (adinventiones eius 
Is 12,4) FI Is 5, sim . Pul.

2. 'wymyślenie, excogitatio, im en tu m : Ecce
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istius maris, scilicet mundi, duplex est motus. 
Primus iiwndancia vlg. opfytoscz peccatorum... 
Secundus motus huius maris, scilicet mundi, 
infestacio vlg. wynalezenye persecucionum, in 
qua nunc plura peccata vigent, quam in tempore 
Noe XV p . post. R  XXV 173.

Wynale ź ć f o r m y :  inf. wynaleźć B Z  Lev 25,26, 
ca 1500 Erz 126; ~  praet. 2. sg. m. -(e)ś wynalazł 
R ozm  795; 3. sg. m. wynalazł Rozm  139; 3. pl. m. 
wynaleźli D zia ł 27; ~  part. praet. pass. n. p l. 
neutr. wynaleziona FI i Pul 110,2.

Z n a c z e n ia : 1. *szukając na coś natrafić, 
w ypatrzyć, im enire, exquirere*: Explorare, id est 
exquirere, inuestigare vylazączycz, vynaydz, 
yynalescz ca 1500 Erz 126.

2. 'własnym staraniem coś zyskać , sua cura 
asseąui : Iestlibi nye mai blisznego a sam 
viplat0 mogl vinalescz (sin ... ipse pretium ad 
redimendum potuerit invenire, Biblia taborska: 
mohl by nalezti) B Z  Lev 25,26.

3. 'wym yślić (coś), excogitare, exquirere, 
cogitando creare’ : (A)czkole plath rzeczony 
trzynascze... yvsz byl zagynąl, a wszakosz 
potem wynalesly pod gynszym myanowanym 
(exquisito colore sub alio nomine,SW38: wymy- 
szloną okraszą poth gynszim gymyenyem), 
słowie pyąthnascze D zia ł 27; Nye yest to ygra 
dzyeczyączya, alye chytroscz czarnoxyąska..., 
ktoresz navykl v Eypce y vynalasl na nasche 
skazenye (quam in nostram experiri vult 
destructionem) Rozm  139; Ny masch zakona 
(leg. z  zakona) tego, alyesz thy vynalasl albosz 
(pro albocz) od boga povyedzyano albo poży
czono ib. 795; ~  wynaleziony 'dobrze wym yślony, 
doskonały, exquisitus, excellens : Welika dzala 
gospodnowa, wynalesona we wszytky wole yego 
(exquisita in omnes voluntates eius) FI 110, 2, 
sim. Pul.

Cf. Niewynaleziony
Wynaszać 'nosić z  jednego pom ieszczenia do 

innego, efferre, exportare’: Bo w lyczbo wnaszaly 
ssodi y winaszaly (efferebantur, sc. vasa) B Z  
I Par 9, 28.

Wynękać *wymusić, wym óc coś na kim ś, 
impetrare, ex ig ere : Propterea... laudo conscien- 
ciam eius, laudo lidem, quia iniurata permansit 
et oratione extorsit, wynąkala, quod optavit 
ca 1500 GIKazB I 42.

Wynętrzyć 'wyjąć wnętrzności, w ypatroszyć, 
exenterare, eviscerare9. Vynatrzycz euiscerare 
ca 1500 Erz 126; Exenterare, id est euiscerare 
vynątrzycz, vypythvacz ib.

Wyniccwać (? )  'przeinaczać (na gorsze) ,  
szpecić, exterminare, deformare, turpare : Exter- 
minant *przyszwyayan (pro  przyszusayan), wy-

cladayan, *vinyczvvayą (M amLub 261: exter- 
minant,. ..  id est denotant et devenustant...  
wyszusaya, błądzą, pomorzayą, GIKazB I 61 : 
vysszvsszayv, sgynaczayv, R ozm  279, M am K al 
261: vkazvyą, leg. ukażują; exterminant, sc. 
hypocritae, enim facies suas, ut appareant homi- 
nibus ieiunantes Mat 6,16) ca 1450 P F  IV 571.

Wynić cf. Wyjść
Wyniesienie 'ujawnienie, ogłoszenie, manifesta- 

tio , p u b lic a tid : Hodie in una die ecclesia triplex 
festum commemorat. Primo octavam nativitatis 
Christi, secundo circumcisionem domini, tercio 
wineszene nominis eius in mundum XV in. 
GIKazB II 84.

Wynieść f o r m y : praes. ind. 2. sg. wyniesiesz 
B Z  Deut 22, 22. 24. 23, 24. 24, 7; 3. sg. wy
niesie FI i Pul 51, 5, B Z  Num 17, 9. Deut 24, 11, 
ca 1470 M amLub 24; 2. p l. wyniesiecie B Z  
Ex 12,46; ~  imper. 2. p l. wynieście B Z  Ex 13,19. 
Jos 4, 5. II Par 29, 5, EwZam  304; ~  inf. wynieść 
B Z  Jos 2, 20. IV Reg 23, 6; ~  praet. 1. sg. f .  
-m wyniosła 1429 P yzdr  nr 915; 3. sg. m. wy
niósł jest 1418 Pozn nr 959; wyniósł 1410 
TPaw IV nr 1945, 1414 K ai nr 453, 1417 Pozn  
nr 929, e tc . \ f .  jest wyniosła 1418 Pozn nr 1016; 
wyniosła 1410 P yzdr nr 308, 1414 K ai nr 441, 
1418 Pozn nr 956, etc.; 3. p l. m . wynieśli 1418 
Pozn nr 951, B Z  Jos 4, 8. II Par 29,16; ~  condit.
2. sg. m. -by wyniósł B Z  Gen 47, 30; ~  part. 
praet. act. wynioswszy B Z  Jos 7, 23; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. wyniesion 1420 K ai nr 759, 
1471 M am K al 272; neutr. wyniesiono 1416 
K ai nr 527; ~  fu t. pass. 2. p l. m. będziecie wy
niesieni B Z  Jos 23,16.

Z n a c z e n ia :  1. 'niosąc zabrać z  sobą, wziąć, 
ejferre, exportare : Iaco Jacub nye winosl do 
Swanska Maczeyewich rzeczy.. . chąsebną izeczą 
1414 K ai nr 453; Yaco do Nastczina domu nye 
wynyeszono dwnaczye (leg. dwunacie) cop szitha 
1416 K a i nr 527; Ze prziydącz w lankąn yego 
zlodzyeysky, yedno brzemyąn trawi vinyosl 
(quod... unum pondus... exportaret) Sul 95; 
Abi myonye pogrzebl w Egipczye, alye... abi 
mnyee winyosl s tey to szemye (ut... auferas 
me de terra hac) B Z  Gen 47, 30; Any winyesze- 
czye myosa gego na dwór (nec efferetis de carni- 
bus eius foras), any koszczy gego zlamyeczy<e> 
B Z  Ex 12, 46; Winyeszczye koszczy me odtoot 
(efferte ossa mea hinc) s soboo ib. 13,19; Przetos 
Moyzes vinyesze wszitki rosgi (protulit... virgas) 
z vidzenya bożego kv wszem synom israelskim 
B Z  Num 17, 9, sim. ib. Deut 24, 11, ca 1470 
M amLub 24; Precz nicz nye winyesesz (foras... 
ne efferas) szobo (leg. z sobą) B Z  Deut 23, 24; 
Gydzcze... na posrod Iordana a vinyescze
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ott0d kaszdy z vasz kamyen (portate... lapides) 
na swv pleczv B Z  Jos 4, 5; Winyesli (sc. synowie 
izrahelszczy) s posrotka dna iordanskego dwa- 
naczcze kamyenow (portantes... duodecim la
pides) ib. 4, 8; Vinyoswszi s stanv (auferentes 
de tentorio) przinyesli so przed Iozve ib, 1, 23; 
Vynyeschon efferebatur (ecce defunctus effere- 
batur filius unicus matris suae Luc 7, 12) 1471 
M am  K ai 272; Vynyesczye (Rozm  449: *vy- 
nyosczye) thy (sc. gołębice) stand (auferte ista 
hinc Jo 2,16)! EwZam  304; ~  lako Dobroslawa 
swoy posag s Czartcow wynoszla, czso gy była 
tamo poloszila, a nycz go tamo ne ostawyla 
1410 P yzdr  nr 308, sim. 1421 Kościan nr 1205; 
Jako Jan wynyoszl quinque marcas matris 
Katherine y wloszyl na ynszo *dyedzino 1410 
TPaw IV nr 1945; Iaco Margorzetha ny winosla 
stha grziwen ze Wtorkv do Thurska swego wyana 
1414 K ai nr 441, sim. 1418 Pozn nr 956, 1424 
Kościan nr 1250; Yaco Yandrey... Pawiowy, 
Derscze, Yadwidze ne wynosi s gych *domo 
panczy grzywen 1417 Pozn nr 929; Yaco Paweł, 
Potr y Macey ne wynesly Szechninego (leg. 
z Siechninego) domu... po wmarley rącze 
panczydzeszand grzywen 1418 ib. nr 951; Yaco 
Yandrey... ne wynosi penadzy... Pawlowich... 
y Dzersczynich, ale [a] wynosi yest penądze, 
czso szą dostały na yego dzeczy ib. nr 959; 
Yako gest Dobeslawa ne wynosla z otcziszny 
Gnewomirowey... czterdzesczy *grzywey szy- 
rokych grosszy do... Osszowa [dla] za wenecz 
ib. nr 1016; Yssze Szowka do szwego masza 
wnoszla osszem grzywen grossy do Kaisz 
poszagu a szaszo ne wyneszon 1420 Kai nr 759; 
Yako pany Burneta nye wynyosla dwustu 
grzywen... z pana Januszewego domu any gich 
obroczyla na Strzegowo 1423 K ai nr 696, 
sim. 1428 Pozn nr 1510,1434 ib. nr 1566; Yakom 
ja nye wynyosla dwudzestu a cztir grziwen 
s Slupy oczczisny Mycolayewe 1429 P yzdr  
nr 915.

2. *usunąć, wyrzucić, wypędzić, auferre, eicere : 
Przeto bog... wynese cze z przebitka twego 
(emigrabit te de tabernaculo tuo) FI 51,5, 
sim. P u l; Vinyeszesz zloscz s posrotky twego 
(auferes malum de medio tui) B Z  Deut 22, 24, 
sim. ib. 22,22. 24,7; Bodzecze wynyeszeni 
ss tey to zemye (auferemini ab hac terra) prze- 
dobrey B Z  Jos 23, 16; Kazał winyescz pasyeko 
precz z domv boszego... do dołu (efferri fecit 
lucum de domo domini... in convalle) Cedron 
B Z  IV Reg 23, 6; Winyescye wszitko nyeczistoto 
z swyocy (auferte omnem immunditiam de 
sanctuario) B Z  II Par 29, 5; Winyeszly z nyego 
(sc. kapłani z kościoła) wszitko nyeczistoto

(extulerunt omnem immunditiam)... Iosz to 
wzowszi sludzi koscyelny winyesly precz do 
potoka (quam... asportaverunt ad torrentem) 
Cedron ib. 29, 16.

3. na jawno wynieść *wyjawić, otwarcie wypo
wiedzieć, propalare, d i\u lgare: Pakli bodzesz 
nasz chczecz ogloszycz a to to rzecz na yafwno 
vinyescz (sermonem istum proferre in medium) 

i B Z  Jos 2, 20.
Wynikać f o r m y : praes. ind. 3. sg. wynika 

XV med. R  XXV 153; 3. p l. wynikają XV p. pr. 
R  XVI 345, ca 1470 M amLub 129; -  (bohe- 
m izm ) aor. a. imperf. 3. p l. wynikachu ca 1470 
M amLub 231; ~  praet. 3. p l. m. wynikały B Z  
Ex 38, 7.

Z n a c z e n ie :  'wystawać nad ja k ą ś  pow ie
rzchnię, sterczeć , e miner e, exstare : Vczy-
nyl... ołtarzyk, vlyaw cztyrzy pyerszczyenye... 
ku przewleczyeny u szerdzy..., które... przewlekł 
przes kr00gy, które na bocze<ch> oltarzowich 
winy kały (qui... eminebant) B Z  Ex 38,7; 
Winikachu (war. kal.: *wyschadaly) eminebant 
(quia supportabant porticus, quae ex illis emine
bant de inferioribus... aedificii Ezech 42, 5) 
ca 1470 M amLub 231; — *wyrastać, excrescere : 
Bluscze vynykayv edere serpunt (fluctuat hic 
denso crispata cacumine buxus, hic hederae 
serpunt, hic pampinus induit ulmos) XV p. pr. 
R  XVI 345; Qui (sc. homo) quasi fłos egreditur, 
vynyka, et conteritur (Job 14,2) XV m ed. 
R  XXV 153; Czo mv rogy vynikayą cornua 
producentem (placebit deo super vitulum novel- 
lum, cornua producentem et ungulas Psal 68, 32) 
ca 1470 M amLub 129.

Wynikły *wystający nad ja k ą ś  powierzchnię, 
sterczący , eminens, excelsus : Vynykle eminentes 
(cedro omnis domus intrinsecus vestiebatur 
habens tornaturas et iuncturas suas fabrefactas 
et caelaturas eminentes III Reg 6, 18) 1471 
M am  K ai 80.

Wyniknąć f o r m y :  praes. ind. 3. sg. wyniknie 
XV med. S K J  I 52, 1466 R  XXII 14, 1466 
R R p  XXII 19, XV p . post. R  XXIV 374; 3. pl. 
wynikną B Z  Gen 8, 5; ~  inf. wyniknąć XV med. 
R  XXV 158; — praet. 3. sg. m. wyniknął 1477 
M P K J  II 323; wynikł 1476 A K L it III 108; 
/. wyniknęła M W  73b; 3. p l. m. wyniknęli 1476 
A K L itR p  III 108; wynikli a. wynikły ca 1470 
M amLub 7; ~  part. praet. act. I I  cf. Wynikły.

Z n a c z e n ia :  1. *wydobyć się na powierzchnię, 
ukazać się, zjaw ić się, excrescere, exire, apparere : 
Potem dzeszotego myesyocza pyrwi dzen wi
ny kną (apparuerunt, M amLub 1: wynykly) 
wyrzchowye gor B Z  Gen 8, 5; Statim Ihus voce 
magna exclamauit dicens: Lasare, veni foras!
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Et statim prosiliit, wynykl, ligatus (statim 
prodiit qui fuerat mortuus Jo 11,44) 1476 
A K L it III 108; Factum est, post obitum Iude 
Machabei emerserunt, wyniknaly, vyszly, viri 
iniąui in omnibus finibus Israel (1 Mach 9, 23) 
1476 A K L itR p  III 108; ~  'wyrosnąć, excrescere : 
Arguit, exit, gl. id est egreditur vynykne, humo 
semen 1466 R  XXII 14; ~  przenośnie *urodzić 
się, naści, g ig n i:  Vynyknacz excrescere XV 
med. R  XXV 158; Et qui exsurget regcre gentes 
a ten, yensze vynykne s tey tho maczycze, rza- 
dzycz bądze pogaństwo (Rom 15, 12) XV med. 
S K J I 52; Eciam ipsa (sc . virgo Maria) prefigu- 
rata fuit per virgam..., de qua flos amenissimus, 
sc. Xc, descendit vyniknąl 1477 M P K J  II 323; 
Roszka Yesse, Anna szwyatha, sz nyego (sc. po
kolenia Dawidowego) wynyknąla M W  73b; 
Egredietur, wynyknye, virga de radice Yesse 
(Is 11, 1) XV p . post. R  XXIV 374.

2. *zginąć, zniszczeć, deficere, perire : Germi- 
na nulla ferens omnis mihi, gl. sc. Cristo, palmes 
inherens, fflammis impositus deficiat, gl. priuabi- 
tur vynykne, penitus 1466 R R p  XXII 19.

C f  Wynikły
Wyniszczyć 1. *uczynić bezwartościowym , nie

przydatnym  do niczego, exinanire, consum ere: 
Euacuare vyprosznycz, vynysczycz ca 1500 
Er z  126; Vynysczycz exinanire ib.; Vynysczycz 
exinanescere ib.

2 . *zadać wielkie stra ty , zrujnować (kogoś), 
delere, per d e r e O chtoro poszego na mo 
Raczibor zalowal, to on mne winisczil 1402 
K sM az  I nr 176.

3. * zwieść, podejść, oszukać, decipere, fa llere*: 
Frustrare, id est decipeie vel fallere vel vynys- 
czycz ca 1500 Er z  126.

Wynorzyć się cf. Wynurzyć się
Wynosić f o r m y :  praes. ind. 3. sg. wynosi 

1493 GlAug 125; ~  praet. 1. sg. m. wynosiłem 
1472 Z apW arsz nr 1353; -m wynosił 1403 
K sM az I nr 350, 1405 ib. nr 615, 1428 Z apW arsz  
nr 2878, 1435 K sM az  III nr 1037; (ja) wynosił 
1396 TPaw III nr 3934, 1396 TPaw IV nr 5347; 

/. ja wynosiła 1470 Z apW arsz nr 1331; 3. sg. m. 
wynosił 1398 TPaw IV nr 5921, 1404 ib. nr 2366, 
1407 K ai nr 288, e tc .; f . wynosiła 1402 K sM az I 
nr 197, 1439 ZapW arsz nr 885, 1475 TymProc 
237; 3. pl. m. wynosili 1395 TPaw III nr 3781, 
1395 TPaw IV nr 5190, B Z  II Par 34, 14; -  
condit. 3. sg. m. -by wynosił Sul 33; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. wynoszono 1412 
K sM a z  I nr 1897.

Z n a c z e n ia :  1. *niosąc zabierać ze  sobą (naj
częściej o cudzej własności), efferre, exportarey: 
Sicut ego ne uinosił traui pro media marca 1396

TPaw IV nr 5347, sim. 1396 TPaw 111 nr 3934; 
Quod Albertus wynosyl *Krzesony furtiue 
fenum... de prato 1398 TPaw IV nr 5921; 
Iacom ia ne winoszil Racziborowi trzech cop 
rszi s gego gumna 1403 K sM az I nr 350, sim. 1435 
K sM az III nr 1037; Quod Miscislai nuncius non 
exportauit vlg. vinossil furtiua re valoris marce 
ad domum Laurencii 1404 TPaw IV nr 2366, 
sim. 1407 K ai nr 288,1413 K sM az I nr 2028,1428 
Z apW arsz nr 2878, 1467 ib. nr 1286; Yaco do 
mne ne winossono *Bartholomeowich rzeczi 
za copo siło 1412 K sM az I nr 1897; Jako moya 
czelacz sz Maczeyowa gumna nye vynosila za 
kopą 1439 Z apW arsz  nr 885, sim. 1475 Tym 
Proc 237; Pyotr przyczągnąl lana kv sząndv 
rzeknącz, aby psczoly... gego... szlodzeyske 
do swego domv vinosil (quod... ad domum suam 
deportasset, D zia ł 22: kako... donyosl) Sul 33; 
Gdisz winosyly pyenyodze (cum efferrent pecu- 
niam), które bili wnyesyoni do koscyola bożego 
B Z  II Par 34,14; Yako ya nye vynoszylą... 
s gunya (pro gumna) szytha 1470 ZapW arsz  
nr 1331; Nye wynossylem syana *brzemyun... 
s łąky kxądza byskupovey 1472 ib. nr 1353; ~  
Iaco mne Pawłowa czel(adź) winoszila loko 
iego k<azanim> *choszebno reczo 1402 K sM az I 
nr 197; Yacom ya ne winoszil Luthkowy lanky 
brzemenem 1405 ib. nr 615, sim. 1428 Z apW arsz  
nr 2878; ~  Quia proficientes provehit, vinoschy, 
facta est navis tutele et salutis 1493 GlAug 125.

2. * wyjawiać sekrety, rozpowiadać nieupoważ
nionym, dim lgare, pro ferre : Cum Climo... 
vituperauit Niconem... et alios fratres ipsius..., 
quod... essent proditores secretorum ciuitatis 
et ipsam seriem consilii eorum aliis nunciarent 
et seu reuelarent vlg. vynosily 1395 TPaw III 
nr 3781, sim. 1395 TPaw IV nr 5190.

Wynożnąć *wyciągnąć z  pochwy, evaginare : 
Wynosznę (FI: wymo z noszen) myecz moy 
(evaginabo gladium meum Ex 15, 9) Puł 
Moys 10.

(Wynurzyć się) Wynorzyć się *ujawnić się, 
ukazać się, zostać ujawnionym, apparere, in lucern 
proderey: Si alique littere fuerint reservate super 
eadem bona per quamcunque personam, tales 
littere dumcunque emerserint vlg. gdiby ssye 
vynorzily, debent fore in subsidium Georgio
1455 A G Z  XIV 439; Tales omnes (sc. litterae) 
dum emerse fuerint vlg. wynorzyliby sya, 
tales debent fore in subsidium ipsi... Gregorio
1456 A G Z  I I 146; Si Stanislaus reservaret aliqua 
iura seu literas super hoc et emerse fuerint al. 
vynorziliby ssye, tales debent fore in subsidium 
Heduigi 1456 A G Z  XIV 471.

Wyobcować 'wyłączyć, usunąć z  jak ie jś  współ-
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noty, wykląć, excludere, excom m unicare, : Ktoś 
podwvdnyv iadlbi yo (sc. obiatę), viopczowan 
bodze (profanus erit) abesz miłości winyen B Z  
Lev 19,7; Execratis vyobczovanym aut *odswyan- 
czenym (timidis autem et incredulis, et exsecra-
tis_, pars illorumerit in stagno ardenti igne et
sulphure Ap 21,8) 1471 M am K al 309.

Wyobrazić f o r m y : praet. 3. sg. m. wyobraził 
XV in. R  XXIII281,1425 PFRp V 33, Rozm  303; 
/. wyobraziła 1468 A G Z  XV 96; ~  part. praet. 
pass. h. sg. f .  wyobrażona 1477 A G Z  XV 196; 
ac. sg. f .  wyobrażoną XV med. ZabUPozn  126, 
M W  gl. 67; ~  pracs. pass. 3. p l. wyobrażony są 
XV med. M P K J  V 430. 432; -  praet. pass.
3. s g .f . była wyobrażona Rozm  831; neutr. było 
wyobrażono Rozm  9.

Z n a c z e n ia : 1. 'przedstaw ić czyjś wygląd, 
postać, ukazać, alicuius imaginem describere, 
effigiem form are': Apprehendat igitur ąuilibet 
hoc, ut totus (sc. Christus) cuilibet figuretur, 
viobraszil, in corde XV /w. i* XXIII 281; Te, 
g/. sc. beatam virginem Mariam, lignum vite... 
parituram flores amigdalum signauit, gl. mani- 
festauit, prefigurauit wiobraszil, Gabriel 1425 
PFRp V 33; Fideliter a ąuolibet Christiano est 
credendum Sanctam Trinitatem, quam in scrip- 
turis Veteris et Noui Testamenti clare invenit 
exemplatam wyobraszoną M W  gl. 67; Vzyaws- 
chy myły Iesus oną podvyką y przydknąl kv 
oblyczv svemv. Tako obraz my lego Iesucrista 
vyobrazy 1 szye na onem rąbku Rozm  303.

2. w pass. 'być sym bolizowanym , per allego- 
riam, symbolum describi' : Przes opyekadlnyky 
panowye swyetszsczy y kosczyelny... a przes 
przystań weszczye praw(d)y wyobrazzony so 
(per gubeinatores domini saeculares et eccle- 
siae... et per portum introitus veritatis designan- 
tur) XV med. M P K J  V 430, sim. ib. 432; Ipsa (sc. 
beata virgo) enim significata est per illam Judith 
formosam viobrazono XV med. ZabUPozn 126; 
Acz tha korona była tarnova, vschakoz była 
vyobrazona przez koroną zlothą Aaromavą 
(pro Aaronovą) Rozm  831.

3. 'zaopatrzyć znakiem , oznakować, insignire, 
signare : Coroną slotha na glovye yego vyobra- 
zenya (pro  vyobrazona) snamyenyem svyątosczy 
(corona aurea super mitram eius expressa signo 
sanctitatis Ecclus 45, 14) Ro~m 831.

4. 'nadać k sz ta łt, ukształtow ać, uformować, 
form are, in form am  r e d i g e r e Kyed[z]ysch [...] 
to czyalo svyątą (leg. święte) było vyobrazono 
(cum per mundanam animam iam organizatum 
esset hoc corpusculum et vivificatum)..., dvch 
syyąthy stąpyl (leg. zstąpił) Rozm  9.

5. *określić, wymienić, nominare, denominare':
S ło w n ik  s ta ro p o lsk i X

Katherina... Michaelem in primo termino 
condempnavit iuxta citacionem et in eadem 
citacione non denominavit al. nye wyobrazyla 
nec descripsit, quod ipsum Michaelem posset 
in primo termino condempnare 1468 A G Z  XV 
96; Domine iudex, in libro ego habeo, pro quo 
cittatum est al. ocz pozwano, et summa in libro est 
tacta et descripta al. vyobrazona, que summa 
cum cittacione concordat 1477 ib. 196.

Wyobraźnie 'pod względem kszta łtu , wyglądu, 
similitudine, form a  : Figuraliter, wyobrasznye, 
homini sis (sc. tu, simia) conformis plus omnibus 
1436 R  XXIII 277.

Wyobraźność 'obraz, przedstawienie, wyobra
żenie, effigies, imago, figura : Quoniam structura 
viarum ymagine pieta, viobrasznosczą, verum 
similitudinibus palacium virtutis ostenditur, eo 
quod ex naturalibus, animalibus, moribus et 
proprietatibus eorum, quasi de viuis ymaginibus, 
humane vite quantitas exemplatur vyobrasza 
(się) 1436 R  XXIII 276; Nonne mutari celestis 
facies, gl. imago, efigies viobrasnoscz, non 
videtur, ut rapidissima regularitate defertur? 
1436 R R p  XXIII 277.

Wyobrażać 1. *przedstaw iać, ukazywać, de- 
monstrare, ostendere, exponere' : Quatuor, gl. 
sc. evangeliste, describunt isti quadriformes actus 
Christi et figurat, gl. exponit, describit wyobra- 
sza,... quemquem sua formula 1425 PFRp 
V 33; Quoniam structura viarum ymagine pieta, 
viobrasznosczą, verum similitudinibus palacium 
virtutis ostenditur, eo quod ex naturalibus, 
animalibus, moribus et proprietatibus eorum, 
quasi de viuis ymaginibus, humane vite quantitas 
exemplatur vyobrasza (się) 1436 R R p  XXIII 
276; Immaculate virginis ab originali peccato 
preseruacio prefigurabatur, viobraza sye nam, 
in illis verbis benedicte Trinitatis XV med. Z ab
UPozn 128; Tercio figurata est (sc. Maria), 
viobra(ża) sya, per rosam ib. ; Wyobraża mowna 
rzecz depingitur verbositas XV p. post. JA 
XIV 485.

2. 'oznaczać, być sym bolem , indicare, signifi- 
care ( ? ) :  Vyobraszalo significabat XV med. 
R  XXV 152.

Wyobrażanie 1, 'kszta łt, postać, wygląd, 
figura, fo rm a ': Wiobrazanie figura (fac... fron
tem locumque cordis crucis figura signet) 1444 
R  XXIII 304; ~  na wyobrażanie 'pod postacią , 
sub specie': In signum, na snama, vel in figuram. 
na wyobrasanye, huius mense legitur XV med. 
GIWroc 39r.

2. 'formuła, ustalony tekst, form ula , certa  
ąuaedam verba sollem nia': Et ideo salvator 
instituens hoc sacramentum, pro forma, wyo-
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brasane, adiunxit: in remissionem peccatorum 
XV m ed. GIWroc 48v.

3. *oblicze, tw arz, fa c ies , vultus': Ezechiel 
propheta vidit ąuatuor facies vlg. czworo 
wyobraszanye XV p . p o s t. GIKórn II 190.

4. 'opinia, nauczanie, opinio, doctrina ( ? ) :  
Secundum ecclesie reputacionem wyobraszanyv 
XV merf. R  XXV 155.

Wyobrażenie f o r m y : n. sg. wyobrażenie 1444 
i* XXIII 309, XV wcrf. R  XXIV 351, 1451 
jR XXII 41, etc.; ~  g . sg. wyobrażenia 1425 

V 33, ca 1430 GIKazB I I 18, XV med. R R p  
XXIII 279, e tc .; ~  ac. sg. wyobrażenie XV med. 
S K J I 121, XV med. ZabU Pozn  128, XV p . post. 
GIDom  66, e tc .; ~  i. sg. wyobrażenim FI i Pul 
44, 3, XV med. M P K J  V 431, XV med. R  XXV 
160, etc.; ~  l. sg. (w) wyobrażeniu XV med. 
S K J  I 104, XV p . post. R R p  XXV 181, Rozm  29, 
etc.

Z n a c z e n ia :  1. *k sz ta łt, postać , wygląd\
fo rm a , fo rm a , figura , imago, effg ies : Forma 
formauit figurarum, g/. ymaginum wyobrasze- 
nya, formas, g/. facies, ewangelistarum 1425 
PPPjP V 33; Dyabolum fortem facit nostra 
negligencia, non sua potencia. Et dicitur fortis, 
armatus, id est inultis spiritualibus, rodzaya 
wyobraszena grzecho(w), plenus ca 1430 G7- 
XazP II 18; Veniente habitu cedit vmbra kędy 
przysschla pewnoscz, przesschla figura, wyobra- 
szenye vel sznamą XV med. R  XXIV 351; Thym 
viobraszenym ea imagine XV med. R  XXV 160; 
Hec autem omnia (in) ffigura contingebant 
illis, gl. sc. nostri przygadzalo sze gym wyobra- 
zenyv (leg. w wyobrażeniu) gynschych rzeczy, 
thogest nassz (I Cor 10, 11) XV med. S K J  
I 104; Forma, vyobrazene, scripture et 
modus scribendi 1456 ZabUPozn  97; At- 
tendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos 
in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt 
łupi rapaces (Mat 7, 15), eo quod sub specie, 
pod vyobrazenym, paupertatis homines humiles 
decipiunt XV p . post. R  XXV 181; Semetip- 
sum exinaniuit (sc. Iesus), fformam serui, 
wyobraszene (GIKazB  II 86: pythel, R  XXV 
155: obrasz, M W R p  gl. 66: vzdraz) szlu- 
gy, szwego czala, accipiens (Phil 2, 7) XV 
ex. S K J  I 80, sim. XV p . post. R  XXV 174; 
Vyobrazenye effigies ca 1500 Erz 126; Figura, 
id est forma vyobrazenye, xstalth ib.; Duch 
svyąthy stąpyl (leg. zstąpił) z nyeba v goląby- 
czem odzyenyv, to yest vyobrazenyv (in cor- 
porali specie columbae) Rozm  191, sim. ib. 29. 32. 
193; Pokazał szye był (sc. szatan) ve czloyye- 
czym vyobrazenyv ib. 198; Czczyenye o... 
obrazye, który vczynyl centvrio na pamyecz

Iesucristovą y na podobnoscz yego syyatego 
yyobrazenya ib. 224; Tocz yest czyalo moye, 
ktorez pod wyobrazenym chleba vydzyczye 
ib. 542; ~  Wpoyone viobrazenye impulsus 
asus (qui małe plaustra regens, ruit instar 
fulminis imo, qualiter impulsus gelidis aquiloni- 
bus asub, gl. illa impressio) 1451 R  XXII 41;~  
'piękny wygląd, uroda, piękność, form ositas, 
pulchritudo : Vropny wiobraszenym nad sini 
ludzske (speciosus forma prae filiis hominum) 
FI 44, 3, sim. Pul; Ad primum dico, quod in 
premissis verbis tangitur decor formositatis 
viobra[za]zęnyą XV med. ZabUPozn  125; Beata 
virgo est decore formositatis viobrazenym ib.; 
Sed tibi, gl. sc. dumo, deformem tribuunt 
spineta, gl. congregacio spinarum, figuram, 
gl. pulchritudinem vyobraszenye XV p . post. 
P F  III 286.

2. *sym bol, alegoria, parabola , symbolum , 
allegoria : Słowa matczyna kv dzyewyczy pod 
wyobrazzenym dzywnym (sub figura mirabili) 
o yednem byzkypye XV med. M P K J  V 431; 
Sunt, gl. discipuli, lumina, quorum ffulget 
doctrina, signum, gl. id est nobile signum szla- 
chathnye vyobraszenye, regale triumphi XV 
p . post. P F  III 288; Pothym vydzyany trzy 
sloncza na nyebye a ty szye zeschły v gromądą 
y vczynylo (pro  vczynyly) yedno sloncze. To 
szye nam [...] znamyenvye dvchovnye wyobraze- 
nye boga v troyczy yedynego (quod nobis... 
yidetur assignare unius dei trinitatis mystice 
figuram) Rozm  12; ~  Secundo probatur per 
figuras, yiobrazenye, VeterisTestamenti XV med. 
ZabU Pozn  128; Pytały yego (sc. licemiernicy 
św. Jana) o Helyaszy.. a o Helyaszy (pro Hely- 
zeuszy), yze v tych dw (leg. dwu) mynąla figura 
albo yyobrazenye Iesucrista (pro  kr sta, in his 
duobus praecesserat figura baptismi) Rozm  
185.

3. *wizerunek, podobizna, obraz, imago, simu- 
lacrum : Sapiencia constitutus est dominus, homo 
namque participio sapiencie ex diyina ymagine, 
gl. ex similitudine dei wyobrazenya, decoratus 
XV med. R R p  XXIII 279; Si celum te vocem, 
alcior es, si matrem gencium dicam, precellis, 
si formam dei, wyobraschenym (R  XXV 265: 
*wyobrzadzenym) bożym (GIWroc 106 v: obra- 
szem), apellem, digna es XV med. SK J  V 277; 
Exi, immunde spiiitus, ab hac imagine, wyobra
zenya, dei XV p. post. GIDom 11; Christus... 
impressit ei (sc. Veronicae) formam, wyobra- 
zenye, sui wltus XV p. post. Kalużn 276; Venite 
et yidete deum in effigie, wyobrazenyy (leg. 
w wyobrażeniu) hominis XV p . post. R R p  
XXV 181; Primo quia habuit similitudinem
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WYOBRAŻENIE WYPAŚĆ 515

dei vlg. *viobresene, sive faciem XV p . post. 
Sob III 348.

4. 'wzór, p rzyk ła d , exemplum, exem plar*: 
Wy obraszienie forma (haec est Martha, exemplum 
piorum et forma activae vitae) 1444 R  XXIII 
309; Imitatores mei estote et obseruate eos, 
qui ita ambulant, sicut habetis formam nostram, 
gl. id est ymaginem wyobrazenye, wzraaz 
(GIJag 102: prziclad) lycza naszego (Phil 3, 17) 
XV med. SK J  I 121.

5. 'formuła, ustalony tekst, form ula, certa 
ąuaedam verba so llem n id : Baptismi forma hec 
est: Ego te baptiso..., et hanc formam, wyobra
zenye, non licet mutare XV p. post. GIDom 66.

6. 'figura retoryczna, figura dicendi : Alye 
czemv myły Cristus Yvdascha zovye przya- 
czyelem szvym, kyedysch yest nyeprzyaczyelem 
yego? Myny szye, yze to rzeki... przevrotnye, 
przez vyobrazenya, tey ffiguri {pro vyobrazenye, 
tą ffigurą) antifresim, która yesth, kyedy gynye 
movyą a nye {pro yne) rozvmyeyą Rozm  618.

Cfi Wyobrazić 3.
Wyorać 'pługiem orząc pociąć ziemię na skiby, 

przygotow ać p o d  zasiew, zaorać, terram aratro  
arare, exararei : lako praue wioral zwe praue 
a ne wganal w Alzboczinu niwa 1405 SK J  III 196; 
Yacom tą lanka cupil w Gnewomira... a Gne- 
womir my gą wyoial 1417 Pozn nr 925; Jaco 
Jan... ne dal wy oracz sta y osmydzessand 
zagonow na Trzebyny Borcoui..., nisli czsso 
orał, to orał na swem na prawem 1423 Kościan 
nr 1003; ~  o przywłaszczeniu cudzej m iedzy  
p rzez  j e j  zaoranie, agrum alienum arando ingredi: 
Czso na mo Regnolth zaloval o medzo, *tem- 
yem ne wioral *plukem 1405 K sM az I nr 550; 
Jacom ya nye wioral Marcinowi *nyedze 1427 
Z apW arsz nr 2727; Eze Zemak nye wioral 
Marcinowi myedze ib.

Wyostrzenie 'uczynienie ostrym , naostrzenie, 
actus exacuendi, acutum faciendi : A teisione 
framee domini principis et oth wyostrzenya 
eiusdem framee... dedi XII denarios Ungari- 
cales 1500 ZsigBud 40.

Wyostrzyć 'uczynić ostrym , naostrzyć, acutum  
facere, exacuere : Wyostrzono exacuetur (si 
retusum fuerit ferrum..., multo labore exacuetur 
Eccles 10, 10) ca 1470 M amLub 144.

Wypalić 'zniszczyć, strawić ogniem, combu- 
rere : Dom pogrzebni oczcza mego opusczon 
gest a broni gego wipalyoni ognyem (portae 
eius combustae sunt igni) B Z  Neh 2, 3; Vypali- 
lem {war. lub.: yypalim) excoquam (excoquam 
ad purum scoriam tuam Is 1, 25) 1471 M am - 
K al 181.

Wyparzyć 'wyrzucić, usunąć, excutere, eicere :

Angelus domini descendit cum tribus pueris in 
fornacem et excussit, *whyparzil {M amLub 236: 
wyrazyl, R  XXV 179: vypadzyl), flammam 
ignis de fornace (Dan 3, 49) XV med. R  XXIV 
359. ~  M ożliwa też  lekcja whypaczil, leg. wy
pędził.

1. Wypaść 1. 'szybkim  i mimowolnym ruchem 
wysunąć się z  czegoś, wylecieć, excidere, elabi : 
Głowa my sza wkoło toczy, sz nyey chcza 
yypascz oczy De m orte w. 371; Tey noczy 
stary korab Nogyego... dal svyadecztwo svyate 
troycze..., bo szą sz nyego, s tego ysnego 
korabya, vypadly trzy drzewa (ex ea tria ligna... 
viruerunt), pvsczyly odmlodzy... y dały ovocz 
Rozm  71.

2. 'odpaść od czegoś, stracić z  czym ś kontakt, 
ab aliąua re excidere, desciscere : Excidatis 
byscze nye wypadły (custodite, ne insipientium 
errore traducti excidatis a propria firmitate II 
Pet 3, 17) ca 1470 M amLub 306.

2. Wypaść f o r m y :  inf. wypaść 1426 Kai 
nr 932; ~  praet. 1. sg. m. -m wypasł 1405 
K sM az I nr 615a, 1427 ZapW arsz nr 2745, 
1428 ib. nr 2889, etc.; -m wypasłem 1470 
Z apW arsz nr 2943. 2944; 3. sg. m. wypasł 1416 
ArchTerBiec la 54, 15, 1428 ArchCastrCrac 
III 132, 983, 1437 Z apW arsz nr 532, etc.; 
f .  wypasła 1439 Z apW arsz nr 886; 2. p l. m. wy
paśliście 1421 ArchCastrCrac I 629, 1526; 3. pl. 
wypasły 1427 ZapW arsz nr 2757; m. wypaśli 
1446 A G Z  XIV 222.

Z n a c z e n ie :  'wegnawszy bydło (owce, konie, 
świnie) na cudze pole pozw olić mu zjeść z  niego 
plony (u ży tk i) , depascere, agrum (pratum, sil- 
vam) alienum pecudibus (eąuis, suibus) suis 
pascendo absumere : Yacom ya Luthkowy ne 
wipasl lanky 1405 K sM az  I nr 615 a, sim. 1427 
ZapW arsz nr 2745, 1428 ib. nr 2889, 1457 
ib. nr 1112, e tc .; Johannes... citauit Jacussium... 
pro eo, quia yipasl rappas et fecit sibi dampnum 
1416 ArchTerBiec la 54, 15; Prorogatur terminus 
primus... pro eo, quia pauistis silwam domine 
Newarowsska vlg. wipasslisscze vestris scrofis 
1421 ArchCastrCrac I 629, 1526; Y<a>kom 
swymi (leg. z swymi) kmeczmy ne by<e>szal 
na Dobcowa dzerszawa anym kmeczem kaszal... 
lak wypascz 1426 K ai nr 932; Eze moye dwoye 
dzeci nye wipasli Viszcowa prosa siło 1427 
Z apW arsz nr 2757; Prandotha... actor cum 
Jaskone... habent terminum primum... pro eo, 
quia sex cappecias siliginis... ipsius cum pecco- 
ribus et peccudibus suis... depauit violenter vlg. 
yipasl 1428 ArchCastrCrac III 132, 983; *Jacoy 
ya nye wypasł Andrzeyowy lanky szamowthor 
szylą 1437 ZapW arsz nr 532; Dobyeslawa
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Voyczechowy nye vypasla lanky gwalthem 1439 
ib. nr 886; Nobilis Petrus... nobiles Iohannem 
et Petrum... pronunciavit in isto toto, sicut 
cittacio canit al. pomavya, quia supereąuita- 
verunt sibi Petro Braniczski per granicies... 
in tenutam ipsius... et ibidem sibi depaverunt al. 
vipasly pratum 1446 A G Z  XIV 222; Acz syąn 
przigodzy, gdi nyektori czlowyek, poswaph 
drugyego do sandv, bandzye nayn zalowal, 
kako zytho yego... gwałtem vipasl (quod fru- 
menta sua... yiolenter depasceret) Sul 94; Ysze 
Andrzey nye przyechal na gymyenye Myco- 
layowo szamotrzecz any wypasł lak yego konmy 
swymy 1464 Z apW arsz nr 1245, sim. 1437 
ib. nr 532; Jakom ya ssamotrzecz gwalthem nye 
vipasslem... gymyenya Micolayowego 1470 ib. 
nr 2944, sim . ib. nr 2943.

Wypchać 'wyrzucić pchając, wypędzić skądś 
kogoś siłą, tu kazać pobiec, wysłać, expellere, 
vi eicere, hoc loco m ittere \ Franciszka Marek 
wipchal, by tho wedzecz dal Jad<widze> XV in. 
CyzPłoc.

Wypchnąć 1. 'wyrzucićpchając, wypędzić skądś 
kogoś siłą, expellere, vi eicere’: Iacom ia Iacuba 
wipchnol s domu, a on po wipchnenu Simana 
kyem bil 1406 K sM az  I nr 772.

2. *usunąć kogoś z  jego  posiadłości, aliąuem 
( ex  possessione) expellerc, extrudere>: Tunc tua 
mater se intromisit vlg. wrzuciła et sic ego 
ipsam citaui et iure ipsam extrusi vlg. wipchnal 
1407 Piek  VI 326; Thy (sc . dziewki) obykly 
są striyowye... chowacz na then konyecz..., 
yszby ge... sz dzedzyn *vipchnyly (quod ipsas... 
de hereditatibus excludant) Sul 76.

Wypchnienie * wyrzucenie p rzez  pchanie, wypę
dzenie skądś kogoś siłą, expulsio, actus aliąuem  
vi pellendi foras : lacom ia Iacuba wipchnol 
s domu, a on po wipchnenu Simana kyem bil 
1406 K sM az I nr 772.

Wypełniać, Wypełniać się 1. 'wykonywać coś 
nakazanego, explere, exseąux : Przykazanye bose 
uczynky vstavyczne vypelnayacz (praecepta dei 
factis cotidie adimplere) XV ex. S K J  I 144.

2. wypełniać się 'odbywać się, fieri, compleri’ : 
Non aliam ob culpam Bacho caper omnibus 
aris ceditur et veteres ineunt, wypelnyaly szye, 
proscenia ludi XV ex. YergGeorg 87.

Wypełnić, Wypełnić się f o r m y : praes. ind.
2. sg. wypełnisz B Z  Deut 24, 8. 26, 12. I Par 
17, 11; 3. sg. wypełni B Z  Tob 4, 5; ~  inf. wy
pełnić 1452 Z apW arsz nr 906, B Z  Judith 6, 5, 
ca 1500 Er z  126; ~  praet. 3. sg. m. wypełnił 
1424 K sM az II nr 599, 1452 Z apW arsz nr 906, 
B Z  Ex 38, 22. Deut 32, 45; /. wypełniła B Z  II 
Par 29, 28; neutr. wypełniło ca 1500 GIGn 59; ~

p lą p e rf 3. p l. m. byli wypełnili B Z  II Par 23, 8; 
~  part. praet. act. wypełniw B Z  Ex 12, 41; 
wypełniwszy B Z  Judith 6,16. 20, EwZam  296; ~  
part. praet. pass. I. p l. m. wypełnionych XV med. 
S K J \  269; ~  fu t. pass. 3. p i f .  będą wypełnione 
XV ex. S K J  I 144.

Z n a c z e n ia :  1. 'wykonać coś, dokonać czegoś 
(nakazanego, poleconego) ,  doprowadzić do skut
ku, dokończyć, explere, exsequi, complere : Tycz 
soo nastroge stanowe szwyadzeczstwa..., które 
Beseleel... boszym przez Moyszesza przykaza
nym wipelnyl (quae... compleverat) B Z  Ex 38, 
22; Vczinisz, czoszkoli navczo czo kapłani..., <i> 
pilnye vipelnisz (imple sollicite) B Z  Deut 24, 8, 
sim. ib. 26, 12; Przydoocz Moyzesz... vipelnil 
ty to wszitki rzeczi (complevit omnes sermones) 
ib. 32, 45; Uczinyly sludzi koscyelny..., czso 
bil przikazal Ioyada byskup..., a przichodzily 
po rzodu sobotnem s timi, ktorzi ivsz biły 
wipelnyly soboto (qui compleverant sabbatum) 
B Z  II Par 23,8; Modlenye lyvd<a> ku bogu wipel- 
nywszi (oratione populorum completa), ioly 
syo cyeszicz Achiora B Z  Judith 6, 16; Wezvaw 
wszech kapłanów społu, wipelnywszi post (ex- 
pleto ieiunio), pokarmyly syo ib. 6, 20; Tho 
thy szą navky dvchowne, kthore gdy bądą oth 
nasz... vypelnyone (quae cum fuerint a nobis... 
adimpleta)..., ona zaplata nam oth pana bogą 
bądzye zaplączona XV ex. S K J  I 144; Vypel- 
nycz exequi ca 1500 Erz 126; ~  wypełnić się 
'dokonać się , compleri, fie r i’ : Gdisz wszitek 
zastop modły 1 syo bogu, spyewaci... biły 
w swem rzodu, az syo obyeta wipelnyla (donec 
compleretur holocaustum) B Z  II Par 29, 28; 
Groza, iasz twarz two posyadla, otydzi ot 
cyebye, acz mnysz, yze ta słowa ma nye mogo 
syo wipelnycz (si verba mea haec putas impleri 
non posse) B Z  Judith 6, 5; Vypelnylo <się> 
consummatum est(Jo 19, 30) ca 1500 GIGn 59; 
Yako myły Cristus vyązan zelaznymy *vrzą- 
czyaczmy, aby szye pyssmo vypel<niło> Rozm  
653.

2. (o czasie, de tem pore) 'upłynąć, minąć, 
decurrisse, effluxisse’ : Consumatisque diebus 
(sc. festis), vypelnyonych (EwZam  296: vypel- 
nyvszy dny, Rozm  143: yako szye popelnyiy 
dny), cum redirent, gl. sc. Maria et Ioseph, 
remansit puer Ihus in Irlm (Luc 2, 43) XV med. 
S K J  V 269; Przybiwanye synów izrahelskich, 
czso soo bili w Egipczye, bilo gest trzysta lyat 
y trzydzeszczy, ta wipelnyw (quibus expletis), 
wiszedl gest... sboor... z szemye egipskyey B Z  
Ex 12, 41; ~ wypełnić dni, wypełnić czas 
żywota 'umrzeć, mori, obire’ : Gdisz wipelnysz 
dny twe (cumque impleveris dies tuos), abi
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szedł ku oczczom twim, wzbudzę syemyo twe 
po tobye B Z  I Par 17, 11; Przeto gdisz y ona 
(sc. mać twa) wipelny czas ziwota swego (cum... 
compleverit tempus vitae suae), pochowasz 
10 pole mne B Z  Tob 4, 5.

3. *dać (coś komuś) lub dokonać czegoś na 
m ocy wyroku sądowego, ex iudicis sententia 
(aliąuid alicui) dare vel efficere : Eze Micolay 
oth Woythka o the krziwde wstał, esze yemu 
trzeczey roley s pełna ne vipelnil 1424 K sM az  II 
nr 599, sim. ib .; Eze mnye Micolay nye wypełnił 
trzecyey cząscy w oczczyznye, jako mnye jedna- 
cze s nym vjednali pod zacladem dwdzyesthu 
{leg. dwudziestu) kop 1452 ZapW arsz nr 906; 
Jako ja thak viednal, ze Micolay wypelnicz 
myal Sdzeszkovi trzeczyą cząnscz w oczczyznye 
pod dwyemadzestoma kop zacladu a nye wy
pełnił ib., sim. ib.

Wypełnienie f o r m y :  n. sg. wypełnienie ca 1500 
Erz 126; ~  g. sg. wypełnienia 1498 M acPraw  
VI 275; ~  ac. sg. wypełnienie 1474 Z apW arsz  
nr 1369; ~  /. sg. (po) wypełnieniu 2?Z IEsdr 9,1.

Z n a c z e n ia :  1. *wykonanie czegoś, exsecutio, 
effectw : Po wipelnyenyv tich rzeczy (postąuam 
autem haec completa sunt) przistopyly ku mnye 
ksyoszota B Z  I Esdr 9, 1; Vypelnyenye execucio 
ca 1500 Erz 126.

2. wypełnienie urzędu ziemskiego * spełnienie 
powinności wynikających z  umowy m iędzy panem  
a kmieciem , exsecutio munerum, quae domino 
a cmethone ex  comentu debebantur*: Yakom 
ya nye pobrał chroszthu rąbionego robothy 
jego gwalthem..., kthory narządzyl byl dla 
plothow o vypelnyenye vrzandu zyemszkye(go) 
1474 Z apW arsz nr 1369.

3. (o  ustalonej kwocie pieniędzy, de certa 
pecuniae summa) 'wypłacenie bez reszty , do 
końca, solutio, exsolutio': Od kazdei kopi 
(sc. długu) zapisvyą... czinsze... na kazdi rok 
sescz groszy, a thak biwa placzono zawzdy as 
do wipelnienya svmmi glowney (usąue ad solu- 
tionem sexagenae) 1498 M acPraw  VI 275.

Wypęczyć cf. Wypuczyć
Wypędzać f o r m y :  praes. ind. 1. sg. wypę- 

dzaję Rozm  419; wypędzam D e morte w. 386, 
Rozm  299 ; 2. sg. wypędzasz Rozm  219. 292;
3. sg. wypędza FI I Prol 8, 1466 RR p  XXII 27, 
ca 1500 Pieśni W ład  179, etc.; 3. pi. wypędzają 
XV p. post. PFRp III 290; ~  imper. 2. sg. wy
pędzaj Rozm  219; 2. pl. wypędzajcie Rozm  
308; ~  part. praes. act. adi. wypędzając Rozm  
371; ~  inf. wypędzać XV ex. P F  V 25, Rozm  
230; ~  fu t. 2. sg. m. będziesz wypędzał Rozm  
646; 3. pl. m. będą wypędzać Rozm  299; ~  
praet. 1. sg. m. -m wypędzał 1405 K sM az  I

nr 493; 3. sg. m. wypędzał Rozm  371; ~  condit.
1. sg. m. -bych wypędzał Rozm  299; 3. sg. m. 
by wypędzał Rozm  715. 749; 3. pl. m. -by wy
pędzali Rozm  202.

Z n a c z e n ie :  'zmuszać do odejścia, usuwać, 
wyganiać, też przenośnie, expellere, eicere, etiam  
translate: Yacom ya Reczibora ne *wipan- 
czal... gwałtem sz mego domu 1405 K sM az I 
nr 493; Quos, gl. sc. vespertiliones, primit, 
gl. propellit vypądza, aurore lux oriente die 
1466 RRp XXII 27; Sz gaszy thesz vypa- 
dzam [...], pyerze davam na poduszky D e morte 
w. 386; Etiam debent (sc. clerici) vitare illa tria: 
malam domum, neąuam mulierem et magnum 
fumvm. Iuxta dictum cuiusdam metriste: fumvs, 
mulier neąuamąue stillicidia, ista tria expellunt, 
wypandzaya, nos de domo propria XV p. post. 
PFRp III 290; Wypądzacz expellere XV ex. 
P F  V 25; Nye bądzyesch vyączey... czud 
czynycz... any nass daley bądzyesch s naschego 
kosczyola vypądzal Rozm  646; ~  Iesus... dal 
ym {sc. apostołom) mocz, aby sle dvchy vypą- 
dzaly s ludzy (ut daemones eicerent) Rozm  202; 
Prószymy czye, nye vypądzay nasz (ne nos 
mittas) s tego krolewstva ib. 219; Kyedysz nasz 
yypądzasch (si tu nos eicis), przepuscz nam v ty 
vyeprze vnydz ib., sim. ib. 292; Tedy Tadeusch 
przydącz do myasta Edyssy,... pocznye... 
v ymyą boże... zle dvchy vypądzacz (daemones 
eicere) ib. 230; Mądrczy zydowsczy począly 
movycz, yze moczą Belzebuboyą... yypądza 
zle dychy (eicit daemonia Luc 11, 15) ib. 299, 
sim. ib. 750. 770; Moyyczyą {leg. mówicie), 
abych ya yypądzal w Belzebubove ymye (dicitis 
in Beelzebub me eicere daemonia Luc 11, 18), 
alye kyedysch to moyyczye, abych z Belzebvbem 
yypądzal dyably, synovye yaschy w które ymye 
bądą yypądzacz (filii yestri in quo eiciunt 
Luc 11, 19)? ib. 299; Vypądzamly zle dychy 
moczą bożą (si... eicio daemonia Luc 11, 20), 
zayyerne przyschło k vam krolewstyo nye- 
byeskye ib.; Trądoyathe oczysczayczye, dyably 
yypądzaycze (daemones eicite Mat 10, 8)! ib. 308; 
Yze yydzyelysmyyednego, a on v ymye twe zle 
duchy yypądzal ib. 371; Mystrzv, yydzyelysmy 
yednego, v ymyą tvoye yypądzayącz zle duchy 
(yidimus ąuendam... eicientem daemonia Marc 
9, 37) ib.; Poyyedzczye lyszoyy temy: Owa 
yypądzayą sle duchy (ecce eicio daemonia 
Luc 13, 32) ib. 419; Davaly yemv vyna {sc. krzywi 
świadkowie), aby on byl *poganym, by moczą 
ducha złego dyably yypądzal ib. 715, sim. 
ib. 749; ~  Korzyene wszech zlich wipodza 
{sc. źałtarz, expellit) FI I Prol 8; Iesu szbawyczye- 
lu,... day my dar szwyąthei boyaszny, gen nye
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wypądza mylosczy ca 1500 Pieśni Wład 
179.

Wypędzenie 1. 'zmuszenie do opuszczenia ja 
kiegoś miejsca, wygnanie, expulsio, eiectio, exi- 
lium : In exilio *wypoczenw XV in. R XXV 267; 
Wipandzenie egressum (sicut ille, sc. Adam, 
per escas paradisi meruit egressum) 1444 
R XXIII 303; Tunc Troyanus imperator scripsit 
<Clementem> debere aut sacrificiis consentire, 
aut trans Ponticum marę in heremo... subire 
exilium vypadzenye XV p. post. R XXV 177; 
Czczyenye o pyrvem vypądzenyv s kosczyola 
przedayączych y kvpvyączych Rozm 210.

2. 'pobyt na wygnaniu, exilium : Yesusza 
blogoslavionego, ovocz zivota tvego nam po 
thym wypandzeniu {SaheReg 1. 2. 3. 5—9. 
15—7: p o ... puszczy, la: p o ... zywocze, 11: 
p o ... wisczyu, 14: p o ... stradzy, 18: p o ... 
vignanyu) ukass SaheReg 10.

Wypędzeniec 'usunięty siłą, wypędzony, wygna
niec, exul, extorris’: Sz wypądzenczow de exuli- 
bus 1462 R XXV 269.

Wypędzić fo r m y : praes. 7. sg. wypędzę
Dc mcr/c w. 464; 3. sg. wypędzi Sul 69, 1461—7 
Serm 98 r; 1. pl. wypędziemy Rozm 587; ~  inf 
wypędzić ca 1500 Er z 126; ~  imper. 2. sg. wy
pędź 1466 i? XXII 19, Pul 5, 12; 5. pl. wy
pędźcie Puł Ann 5; ~  praet. 1. sg. m. -m wy
pędził 1453 ZapWarsz nr 939; 3. sg. m. wypędził 
1407 RtKon nr 275, XV p. post. R XXV 179, 
Rozm 203, etc.; f. wypędziła 1400 KsMaz I 
nr 38, Gloger; 3. pl. m. wypędzili Rozm 92; 
neutr. wypędziły ca 1470 MamLub 156; ~  condit. 
2. sg. f. by wypędziła De morte w. 96; ~  part. 
praet. act. wypędziwszy 1466 R XXII 26, 
Rozm 221; — part. praet. pass. n. sg. m. wypę
dzony 1484 Reg 723; f. wypędzona 1444 R XXIII 
308; d. sg. neutr. wypędzonemu FI 61, 3; n. pl. 
wypędzone SaheReg 9; m. wypędzeni Sahe
Reg 4; ac. pl. m. wypędzone Rozm 379; ~  inf. 
pass. sg. m. być wypędzon 1484 Reg 723; pl. m. 
być wypędzeni 1484 Reg 723; ~  praes. pass.
1. sg. m. wypędzon jeśm FI 108, 22; ~  fut. pass.
1. sg. m. będę wypędzon Puł 61, 6; 3. pl. m. wy
pędzeni będą FI 36, 9; ~  praet. pass. 3. sg. f. 
była wypędzona Rozm 739; 3. pl. m. wypędzeni 
byli Rozm 74; ~  condit. pass. 3. sg. m. -by wy
pędzon Rozm 587.

Z n aczen ia: 1. 'zmusić do odejścia, usunąć, 
wygnać, expellere, eicere, exterminare’ : Iaco 
mne Sbrochna yrznola eona i wypodzila s loki 
szilo 1400 KsMaz I nr 38; Bo gisz zlo plodzo, 
wipodzeni bodo (exterminabuntur, Pul: wygnany 
będo) FI 36, 9; lako czen... wzot yesm y wybit 
albo wy podzon yesm (ablatus sum etexcussussum,

Pul: wzyęt yesm y wytrzęszyon) yako kobyłka 
FI 108, 22; Wypandzyly exterminarent (misisti 
antecessores exercitus tui vespas, ut illos paula- 
tim exterminarent Sap 12, 8) ca 1470 Mam
Lub 154; By była czo przykrego przemovyla..., 
nagle by mya vmorzyla y dvsza by yypądzyla 
De morte w. 96; A wszdy za nyem byegacz 
mvszv, asz sz nyego wypadza duszą ib. w. 464; 
Podług mnóstwa zloszczy gych wypodz ye 
(expelle eos, FI: wiszeni ie)! Pul 5, 12; Nye będę 
wypędzon (non emigrabo, FI: ne winydo) 
Pul 61, 6; Angelus autem domini descendit 
cum eis {sc. pueris) in fornacem et excussit 
flammam ignis de fornace yypadzyl (Dan 3, 49, 
R XXIV 359: *whyparzil, MamLub 236: wy- 
razyl) XV p. post. R XXV 179; Vypądzycz 
expellere ca 1500 Er z  126; Drudzy moyyly, 
yze novy bogoyye przyschły do Eypta y vypą- 
dzyly (expulerunt) nasche Rozm 92; Yze myły 
Krystus schedl do Ierusalem y yypądzyl prze- 
dayące y kvpvyące (narrat eum ... eiecisse emen- 
tes et yendentes) ib. 203, sim. ib., sim. ib. 
210, 450; Tamo bądzye plącz y skrzytanye 
ząb, kyedy... vasz ysrzyczye na d<wor> vypą- 
dzone (cum yideritis... vos... expelli foras 
Luc 13, 28) ib. 379; A on {sc. Jesus) yypądzyl 
ovcze, voly (omnes eiecit de templo Jo 2, 15) 
ib. 449; Rada dzyeyyątego radcze, który radzyl, 
yzby yypysan myły Iesus y yypądzon s syemye 
ib. 587; Alecz tako *vczynny, zagrozyyschy yemv 
{sc. Jesusowi) mąkamy okrutnemy..., vypą- 
dzyemy y {leg. ji 'go’) zyemye {leg. z ziemie) 
ib.; Dzyeyycza blogoslayyona przyślą kv domv 
Annasova y chczyala vnydz v dom, a nye była 
przepusczona, alye sromothnye yypądzona ib. 
739; ~  Cordis eius particulam si super carbones 
ponas, fumus eius extricat, yipadzi, omne genus 
demoniarum (Tob 6, 8) 1461—7 Serm 98r; 
Potym ona drzewa rzymska... przestały szye 
{pro szą) moyycz, ize... s nych <dyjabli wszyscy) 
yypądzeny były (ab eis daemonibus omnibus 
repulsis) Rozm 74; Czczyenye o tern, yze zly 
dvchovye volaly przeczyw Yesvcristovy, yze 
ye yypądzyl od lyvdzy ib. 218; ~  Pomny, yze 
nyewiasta wipodzyla Adama s raya Gloger; ~  
K tobe volami, yipodzeni szinowe {SaheReg 9: 
wypadzone dzeczy, 2. 6. 8. 11—3. 17: wignani 
szinowe, la : wygnany... dzeczy, 15. 7: vygnane 
dzeczy, 1: wipowiedniczi, 3: wipowiedny sy
nowe, 16: wypovedzeny sinoye, 14: stradne... 
dzeczy, 18: yissadzeny) Ieuini SaheReg 4; ~  
Imo tolle moras et mała pelle, gl. postpone 
a te yipącz, foras 1466 RRp XXII 19; Ceruices 
Stigis, gl. fortitudines, potencias penis inferni, 
excuciendo, gl. rumpendo, destruendo vyp[y]ą-
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dzywschy, iugis ib. 26; Wypoczcze (FI: otstop- 
cze) stare (recedant vetera I Reg 2, 3) z ust 
wasszych Pul Ann 5; ~  wypędzić od otpłaty 
*pozbawić nagrody, praemio privare : Ne sit exul 
munere vipandzona od otplati (ne mens gravata 
crimine vitae sit exul munere) 1444 R XXIII 308; 
~  *oddalić, odsunąć, fugare, amovere: Wypą- 
dzyly effugerunt (effugerunt, sc. animalia, autem 
dei laudem et benedictionem eius Sap 15, 19) ca 
1470 MamLub 156; Ffugare gonycz, vczyecz, 
yypadzycz ca 1500 Erz 126. ~  Cf. Wyparzyć.

2. *usunąć kogoś siłą z jego domu, majątku itp., 
pozbawić kogoś siłą własności, posiadania, ali- 
ąuem vi possessione expełlere, d e i c e r e Ysze 
Dobeslaw przibegl na Stasszkow dom sza- 
mowtor y wypadzil gy z yego domu ostro 
brono 1407 RtKon nr 275, sim. ib.; Jakom ja 
nye wypąndzil kmeczya Reciborowa gwalthem 
1453 ZapWarsz nr 939.

3. *wyłączyć z jakiejś społeczności, excludere, 
amovere : Kthorym obyczayem mayą byczi ka
rany braczia nyekarny y tez yako mayą byczy 
vypądzeny (de fratribus... expellendis) 1484 
Reg 723; Thaki tho brath zly ... ma byczy 
z thego braczthwa vypądzon ib. ; Pothem zawzdy 
ma tha<ki to> vygnany y yypądzony obv<iesz- 
czon ?> byczy yymyenyan w them tho braczsthvye 
tako długo, aze sye polepszy ib.

4. *pognać, popędzić na wypas, pastum agere, 
p e ł ł e r e Ysz kthokole swynye wlosthne do 
czvdzego łasza na szolącz wypądzy (depulerit, 
Dział 59: pysczy), ten, czy (leg. czyj) by byl 
łasz, pyrwą raszą weszmye genego wyeprza 
Sul 69.

5. *zwalić, wywrócić, diruere, destruere*: Bo 
dokod poruszacze se na czloweka, zabyacze se 
wszistczi wi, iaco zczene naclononey y ogro- 
dzenu wipodzonemu (maceriae depulsae, Pul: 
odrzuczonemu) FI 61,3.

Wypiąć 1. ' wysunąć do przodu (tułów, pierś), 
(pectus suum) distendere': Vypyala (sc. śmierć) 
szebra y kosczy, groszno szyeczye przesz 
luthosczy De morte w. 41.

2. wypiąć (luk) *przygotować do strzału, na
piąć cięciwę, tendere (arcum)': Intendit arcum 
yyczyagnal, yypyal ca 1500 Erz 126.

Wypić (o płynach, de liąuoribus) 'połknąć, 
bibere, potare: Tocz lvd... iako lew ... nye 
vloze, doyod nye posrze plony a zabitich krew 
yipige (donec... occisorum sanguinem bibat) 
BZ Num 23,24; Contra fluxum sangyinis... Reci- 
pe szysky dąbove, roszetrzy dobrzye,*vyphy quo- 
cumąue potu excepto vino XV p. post. R LIII 62.

Wypiewać *opiewać, śpiewem czcić, wielbić, 
ęanere, carmine c e le b r a r e Te libri, yirgo, con-

cinunt, yipyewayą, prophetarum, chorus iubilat 
sacerdotum XV p. post. RRp XXIV 374.

Wypijać (o płynach, de liąuoribus) 'połykać, 
pić, bibere, potare': Cum incumbat Bacho sitim, 
gl. desiderium potandi, tuam extingwere, non 
sic fauces irriges, yt sis semper bibulus, gl. pota- 
tor vypyyąyączy[ch], vt arena 1466 RRp X X II12.

Wypinać (o ptakach, de a\ibus) 'nadymać, 
wydymać, inflare, tumidum facere : Ampulantes 
(sc. guttura) yypynayacz XV p. pr. R XVI 346.

Wypis fo rm y: n. sg. wypis 1437 Wisi nr 228 
s. 86; ~  g. sg. wypisu 1451 ZapWarsz nr 961; ~  
ac. sg. wypis 1406 Piek VI 310, 1414 Kał nr 518, 
1457 ZapWarsz nr 1031; ~  /. sg. wypisem 1457 
ZapWarsz nr 1031.

Z n aczen ia: 1. 'wierny odpis z księgi sądowej, 
kopia, exemplar e commentariis iudicii descrip- 
tum : Secundo proposuit (sc. Andreas) super 
ipsam (sc. Margaretam), quod rescriptum vlg. 
wipis minus iustum vlg. przesprawni recepit 
1406 Piek VI 310; Jaco czo kaszal Marszelewsky 
we xangy pysacz y sz xzang yypisz dacz..., 
to yczinil s mogim yedzenim 1414 Kał nr 518; 
Wipyss copya 1437 Wisi nr 228 s. 86.

2. *pisemne zrzeczenie się majątku (całości lub 
części) , należnych pieniędzy, bonorum vel pecu- 
niae debitae cessio, renuntiatio in scripto 
facta (?): Jako Andrzey nye rąnczil za mya 
wipiszv se xąng panv Pyotrowi trzech kop 
istnich pyenyądzi o Jana *Kakowyanskego 1451 
ZapWarsz nr 961; Jakom ja czebye nye prosszil, 
abi thi za mya raczhil vipys, anym yennym 
yipissem hod Clymyantha y hod Mykolaya 
dwoych pyenyandzi wzal 1457 ib. nr 1031; 
Jako ya tho vyem, Troyan Adama nye prosszil. 
abi hon zany (leg. zań) vipys ranczhil, any 
jenym yipissem hod Klymyantha y hod Myko
laya dvoych pyenyandzi wzanl ib.

Wypisać, Wypisać się fo rm y: inf. wypi
sać Gn gl. 102b, 1427 Kościan nr 1289,
etc.; ~  praet. 3. sg. m. jest wypisał 1427 Pozn 
nr 1274; wypisał Rozm 703. 710. 767; 3. pl. m. 
wypisali 1491 RKJŁ VII 58, Rozm 709; ~  part. 
praet. act. wypisawszy 1395 Pozn nr 187; ~  
part. praet. pass. n. sg. m. wypisany 1484 
Reg 720; / .  wypisana 1477 MPKJ II 324; neutr. 
wypisano Ort Mac 104; g. sg. f . wypisanej 
Dział 62; ac. sg. m. wypisany Sul 98; i. sg. neutr. 
wypisanym Sul 89; n. pl. m. wypisani 1466 
R XXII 26; wypisany 1436 ZapWarsz nr 673; 
wypisane Sul 98; ac. pl. f . wypisane 1395 Pozn 
nr 187; wypisany 1395 Pozn nr 187; neutr. 
wypisana 1474 Zab 540; i. pl. m. wypisanymi 
Sul 106; /. pl. f. (o) wypisanych Sul 95, 1498 
MacPraw VI 274; ~  inf pass. pl. m. być wypi
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sani OrtCel 9; ~  prdes. pass. 3. pi. m. są wypi
sani Dział 9; są wypisany 1484 Reg 720; ~  
condit. pass. 3. sg. m. -by był wypisan EwZam 
292; -by wypisan Rozm 587; neutr. -by wypi
sano Dział 21.

Z n a czen ia : 1. *napisać, utrwalić na piśmie, 
scribere, conscribere : Senuiczowe pokaszali swe 
wini wipiszane nemeczszky. Tedi *rzegk pan 
Hinczka: Dacze mne ti wini wipiszafszy, isz- 
bich na to odmowo dal... Tako rzecli gednacze 
pana Hinczkoui: Mi ne roszumemi po nemecz- 
szku, dacze nam ty wyni wipiszani laczino 1395 
Pozn nr 187; Czlonky o wzyąnczye gwałtem 
panyen... pod srzandzenim nyzey yipyssa-
nym ... rostropnye... vkonane Sul 89; Ten isti 
poziczcza... zaplaczyw... pyenyandz albo... 
gyni dług w lysczye zastawnem vipyssani Sul9S; 
Hec est (sc. Maria)... liber clausus mandato- 
rum dei... Que scriptura agni incontaminati 
sangwine est rubricata *whypyszana XV med. 
R XXIV 363; Muszy powod... o then dług 
przyszyadz..., a ne przyszyazely thako..., yako 
wypyszano (OrtOssol 77,1: pyssano)..., thedy 
straczyl szwa rzecz OrtMac 104; Aczby kmyecz 
kv panv, od ktorego zbieszy, nye myal nyktorey 
wini pyrwey wypysaney Dział 62; Then rząd 
y obyczay thaky yuze vypissany chczemy, aby 
był trzyman 1484 Reg 720; Poslugy albo gynsze 
rządy, kthore w they regule szą vypissany (quae 
praesentis formulae series exprimit) ib. ; ~  * wciąg
nąć do spisu, zarejestrować, describere, recense- 
re : Vyszlo przykazanye od cesarza Augusta, isby 
byl vypysan (ut describeretur Luc 2, 1) yszystek 
szvyath (Gn 176a: isbicz ten tho svyczek svath 
popyszacz bilo mano) EwZam 292.

2. *opowiedzieć coś na piśmie, opisać, descri
bere, scripto exponerey : O, ąuantas virtutes et 
vtilitates habet sancta crux et quis plenitudinem 
indagare potest yse ktoricz gego mocz mose 
yypisacz Gn gl. 102b; Nam vidit (sc. virgo Maria) 
corpus eius (sc. Christi) quasi leprosum, faciem 
concussam... ,  et illos ploratus, quos fecit, 
nullus potest explicare vypysacz ca 1500 
GIKazB I 74; K temv odpoyyeda svyaty * Augu
sty m ... ,  yze svyąthy Yan yypyszal nyektore 
rzeczy y vroczyl szye k svemv povyedanyv 
Rozm 703; Byl-ly tern (pro ten) dom yego 
(sc. Kajfasza) slączon vetnyczy albo odlączon 
od nyego (pro nyey), trzey evanyelysczy nyepevno 
vypyssały ib. 709; Kako szvyąthy Yan... yypyszal 
zaprzenye szyyatego Pyotra ib. 710; Svyaty Ma- 
czyey... pyrvey nyz yypyssal ymączenye boże... ,  
klądzye hystorya o Iudaschu, tegodlya my to 
chczemy yą s pełna yypyssacz ib. 767.

3. *wymienić, wyliczyć coś na piśmie, scripto

enumerare, memorare' : Chczancz... blandi o rze
czach nyzey yipyssanich myane oddalicz, vsta- 
wyami Sul 95; Alysz... rzeczone yschitky 
pyenyandze albo rzeczy gyne na tho iste gymye- 
nye poziczone, w naschich lysczyech yipyssane, 
bilibi s pełna zaplaczoni Sul 98; Mi ła n ...,  
xanząn massowskye,... pospołu... s nyzey vipy- 
ssanimy...slyachathnimy... mąnszmy (cum in- 
frascriptis dominis strenuis) Sul 106; Czy ysczy 
sądzę... ,  którzy na wyrzchv są wypisany (supe- 
rius nominati, Sul 22: yiszszey myanowany) 
Dział 9; Adiurati germani, gl. duo fratres, 
pretitulati, gl. prenominati, prefati przethny 
vypyssany braczya, tota carne tremuunt 1466 
R XXII 26; Pomowil gy bycz slodzegya... 
y gynsze vele slow... yczynyl..., ctorichse to 
slow *vragayocza, *vwloczayocza, yyszey vipi- 
szana tedy g duszy przyyol y nyne spomina 1474 
Zab 540; Po Swiąthkach wsem plinączem thes 
w kazdem yazv na *thiech rzekach myanowiczie 
wipisanych (per dictos fluyios) thes ma bicz 
wydana dziora, kądibi plinącz mogli 1498 
MacPraw VI 274.

4. 'zapisać coś komuś, aliąuid alicui possiden- 
dum legare: Iste Stanislaus, quando recipiet 
peccunias ultimatas al. oszthathek, tunc debet 
inscripcionem reformari et inscribi al. yypyszacz 
dotalicium uxoris sue plenarie 1494 AGZ 
XVI 250.

5. 'wykreślić z ksiąg sądowych, adnotationem 
in commentariis iudicii factam antiąuare*: Jacom 
szą ya nye zamowyl Maczkowi... lysta wypra- 
wicz od Szygmuntha... any szkąng (pro 
sz ksząng) wypyssacz przedobycza gego 1427 
Kościan nr 1289; * Jacom czom raczył za 
Chwalantha... ,  jszye myal ze kszang yypyszacz 
trzy grzywny vyn, czszo byl ostał Dobrogost... 
paney starosczyney, ty gyest Chwalantha ze 
kszang wypysal a Dobrogost... gych nye zapla- 
czyl panyey starosczyney 1427 Pozn nr 1274; 
lakom <się> ia ne podyal dw (leg. dwu) kopu 
za Dzirska v Adassy yipissacz 1427 ZapWarsz 
nr 213; Jacom ya sz Daczbogem szaplaczil 
*Swanthoslaowy pyenandze tego dnya, kędy 
sze xyag wypyszany 1436 ib. nr 673, sim. ib.; 
Generosa Elizabeth, consors nobilis Iohannis,... 
fecit potentem eundem Iohannem maritum 
suum, dando sibi omnimodam facultatem pecu- 
nias... de manibus domini Georgii... levare 
et exscripcionem facere al. wipissacz 1443 AGZ 
XI 213; G dy... brath s syostrą oczczyzną badą 
oddzeleny, k czemvsz to dzalowy przed sądem 
brath abo syostra przygmą skazanye, a potem 
drvgy... brath... ono skazanye odwolawa... 
chczącz, aby to skazanye wypysano abo zagaszo
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no (postulans..., sententiam retractari, Sul 38: 
ządayącz... spyszacz tho skazanye y othmye- 
nycz) Dział 27; Inscripciones eciam omnes 
ambe partes... mortificaverunt et de libro ter- 
restri eas describere al. vypyszacz debent 1469 
AGZ XII 321; Jako mnye s thoba vyednano, 
yszesh mya myal vypyssacz se wszithkych 
długów [o], qui sunt in libro 1488 ZapWarsz 
nr 1622; ~  przenośnie: Si ipse, qui est vera 
et eterna vita, manet in nobis et nos natura 
mortales in Xpo in vita vera, abholebiliter, 
prócz scrobanya wypyszana, mors eterna in vita 
et in possessione fiet hodie 1477 MPKJ II 324.

6. ewygnać, wypędzić z równoczesnym pozba
wieniem praw, expellere, exsulare*: Proscribentur 
maya bycz wypysany, wyrugowany, wyswye- 
czeny OrtCel 9; Rada dzyevyątego radcze, który 
radzyl, yzby vypysan myły Iesus y vypądzon 
s syemye Rozm 587.

7. wypisać się 'złożyć swój podpis na doku
mencie, podpisać się, nomen suum subscribere : 
Iakosz szie thv czy vypyssaly, kthorzysz thowa- 
rzisze przi thim były nastharshy: Sthanyslaw 
Iarek, Mykolay Kaszmyrskj, Marczin Sznyna 
(leg. z Żnina) 1491 RKJŁ VII 58.

Cf. Wypytać 3.
Wypisanie 1. 'opowiedzenie czegoś na piśmie, 

opisanie, descriptio, narratio scripta : Mamy tako 
vyedzyecz, yze szvyąty Yan vyele opusczyl vy- 
pysanya ymączenya bożego, czo yny trzey 
evanyelysczy napelnyly Rozm 790; ~  wierszne 
wypisanie nędze *elegia, utwór o charakterze 
skargi, poema elegiacum : Quis tamen exiguos 
elogos, gl. carmina elegiaca vyerszne vypysanye 
nedze, emiserit autor szloszcza XV ex. GIKórn 
II 210.

2. 'jasne, zrozumiałe objaśnienie, explanatio 
clara, intelligibilis : Mox illa, gl. sc. aquila, 
dileccione sapiencie inflamata, petiuit a sole, 
vt quid ea, gl. sapiencia, esset, luce diffinicionis, 
gl. explicacionis szwyatlosczya wypyszanya, 
ostenderetur XV med. RRp XXIII 279.

3. 'spis, spisanie, sporządzenie rejestru, descrip
tio, census (populi) ’ : Vyszlo przykazanye od 
cesarza Augusta, isby byl vypysan vszystek 
szvyath. Tho vypyszanye pyrve (haec descriptio 
prima Luc 2, 2, SKJ V 254: incepta est hec 
descripcio początho tho wypysanye) stało szyą 
yest od przeloszonego Syryey Czyryna Ew- 
Zam 292.

4. 'skreślenie (z księgi sądowej, z dokumentu), 
litura in commentariis iudicii, in litteris publicis 
facta' : Jakom ya ne wranczyl Michała do 
Thomascha o wypysane ze ksszyank 1434 Zap
Warsz nr 632, sim. ib.; Ipseque dominus Jo-

S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

hannes... consensit in abolicionem al. na wipi- 
ssanye omnium contra ciues Lublinenses acto- 
rum acticatorum 1450 StPPP II nr 3420.

5. *wygnanie, wypędzenie z  równoczesnym po
zbawieniem praw, proscriptio, exilium : Illega- 
litas wyswyeczenstwo abo wyrvgowanye, abo 
wypysanye OrtCel 6.

Wypisny 'spisany, zapisany, conscriptus*: 
skutki wypisne 'spisane wydarzenia, res gestae 
conscriptae*: Bo yako mowy mystrz *szkutkuow 
wypysnych, yzye otczowe *szwyenty, bendącz 
w mąkach czemnycz pyekelnych, poczuły szą 
szwoye wybawenye XV p. post. RozmPam 475.

Wypisować 1. 'opowiadać na piśmie, opisywać, 
describere, scripto exponere' : Tho vydzenye ssam 
svyąty Yan vypyszvye Rozm 673; Baczmy, czemv 
tako mylosczyvye evanyelysta vypyszvye to, 
które szye dzyalo przy mącze mylego Iesucrista 
ib. 728; Svyathy Maczyey podobnyey chczyal 
polozycz Ieremyascha nyzly Zacharyascha prze 
dvoyaką rzecz..., przeto yze vypravnyey y yasz- 
nyey slovem y vczynkyem vypyszvye mąką Iesu- 
crista ib. 766; ~  *Nyedzy tym spadł obrazek 
z oblokv... A tak on obraz... lyezal tamo 
trzydzyesczy lyat y dwye lyeczye... Przesz gyesz 
szyą vypysvye (describitur) dostoyne (leg. do
stojnie) oplczyenye a *vmączyenye *gospodnya 
naschego Iesycrista Rozm 71; Bo on (sc. Jesu- 
kryst) byl baranek czychy a nyevynny *czyrpyal 
szmyercz, a vypysvye <się> tako, yze byl lew 
moczny z[a]marthvychvstayączy (qui fuit ag- 
nus... et fuisse scribitur leo resurgendo) ib. 73.

2. 'wymieniać, wyliczać coś na piśmie, scripto 
enumerare’ : A prestocz tutha vypiszuge (sc. 
ewanjelista) ymona krolefska Gn 11 a.

Wypiśnie (o interpretacji tekstu, de textu inter- 
pretando) 'ostatecznie, nieodwołalnie, defini
tywnie, modo definitiw, irrevocabiW (?): Co- 
rectorie vygemnye, difinitiue vypisnye omnis et 
Sacra scriptura exponitur ca 1500 GIGn 63; 
Quadrupliciter exponitur Sacra scriptura: hysto- 
riace, allegorice, tropoloice, anagogice. Omnis 
scriptura exponitur sic: originaliter pochodnye, 
effectiue yychodnye, diffinitiue *vypusznye ib. 
139.

Wypitwać 'wyjąć wnętrzności, wypatroszyć, 
exta eximere, exenterare*: Vypythway (war. 
lub.: vpitway, BZ\ rozplatay) exentera (exentera 
hunc piscem et cor eius... repone tibi Tob 6, 5) 
1471 MamKal 108; Exenterare, id est euiscerare 
vynątrzycz, vypythvacz ca 1500 Er z  126.

Wypleciony 'dający się rozplątać, rozwikłać, 
rozwiązać, qui explicari potest, solubilis*: Vy- 
pleczyony extricabilis ca 1500 Erz 126.

Wypleć f o r m y : praes. ind. 1. sg. wyplewę
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ca 1470 MamLub 251; 2. sg. wyplewiesz 1470 
GIBPol 23, 1471 MamKal 206; 3. sg. wyplewie 
BZ III Reg 14, 15; ~  imper. 2. sg. wyplewi 1470 
GIBPol 22; ~  inf. wypleć Sul 6, ca 1500 Er z  126; 
~  condit. 1. pl. m. -bychmy wyplewli Rozm 339; 
~  imper. pass. 3. sg. neutr. bądź wypełto ca 1470 
MamLub 121; ~  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie 
wypełto 1471 MamKal 121.

Z n a czen ie : 'wyrwać z ziemi, usunąć chwasty 
spośród roślin użytkowych, też wyciągnąć z ko
rzeniami, wydrzeć, eradicare herbas inutiles, radi- 
citus evellere': Wyplewą evellam (evellam lucos 
tuos de medio tui Mich 5, 13) ca 1470 Mam
Lub 251; Abstirpare, euellere, eradicare vyrvącz, 
vyplecz ca 1500 Er z  126; Panye, chczeschby 
(pro chczeschly), abychmy vyplewly albo vy- 
targaly tha kostrzewa albo kąkol (vis, imus et 
colligimus ea Mat 13, 28)? Rozm 339; ~  prze
nośnie: Vmislylysmi przerzeczonich sandow... 
wipravicz a wipleecz nyeyanostaynoscz (eyellere 
varietatem, Dział 6: vloszylysmy tho myeszanye 
sadów bycz zlomyono) Sul 6; Pobyge pan bog 
dom israhelski... a wiplewye Israhel s zemye 
(evellet Israel de terra) tey to dobrey, iosz dal ocz- 
czom gych BZ III Reg 14,15; Veniet omnemalum 
in cor eorum, hoc est illorum malum veniat 
antę conspectum tuum illis ad vindictam, et 
yindemia eos wyplewy (Thren 1, 22) 1470 GIB
Pol 22; Vide, domine, et considera, quem vinde- 
miayeris wyplewyes yako wyenyecz (pro wyn- 
nycze, Thren 2, 20) ib. 23; Bącz yypelto (war. 
kal.: bandzie yypellto) auellatur (ayellatur de 
tabernaculo suo fiducia eius, sc. impii, et calcet 
super eum quasi rex interitus Job 18, 14) ca 1470 
MamLub 121; Vyplevyesch (war. lub.: *wypell) 
avelles (ecce constitui te hodie super gentes et 
super regna, ut eyellas et destruas..., et aedifi- 
ces, et plantes Jer 1, 10) 1471 MamKal 206.

Cf. Wylec 2.
Wyplenić 'zniszczyć, usunąć, exterminare, amo- 

vere : Wiplenyo s zemye korziscz two (extermi- 
nabo de terra praedam tuam) BZ Nah 2, 
13.

Wypleść 'rozwikłać, rozwiązać, explicare, eno- 
dare, solvere’: Vyplescz explicare ca 1500 
Erz 126; Vypleczyony explicatus ib.; Vyplescz 
extricare ib. ~  Cf. Wypleciony.

Wyplewiać 'usuwać chwasty, tu przenośnie: 
usuwać to co złe, pielęgnować to co dobre, colere, 
hoc loco translate: malum eradicare, bonum 
excolere : Diligenter excolamus, yypleyaymy, 
yineam nostram, quilibet animam suam XV 
p. post. R XXV 175.

Wyplunąć 'wyrzucić z ust ślinę, usunąć coś 
wraz ze śliną, wypluć, exspuere, sputum emittere’:

Expuere, id est extra spuere yyplynacz ca 1500 
Erz 126.

Wypłacać 'odzyskiwać za opłatą, wykupywać, 
eximere, redimere*: Mismi, iako yyecye, yikupyly 
yaszo bracyo Zidi, gisz biły przedany poganom, 
podle mozenya naszego. Przeto yy przedayacye 
bracyo naszo, a mi ge b0dzem yiplaczacz (redi- 
memus eos) BZ Neh 5, 8.

Wypłacenie 'danie komuś zależnych mu pie
niędzy, exsolutio, pecuniae debitae solutio : 
O wyplaczenyy (Sul 50: o placzenyy) przegy- 
grayączych szynow Sul 17; Usque ad totalem 
predictarum decem et octo marcarum exactio- 
nem et exolucionem al. do wyplaczenya XV 
RocznHist II 73.

Wypłacić fo rm y: praes. ind. 2. sg. wypłacisz 
BZ Ex 34, 20, ca 1470 MamLub 28; 3. sg. wypłaci 
7?ZLey25,48,Z>z7tf/62; ~  inf wypłacić 1426Kaim  
945, \Ą21 ArchTerCzchovIH3\, 1, \446ZapWarsz 
nr 588, etc.; ~  praet. 1. sg. m. -m wypłacił 1426 
KsMaz II nr 2126, 1430 Pyzdr nr 950; 3. sg. m. 
jest wypłacił 1398 RtGn nr 46, 1407 Kal nr 192; 
wypłacił 1396 Pozn nr 309, 1398 HubeZb 95, 
1398 Pozn nr 363, etc.; f. wypłaciła 1395 PKKr 
1 241, 1446 ZapWarsz nr 588; ~  condit. 3. sg. m. 
wypłaciłby 1469 AGZ XII 329; -by wypłacił BZ 
Lev 25, 30; ~  inf pass. pl. m. wypłaceni być BZ 
Lev 25, 32; ~  condit. pass. 3. sg. m. byłby wy- 
płacon BZ Lev 25, 31.

Z naczen ia: 1. 'dać komuś należne mu pie
niądze (za towar, za pracę, za użytkowanie 
czegoś itp.), pecuniam alicui debitom (pro merci- 
bus, labore, usufructu) persohere : Isz Jactor 
wranczil Przibislawa in triginta marcis et quin- 
que do Muska Zydowina i to Potrasz yego sin 
wiplaczil 1400 Pozn nr 465; Yako cz[o]sszo 
Wawrzynecz zawodl o oszm grzyyen na Wan- 
czancza, aby mu ych ne doplaczyl, thy mu 
Wyaczanecz zaplaczyl any mu ych sza Zydow 
podwaszal (leg. podwiązał) <się> wyplaczycz 
1426 Kal nr 945; lako mne Sczepan zapissem 
yszcodzil a yam gy yemu s pełna viplaczil 1426 
KsMaz II nr 2126; Pecuniis persolvere vlg. wy
placzycz 1427 ArchTerCzchov III 31, 1; Yle lat 
bądze vszywal woley (sc. kmieć), tyle lat ma 
panv wyplaczycz czynsch... Aczkoliby syadl na 
nyemyeczskyem prawie, tesz nye mosze odydz, 
alysz czynsz wyplaczy (nisi... censum exsolvat, 
Sul 61: zaplaczy) tyle lyath, yle woley vszywal 
Dział 62.

2. 'uwolnić od różnego rodzaju zobowiązań 
(zwłaszcza wynikających z  poręki), zapłacić za 
kogoś jego finansowe zobowiązania (np. długi, 
kary itp.), aliąuem a variis obligationibus (prae- 
cipue fideiussoriis) pecunia data liberarc : Eze cso
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Czestek roczil za pana Janusza grziwno..., 
s tego go on ne wiplaczil 1398 HubeZb 95, sim. 
1398 Pozn nr 363, 1406 Kał nr 162; Kędy An- 
dreas wyplaczyl Mrokotha s rokoyemstwa 1426 
RtKon nr 458, sim. 1430 Pyzdr nr 950; Yakom 
ja wiplaczil Volymira ot Pyotra ze dwu grziwnu 
1430 Pyzdr nr 950; Jaco mnye z Yachną yedna- 
cze yyednaly, eze my a myala wyplaczicz z wyn, 
a ne wiplaczila 1446 ZapWarsz nr 588, sim. ib.

3. 'uwolnić, wykupić nieruchomość z ciążących 
na niej zobowiązań, res immobiles aere alieno 
re d im e re Si eciam Groth persolveret al. yypla- 
czylby sua bona de manibus Michaelis, extunc 
utiąue dotalicium Katherine non moritur al. nye 
yyrzeka szya szvego vyana 1469 AGZ XII 329.

4. wypłacić (posag) 'dać posag, dotem dare*: 
Tego nicz ne dala (sc. pani) pozagu ani vipla- 
czila tego C marcas 1395 PKKr I 241; Jaco czso 
Andrz<ych> dal voytouj vino... o swey mat<ki> 
poszak, to gest Micosz viplaczil 1398 RtGn nr 46; 
Iaco Andrzey viplaczil Przechne possag wfszistek 
przed trzemi lati 1415 Kai nr 480.

5. wypłacić list 'spłacić skrypt dłużny, syn- 
grapha r e d im e r e Ysz Dobeslaf ne viplaczil 
Staszcoui lista any mu go obeczal wroczicz 
1396 Pozn nr 309; Yako yest pan Hinczka wy
płacił sza Barthosa y sza Yanusa ten list 1407 
Kai nr 192.

6. (w Biblii, in Scriptura sacra) 'za opłatą, 
spłatą odzyskać, także dać okup, pretio dato 
redimere, eximere9: Pyrworodzone oslycze wipla- 
czysz (redimes) owczoo. Paknolybi wiplaty nye 
dasz za nye, zabito bodzye BZ Ex 34, 20, sim. 
ca 1470 MamLub 28; Pyrworodzencza synów 
twich wiplaczysz (redimes) BZ Ex 34, 20; Czlo- 
wyek aczbi spal z zonya (pro zonoo) sloczenim 
szemyenya, gesz to bi bila dzewka..., ale wi- 
plato nye viplaczono {pro viplaczona) any wisz- 
wolenim darowana (pretio non redempta nec 
libertate donata), bita bodzeta oba BZ  
Lev 19, 20; Paklibi nye viplaczil (si non redeme- 
rit) a rok bi przebyegl, cvpyecz dzerzecz ma ge 
(pro go, sc. dom)... a viplaczicz syo nye bodze 
mocz (redimi non poterit) ib. 25, 30; Nye billibi 
naprzód wiplaczon (sc. dom, si antę redempta 
non fuerit), milosciyim latem ma syo nawroczicz 
kv panv swemv ib. 25, 31; Domowye slvg kos- 
czelnich... mogo viplaczeny bycz (possunt re
dimi) ib. 25, 32; Iestlibi nye bili *viploczony 
(sc. domowie, si redemptae non fuerint), milos- 
cziwego lata ma<ją> syo nawroczicz kv panom 
ib. 25, 33; Po przedanyy (sc. brata) może gy 
viplaczicz (potest redimi), kto chce z braceey 
gego, viplaczi gy (redimet eum) ib. 25, 48; 
Iestlibi tim yiplaczicz syo nye mogl (sc. brat,

quod si per haec redimi non potuerit), w lecze 
miloscziwem yinidze s dzeczmi swimi ib. 25, 54; 
Za czlowyecze pirworodzone wypłato weszmyes 
a wszelkye dobitczo, gesz to nyeciste iest, wipla- 
czicz kazesz (ut... redimi facias) BZ Num 18,15; 
Pirworodzone wolv, owcze y kozy nye dasz 
yiplaczicz (non facies redimi), bo iest prziswyo- 
czono bogv ib. 18, 17.

Wyplacować *wykupywać, ratować w nieszczęś
ciu, eximere, seryare : Genz (sc. gospodzin) 
wyplaczuge ze ztraty (redimit de interitu, Pul: 
odkupuye ze zgynyenya) ziwot twoy FI 102, 4.

Wypłata fo r m y : n. sg. wypłata BZ  Num
18, 16; ~  g. sg. wypłaty BZ Ex 34,20. Lev 25,29. 
Num 35, 31; ~  ac. sg. wypłatę BZ Ex 21, 30. 
Lev 25, 26. 28, etc.; ~  i. sg. wypłatą BZ Lev
19, 20.

Z naczen ia: 1. 'danie wartości za wartość, 
zaplata, pretium, solutio : Paklibi wol bodoczy
bilbi_a sabylbi mosza albo szono, wol ka-
myenym obrzuczon bodzye a pana gego za- 
byyo..., a pakly wyplatoo poloszyl<i> nayn 
(quod si pretium fuerit ei impositum), da za 
duszo swoo, czsoszkoly by poszodano bilo BZ 
Ex 21, 30; Czlowyek aczbi spal z zonya (pro 
zonoo) sloczenim szemyenya, gesz to bi bila 
dzewka..., ale wiplato nye yiplaczono (pro vi- 
placzona, pretio non redempta) any wiszwole- 
nim darowana, bita bodzeta oba BZ Lev 19, 20; 
Za czlowyecze pirworodzone wypłato weszmyes 
(ut... pretium accipias) a wszelkye dobitczo... 
wiplaczicz kazesz. Iegosz yiplata (redemptio) 
bodze po gednem *myaszoczy pyoczo zawazy 
srebra BZ Num 18, 15—6; Nye weszmyecze 
yiplaty od nyego (non accipietis pretium ab eo), 
ktoris iest vinyen krwye ib. 35, 31; ~  odpuszcze
nie wypłaty 'prawo wykupu, ius eximendi : Ktoś 
przedal dom swoy w mvrzech myestskich, bodze 
myecz odpysczenye yiplati (licentiam redimendi) 
BZ Lev 25, 29.

2. 'pieniądze wypłacone, środki na wykupienie, 
pretium, pecunia soluta : Pyrworodzone oslycze 
wiplaczysz owczoo. Paknyolybi wiplaty (pretium) 
nye dasz za nye, zabito bodzye BZ Ex 34, 20; 
Iestlibi nye mai (sc. twój brat) blisznego a sam 
viplato (pretium) moglvi (pro moglbi) nalescz 
BZ Lev 25, 26; Paklibi nye nalaszla roka iego 
(sc. brata), abi wroczil yiplato (ut reddat pre
tium), bodze myecz cypyecz, ienze iest cypil 
ib. 25, 28; Czlowyek, ienze bi slvb vcinil 
a slybilby bogv *dvsza swo, pod sgodzenim da 
yiplato (pretium) ib. 27, 2.

Wypławić fo rm y: praet. 1. sg. m. -śm wy- 
pławił 1389 Pozn nr 73; ~  part. praet. pass.
n. sg. neutr. wypławiono FI 11, 7, XV med.
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GIWinc 144; wypławione Pul 11, 7; n. pl. f .  wy- 
pławione Pul 17, 33.

Z n a c z e n ia : 1. *poddać próbie p rzez  stopienie, 
wypróbować coś, sprawdzić, fundendo examinaret 
explorare: Molwi gospodnowi, molwi czsne, 
srzebro ognem wiplawono (argentum igne exa- 
minatum, Pw/: wyplawyone, M am K al 127: 
*wysliczone, skuschone), trzicrocz skuszono 
P/ 11 , 7; ~  Wymowy bozee ognyem wypla- 
wyone (eloąuia domini igne examinata, FI: 
ognem skuszony) Pul 17, 33; ~  * stopić celem  
usunięcia zanieczyszczeń, purgandum fundere*: 
Nec subtilis esse artificis, si ferrum purgatur 
a rubigine, si aurum eliąuatur, gl. defluit, sepa- 
ratur wiplawyono, a scoria XV med. GIWinc 144.

2. *przepędzić p rzez  wodę, przeprawić wpław, 
aquam pellere* ( : Jacosm Andrzegeui ne

uiplauil szrzebcza szestroka chanszebno rzeczo 
ani go vszitka m<am) 1389 Pozw nr 73.

Wypłynąć f o r m y : wrf. 5. sg. wypłynie
PZ Deut 33, 22; 3. pl. wypłyną PZII Par 21, 15; 
~  inf. wypłynąć 1498 M acPraw  V I274; ~  praet.
3. sg. m. wypłynął ca 1420 R  XXIV 86; 3. pl. 
neutr. wypłynęły Rozm  762.

Z n a c z e n ia :  1. *płynąc wydostać się na wolną 
przestrzeń wody, płynąc opuścić ja k ie ś  miejsce, 
odpłynąć, enatare, natando e\adere : Thrafftham 
dosthatheczne dziori kv plinienyy <mają być 
dane), kądi bi dobrowolnye wiplinącz mogły 
(quo libere fluitabunt et pertransibunt) kromia 
żadnego *piąniązenya 1498 M acPraw  VI 274; ~  
przenośnie (o ludziach, de hominibus) 'wybiec, 
excurrere : Dan, *sczenye lwowe, viplinye 
sczedrze z Bazan (Dan catulus leonis fluet 
largiter de Basan) PZ Deut 33, 22.

2. *wydostać się na powierzchnię, wyciec, 
ejfundi, diffundi, d i f f l u e r e Textor vlg. knap 
accipiens perticam fullonem vlg. szthacziwo 
kn<a)pszko percussit yalido ictu ad caput eius 
(sc. s. Jacobi), a quo ictu cerebrum de suo 
sanctissimo capite excussit vlg. yyplynol ca 1420 
R  XXIV 86; Bodzesz nyemocen przezlo nyemo- 
czo twego brzycha tak, az z cyebye wiplino twa 
trzewa (donec egrediantur yitalia tua) PZ II 
Par 21, 15; Brzuch szye yemv (sc. Judaszowi) 
roskoczyl y yyplynąly yego vnatrze s nyego 
(diffusa sunt omnia yiscera eius Act 1,18) 
Rozm  762.

Wypływać 1. * wyciekać, tryskać, mieć gdzieś  
źródło, erumpere, effluere*: Vyplyyayą erumpunt 
(dominus enim deus tuus introducet te in ... 
terram riyorum aquarumque et fontium, in 
cuius campis et montibus erumpunt fluyiorum 
abyssi Deut 8, 7) ca 1470 M amLub 48.

2. *przew yższać, prześcigać coś w jak im ś za 

kresie, eminere, excellere>: Scire eciam superemi- 
nentem, gl. id est supermanentem, ścieńcie, 
gl. sc. nostre, wyplywayączą albo przewyssayączą 
navka nasszą, caritatem Cristi (Eph 3, 19) XV 
med. S K J  I 114.

Cf. Wypływający
Wypływający *nadmierny, zb y t obfity, redun- 

dans, nimius : Quod triplex est plenitudo: suffi- 
ciencie, dostateczna, habundancie, opplyyta, 
redundancie yipliuayącza 1403 GIJag 101.

Wypływanie 1. 'wylewanie się, wyciekanie, 
wylew, effusio, dijfusio : wypływanie siemienia 
*ejakulacja, profluvium seminis’ : Wypliwane sye- 
myeną fluxum seminis (vir, qui patitur fluxum 
seminis, immundus erit Lev 15,2) ca 1470 
M amLub 35; ~  wypływanie żeńskiej niemocy 
'menstruacja, menstruum : Ktoś syo zydze s zono 
swo wipliwanyy (leg. w wypływaniu) zenskey 
nyemoczi (in fluxu menstruo) a wzyavi nyemocz 
gey, gdisz iest ona nyemoczna bila, a odtworzila 
stydniczo krwye swey, zabita bodzeta oba PZ 
Lev 20, 18.

2. 'wydzielanie się, promieniowanie, emanatio, 
radiatio : Wiplivanye emanacio (vapor est, 
sc. sapientia, enim yirtutis dei et emanatio 
quaedam est claritatis omnipotentis dei sincera 
Sap 7,25) ca 1470 M amLub 153.

Wypocić się 'bardzo się spocić, valde sudare : 
Exudai e, id est sudorem emittere yypoczycz szyą 
ca 1500 Er z  126.

Wypokutować 'odprawić pokutę, umartwić się 
dla zadośćuczynienia za  grzechy, paenitentiam  
agerć: Dag (sc. Jesu Kryste) nam, abyśmy 
tw pokwthowaly a wypokwthowaffsy tffyg 
(‘twej’) se sffgethy ('świętej5) myloscy dostały 
XV e*. GIWp 68.

Wypokutowanie 'odprawienie pokuty, umart
wienie się dla zadośćuczynienia za  grzechy, paeni- 
tentia, paenitudo': Vsehmocny myły panye,... 
nye racz bacyc na nase sgrzesenye, ale dag nam 
vgerne (leg. wierne) vypokwtowanye XV ex. 
GIWp 69; Panye,... dagze *ngeprzygcelum 
m ym ... za the lekosc, ktorw my wcynyly, 
wgerne wypokwtowanye ib. 70.

Wypominać 'domagać się czegoś, aliąuid  
poscere, vindicare : Gdze Sandziwo<j> vmouil 
s Yessztem (pro Yesszkem), yse mai vpominacz 
P[...]kego o ten dług. Gdzebi go ne vipo- 
mi<nał> (Leksz I nr 26: upomi<nał», mu mai 
dacz czso lepszi zrze<biec> 1386 Pozn nr 1. ~  
Zapewne corruptum pro  upominać.

Wyposażać 'dawać posag kobiecie, mulierem  
dote donare*: Quia filiam suam et sororem 
Margaretha non dotavit al. nye wypossazala 
1450 A G Z  XIII 303.
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W yposażenie 1. *posag, dotalicium: Vypo- | 
szązenye dotalicium ca 1500 Er z  126.

2. 'wydanie członkowi rodziny należnej części 
dziedzictwa, actas partem rei familiaris,
# wae ad ewm spectat, tribuendi : De expedicione 
al. o wyposzaszenyv dzyeczy per patrem Or/- 

14, 3.
W yposażyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. wypo

saży *SW 90, Dz/a/ 54; ~  inf wyposażyć 1432 
Afon/wr VI 78, 1444 AGZ XIII 160, 1445 ib. 180, 
etc. ', ~  praet. 3. sg. m. wyposażył 1394 TPaw IV 
nr 5048, 1402 Kai nr 61, 1403 KsMaz I nr 418, 
etc.; 1. pl. m. wyposażyliśmy 1434 AKPr VIIIa 
173; ~  condit. 3. sg. m. -by wyposażył Ort- 
Mac 54; ~  part. praet. pass. n. sg.f. wyposażona 
1416 Pyzdr nr 445, 1428 Kai nr 1012, 1500 AGZ 
XVIII 418; d. sg.f. wyposażone 1499 AGZ XVII 
363; ac. sg .f. wyposażoną 1465 AGZ XV I24; ~  
praes. pass. 3. sg. f .  jest wyposażona 1401 
HubeZb 81; ~  condit. pass. 3. pl. f . -by były 
wyposażony Dział 53.

Z n aczen ia: 1. *dać posag kobiecie, mulierem 
dotare, dote donare: Sicut pater Magdę vipo- 
saszil eam 1394 TPaw IV nr 5048, sim. 1402 
Kai nr 61, 1426 M PKJII 304; Sicut nos Woysla- 
wam, sororem nostram, dotavimus vlg. wipo- 
saszili 1398 TPaw III nr 5505; Eze Thomka yest 
wiposazona 1401 HubeZb 81; Iaco łan Ianno 
wiposzaszil s Karwowa poczo cop 1403 KsMaz I 
nr 418, sim. 1407 Kai nr 188, 1416 ib. nr 537, 
1418 Kościan nr 700; Quia... Stanislaus... 
ipsam de bonis patrimonialibus sufficienter do- 
tavit vlg. wyposazil 1416 LubPodk 145; Isze 
Hanka... yiposaszona z oczysny, sz macze- 
rzyszny hy s babiszny 1428 Kai nr 1012, sim. 1416 
Pyzdr nr 445, 1500 AGZ XVIII 418; Dictus 
Nicolaus Dorotheam et Katherinam, sorores 
suas, de eisdem bonis... maritare et dotaliciare 
al. yypossasicz tenetur 1432 Monlur VI 78, 
sim. 1445 AGZ XIII 180, Sul 19, etc.; Jsche 
Przedslaw... sowya {pro swoya) sostra rodzona 
Czechna yyposaschyl prawim slachethnim posa- 
gem 1443 Pozn nr 1636; Prefati tres fratres 
debent sororem ipsorum Byeatam expedire, 
hoc est vlg. *wypossarzicz ex prefata diyisione 
1444 AGZ XIII 160, sim. 1446 ib. 205; Takyey 
pannye... possagu nye s gymi<e)nya oczczi- 
stego... daacz ma, ale s gymyenya wlostnego 
yąn yipossazi (dotabit) podług yyelkosczy... yey 
possagu oczczistego Sul 90, sim. Dział 54; Brat 
rodzony abo stryczny, aczlyby tych nye bilo, 
tedy którzy blyszszy s pokolenya są, a to syostry, 
gdyby były za masz wydany, dzerszawy abo 
gymyenye otrzymayą, a tho aczby {leg. aćby) 
syostri byli wyposaszony Dział 53; Post An-

WYPOSAŻENIE

nam,... sororem prefati Petri... cum ipso indi- 
visam et non exdotatam al. nye wyposzaszona 
1465 AGZ X V I24; Dictus Martinus est obligatus 
sororem ipsorum Katherinam exbrigare al. wy- 
poszaszycz 1498 AGZ XVIII 381; Motrvna... 
contra... Lewko... proposuit pro eo, quia tu 
sibi sicut non exdotate al. nye vyposzazone nec 
exbrigate al. nye vipraviony de bonis paternis 
et maternis... non vis dare et exdividere partem 
eorundem 1499 AGZ XVII 363.

2. *wydać członkowi rodziny należną część 
dziedzictwa, alicui partem rei familiaris, ąuae ad 
eum spectat, tribuere*: Quia... non wltis secum 
bona hereditaria... diuidere. . . ,  de ąuibus bonis 
predictis hereditariis villarum al. *wyposza- 
dzilismi (sc. predictum Iohannem) 1434 AKPr 
VIII a 173; Gdyby ktho dzyeczy wyposzazyl 
a da-ly drugym czo Ort Mac 54; Ma-ly człowiek 
dzyeczy a gedny wyposzazyl {OrtMac 54: 
gdyby... wyposzaszyl) albo wydal (priores... 
a se exposuit) a dal-ly ten drugym czo Ort- 
Ossol 45, 4, sim. ib. 14, 3.

W ypościć s ię  *oczyścić się postem (od łakom
stwa), ieiunio se purgare : Quia non statim 
admittet {sc. Christus) eam ad se in toto, ale 
aby są wyposczyla od oskomyn, quas recepit 
{sc. anima) de cipho mundi bibens 1470 GIB- 
Pol 23.

(W ypow iadacz) W ypow iedacz *ten kto opo
wiada, przedstawia, opisuje, narrator, scriptor' : 
Ut ait cirografus {pro cronografus) dzeyow wy- 
powyedacz XV med. SKJ I 94.

W ypow iadać, W ypow iedać fo rm y: praes. ind. 
2. sg. wypowiadasz FI i Pul 49, 17; 3. sg. wypo
wiada Pul 1 arg. 7 arg. 11 arg., etc. ; wypowieda 
1484 Reg 704, Rozm 254. 739; 3. pl. wypowia
dają FI 18, 1; wypowiedają Pul 18, 1; ~  inf. wy
powiedać Rozm 115. 817; ~  praet. 1. sg. m. wy- 
powiedałem M W  5 a ; 3. sg. m. wypowiedał 
Rozm 656; 3. pl. m. wypowiadali BZ Num 13, 28. 
Tob 12, 22; ~  part.praet.pass. n. sg.f. wypowia
dana 1466 RRp XXII 20.

Z n aczen ia: 1. 'wyrażać słowami, mówić, 
głosić, opowiadać, narrare, dicere, exprimerei : 
Nebosa wipowadaio (enarrant, Pul: wypo- 
wyedayą) sławo boszo FI 18,1; Czemu ti wipo- 
wadasz (enarras) sprawedlnosci moie? FI 49, 17, 
sim. Pul; Ut in nomine Ihu omne genu flecta- 
tur... et omnis lingwa confiteatur, wszyąwyl 
a wypowyadal {SKJ I 80: wszelky yazyk wy- 
sznalby), quia, yze, dominus Ihus Xpus in glo
ria est dei patris (Phil2, 11) XV med. i? XXIV 
362; Movili so k nim ... y pokazali so owocze 
tey zemye, y wipowyadali (narraverunt) rze- 
kocz BZ Num 13, 28; Chwalyly boga a... wipo-
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526 WYPOWIADAĆ WYPOWIEDZIEĆ

wyadaly (narravei unt) wszitki dziwi gego BZ 
Tob 12, 22; Lex insumenda, vypowyadana, pena 
non est prohibenda 1466 RRp XXII 20; W war
gach mogich wipowiedalem (pronuntiavi Psal 
118, 13, FI i Pul: zmolwyl gesm) wszitki sodi 
vst twogich M W  5a; Ktorąz to vyarą kosyczyol 
rzymski trzyma y vyznava, y thez vypovyeda 
1484 Reg 704; Pyrzwy psalm wypowyada, yze 
Kristus on yest drewno wszem w szyę wyerzo- 
czym Pul 1 arg., sim. ib. 1 arg. 11 arg. 12 arg. 
17 arg. 19 arg. 20 arg. 28 arg.; Ony począly 
vypovyedacz (explicantes) okrutnoscz Herodova 
Rozm 115; Potem było rychło svyat[eg]o zy- 
dowskye, nye vypovyeda (non determinatur) 
które ib. 254; Thu vypovyeda, <jako) dzyevycza 
blogoslavyona była sromotnye odegnana od 
domv Annaschovego ib. 739; Czyrpyal tako 
vyelykye ydrączenye, yz nyepodobno ktoremv 
czlovyekovy tego vypovyedacz ib. 817.

2. 'wypominać, commemorare, exprobrare : 
Przeto apostolow nye dbały, yze ym nye tako 
yavno kazały, yako ym Kristus yavnye ych 
grzechy vypovyedal Rozm 656.

3. *wyganiać, wypędzać, expellere, eicere’ : 
Qui mortaliter peccat, Xpus eum a propria 
hereditate proscribit wipowiada XV p. post. 
GIDom 88.

Wypowiedacz cf. Wypowiadacz
Wypowiedać cf. Wypowiadać
Wypowiednik *wygnaniec, exul, extorris :

K thobe wołamy, wypowiedniczi szynowe (Sahe- 
Reg 3: wipowiedny synowe, 16: wypovedzeny 
sinowe, 2. 6. 8. 11—3. 17: wignani szinowe, la: 
wygnany... dzeczy, 15. 7: vygnane dzeczy, 4: vi- 
podzeni szinowe, 9: wypadzone dzeczy, 14: 
stradne... dzeczy, 18: vissadzeny) Yewiny Sahe- 
Reg 1; ~  dubium: Quia servasti furem vipo- 
vet<nika> et in sua domo, et in illa idem fur 
michi dampnum fecit 1408 Czrs 18.

Wypowiedny cwygnany, exul, extorris : K to
bie wołamy, wipowiedny synowe (SaheReg 1: 
wypowiedniczi, 16: wypovedzeny sinowe, 2. 6. 8. 
11—3. 17: wignani szinowe, la: wygnany... 
dzeczy, 15. 7: vygnane dzeczy, 4: vipodzeni szi
nowe, 9: wypadzone dzeczy, 14: stradne... dze
czy, 18: vissadzeny) Ewy SaheReg 3.

Wypowiedzenie 1. *wyrażenie słowami, przed
stawienie (czegoś), opisanie, enarratio, expo- 
s itw :  Wypouedzene assercio ca 1428 P F I 486; 
Wypowedzenym relatu ib. 490; Pospolnym wy- 
powedzenym mutua relacione ib.; ~  (o grze
chach, de peccatis) 'wyznanie, confessio: Tu 
mowy, yze Xps naglye odpuszczenye daye grze
chów, acz czyste będzye wypowyedzenye grze
chów Pul 31 arg.

2. 'wymówienie przyjaźni, nieprzyjazne działa
nie, inimicitia, machinatio ( ?): Ne wyslosonego 
wypowy<e>dzena non ficte machinacionis ca 
1428 PF I 490.

Wypowiedzieć fo rm y: praes. ind. 1. sg. wy
powiem FI 25, 7, FI i Pul 65, 15. 72, 15, Rozm 3;
3. sg. wypowie Rozm 843; 3. pl. wypowiedzą 
FI i Pul 77, 8. 144, 6; ~  inf. wypowiedzieć XV 
med. SKJ V 276. 282, Dział 11, 1466 R XXII 27, 
etc.; ~  praet. 3. sg. m. wypowiedział XV med. 
R XXII 321, BZ Ex 19, 25; 3. du. m. wypowie- 
działasta BZ  Jos 2,23, ~  condit. 1. sg. m. (-)bych 
wypowiedział FI i Pul 9, 13, Pul 25, 7; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. wypowiedziany ca 1420 
WokTryd nr 414; n. pl. m. wypowiedziani XV 

p. post. GIDom 1A; wypowiedzeni SaheReg 16, 
BZ I Par 22, 2; ~  condit. pass. 3. sg. m. -by był 
wypowiedzian BZ II Esdr 9, 4.

Z n aczen ia: 1. 'wyrazić słowami, wysłowić, 
ogłosić, opowiedzieć, edicere, exprimere, narrare : 
Iensze powiszasz me z wrót sme<r>tnich, bich 
wipowedzal (ut annuntiem) wszitco chwalene 
twoie FI 9, 13, sim. Pul; Abich sliszal glos 
chwały twoiey y wipowem (ut... enarrem, Pul: 
abycb... wypowyedzyal) wszelike dziwi twoie 
FI 25,7; Podzicze a sliszicze, a wipowem 
(narrabo). . . ,  kaco wele vczinil iest duszi moiey 
FI 65, 15, sim. Pul, sim. FI i Pul 72, 15; Sinowe...  
wipowedzo (narrabunt) sinom swogim FI 11, 8, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 144, 6; Eius (^c. sanctae 
Mariae) gloriam exprimere, wypowyedzecz, pos- 
sumus XV med. SKJ V 276, sim. ib. 282, XV 
p. post. R XXV 265, Rozm 19. 668; Wsziczko 
wipowyedzal (sc. Mojżesz, omnia narravit), czso 
bil od boga słyszał BZ  Ex 19, 25; Vipowyedza- 
lasta gemv wszitko (narraverunt ei omnia), czosz 
syo gima przigodzilo BZ Jos 2, 23; Quia ad ple
num non poterant eius gloriam et dignitatem 
exprimere et explicare *vyslovysz a *vypovye- 
dzesz 1456 ZabUPozn 95; Gdy bądze szaloba 
o dzedziną, tedi sadza abo podsądek przerze- 
czoną szalobą przed namy ma wypowiedzecz 
(referre, Sul 24: powyedzecz) Dział 11; Enu- 
cleare, gl. declarare vypovyedzyecz, tue liceat 
preconia pugne 1466 RRp XXII 26, sim. 1466 
R XXII 27; Zyvoth tey blogoslavyoney dzyevy- 
czye tobye vypovyem (reserabo) Rozm 3; Poko- 
lyenye yego kto vypravy albo vypovye (genera- 
tionem eius quis enarrabit Is 53, 8)? ib. 
843.

2. 'wyjaśnić, wytłumaczyć, wyłożyć, explicare, 
exponere: Dominus Iesus ore suo sanctissimo 
explicat vlg. vypovyedzyal XV med. R XX II321; 
Quod ipse (sc. plebanus) aliąua tam in parvis, 
quam in magnis pecoribus debuit abnegare et
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non complete coram Raampczin edisserere al. 
nye vypovyedzyecz 1476 MMAe XIII nr 2143.

3. 'wygnać, wypędzić, expellere, eicere : K tobe 
volamy, wypovedzeny sinove (SalreReg 3: wipo- 
wiedny synowe, 1: wypowiedniczi, 2. 6. 8. 11—3. 
17: wignani szinowe, la : wygnany... dzeczy, 
15.7: vygnane dzeczy, 4: vipodzeni szinowe, 
9: wypadzone dzeczy, 14: stradne... dzeczy, 
18: wissadzeny) Iewyny SaheReg 16; Nec hospi- 
tare, quia perpetue proscripti, wypowyedzany, 
erunt de sancta civitate XV p.post. GIDom 74; ~  
wypowiedziany: a. 'wygnaniec, exuV: Wipowe- 
dzani exul ca 1420 WokTryd nr 414; *Wypovye- 
dzony exul ca 1455 JA XIV 489; ~  b. 'obcy, 
nie swój, extraneus, alienus" : Przikazal, abi biły 
sebrany wszitci wipowyedzeny (proselyti, Mam- 
Lub 93: wypowyedz<e)ny aut nowowyarkowye) 
BZ I Par 22,2.

4. 'wyłączyć z jakiejś społeczności, excludere, 
amovere’: Zatym bilo viwolano. . . ,  abi bil wypo- 
wyedzan s pospólstwa lyvda, gensze gest 
z ioczstwa prziszedl (ut... alienus iudicaretur 
a multitudine captivitatis) BZ II Esdr 9,4.

(Wypożądać) Wypożędać 'domagać się, wyma
gać czegoś, exigere, poscere : Wypozonda exigit 
ca 1428 PF I 492.

Wypożędać cf. Wypożądać
Wypożyczać fo r m y : praet. 1. sg. m. -m wypo

życzał 1425 ZapWarsz nr 110, 1434 ib. nr 629, 
1436 KsMaz III nr 2405, 1457 ZapWarsz 
nr 1058; ja wypożyczał 1464 ZapWarsz nr 1181;
2. sg. m. wypożyczałeś 1469 StPPP II nr 3969;
3. sg. m. wypożyczał 1398 HubeZb 71, 1434 Zap
Warsz nr 629, 1486 AGZ  XVI 201; / .  wypoży
czała 1410 Czrs 35.

Z n aczen ie: 'brać coś od kogoś pod warun
kiem zwrotu tej samej lub takiej samej rzeczy, 
aliąuid ab aliąuo mutuari : lako Janek ne wipo- 
ziczal v Stana za szescz grziwen zitha 1398 
HubeZb 71, sim. 1434 ZapWarsz nr 629; Essze 
Machna ne viposziczala sukney w Bernatha 
1410 Czrs 35; Tegom (sc. konia) ya v nego ne 
wypożyczał 1434 ZapWarsz nr 629, sim. 1425 
ib. nr 110; O kthori dubas na mya Maczei 
zalowal, tegom ya v nyego nye wiposziczal 1436 
KsMaz III nr 2405; Jakom ja nye wipozhiczhal 
v Thomka lystha 1457 ZapWarsz nr 1058; Jako 
ya vipozyczal plasczya czarmego (pro czar
nego)... v Marczyna 1464 ib. nr 1181; Quia tu 
accomodasti al. vipozyczaleesz apud patruum 
ipsius germanum... centum et octo florenos 
auri puri 1469 StPPP II nr 3969; Qui decanus 
decem et octo florenos Vngaricales apud eundem 
Petrum accomodavisset al. viposzyczal 1486 
AGZ XVI 201.

Wypożyczyć 'wziąć coś od kogoś pod warun
kiem zwrotu tej samej lub takiej samej rzeczy, 
aliąuid ab aliąuo mutuari : Jaco Mroczek v mey 
zony wypozyczil pirsczenya za kopa 1436 Zap
Warsz nr 529, sim. 1437 ib. nr 530; Jacom ya ne 
wipoziczil v Woyczecha... kopy grossz<y> 1437 
ib. nr 530; Margaretha... e t... lohannes... 
aput... Stanislaum... receperunt al. wyposzy- 
czyly octuaginta marcas 1475 AGZ XVI 117.

Wyprawa fo rm y: n. sg. wyprawa ca 1428 
PF  I 487; ~  g. sg. wyprawy 1403 KsZPozn 
nr 1482. 1628, 1403 RtKon nr 155, etc. etc.; ~  
d. sg. wyprawie 1449 AGZ XIV 282; ~  ac. sg. 
wyprawę 1393 TPaw III nr 2773, 1394 Leksz II 
nr 1674, 1400 RtGn nr 66, etc. etc.; ~  i. sg. wy
prawą 1405 ArchTerCrac IV 235, 1, 1420 Pozn 
nr 992, 1461 AGZ  XII 271, etc.; ~  /. sg. (przy) 
wyprawie Sul 51; ~  n. pl. wyprawy XV in. Gl- 
KazB II 111; ~  ac. pl. wyprawy 1419 StPPP II 
nr 1616, 1424 Pozn nr 1175.

Z n aczen ia: 1. 'dobra ruchome, które dostaje 
kobieta wydawana za mąż, dodawane do posagu 
(zwykle o tej samej wartości pieniężnej co posag), 
to co kobieta wychodząca za mąż otrzymywała 
w postaci odzieży, bielizny, kosztowności, sprzę
tu itd., także posag, bona mobilia, ąuae feminae 
nubenti praeter dotem dabantur: \estes, lintea, 
supellex etc., etiam dos ipsd": Iacom ne obeczal 
mey szestrze Derscze dzeszanci grziuen na vi- 
prawo 1400 RtGn nr 66, sim. 1413 AKPr VIII a 
122, 1424 Pozn nr 1175, 1427 ZapWarsz nr 38, 
1428 ArchTerCrac CXLVI 138, 160, etc.; Johan
nes... aquisivit duo centa sexagenas, unum 
centum coordinacionis vlg. wiprawi et aliud 
centum in paratis super Nemerzam 1403 KsZ
Pozn nr 1482, sim. ib. nr 1628, 1403 RtKon 
nr 155; Clemens... C in paratis pecuniis et C wi- 
prawo in rebus expedicionalibus marcis racione 
dotis Annę, filie sue,... assignavit 1405 ArchTer
Crac IV 235, 1, sim. 1461 AGZ  XII 271, etc.; 
Yako Jagneska Szophcze, sv<e> dzewcze, vidala 
sedlisko w Souine... sza geg wipraw0 1406 Kai 
nr 161; Jako raczil Dalebor XXXX grziwen 
Potrasszewi posagu, dwadzeszcza gothowich 
a dwadzescza viprawi, a wiprawa wieziono 1407 
Kai nr 248; Si autem predicte sorores maritis 
desponsate fuerint, extunc debet (sc. frater 
earum) ipsis dotalicium y wyprawa dacz 1418 
TPaw VII nr 227, sim. 1431 StPPP II nr 2361, 
1432 ib. nr 2410, 1468 AGZ XIII 583, etc.; Cum 
autem... Agnes, soror ipsorum junior, maritum 
duxerit, ipse Bartolomeus... debet dare ac so- 
luere eidem sorori centum marcas racione dotis, 
ad cetera autem necessaria, vlg. na wiprawy 
dicta, omnes tres predicti fratres composicio-
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nem ... faciant 1419 StPPP II nr 1616, sim. 1424 
Pozn nr 1175; Yaco M ycolay... dal swey 
*szescrze Doroczcze poszagem y wyprawą taco 
wele, yaco tim szostram 1420 Pozn nr 992; Jsze 
Machnę... brath gey zaplaczil poszag oszmdze- 
szand grzywen pełne y wyprawy crzydzescy 
grzywen ib. nr 1076, sim. 1423 Kościan nr 974, 
1423 ZapWarsz nr 69,1425 Kościan nr 1260, etc.; 
Jaco Wawrzinczewy... ne dano pasza dla vi- 
prawy s mą szostrą 1421 Kościan nr 1206; Jaco 
my thą svknyą dano s mą zoną dla wyprawy 1422 
ib. nr 928, sim. 1444 Pyzdr nr 1224; Wyprawa 
expedicio ca 1428 P F 1487; Hanca... cum Nico- 
lao, fratre suo,... terminum habent... pro XL 
marcis dotis et totidem wyprawy 1388—430 
ArchTerCrac Illb  225, 58, sim. ib. 225, 60, 1424 
ArchTerCrac VII 400,7, 1432 ArchTerCrac 
X 94, 29, etc.; Jaco v *mpne nye ostało wiprawy 
pana Schuczcziney szostri srzebrem, slotem, per
łami taco dobrey yaco dzeszancz grziwen 1433 
Pozn nr 1423, sim. 1434 ib. nr 1568. 1569; Contra 
istam expedicionem [...] <naprze)czyw they yy- 
pravye 1449 AGZ XIV 282; Vstawyamy, abi gdi 
mąsz vmrze, zona... przy wyenye y przy wszey 
wyprawye a przyprawye (circa... ąuaelibet pa- 
raphernalia) myala ostacz Sul 51; Jakom ya 
smovil Anna za M icolaya..., za kthora *Cly- 
manyth... dwanaczczye kop possagv dacz myal 
y vyprawa: plascz modri..., pyerzyna..., ko- 
byerzyecz..., thkanka 1469 ZapWarsz nr 1189; 
Nobilis Andreas... recognovit, quia post nobi- 
lem Dorotheam, consortem suam, decem marcas 
paratas pecunias... racione dotalicii al. vipravy 
vel poszagy levavit 1484 AGZ XIX 305, sim. 
1483 ib. 193.

2. 'uwolnienie kogoś od różnego rodzaju zobo
wiązań (zwłaszcza wynikających z poręki), zapla
ta za kogoś jego finansowych zobowiązań, 
actus aliąuem a variis obligationibus (praecipue 
fideiussoriis) liberandi, pecunia pro debitore 
soluta : Benosz... exsoluit viginti marcas Jo- 
hanni... pro za wiprawa, dominum Stani- 
slaum... de fideiussoria prefate *wyprawe libe- 
rando 1393 TPaw III nr 2773; Jagneszka... jurę 
acquisivit super Gerwardo... 10 marcas ex parte 
caucionis fideiussorie vlg. za wyprawo 1394 
Leksz II nr 1674, sim. 1416 StPPP IX nr 138, 
1417 Kai nr 610, 1427 ZapWarsz nr 2718, etc.; 
Jako ya ne ranczyl Pyotrowy... viprawy Pyo- 
troui [zav] ctyrech y dwdzestu (leg. dwudziestu) 
kop 1427 ZapWarsz nr 241; Yakom ja nye 
ranczil szesczidzeszanth grziwen wyprawy Pasz- 
kowy za Mycolay a 1430 Pyzdr nr 952, sim. 1446 
ZapWarsz nr 782; Barthosz... citavit Henri- 
cum ... pro eo, quia... debuit dare yiginti

marcas et totidem dampni et pro expedicione al. 
wyprawa... pro fideiussoria pro Iohanne 1444 
AGZ XIII 155; Jaco mnye Marczyn wynowath 
za wiprawa kon za *szecz grossy y za poi copy 
za rakoyemsthwo 1446 ZapWarsz nr 781; lakom 
ya nye raczył Pyotroyi... dwudzestu cop za 
lana, za Climunta y za Gindrzicha za yiprawa, 
ale zapysz w krolestwye 1457 AKPr VIIIa 52.

3. *przygotowanie, przysposobienie czegoś do 
jakiegoś specjalnego celu, paratio, praeparatw : 
In quo ostenduntur congrue preparaciones, vi- 
pravi, ad suscipiendum eum (sc. filium dei), que 
eciam quisque prepotens consueyit requirere in 
hospicio suo ? Primum est pulcritudo domus XV 
in. GlKazB II 111.

4. ' wyprawa wojenna, expeditio bel lica’: Vsta- 
wyamy, aby kaszdy dychowny oczczyzną pod 
namy trzymayącz, podług saczvnky gymyenya 
na kaszdą wyprawą (ad quamlibet expeditionem, 
Sul 23: na kaszdee woyni) s namy pogechal. 
A gdyby nye chczal na wyprawa woyny gechacz, 
tedy gymyenya ma sstąpycz swemv bratv 
Dział 10.

Wyprawca 1. *ten kto podejmuje zobowiązanie 
wynikające z poręki, fideiussory: Yakom panu 
Janowy ne raczil za poi grzywny groszy, yedno 
za ty, za które mu wyprawcza stawyaya 1421 
Kai nr 824; Wyprawcza inbriga ca 1428 PF 1496.

2. 'ten kto coś wysyła, wyprawia, qui aliąuid 
mittit, emittet' : Wstawyamy, ysz gdibi ktho 
pozwaal ałybo pozwacz wyprawyl nyekogo przes 
powoda rządnego, thako pozwaneemy pozy- 
wacz alybo wypra<w)cza thakego pozwy 
wyną... zaplaczycz maa (si quis... citari procu- 
raverit aliquem sine legitimo actore..., ipse 
citans vel procurans talem citationem poenam... 
solvere teneatur) Sul 29.

3. może 'poborca danin, collector, exactor 
tributorum : Wyprawczą exactor 1447 R XXII40.

Wyprawiać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wyprawia 
Kśw av 5. cr 12, 1471 MamKal 289; 3.pl. wypra
wiają XV in. GlKazB II 114, Sul 29; ~  imper. 
2. pl. wyprawiajcie B Z I Par 16, 9; ~  part. praes. 
act. adv. wyprawiając 1420 Kościan nr 809; ~  
inf. wyprawiać (1417) XV p. post. DokMp V 178, 
XV p. post R XXV 175; ~  praet. 3. sg. m. wy
prawiał 1412 KsMaz I nr 1814, 1426 Pyzdr 
nr 801; — condit. 3. sg. m. (-)by wyprawiał 
Sul 28, BZ Deut 18, 10; ~  part. praet. pass.
i. sg. m. wyprawianym 1428 Kościan nr 1335.

Z n aczen ia: 1. 'uwalniać od różnego rodzaju 
zobowiązań (zwłaszcza wynikających z  poręki), 
płacić za kogoś jego finansowe zobowiązania, 
fideiussorem a sponsione liberare, aes alienum 
pro aliąuo s o h e r e Jaco Jacub... tego sandzą,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WYPRAWIAĆ WYPRAWIĆ 529

czszo gy Maczey... przyąl za sządzą, v Jacussą 
prawa mv dopomogl pyrzwey, nisly na nem 
prawem dobył vyprawyayącz swego rąkomyą 
1420 Kościan nr 809; Yako czso pan Milay 
wroczil Budzilowskego do pana Woyczecha, 
s tego gy wyprawyal czynyocz zapłato 1426 
Pyzdr nr 801.

2. *uwalniać, wykupywać nieruchomość z  cią
żących na niej zobowiązań, res immobiles aere 
alieno liberare : Ctorim ya par zaorał, tego 
Paweł v mnye ne wiprawal 1412 KsMaz I 
nr 1814; Dominus abbas... debet predictis 
heredibus solvere sexaginta marcas vadii pre- 
dicti et hereditatem exbrigare al. *uyprawyacz 
(1417) XV p. post. DokMp V 178.

3. list wyprawiany *dokument zawierający 
jakieś zobowiązania, litterae, ąuibus obligatio 
ąuaedam continebatur* (?): Yssze Maczek... 
ss Margorzathą, szoną swą, Sigmuntha... 
sz rancogewstwa nye wiprawil od Golyassa 
any Sigmunth gynnich pyenandzy s lystem 
wyprawanym (pro wyprawnym?) na Maczky 
nye wsząl 1428 Kościan nr 1335.

4. *opowiadać, podawać do wiadomości, nar-
rare, notum facere : Sicud Libri Iudicum
tractant, viprawayo, hystcria est talis XV in. 
GIKazB II 114; Psalmi poycye gemv (sc. bogu) 
a wiprawyaycye wszitki dziwi gego (narrate 
omnia mirabilia eius) BZ I Par 16, 9.

5 .  ewyjaśniać, tłumaczyć, explicare, explanare’ : 
Corrozaym uipraua so: taynicha moia mne 
Kśw cr 12, sim. ib. av 5; Choway syo,... aby nye 
bil v czebye nalezon,... ktoś b y ... viprawyal 
sny y gvsla (qui... observet somnia atque augu- 
ria) BZ Deut 18, 10.

6. *zarządzać, regere, moderan : Bene propo- 
situm dobrze swą czelacz vyprawya (war. lub.: 
prawge, leg. prawuje; oportet ergo episcopum 
irreprehensibilem esse,... non cupidum, sed 
suae domui bene praepositum I Tim 3, 4) 1471 
MamKal 289; ~  *wychowywać, excolere, edu- 
care: Videamus ergo, qualiter excolitur vinea 
ista. Recte sicut vinea terrestris. Sic nos, pecca- 
tores, debemus animam nostram spiritualiter 
excolere wyprawyacz XV p. post. R XXV 175.

7. *wysyłać, mittere, emittere’ : Wstawyami, 
aby... nygeden szandzaa przes kthorą gynszą 
personą nyszly przes... woźnego... czynyl y wi- 
prawyal swogych pozwow (quod... faciat et 
expediat suas citationes) Sul 28; Mymo tho 
nyeegdi... vrzandnycy... wyprawyayąą pozwi 
rozmagythi (procurant diversas citationes) 
Sul 29.

Wyprawianie 1. *przekonanie, fiducia, opinio*: 
Thym baczy, yze od Yadama aze do tego
S ło w n ik  starop o lsk i X

czaszy... lyczą szye cztyrzy tyszyącz dyyesczye 
y pyątnasczye lyat podług... yykladnykow, alye 
podług zydowskyego yyprayyanya (secundum 
Hebraicam veritatem) cztyrzy tyszyące lyat 
Rozm 176.

2. *uwolnienie, wykupienie nieruchomości z cią
żących na niej zobowiązań, actus res immobiles 
ab obligatione liberandi ( ?): Iaco Bogusz wrzu- 
czil *szu w Sciborową maczerziszną po vipra- 
vanv, iaco yą Scibor od Meczka yiprauil 1414 
Kai nr 434.

Wyprawić f o r m y : praes. ind. 1. sg. wyprawię 
ca 1470 MamLub 263; 3. sg. wyprawi Sul 9, 
Rozm 565. 843; ~  imper. 2. sg. wypraw FI 
108,21, 1407 Kai nr 287; 3. sg. wypraw BZ 
I Reg 20, 15; 2. pl. wyprawcie BZ Deut 3, 18. 
I Par 16, 24; ~  part. praes. act. adv. wyprawiąc 
1425 StPPP IX nr 308, 1466 R XXV 141; -  inf. 
wyprawić 1394 TPaw IV nr 225, 1396 ib. 
nr 5202a, 1398 Kościan nr 108, etc. etc.; ~  
praet. 1. sg. m. -m wyprawił 1408 KsMaz I 
nr 1102, 1426 Kościan nr 1172, 1427 ib. nr 1417, 
1429 Pyzdr nr 1030; / .  -śm wyprawiła 1414 Kai 
nr 451; 2. sg. m. -ś wyprawił Rozm 126; 3. sg. m. 
jest wyprawił 1417 Kai nr 555; je wyprawił 1416 
Pozn nr 910; wyprawił 1388 HubeSąd 211, 1393 
Pozn nr 147, 1393 TPaw III nr 3031, etc. etc.; 
wyprawie! 1393 Kościan nr 54;/. wyprawiła 1401 
Pozn nr 494, 1408 ib. nr 646, 1412 Pyzdr nr 345, 
etc.; 1. pl. m. -smy wyprawili 1421 Kościan 
nr 1204; 3. pl. m. wyprawili 1406 Pozn nr 581, 
1421 Kościan nr 1204a; ~  condit. 2. sg. m. -by 
wyprawił KartŚwidz, BZ Ex 18, 19; 3. sg. m. 
(-)by wyprawił 1388 Pozn nr 34, 1400 ib. nr 445, 
1411 Kai nr 351, etc. ;f. -by wyprawiła 1424 Kał 
nr 889; ~  part. praet. act. wyprawiw BZ 
Num 30, 1; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wypra- 
wion 1407 Kai nr 248; wyprawiony ca 1500 
Er z  126; neutr. wyprawieno 1448 AG Z  XI 314; 
d. sg. f. wyprawiony 1499 AGZ XVII 363;
n. pl. m. wyprawieni BZ I Par 12, 38, Dział 18; 
~  inf. pass. sg. m. być wyprawion Dział 16; 
pl. m. być wyprawiony Sul 8; ~  praes. pass.
1. sg. m. -śm wyprawion 1401 Pyzdr nr 150; ~  
praet. pass. 3. sg. m. był wyprawion 1467 
SprTNW  VIII 2, 34; ~  condit. pass. 3. sg. m. 
by był wyprawiony 1427 Kościan nr 1285; neutr. 
-by było wyprawiono Dział 32.

Z n aczen ia: 1. *dać córce (siostrze) wycho
dzącej za mąż należne je j mienie ruchome lub 
nieruchome, dać wyprawę, posag, filiae (sorori) 
nubenti dotem vel parapherna donare*: Iohannes 
et Paulus debent expedire al. wyprauicz sororem 
suam germanam... cum viginti marcis 1413 AKPr 
VIIIa 122, sim. 1414 AKH  III 238; Derslaus...
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recognovit, quia... sorori sue... XXVI sexage- 
nas... cum duobus eąuis... et lectisternia... 
debet expedire vlg. wyprawicz 1413 KsMaz I 
nr 1948; Scimus et testamur,... yze Anną, 
szesstrą swą, z oczsyszny hy maczerzyszni wy- 
prauil (sc. Dobko) 1420 AKPr VIIIa 153; Ra- 
cione cuius tam dotalicii quam dotis eidem 
*Elzabeth, consorti sue, in et super medietate 
medie partis bonorum... centum marcas... de- 
dit, assignavit et expedivit vlg. wypiawyl cum 
omni iure 1429 AGZ  XI 45, sim. 1482 StPPP IX 
nr 912; Niclossz Rus... Masszam, filiastram 
suam iam ipsam expediuit seu deliberauit al. 
vy[e]prauil ex paternis bonis, que recepit ad 
tutelam sui 1440 Przem I nr 2923; Nobilis 
Motrvna... consors nobilis Procopii... actrix 
contra nobilem Lewko..., proposuit pro eo, 
quia tu sibi sicut non exdotate al. nye vyposza- 
zone nec exbrigate al. nye vipraviony de bonis 
paternis et maternis... non vis dare... partem 
eorundem in Kopysthno mobilium et immobi- 
lium ad eam... spectantem 1499 AGZ XVII 363.

2. 'uwolnić od różnego rodzaju zobowiązań 
(zwłaszcza wynikających z poręki), zapłacić za 
kogoś jego finansowe zobowiązania (np. długi, 
kary, itp.), aliąuem liberare a quibusvis obliga- 
tionibus, praecipue fideiussorem a sponsione (de- 
bitiseius vel multis solutis/ :  Sicut mihi sex marcas 
concessit, dare debuit. meum filiastrum libe- 
rauit et condictauit ne wiprawil 1393 TPaw III 
nr 3031; Quod domina Sochna debet vipravicz 
suis *czeverzom [...] <m)arca 1394 TPaw IV 
nr 225; Sicut vexillifer dixit Chotimiro, quod 
eum viprauil de septem marcis et ipse ne vi- 
prauil ib. nr 4884; Ut quidquid Johannes pro 
Pełka fideiubebat Martini partem eam in apibus 
et in aliis, hoc Pelce wiprawil et exsclvit 1398 
ib. nr 5973; Nicolaus... aquisiuit duos kmetho- 
n es..., quos sibi tenetur infra duas septimanas 
liberare vlg. wiprauicz sub pena regali 1399 
TPaw III nr 4407, sim. 1399 TPaw IV nr 6055. 
6056; Nicolaus... debet statuere socrum Mi- 
chaelem... ad cognoscendum, vtrum expediuit, 
wyprauil, Adam Adama a fideiussoria 1420 
TPaw VII nr 1531; Veniens... dominus Johan
nes ... paratus fuit expedire al. wiprawicz fideius- 
sores suos 1424 StPPP II nr 2004; Ex decreto 
dominorum Targona... habet... deliberare vlg. 
wyprawycz nobilem Albertum 1427 TymWol 28, 
sim. 1462 AGZ XII 390; ~  kogoś: Eze cszosz 
Paszek obranczil Janowi, to mu gest popełnił 
y swego racoymo wiprawil 1400 HubeZb 109; 
Yacom sial do Przibka, by przysedl do spasy, 
kędy *chyczal rancomo vyprauicz 1401 Kał nr 6, 
sim. ib. nr 37, 1405 Pozn nr 763; Vipraw swe

rancoyme a opraway, acz s kim czo masz 1407 
Kał nr 287; Jacom ne wranczyl Marczina 
w rankoyemstwo przeczywo Abramowy... anym 
go rzeki przed sandem wyprawicz 1423 Kościan 
nr 998; ~  kogoś czegoś: Iaco mo ranczil Scepan 
ve trzy grziwni, tego mo ne wiprawil 1397 RtKon 
nr 31; Ysze Jan wroczyl Vissotho do Szydow 
a tego go ne *wibrauil, yaco szydowsky lyst 
mouil 1399 Pozn nr 402; ~  kogoś ot czegoś: 
Jacom przi tern bili, kedi Swantoslaw... za 
Yana... ranczil za vini *zodoui a on gy slubil 
ote wszech szcod viprawicz 1404 Kościan nr 214; 
~  kogoś z czegoś: Petrek wranczil Pawia do 
Staszcowicza, s tego gy wszego wiprawil 1388 
HubeSąd 211, sim. 1393 Pozn nr 147, 1394 
Kościan nr 2, 1395 ib. nr 73, 1409 ib. nr 417, 
etc. ; Jaco Pelgrzim slubil <Ja)ronemu kone wro- 
czicz, iacobi mu se <z c)hansbi viprauil 1388 
Pozn nr 34; Jako Staszek wiprauil Thoma s tego 
rankofstwa, czo gi bil vranczil do Jagneszszky 
1397 ib. nr 346, sim. 1419 Pyzdr nr 596, 1432 
Kościan nr 1435. 1436; Jako Jacub Kelcza mai 
vipravicz se wsech vin 1400 TPaw IV nr 734, 
sim. 1427 ZapWarsz nr 221; Iaco pany Mar- 
gorzatha Symana wranczila in dimidiam deci- 
<m)am marcam a sz tego go ne w<y>prawila 
1401 Pozn nr 494, sim. 1412 Pyzdr nr 345, 1417 
Kał nr 544; Czsom rocil przecivo Ianovi, 
s tegosm rokogemstva vipravon 1401 Pyzdr 
nr 150; Czso Jan wranczil Sbiluta do Janchina, 
s tego gy wyprawili 1406 Pozn nr 581, sim. 1421 
Kościan nr 1204a; Jaco czso ranczil Dalebor sa 
posag, s tego wszego wiprawon 1407 Kał nr 248; 
Jaco czom Micolaya wranczila do Yacuba..., 
sz tegoszmi (leg. z tegośm ji) wszego viprauila
1414 Kał nr 451; Iaco yest Hanca y Stachna 
a Micolay ne vipraw<i)li <się> s rąkoyemstwa
1415 Pyzdr nr 416; Ysze cszo bil wrączil Pecz 
Adam za pana Potrą y Jana Bninsczy <pienię- 
dzy) groszewy<ch>, tego mu yest ne wpla- 
czal... y s tegosmy gy vyprawili 1421 Kościan 
nr 1204; Jakoszmy biły poszły do Hanky oth 
Othy, aby gy wyprawiła sz dw (leg. dwu) 
grzywnu *rzakoyemszthwa 1424 Kał nr 889; ~  
kogoś ot kogoś (z czegoś): Yako Jacub vyprawil 
Seczecha ot Woyczecha sz *rzicogemstwa sedmi- 
nascze grziwen 1402 Kał nr 50, sim. 1424 
KsMaz II nr 733, 1428 Kościan nr 1420; Jaco 
yest Otha wyprawił (ib. nr 543: wyprawyl) 
swego rancoymyą oth Sczepana, ysz yest zany 
gothowymy pyenandzmy zaplaczyl 1417 Kał 
nr 555; Yako Jadam wyprawił pana Lutka 
s lichwy ot Szyda 1418 Kał nr 645; Jakom ne 
podał Yandrzycha ot Golskego viprawicz de 
decem marcis pecunie principalis pode szkodą
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1419 Kościan nr 736; Jacom ya nye podawał ssą 
Woczechowy... pod żadne scody wyprawicz ot 
Gołego Yana 1426 ib. nr 1167; ~  kogoś z kogoś : 
Jaco Filip Andrzeyewi daval w czas pyenan- 
dze,... bi so z[y] Zydow wiprawil a za yno 
mv skodo ne ronczyl 1411 Kai nr 351, sim. ib. 
nr 352; ~  kogoś o coś: lako Micolay wipravil 
o odzene swego rokoymo, ocz gi bil wroczil
1398 Pozn nr 389, sim. 1453 ZapWarsz nr 977; ~  
coś komuś: Esz gdi Jacusch osadzał Mathiam 
kmethonem na roli, tedi mu ne ślubował ni za 
gedno (/. e. za nijedno) zito, bi mu ge wyprauil 
1423 TPaw VII nr 2926.

3. *uwolnić, wykupić nieruchomość z ciążących 
na niej zobowiązań, res immobiles aere alieno 
liberare, r e d im e re Asze Dobeg Bodznewi pod
ług smovy ne viprauil schedlisk, iako mv slubil
1399 RtKon nr 89; Ysz Bodzata ne vimaval[al] 
na Jaszcu dw {leg. dwu) czasczu Syrnik ot mni
chów viprawicz 1403 RtGn nr 103, sim. ib. 
nr 105; Recognovit {sc. Niewstąp), quod debet 
expedire al. wyprawicz prata opolszke... domino 
Groth 1409 LubZiem 56; Ysze Sczepan nye myal 
Ocze wyprawycz strigyewyszny 1417 Kai nr 554; 
Iohannes advocatus... dabat pecuniam, sc. 
LX marcas,... extunc... Sigismundus scul- 
tetus... predictam pecuniam interdixit, et adhuc 
veniens Iohannes... posuerunt predictam pe
cuniam ... domine Wylanonisse, sc. LX marcas, 
exementes suam advocaciam vlg. vypravyacz, 
affectantes a domina Vylamonissa fideiussores 
1425 StPPP IX nr 308; Magnificus Petrus... 
fideiusssit generoso Paulo... pro domino Io- 
hanne... ,  quod sibi quartam partem ville Thuli- 
glowy debet wyprawycz 1447 AGZ XI 293, 
sim. 1447 AGZ XIII 236; Si autem Cracouiecz 
cum predictis villis non exemeretur per Iohan- 
nem... ,  tunc Andreas villam Srzednye in centum 
quinquaginta marcis tenebit tamdiu, quousque 
sibi Cracouiecz cum villis prefatis fuerit expedi- 
tum al. wiprawyeno 1448 AGZ XI 314; ~  'wy
kupić nieruchomość lub rzecz zajętą lub zasta
wioną, pignus redimere*: Iaco czso Swanthos 
zayol v <Ku>sza kobili, czso mu ge Jarnolt 
slubil wiprawi(ć), ty bili tako dobre iaco 
LXXX marce 1399 RtGn nr 56; Jaco Jarosława 
vipravila zastawa od zastawnika 1412 Pyzdr 
nr 355; Jakom przi tern bil posłem w tern do 
Przedwoya, aby gego kon wyprauil, czso w gego 
vinach wszyant, a on slubiw gy wiprauicz y ne 
wiprauil 1422 TPaw VII nr 2425; Ten, czygy 
gest zakład, we dw {leg. dwu) nyedzelv ma gy 
wyprawycz. Pakliby nye wyprawyl any chczal 
wyprawycz (si... per illum... non fuerit illis... 
satisfactum), tedy ten zakład ty to sądzę slvsznye

myedzi sobą mayą rozdzelycz Dział 9; Aby thy 
woli tako wząte... lecze chowany dwe nye- 
dzeli... a po tych dnyoch nye wyprawyeny,... 
nam abo naszemv sądzi mayą bycz przysądzeny 
ib. 18; Gdykoly kto zaymye (sc. bydlę) na swem 
zboszv, tedy... mosze ge chowacz przez nocz. 
Paknyaliby rano nye było wyprawyono, tedy 
ma ge dacz kv dworu ib. 32.

4. 'zabezpieczyć nabywcę lub rzecz nabytą od 
pretensji osób trzecich, emptorem rei alienatae 
vel rem alienatam a cuiusvis \indiciis tueri : kogoś: 
Czso Wlost cupil Maczeaw {pro Maczeew) łasz, 
s tego go ne viprauel 1393 Kościan nr 54; Czso 
Drogomir przedal Bodzandze cone, o ti gi slubil 
viprawicz, aczbi ot tego clopot mai 1403 Pozn 
nr 725; Ego super te querulor suo procuratore, 
quia pro te vlg. o czo suam hereditatem zastawił 
et tu me non exbrigasti vlg. nye wyprawił 1422 
Czrs 264; ~  coś: Jacoswa przi tern była, gdze 
pani obwazala sye wiprawicz dzedzina nokczow- 
ska we cztirzechnaczcze grziwnach 1399 StPPP 
VIII nr 8796; Tenetur idem Marczisz heredita
tem exbrigare al. vipravicz infra duas ebdomadas 
sub pena L 1420 Czrs 228; Jacosm s tobo nye 
myala smowy y targu w mem domu, aby thy 
v mnye myal wyprawyicz Cozarzewo Micolayewy 
1425 RtKon nr 446.

5. 'spłacić, zapłacić, persohere, expen- 
dere’ (?): O chtore d<r)zewo Ondrzey zalowal 
na mo, tom ia wiprawil i poloszil v cirekwe 1408 
KsMaz I nr 1102; Jacom ne ranczil za mego 
bratha, za Derszka, sex marcas wyn wyprawicz 
s powata s konyszkego 1424 RtKon nr 414, 
sim. 1415 Czrs 55; Jacom mu ne slubil Zacha- 
riaszewi na Malich Lansczech wiprauicz oth ple
bana dwadzescza czwerczey owsza na kosdy 
rok 1426 Pozn nr 1237; Yakom nye rzeki 
zaplaczicz Slomye Zidowy... trzech wyerdvn- 
kow, kthorez moya zona wzyąla, a thez ssvknyą, 
kthorąm zasthawyl we trzech *gryvnach, nye 
rzekłem wyprawicz z gyzczyny y z lichwy 1437 
ib. nr 1584; Iacom ya oth Thomascha nye raczył 
schyesczy cop vyprawicz ot Dopka za Pyotra 
1445 AKPr VIII a 49; ~  list wyprawić, wypra
wić list 'spłacić skrypt dłużny, syngrapha sohere : 
Iacom ya ne slubil Oszepowi lista wiprauicz 
1406 KsMaz I nr 853; Ysz Paszek ranczil 
Pyglowskego list vyprawicz ot mesczan *srzecz- 
schiich 1406 Pozn nr 591; Iaco Yarant ne za- 
placzil... szesczinatcze grziven Virzbancze... 
a potem zaplaczil gemu wszitko, czo bil winovat 
y swe listi wiprauil, y nicz mu ne vinouat 1413 
Kai nr 429; Jacom ne ranczil, abich mai viprauicz 
list pana Yanow... od Dauida Szida 1415

I Kai nr 476; Jaco ge Wanczencz wyprawił
67*

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



532 WYPRAWIĆ WYPRAWIĆ

*Potrkew list se skodi, geddi gi Potrek obesłał 
1416 Pozn nr 910; Jako mnye Michał slubyl 
wyprawicz listh za *ssostrzi y za braczo na 
trzeczo czanscz Mychalouicz 1422 ZapW arsz  
nr 45, sim. ib.; Jako mi Boguscha ranczil za 
vyanni listh y myal gi od pisarza wyprauicz 1423 
TPaw VII nr 3431; Yako Dominik... wyprawił 
listi Olbrachtowy ot Zophky... y saplaczil <j)e 
dzewyanczdzeszyant grzywen groszew szyrokych 
długu Olbrachtowego 1425 K ai nr 706; Yako 
Mancarz my wroczil list rokogemsky, ysz y {leg. 
ji 'go’) Olbracht wyprawił, a tego listam ya ku 
wyernyma rokoma nye brał 1426 P yzdr nr 810; 
Jaco pan Sdunowsky lysta nye m a... pany 
Margorzaczinego,...  tego, który by był nye 
wiprawony 1427 Kościan nr 1285; Jacom szą 
ya nye zamowyl Maczkowi... lysta wyprawicz 
od Szygmuntha... any sz k<si>ąng wypyssacz 
przedobycza gego, any ze szcoth wyprawicz 
ot tego gystego Sygmuntha ib. nr 1289; Jszem 
ya nye raczil panu Mycolayewy za list oth pana 
Boguscha Coschuczkyego viprawycz ten, yaco 
raczył za pana Szuczka 1429 Pozn nr 1320, 
sim. 1439 Z apW arsz nr 877.

6. *oswobodzić, wybawić, uratować, liberare, 
seryare: A ty, gospodne,... zbaw me albo 
wypraw {Pul: zbaw mye, libera me), bo bednyk 
y vbogy ia gesm FI 108, 21; Wirzvcz Ionato 
z gego domu a wipraw pan Dawyda z rokv 
nyeprzyiacyelsku (reąuirat dominus de manu 
inimicorum David) B Z  I Reg 20,15.

7. *usprawiedliwić, wykazać niewinność (zw ykle  
w stronie zw rotnej), aliąuem crimine liberum esse 
declarare (praecipue reflexive)’ : Iacosmi bili i 
przi tern, kedi pan Kaliski posiał Cottka {pro  
Potrka) do M icolaya..., abi prziszedl cu prawu 
y wyprawił so, a on ne chczal 1400 Pozn nr 445; 
Tobe samemu zgrzeszył gesm y zlie przed tobo 
czynyl gesm, by sprawion, gl. eszby syo wy- 
prawyl, {FI i P u l: bi sprawon) w molwach twoych 
(ut iustificeris in sermonibus tuis Psal 50,6) 
K artŚw idz; Thego tho, czo myr szlomyl,... orte- 
lem naszladowacz^c. mają), aby then ozalowany 
czlowyek mógł szye wyprawycz (ut... se iustifi- 
care posset) O rtO ssol 27,4; Paknyali strona 
kromya przyczini, która by syą mogła wypra
wycz, kv sądy nye stała..., tedy gysczczowy 
każą odstąpycz D zia ł 13; Vstawyamy, ysz gdyby 
ktorego zlostnyka... pozwano. . . ,  tedy szadną 
wymową nye ma bycz wyprawyon ib. 16; 
Chczem, aby wiedzano, gdze abo ocz ma bycz 
skazana (sc. wina siedmnadziesiąt): napyrwey 
komv dadzą viną o pozostwo a nye mógłby syą 
wyprawicz (minime se poterit expurgare, Sul 30: 
nye może szą oczysczycz) ib. 18; Thego Yezv-

sza... *szkazvyeni, aby gwoźdźmi zelyaznymy 
na krzyzv byl przybyth za thy yyszthąpi, za 
kthore yesth oszkarzon a sz nych szye nye yipra- 
vyl XV ex. Kałużn 279; Cum iste homo est iusti- 
ficatus al. yyprawyl sze de ciyitate, cepit difo- 
dare al. otpowyadacz eidem proconsuli XV Ort- 
W pM  24; Przeto, yzesch myą vypravyl (ob hoc, 
quod excusatus per te sum) a pravdąss povye- 
dzyal, kaza tobye, abysz smarthvychvstal Rozm  
126.

8. 'załatw ić sprawy (np. na posiedzeniu sądu), 
perficere, de cer ner e aliąuia (in iudicio)3: Kthore 
{sc. sądy) pirwego dnya nye mogą bicz wipra- 
wyoni (non poterint expediri), do zayytrza mayą 
bicz odlozoni Sul 8; ~  Yaco Micolay ranczyl 
Marczinowy yiprawicz yipisz szk<si>ankvecuisti 
na *dedzisthwo 1415 RtGn nr 216; Jaco mnye 
tako yyednano szy Janem, eze my myal blysszkocz 
w Klodnye v Woythka wyprawycz y w kxangy 
zapysacz 1440 Z apW arsz nr 534, sim . ib.

9. *przygotow ać, przysposobić, przyuczyć, p a - 
rare, praeparare, expedire3: Quis expediuit, gl. 
expedire dedit vypravil, psitaco suum chere, 
quis corwm cantaie docuit suum concawm? 
XV med. R  XXIII 269; Pan bog wasz dal wam 
zemyo to to k dzedzicztwv, wyprawcze syo 
przed swo braczo (expediti praecedite fratres), 
gidzicze przed synmi israelskimi B Z  Deut 3,18; 
Wszitci cy moszowye boiownyci y wiprawyeny 
ku boiowanyy (viri bellatores expediti ad pug- 
nandum)... prziszly do Ebron B Z  I Par 12, 38; 
Vypravyony expeditus ca 1500 Erz 126.

10. (o  dokumencie, de litteris publicis) 'sporzą
dzić, wystawić, conscribere, conscribi iubere, 
dare (  ?): lako Markus... yiprawil list, tim to 
listem *savaczil swatkom, ysz ne przisangli 1413 
Pozn nr 890; Jako pan Barthosz dzedziny Bra- 
nowa ne przedal gynnemu mimo xandza kanczle- 
rz<a> any mu lysta procuracionis yiprawil 1415 
Kościan nr 562.

11. *usunąć, zlikwidować, abolere, tollere : 
Vmislylysmi... sandow alybo rzeczi szandovich 
wiprayicz a wipleecz {D zia ł 6: bycz złomy ono) 
nyeyanostaynoscz (iudiciorum... decidere et 
eyellere yarietatem) Sul 6.

12. 'opowiedzieć, podać do wiadomości, narrare, 
notum facere  : Tegdi Moyszesz wyprawyl (nar- 
ravit) wszitko synoom izrahelskym B Z  Ex 6, 9; 
Boodz ty ludu w tich, czsosz na pana slusze, abi 
wiprawyl, czso rzeczono gest (ut referas, quae 
dicuntur) k nyemu ib. 18, 19; A wiprawif Moyzes 
synom israelskim wszitko (narrayit... filiis Israel 
omnia), czosz mv pan przikazal B Z  Num 30, 1; 
Wiprawcye (narrate) w poganstwye sławo gego 
B Z  I Par 16,24; Vypravyancz exponens 1466
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R XXV 141; Wyprawyl nunciat (nuntiavit eis 
Michaeas omnia verba, quae audivit legente 
Baruch ex volumine Jer 36, 13) ca 1470 Mam- 
Lub 214; Wyprawyą eructabo (aperiam in para- 
bolis os meum, eiuctabo abscondita Mat 13, 35) 
ib. 263; Ten vass navczy vschytkych rzeczy 
y vypravy vam (suggeret vobis Jo 14,26) 
vschytky vczynky, czokolvyem vam przepo- 
yyedzyal Rozm 565; Pokolyenye yego kto vy- 
pravy albo vypovye (generationem eius quis 
enarrabit Is 53, 8, ib. 432: vylyczy)? ib. 
843.

13. 'wysłać, wyprawić, mittere, emittere : Pau
lus... <Sobiesąda> [...] nye gonyl [...] any go 
w blotho deptał. . . ,  gdy do pana ^starosta lom- 
zen<ski)ego <s> gymyenya swego schetl, byl 
wyprawon 1467 SprTNW  VIII 2, 34; Eze Ma- 
czey... nye zachował w domu swogym... zlo- 
dzeyow... any *ingich nayąl, any do domu 
do Trzaski do drugich zlodzeyow... wyprawyl 
na skazanye, zbycze, oczyancze... *Stanislao- 
wich czlonkow XV p. post. PF  VIII 19.

14. 'spowodować (tu wysłanie pozwu), vocatio- 
nem in ius mittendam curare’ : Pozowyeli ktho 
alybo wyprawy pozwacz kogo prócz pewnego 
sprawnego powodv, wyną... zaplaczicz ma 
thako pozwanemv Sul 9; Skazvyemi, abi then, 
gen pozew yiprawil (procurans citationem), 
wyną... zaplaczyl Sul 26; Gdibi ktho pozwaal 
alybo pozwacz wyprawyl nyekogo (citari procu- 
raverit) przes powoda rządnego, thako pozwa- 
neemv pozywacz alybo wypra<w)cza thakego 
pozwy wyną... zaplaczycz maa pozwanemy 
Sul 29.

15. *wziąć pod uprawę, (terram exstirpatam) 
colere, excolere*: Simara... obligavit se ... silyam 
excidere, yizecz y vippravicz, czisto yczinicz 1424 
KsMaz II nr 196; Penes quam thabernam idem 
Hannus... ortum... habebit et unum pratum 
ducendo... a fossato al. row usque ad lutum 
antę... Lenorthowa yiduam et antę eandem 
yiduam potest sibi ulterius exstirpare al. wy- 
prawicz 1437 AGZ V 92.

16. *wydać, zwrócić, przekazać, reddere, exhi- 
bere*: Florianus... recognouit, quia debet ci- 
phum vlg. gubek (pro kubek) argenteum Ma- 
thie sutori..., quem debet sibi exbrigare vlg. 
*wyprawitzi 1450 Monlur III 201.

17. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Wyprawicz disbrigare ca 1428 PF  I 486; Wypra- 
wycz diuoluere ib. 487, sim. ca 1500 Erz 126.

Wyprawienie fo r m y : n. sg. wyprawienie 1418 
Czrs 186, Sul 6; ~  g. sg. wyprawienia 1394 
Kościan nr 13; ~  d. sg. wyprawieniu Dział 20; ~
ac. sg. wyprawienie 1425 Kał nr 708, 1434

KsMaz III nr 751; ~  /. sg. (po) wyprawieniu 
Sul 9.

Z n a czen ia : 1. *postanowienie, edictum, decre- 
tum : Przigodnich rzeczi zgromadne wypra- 
wyenye praw krolya *Kazymyrovimy thv stogy 
popysane Sul 6; A przetho nyzey po wyprawye- 
nyy o pozwyech tho capitulum postawyą Sul 9.

2. 'danie posagu czy też wyprawy wydawanej 
za mąż kobiecie, actus mułierem nubentem dote 
vel paraphernis donandi : Andreas prefatos 
Petrum et Stephanum (sc. filios suos) dimittit 
liberos de expedicione Stachne et Annę vlg. o wi- 
prawyenye, sororum ipsorum 1434 KsMaz III 
nr 751.

3. 'uwolnienie od zobowiązań, actus a quibusvis 
obligationibus liberandi : Johannes... tenetur 
exbrigare hereditatem... ipsi Bartholomeo et 
ipse Bartholomeus debet ipsam exemere vlg. 
scupicz... et hec exbrigacio vlg. yiprawene debet 
fieri in XII septimanis 1418 Czrs 186; Yakom 
nye ranczil Mycolayewy polczwarthynascze 
grziwny pospolitich gysczyny, ale za wypra- 
wyenye polczwarthynascze grziwny pospolitich 
za pocupy 1425 Kai nr 708.

4. 'wykupienie nieruchomości z  zastawu, actus 
pignus redimendi: Aczlibi była szaloba o dług 
abo o zastawą, a pozwan... stacz nye chczal 
kv wyprawienyy zastawy Dział 20.

5. listu wyprawienie 'wywiązanie się z zobo
wiązań zapisanych w dokumencie, exsecutio obli- 
gationis in łitteris conscriptae : Isz Jan a Dobesz 
ranczili memu szynowi pręt starosto listu wy- 
prawena 1394 Kościan nr 13.

Wyprawnie fo r m y : comparat. wyprawniej 
Rozm 766.

Z n a czen ie : 'zrozumiale czy też dokładnie, 
clare, distincte, vel diligenter, accurate’ : Syyathy 
Maczyey podobnyey chczyal polozycz Iere- 
myascha nyzly Zacharyascha... tez przeto, 
yze vypravnyey y yasznyey slovem y vczynkyem 
vypyszvye mąką Iesucrista Rozm 766.

Wy prawny 1. list wyprawny 'dokument zawie
rający jakieś zobowiązania, litterae, ąuibus obli- 
gatio ąuaedam continebatur*: Isze Maczek... 
szonya (leg. z żoną) swą Margorzatha Szyg- 
muntha... sz rakoyemstwa oth pana Jana Go- 
liascha nye wiprawil any drugych pyenądzy 
s listem wiprawnym na Maczku nye wszal 1428 
Kościan nr 1420. ~  C f Wyprawiać 3.

2. jimienie wyprawne 'dobra ruchome stano
wiące wyprawę kobiety wychodzącej za mąż, 
bona mobilia, quae feminae nubenti praeter dotem 
dabantuF: Iakokole tesz sz staradawna... gest 
wyslowyono, ysze zona, kędy mąsz vmrze,... 
przi wszysthkem dobrze albo gymyenyy vy-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



534 WYPRĄ WNY WYPRÓŻNIĆ

prawnem (circa omnia paraphernalia), tho gest 
czso zalezy w kamyenyv, v pyerlach, we szsrzeb- 
rze, w pyenyądzach, myalaby ostacz Sul 74.

Wypraźnić cf. Wypróżnić
Wypręcić *uczynić ostrym, zaostrzyć, acutum 

facere, exacuere : Priuatur (sc. equus) faleris, 
freno priuatur honesto, hunc premit assiduo 
reda cruenta iugo, hinc tergum macies, 
szchvthnyenye, acuit, gl. acutum facit vyprą- 
czy, labor vlcerat nervos 1466 R XXII 15.

Wyprosić 1. *uzyskać coś przez proszenie, pre- 
cibus conseąui, impetrare?: Quia ipsa multis 
t<a)libus misericordiam impetrauit yyproszyla 
1456 ZabUPozn 96.

2. *zwrócić się, poprosić (tu o rozsądzenie 
sporu), litem discernendam petere : Bodzeli prza 
myedzi nyektorima a viproszi {pro viprosz0) 
sobye *sodzo (si... interpellaverint iudices), 
ktoregosz s nich sprawyedliwego vsrz0 {sc. sę
dziowie), temv s nich prawdy szvicz0zenya dadz0 
BZ Deut 25, 1.

3. *pragnąć, pożądać, petere, desiderare : 
Schymvnye, ova satan... vyproschyl (ecce sata- 
nas expetivit vos Luc 22, 31), czvsch vmyslyl, 
aby przełączył czyebye od vyary Rozm 559.

Wyproście 'wyrwać (z niebezpieczeństwa), wy
bawić, ocalić, eruere, sermre : Panye bosze, 
wiproszczy my0 {Stary Testament Cardy: wy
prost mie) s roku brata mego (erue me de manu 
fratris mei) BZ Gen 32, 11; Bo pan bog twoy 
chodzy possrot stanów, aby czo viprosczil (ut 
eruat te, Biblia taborska: aby tie wyprostil) 
a poddał tobye nyeprzyaczele twe BZ 
Deut 23, 14. ~  Bohemizm.

Wyprowadzenie 'opuszczenie wsi przez kmie
cia, actus vicum a cmethone deserendi : Swynka 
dominam Heduigim debet intimare al. obeslacz 
post exitum al. po viprowadzenyv {sc. kmiecia) 
in duabus septimanis et post intimacionem in 
aliis duabus septimanis ad ius super heredita- 
tem Plepelnyky 1456 AGZ XIV 474.

Wyprowadzić, Wyprowadzić się fo rm y: praes. 
ind. 3. sg. wyprowadzi 1430 Monlur VI 111; ~  
inf. wyprowadzić 1393 TPaw III nr 2939, 1415 
Czrs 62, 1425 ZapWarsz nr 135, 1454 AGZ 
XIV 507; ~  praet. 3. sg. m. jest wyprowadził 
BZ Gen 13,1; wyprowadził 1447 StPPP II 
nr 3310,1469 ib. nr 3958, ca 1500 GIKazB 146; -  
condit. 1. sg. m. -bych wyprowadził BZ 
Gen 31,27.

Z n aczen ia:  1. wyprowadzić się 'odejśćskądś, 
opuścić miejsce pobytu, se aliorsum transferre, 
migrare : Potem szo gest wiprowadzyl Abram 
z zemye Egipta (ascendit... de Aegypto) BZ 
Gen 13, 1.

2. wyprowadzić się 'opuścić zajmowaną po
siadłość albo gospodarstwo kmiece, possessionem 
suam vel cmethonis rem familiarem relinąuere : 
Pothiczsky infra sex septimanas debet se con- 
ducere vlg. wiprowadzicz <się> de... hereditate 
1415 Czrs 62; Recognouit {sc. Stephanus), quod 
si de hereditate Sankoczyno a die datę presen- 
cium <per duas septimanas) non exiuerit vlg. 
nye wypro<wa)dzy san et ipsam hereditatem 
liberam non fecerit,... extunc sexagenas sexa- 
ginta... soluere debebit 1430 Monlur VI 111;^— 
Adam... debet exire, viprowadzicz S0 , de Cho- 
czisewo 1393 TPaw III nr 2939, sim. 1425 Zap
Warsz nr 135; Qui testes... jurauerunt, quod 
ipse Marcissius eosdem boues recepit juste ra- 
cione istius, quia antę tempus, videlicet festum 
Natiuitatis Christi, wiprowadzil ssye {sc. Nico- 
laus kmetho) 1447 StPPP II nr 3310; Deme- 
trius... debet restituere hominem Oleszko et 
mittere domino Iohanni..., et homo debet se 
deducere al. vyprovadzycz per decursum quatuor 
septimanarum 1454 AGZ XIV 507; Quia tu 
suscepisti agrum... apud dominum Kossmir- 
szky..., et ossyadschi te exportasti al. wipro
wadzyl sye ad dominum Jacobum Wanczslaw- 
sky 1469 StPPP II nr 3958.

3. 'towarzyszyć komuś odchodzącemu, exeun- 
tem comitari : Rzeki gest {sc. Laban) ku Jaco- 
bowy:... Przeczyesz przes mego wyedzenya 
yczyekl, any gesz my otpowyedzal, abich czyo 
wiprowadzyl (ut prosequerer te) s radoszczyo 
BZ Gen 31, 27; Surgit senex, yyproyadzyl iuve- 
nem illum de monasterio ca 1500 GIKazB I 46.

Wypróć cf. Wypruć
Wyprótek cf. Wyprutek
Wypróznować cf. Wypróżnować
Wypróżnić cf. Wypróżnić
Wypróżnienie cf. Wypróżnienie
(Wypróżnić) Wypraźnić, Wypróżnić fo rm y:

praes. ind. 3. sg. wypróżni XV med. R XXII 242; 
~  inf wypróżnić 1450 Przem II nr 662. 770, 
ca 1500 Erz 126; — praet. 1. sg. m. wypróżniłem 
1435 GIKazB II 51; ~  part. praet. act. wy
próżniwszy XV p. post. R XXV 176; ~  part.
praet. pass. n. sg. m. wypróżniony XV p. post. 
R I s. XLV;/. wypróżniona 1471 MamKal 278; 
~  praes. pass. 3. pl. wyproźnieny są 1471 Mam
Kal 123; (bohemizm) wypraźnieny są ca 1470 
MamLub 123; ~  imper. pass. 3. sg. m. bądź 
wyproźnion BZ Neh 5, 13; — fut. pass. 3. sg. 
neutr. wypróżniono będzie 1435 GIKazB II 51, 
XV med. SKJ I 71, XV p. post. GIDom 46;
3. pl. neutr. wypróżniony będą 1435 GIKazB II 
51, XV med. SKJ I 71; ~  condit. pass. 3. pl. m. 
by wypróżnieni Sul 27,
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Z n a czen ia : 1. *uczynić pustym , usunąć za
wartość czegoś, opróżnić, emcuare, mcuum fa- 
cere : Wyeza dokonana a myesszek wyprcz- 
nyony (arca vacuata) czyny człeka acz nyerichlo, 
ale barzo mąndrego XV p. post. i? I s. XLV; 
Euacuare vyprosznycz, vynysczycz ca 1500 
Erz 126.

2. ("o ćfomt/, Je domo) 'opuścić, deserere, 
relinąuere': Ius decreuit, quod sibi debet No- 
risch... elibertare bona al. wiszwolicz, videlicet 
domum... purgare al. wiprosznycz 1450 Przem 
II nr 662; Simon Iudeus cum Muncha indulse- 
runt et consenserunt Syenkoni... in ambabus 
domibus et agris sedere... ita, quod veniente 
feria sexta proxima debebit Syenko parare al. 
wyprosznicz ib. nr 770.

3. 'usunąć to co zbędne, co złe, aliąuid superva- 
cuum, malum amovere, tollere : Quomodo debe- 
mus nos aptare (sc. ad suscipiendum spiritum 
sanctum)? Primo ewacuando, vyprosznywszi, 
sordes de cordibus nostris XV p. post. R XXV 
176; ~  Gdi yusze czlowek wiprcszni syą oth 
grzechów a yusze nye m a... swarow na swey 
misli,... yusch masch pocoy scham w schobye 
XV med. R XXII 242.

4. 'pozbawić znaczenia, odrzucić, emcuare, 
exinanire, irritum reddere' : Quando autem factus 
sum vir, evacuavi, wyprosnylem (SKJ 1 71, 
GlDom 46: popusczylem), que eiant parwli 
(I Cor 13,11) 1435 GIKazB II 51; Caritas 
nunquam excidit, siue propheciae evacuabuntur 
albo prorocztwa vyproznyony będą (I Cor 13, 8, 
M W  gl. 66: przemyną, oddalony bądo) XV med. 
SKJ I 71, sim. 1435 GIKazB II 51; Cum autem 
venerit, quod perfectum est, euacuabitur, quod 
ex parte est przydze tho, czo gest pewne, wy- 
proznyono będze, czo gest nyepewne (I Cor 
13, 10) XV med. SKJ I 71, sim. 1435 GIKazB 
II 51, XV p. post. GlDom 46; Vyproznyona 
(war. lub.: vyprosznowana yest) exinanita (si 
enim qui ex lege heredes sunt, exinanita est fides, 
abolita est promissio Rom 4, 14) 1471 MamKal 
278; ~  Nadtom *witrzosl łono me y rzekłem: 
Takez yitrzosye bog wszelkego moza, gen nye 
napelny słowa tego, z gego domv,... tak bodz 
vitrz0syon a tak b0dz wiproznyon (sic excutiatur 
et vacuus fiat) BZ Neh 5, 13.

5. być wypróżniony 'być odsuniętym, zawie
dzionym, frustrari, falli, destitui : Thegodlya 
oboyey stronye obezrzeecz *chąncz, abi... po
zwany... z rostropnosczą na zzalobi othpo- 
wyedzely a powodowye theesz bi swogych 
zaloob... nye wiproozznyeny (quod... actores 
suis quaestionibus... non frustrentur), wsta- 
wyami Sul 27.

6. w błędnym tłumaczeniu łac. effervescere 
'burzyć się, unosić się : Vyproznyeny schą (war. 
lub.: wyprasznyeny szą, mamotrekt kapitulny: 
wypraznieni su) eferbuerunt (interiora mea effer- 
bueiunt absque ulla requie Job 30, 27) 1471 
MamKal 123.

(Wypróżnienie) Wypróżnienie 'usunięcie czegoś 
zbędnego, złego, odrzucenie, actus aliąuid super- 
mcaneum, malum amovendi, tollendi : Sciendum 
est, quod VII sunt, que preparant animam ad 
suscipiendam spiritus sancti graciam: primum 
est evacuacio, wyproznyenye, peccatorum per 
veram computacionem et puram confessionem 
XV p. post. GlDom 61.

(Wypróżnować) Wypróznować fwyrzucić, od
rzucić, pozbawić znaczenia, exinanire, irritum 
reddere': Vyprosznowana yest (war. kal.: vy- 
proznyona) exinanita (si enim qui ex lege 
heredes sunt, exinanita est fides, abolita est 
promissio Rom 4, 14) ca 1470 MamLub 278.

(Wypruć) Wypróć 'przez prucie usunąć coś 
przyszytego, odpruć, dissuere, abscindere': Omnes 
subducturas a tunicis purpureis et axamitis 
cum perris ornatis, ipsas excoriando al. wi- 
prowszi eodem domine dare debebit 1429 
StPPP II nr 2255.

(Wyprutek) Wyprótek 'dziecko poronione 
a. wydobyte z łona matki przez tzw . cesarskie 
cięcie, partus abortims vel matris utero insecto 
extractus': Abhortiuus... dicitur aliquis antę 
*tempore natus uel qui ex vtero matris egreditur 
nondum tempore nativitatis adveniente, proprie 
wiprothek al. marthvi 1450 RpKapKr, sim. 1476 
RozOssol II 2r, XV p. post. PF V 10; Wy- 
pr[z]otek abortivus ca 1455 JA XIV 488; 
Abortiws, cesus ab aluo viprotek (si genuerit 
quispiam centum liberos et vixerit multos 
annos..., et anima illius non utatur bonis 
substantiae suae. . . ,  de hoc ego pronuntio, quod 
melior illo sit abortivus Eccles 6, 3) ca 1470 
MamLub 143; Vyprothek abortiuus ca 1500 
Erz 126; Ceso dicitur puer cisus de vtero matris 
sue vyprotek ib.

Wypryszczyć się (o wodzie, de aąua) 'wzburzyć 
się, podnieść się, gwałtownie przybrać, intumes- 
cere, increscere': *Wyprzysczyly ssyą (mamo
trekt muzealny: wyprysstili sye) intum<u)erunt 
(torrentem, quem non potui pertransire, quo- 
niam intumuerant aquae profundi torrentis 
Ezech 47, 5) ca 1470 MamLub 233.

Wyprząc 'odwiązać zaprzężone zwierzę, od- 
prząc, iumentum disiungere, iugo exuere': 
O kthory sprzoszay Potr na moyo szono żało
wał, tego ona ne wiprzogla 1417 Czrs 171; 
Johannes... contumax... contra Nicolaum...
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pro equo in via libera sibi recepto al. wyprzangl 
1425 ArchTerCrac CXCV 302, 33; Jaco v mnye 
Regnolth wyprzankl konye sz woza szylą 1436 
ZapWarsz nr 517.

Wyprzeć 1. *wyrzucić, usunąć (z posiadania 
czegoś), expellere, eicere (e possessionef: Si de 
eadem medietate thaberne, in qua sedet thaberna 
Chlod, per aliquem modum excluderetur al. wy- 
parth, extunc loco istius debent sibi dare intro- 
missionem in ... molendinum..., si de predictis 
novem curiis extirparetur al. wyparth, extimc 
in eisdem centum marcis debet sibi dare intro- 
missionem in medietatem ville dietę Porudno 
1449 AGZ XIII 282; Si Martinus Wodzyczka... 
eundem Thargowyczky a predicto molendino 
retruderet al. wyparł 1486 AGZ XVI 404.

2. *usunąć dokumenty z materiałów proceso
wych, litteras ex actis iudicii excludere (?): 
Yakom ja nye rzeki w Syradzu *wiprzicz listów 
panu Maczkowy przes rokogemstwa, czso bi 
słuchali na Pleszewo 1427 Kai nr 718.

3. *wstąpić za kogoś w proces sądowy, np. z ty
tułu rękojmi, zachodżstwa, loco citati coram 
iudice respondere e.g. e fideiussione, interces- 
sione : Yakosmy bili posli ot Mycolaya do Yana 
Jaroslawskego, abi prziszedl, aby gy wyprzal, 
ocz mu ranczil, a on nye chczyal 1429 RtGn 
nr 299.

Wyprzedać 'wszystko sprzedać, rozprzedać, 
divendere, vendere9: Johannes... citauit Jacus- 
sium... pro eo, quia yiprzedal siluam ipsius 1416 
ArchTerBiec la 54, 15; Czo na myą Wychna 
żałowała, yssem zapusthv na dzedzynye na 
Zenne za *seczdzensand grzywen grossy nye wy
przedał 1424 Kościan nr 1256; Jakom ya ne 
szegnal Maceya *stolcy wyprzedacz 1430 Zap
Warsz nr 347.

Wyprzęgać *odwiązywać zaprzężone zwierzę, 
odprzęgać, iumentum disiungere, iugo exuere : 
Yako paropczy wyprzagaly moy koyn, tako 
szye wy[e]rwye... y rzvczyl szye od swey swye- 
rzepy na gego koyn OrtOssol 105, 1, sim. 
Ort Mac 143.

Wyprzężenie 'odwiązanie zaprzężonego zwie
rzęcia, odprzęgnięcie, actus iumentum disiungendi, 
iugo exuendi: Johannes... contumax... contra 
Nicolaum... pro recepcione al. wipraszene equi 
ipsius violenta 1425 ArchTerCrac CXCV 330, 13.

Wyprzysiąc *uwolnić kogoś swoją przysięgą od 
odpowiedzialności sądowej, przysięgą wyzwolić od 
czegoś, aliąuem iure iurando ab aliąua re libe- 
rare : Eze Michał wyprziszogl Bartka s woyewo- 
dzego szodu 1401 HubeZb 81.

Wypsnąć się *wymknąć się (z  pola widzenia), 
zniknąć (z  oczu), evanescere, e conspectu abire\

Nubes... suscepit eum (sc. Iesum)... ab oculis 
eorum, scilicet quia sic in nube ascendens 
evanuit vlg. yypsznal sza (GIWroc 26v: *sgynol, 
R XXV 139, R XXIV 374: zelsnal sza) ab oculis 
ipsorum (Luc 24,31) 1435 GIKazB II 53, 
sim. ib. 55.

Wypuczyć się 'stać się wypukłym, wystającym 
nad powierzchnię, eminentem fieri\* Vypuczone 
prominentes (fecit, sc. Salomon, in eis, sc. pa- 
rietibus templi, cherubim et palmas, et picturas 
yarias quasi prominentes de pariete et egre- 
dientes III Reg 6,29) 1471 MamKal 80; Xpus 
ita distensus erat, quod non solum nervi appa- 
ruerunt, sed et ossa, gnati szya vypączyly, ita 
quod potuissent dinumerari ca 1500 GIKazB 
I 83. ~  W drugim przykładzie możliwa lekcja 
wypęczyć.

Wypukły 1. *wyciekły z wnętrza, tu o wnętrz
nościach, ejfusus, effluxus, hoc loco de \isceribus : 
Nimis iratam vexat tumor, illa tumoris copia 
findit eam, gl. diuidit sc. ranam, guttura rupta, 
gl. yiscera destructa wnątrznosczy yypukle, 
patent 1466 R XXII 15.

2. *cierpiący na przepuklinę, hernia affectus : 
Vypykly hermosus {pro herniosus) ca 1500 
Er z 126.

Wypuknąć się 'wyrosnąć, puścić się, erumpere, 
excrescere: Wypuknye syą {war. kał.: yynydą) 
erumpe[n]t (ero quasi ros, Israel germinabit 
sicut lilium, et erumpet radix eius ut Libani 
Os 14, 6) ca 1470 MamLub 245. ~  Cf. Wypukły.

Wypust, Wypusta 1. 'łąka przeznaczona do 
wypasania bydła, pastwisko, pascuum, pabulurri : 
Quod domina... optinuit causam in Adam- 
cone... pro pratis dictis wipust 1387 TPaw III 
nr 501; Quia sibi {sc. Alberto) arauisti pascuale 
al. vigon et viam, quam sepiuisti al. zagro- 
dzilesch,... et *sereptam ipsius al. wipust 
pascuisti vi et yiolenter 1419 StPPP II nr 1663; 
Dominus dux ciuitati Lyw paludinem... ,  vbi 
habebunt prata et pascua vlg. wipusta... dedit
1428 Monlur V 101; Martinus... ortum al. grodz 
siue wypusta in salicibus... iacentem circa por- 
cionem Petri, qui ortus al. wypusta extenditur 
in longitudinem sicut porcio Petri...,yendidit
1429 Monlur VI 3, sim. 1429 Monlur V 123.

2. *urządzenie regulujące wypływ wody ze
stawu, upust, emissarium aąuae : Quemadmo- 
dum Stiborius... citayerat Schadurkam, quia 
dum fuit idem Stiborius in necessitate regia... ,  
a piscina molendini ipsius Stiborii diyisperia 
{pro dimissoria) al. yipusthi reiecisti et posturam 
{pro piscaturam) fundi[a]tus emisisti yiolenter 
1440 AGZ XII 80.

Wypusta cf. Wypust
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W ypustek 'młode bydlę, bos iiwencuś: Insuper 
dedi et contuli unum pecus annuale vlg. skoczą 
al. vipustek anno ąuolibet 1441 AGZ II 109; 
Iacobus... vio1enter recepit eis... undecim equos 
ad eąuitandum aptos et ąuadraginta peccora 
parva, unius anni ąuedam et ąuedam duorum 
annorum et eciam trium al. vypusthky 1468 
AGZ XIII 559, sim. 1469 AGZ XVIII 4.

W ypustoszyć *zamienić na pustkę, zniszczyć, 
vastare, in deserta redigere9: Marcus... recepit 
de kmethonibus... post kmethones derelicta 
al. othvmarsczyszny sen pusczyni[a] ad ipsam 
Margaretham pertinentes... et gayum excidit 
al. wyrąbyl et desertavit al. wypustoszyl ca 1470 
AGZ XIX 346.

W ypuszczać fo r m y : praes. ind. 2. sg. wy
puszczasz FI i Pul 103,11, BZ Deut 28,27; 
3. sg. wypuszcza FI i Pul 147, 4, 1440 AGZ 
XIII 99, XV med. R XXIV 360, etc.; 3. pl. wy
puszczają ca 1470 MamLub 52; ~  part. praes. 
act. adv. wypuszczając 1411 Kai nr 350, 1418 
Pyzdr nr 512, 1420 ib. nr 631, etc.; adi. n. sg. f. 
wypuszczająca M W  87a; v. sg. neutr. wypusz
czające M W  60a; ~  inf. wypuszczać 1436 
RRp XXIII 276; ~  praet. 1. sg. m. -śm wy
puszczał 1401 RtKon nr 110; -m wypuszczał 1450 
ZapWarsz nr 608; 3. sg. m. wypuszczał 1424 
Kościan nr 1239, 1466 R X X II15, 1471 MamKal 
219, Rozm 787; 3. pl. wypuszczały czy wy
puszczali ca 1470 MamLub 219; ~  praes. pass. 
3. pl. neutr. wypuszczany są 1471 MamKal 52.

Z n a czen ia : 1. *przestawać zatrzymywać, 
uwalniać, puszczać na swobodę (z więzów, nie
woli, więzienia itp.), dimittere, liberare, emittere 
e carcere, e custodid: Jaco Wanczencz Kura- 
nowsky nass nye wabyl ku obliczany do[p]- 
bythka, kędy nam nass dobythek wypusczal 1424 
Kościan nr 1239; Gospodzyn wypuszcza (FI: 
roswyozvge, M W  126a: odrzesza) spyęte (soluit 
compeditos) Pul 145, 6; Yze ym yednego yątego 
yypusczal (sc. Piłat) Vyelyką (leg. w Wieliką) 
Nocz, ktorego by chczyely Rozm 787; ~  Iakosm 
ne przisch<edl> do Mikolaiowa clucza a ne 
wipuszczal swego srzebcza 1401 RtKon nr 110.

2. 'pozwalać odejść, pomagać odejść, emittere, 
abire sinere9: Pastor est ouium... et proprias 
oues vocat nominatim et educit, whywodzi, 
whypuscza, eas (Jo 10, 3) XV med. R XXIV 360, 
sim. XV ex. GIGn 54; Wrotny otwarzya [...], 
wypuscza ye ca 1450 PF IV 579.

3. *uwalniać od zobowiązań, a muneribus libe
rare9: Andreas... cum... Msczischcone... fassi 
sunt, quia fideiusserunt... Petro... sex bowes 
statuere, antiquum fideiussorem non remittendo 
al. nye wipuschczayacz nobilem Andream 1445
Słownik staropolski X

AGZ XJV 182; Jacom ya Pawia nye przyszwal 
na wloką... ani Katharzini szemskego (leg. 
z ziemskiego) vrządu wypusczal 1450 ZapWarsz 
nr 608; ~  *uwalniać od obowiązku służby 
(wojskowej), aliąuem a munere (militari) libe
rare : Iohannes... recognoyit, quomodo remittit 
al. wypuscza de servicio ad bellum nobilem 
Iohannem Goluchowski 1440 AGZ XIII 99.

4. *pozbywać się, tracić prawo posiadania, 
własności lub użytkowania, possessionem amit- 
tere : Czso iest Micolay poszyekl loką, tho iest 
poszyekl, ysze mu zastawy ono y iest w trzimanu 
tako długo, iako iego listi mowyo, ne wy- 
pusczayocz 1418 Pyzdr nr 512; ~  ni(e) wy
puszczać z (jedne) ręki, z ręku nie wypuszczać 
*posiadać coś nieprzerwanie przez określony czas, 
aliąuid per aliąuod temporis spatium tenere, 
possidere*: Jaco Micolay dzerzzy tho czonscz 
w Croszninye mimo trzydzesczy lath, sz ranku 
ne wipusczayancz 1411 Kai nr 350; Ya- 
ko czso dzerszy Dobromir tho dzelni- 
czo, tho dzerszal pocoyne mymo trzidzesczi 
lath y mymo trzi latha, nye wypusczayancz 
z gedne ranky 1420 Pyzdr nr 631; Jaco Sy- 
mu<n>... Smardowo wszitco dzerszal trzy
dzesczy lath y trzy s pocoyem ny wypusczayacz 
sz raky 1423 Kai nr 855; Ysze Jacobus, Mi- 
chael... dzerszely ta czascz, *chszo pany Machna 
et Przybka o nya gye obszalowaly, trzydzesczy 
lath y thrzy latha, z raku nye wipusczayacz 1424 
Kai nr 872; Yako Marczin wydzerszal mymo 
trzidzesczy lath szyedlisco, dwoye staye role 
a loko, nye wypusczayocz z yedne roky, pocoyne 
1425 Pyzdr nr 796.

5. 'wydzielać z siebie, wydawać, egerere, emit
tere9: In pectore, vbi flabellum iecoris precordia- 
lem rogum euentare, gl. expirare, eflare vi- 
pusczacz, non cessat 1436 RRp XXIII 276; 
Ivsz dzyen nam sye vkazuye, szloncze wypuscza 
na nasz promyenye M W  64b; Szlonycze yaszne 
promyenye wypuszcza (quasi sol refulgens 
Ecclus 50,7) M W  82 b; ~  przenośnie w odnie
sieniu do kobiety, translate de muliere: kwiatek, 
różdżkę z siebie wypuszczać 'urodzić dziecko, 
infantem parere9: O Anno swyatha, drzewo 
barzo roszkoszne, roszczka czudna z szyebye 
wypusczayacze M W  60a; Roszga barzo rosz- 
koszna, kwyathek wonyayączy s szyebye wy- 
pusczayacza M W  87a; ~  wypuszczać duszę 
eumierać, konać, decedere, mori9: Exhalare<n)t 
wypusczaly dussze (war. kał.: wypusczial duschą; 
quasi vulnerati, sc. parvuli, in plateis civitatis, 
cum exhalarent animas suas in sinu matrum 
suarum Thren 2, 12) ca 1470 MamLub 219.

6. wypuszczać mołwę 'wydawać glos, eloąui,
68
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dicere: Chwały Geruszalem pana,... gensze wy- 
puscza molw0 swoyo szemy (qui emittit elo- 
ąuium suum terrae) FI 147, 4, sim. Pul, M W  
133 b ; ~  Dum filomena sedet, gl. super arbore, 
vsum mouet, vypusczal, oris amenum 1466 
R XXII 15.

7. (o wodzie, de aqua) 'powodować wytryska
nie, emittere, effundere*: Genze wypusczasz (emit- 
tis) studnye w podolech i 7/ 103, 11, $/w. Pw/.

8. * wydalać z siebie, egerere, emittere (excre- 
m entaf: Rani czo pan wrzodem egipskim na 
stronye twego czala, ktorosz layna vipusczasz 
(per quam stercora egeruntur, MamLub 52: 
wypusczayą szą, war. kal.: wypusczany *schią) 
PZ Deut 28, 27.

Wypuszczenie 1. 'danie swobody, puszczenie na 
wolność, liberatio, emissio : Jako mym wy- 
puszczenym mego kona panv Marczinowy za 
X grziwen scodi w gego cobilac<h> (sc. nie 
uczyniłem) 1404 RtKon nr 186; Jacom ya gow 
slodzeya nye wzol na nem dwdzestv (leg. dwu
dziestu) groszi za wipusczenye 1428 ZapWarsz 
nr 2800, sim. ib.

2. 'uwolnienie od zobowiązań, actus aliąuem 
a muneribus liberandi : Jacom ya Wiszona nye 
vszcodzil po *wipuszczeno Macyeya 1428 Zap
Warsz nr 2790, sim. ib.; Iohannes omnes 
inscriptiones... super eandem demissionem al. 
wypuszczenye de dicta vazellitate contentis in 
libris terrestribus Przevorscensibus mortificavit 
1477 AGZ XIX 30, sim. ib.

3. *poród, rodzenie, partus, generatio : Quia 
septem in se cóntinet beata virgo Maria...: 
concepcio sine defloracione. . . ,  enixio, gl. id est 
paituricio vipusczenye, sine operacione... ,  par
tus sine dolore XV med. SKJ V 283.

4. ognia wypuszczenie *zaprószenie ognia, spo
wodowanie pożaru, actus et effectus incendium 
excitandi : Vstawyamy, aby starosthy zem na- 
szich ginszich rzeczy mymo czlonky niszey po- 
pyszane nykake sądzycz nye myely: gwalth 
albo fatanye dzewycz,... pozega a ognya vy- 
pusczenye (pro incendio et emissione ignis) 
Sul 79.

5. 'to, co wyrosło, latorośle, pędy, germen, 
s u r c u lu s Vipusczienye emissiones (emissiones 
tuae paradisus malorum punicorum cum po- 
morum fructibus Cant 4, 13) 1471 MamKal 147.

Wypuścić fo rm y: praes. ind. 1. sg. wypuszczę 
BZ Lev 26, 22 .1 Reg 20, 20, M W  87b; 2. sg. wy
puścisz XV p. post. RozmPam 472; 3. sg. wy
puści FI 109, 3, FI i Pul 147, 7, BZ Deut 28, 8, 
eter, 3. pl. wypuszczą OrtOssol 103, 4; ~  imper. 
2. sg. wypuści FI i Pul 42, 3.143, 7,1444 R XXIII 
302; wypuść FI i Pul 103, 31, BZ I Reg 19,17; -

part. praes. act. adi. n. sg. m. wypuszczący 
Sul 10; ~  inf. wypuścić 1399 TPaw III nr 4464, 
1399 TPaw IV nr 6129, 1448 ZapWarsz nr 828, 
etc.; ~  praet. 1. sg. m. wypuściłem BZ Jos 24,12; 
-(e)m wypuścił 1415 Czrs 64, 1426 KsMaz II 
nr 2208, 1427 ib. nr 2711, etc. etc.; ja wypuścił 
OrtOssol 78, 3, 1464 ZapWarsz nr 1141; / .  -m 
wypuściła 1428 ZapWarsz nr 2871, Ort Mac 51, 
OrtOssol 44, 1; 2. sg.f. -ś wypuściła BZ Jos 2,18; 
3. sg. m. wypuścił jest 1409 HubeZb 124; jest 
wypuścił 1425 ZapWarsz nr 142, 1453 R XXV 
212; wypuścił 1394 TPaw IV nr 4826, 1398 ib. 
nr 5778, 1399 ib. nr 6193, etc. etc.; f. jest 
wypuściła 1407 KsMaz I nr 1020; wypuściła 
1419 AKPr VIII a 45, 1421 Czrs 253, 1423 
ZapWarsz nr 72, etc. etc.; 3. pl. m. wypuścili 1418 
ArchCastrCrac I 60, 462, 1449 AGZ XIII 287, 
Pul 33 arg.; neutr. wypuściły BZ Judith 10, 8; ~  
pląperf. 3. sg. m. był wypuścił BZ Ex 9,31; 
neutr. jest było wypuściło Gn 2b; 3. pl. f. były 
wypuściły Rozm 817; ~  condit. 3. sg. m. wy
puściłby 1498 MacPraw VI 274; -by wypuścił 
XV p. post. RozmPam 472; ~  part. praet. pass.
n. sg. m. wypuszczony BZ  Gen 49, 21; ~  fut. 
pass. 3. sg. neutr. będzie wypuszczono Rozm 356.

Z naczen ia: 1. 'przestać zatrzymywać, uwol
nić, puścić na swobodę (z niewoli, więzów, 
zamknięcia itp.), dimittere, liberare, emittere 
e carcere, e custodid: Isczy gest ono (sc. naro
dzenie Chrystusa) bilo pkel rosbilo a fszytkycz 
sv0the gestcy ono sz nego bilo vipusczylo Gn 2b; 
Yakom przy them bil, gedi Stanyek yancza 
wypusczyl s clodi 1424 Pyzdr nr 971; O ethore 
wibieye ianczcza Daczbog na myo szalował, 
tegom ia s yego wolyo wipuscil 1427 KsMaz II 
nr 2711; Przerzeczoną wyną pyancznadzescza 
bandze pomsczon... vipuscząnczi wzantha cząn- 
szą Sul 10; Gdi zatwardzil sze bil ffarao a nye 
chczyal was wypuszczycz (nollet nos dimittere) 
BZ Ex 13, 15; Ten czlowyek boyal szye swego 
pana gnyewu y szmyerczy, śluby dacz thy 
pyenadze, a jako gy wypvsczą (emissus est vir, 
Ort Mac 141: gy wypusczyl), tako poydze precz 
OrtOssol 103,4; Jakom ya thobye thego czlo- 
wyeka nye wypusczyl Jakuba, kthoregom ya ran- 
czyl podluk poszwu oth czyebye s Przelaya 
a thysz go pusczycz nye chczal 1483 Zap
Warsz nr 1576; Jeslibi niekthori lothr... przes 
stharosthą... bil poyman... a stharostha... 
wziąwszi przemito y wipvsczilbi go (eum dimi- 
serit)..., thakowi stharostha ma zaplaczicz kxią- 
zączyu za wyną 1498 MacPraw VI 274; Vyrzaw- 
szy tho Zydowye, ysz Pylat szukał... yego 
(sc. Krysta), yakoby gy wypusczyl, zawołały 
na gy rzekancz: Yeszly wypuszczysz yego, nye
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yestesz przyacyel czesarzowy XV p. post. Rozm- 
Pam 472; Potem Szały ona (pro Szalome) vypus- 
czyla (absolvit) wschytky mlodzyencze Rozm 
110; ~  Sicut zayol eąuos, Staszek te vipuszczil 
1394 TPaw IV nr 4826; O które gansy Stanisław 
na nye szalował, tim s gego wolyo wipuscila 
1428 ZapWarsz nr 2871; O które konye Pauel 
na mya zalowal, tym ya wypusczyl s gego wolyą 
1443 ib. nr 732; Jacom ya ne szeslal mego syna 
wypusczicz swyny s Dzaczbogowy obory gwał
tem 1448 ib. nr 828, sim. ib.; Neptalym geleyn 
wipuszczoni (cervus emissus) dawayocziwimowi 
kraszy BZ Gen 49, 21; Jakom ya nye vipusczyl 
gwaltownye dwv konyv z obori Maczeyovey, 
kthore on zayanl 1475 ZapWarsz nr 1199; 
Jakom ya nye vyvar any vypvsczil volow z obory 
kmyeczya mego 1499 ib. nr 1859, sim. ib.

2. 'pozwolić odejść, pomóc odejść, emittere, 
abire sinere : Vipuscila (sc. Raab, demisit) ge 
po powroskv z okyencza BZ Jos 2, 15; Nye 
bodzewa winna to to przisyogo... ,  gdysz bichom 
w[y]esli w zemyo a nye bil-li-by za znamy o ten 
to powrózek czyrwony, a ty gego nye uwyozesz 
na okyenczv, gimzesz to nasz vipvsczyla (de- 
misisti nos) ib. 2,18; Wipuszcz my o (dimitte me), 
bo cyo zabyio BZ I Reg 19,17; Wipuscyly 
(sc. książęta miescskie, dimiserunt transire) io 
(sc. Judyt) precz s myasta BZ Judith 10,8; 
Kyedy przemyenyl (sc. Dawid) oblycze swoye 
przed Abymelech y wypuszczyly gy (dimisit 
eum) Pul 33 arg.; Nye podoba-ly szye panv 
(sc. dziewka),... wypvsczy (BZ: puszczy) yą 
(dimittet eam Ex 21, 8) XV p. post. Kałużn 283; 
Kyedy sve ovcze vlasne vypvsczy (sc. pastyrz, 
emiserit Jo 10, 4), ydzye przed nymy Rozm 425; 
~  Jzem vipusczil dobrowolnye Gawła kmecza, 
tedi kdim gy w sastawye myal 1443 StPPP II 
nr 3179; Qui (sc. Jacz) te citat pro eo, quia tu 
mittens al. vipuszczywsze (pro vipuszczywszi) 
benivole et libere ipsum Iacz... de opide tuo 
Porchowa in opidum Cropyecz... recepisti Iacz 
ąuadraginta capistros al. vlow apum violenter 
1476 AGZ XIX 277.

3. *wypędzić, zmusić do odejścia skądś, wygo
nić, expellere,fugare’: Paulus de Gostczin contra 
Racziborium jurabit. Rota: Sicut sibi kmetho- 
nem ne wipusczil, nec de ipso precepit in tempore 
penam 1398 TPaw IV nr 5778; Wipuszczyl 
(sc. pan bog, emisit) gego (sc. Adama) s raya 
roskoszy, abi dzalal zemyo BZ Gen 3, 23.

4. 'uwolnić od zobowiązań, zarzutów, a rindiciis 
liberare': Tu debuisti inter tres partes, que fuit 
matris Kuncze pars, ipsam habuit dimittere 
wipusczicz, quum vellent exemere nullo tempore i 
determinato 1399 TPaw III nr 4464, sim. 1399 I

TPaw IV nr 6129; Iaco Micolay wipusczil ka
płana Wawrzinczowi, yego myal przeciw yemu 
stawicz 1407 HubeZb 89; Jaco mne Yndrich 
vipuszczil s chicz oprawanya 1422 Czrs 257; 
Ialbrzik clericus de Zaluszky veniens ad iudicium 
dominorum ad presenciam remisit al. vipusczil 
Przeczslaum... Skarzino de omnibus, pro quibus 
ipsum citaverat 1424 KsMaz II nr 573; O ktho- 
rego czloweka na mo Paweł zalowal, s tego mo 
vipusczil y ne mai o tho zalowacz 1425 ib. 
nr 1061, sim. 1427 ib. nr 2709, 1437 ZapWarsz 
nr 693; O ctori ogrod na mo Marcin zalowal, 
s tego mo poszw (leg. pozwu) wypuszczil 1426 
KsMaz II nr 2037, sim. ib.; Stanislaus colonus 
tho bil moy wolni do God, a yam gy wipusczil 
y sz chicz, y sze wszego ib. nr 2208; O ctore 
konyem rostranczenye Margorzatha na mya ża
łowała, tho myan vipusczila przes posli 1428 
ZapWarsz nr 293, sim. ib.; Jakom ja w czasch 
rathaya v canonica wyranczyl y drugyego kmye
czya vrząnd za vrząnd wypuścił 1452 ib. nr 926; 
~  na rękojemstwo wypuścić 'wydać coś za po
ręczeniem, aliąuid fide data tradere': Na cząnzą 
sandza nye wyąncey nyszly dw\ czelednykv 
z woźnym poszlacz yma... ,  paknąly przeczywko 
themv vczyni, sandza wząnthą czanzą panv 
they wszy na rąnkogemstvo wroczycz ma y wy
pusczicz (ad fideiussoriam restituat et dimittat 
cautionem) Sul 10; ~  wolno wypuścić: On 
(sc. dłużnik) tho gymyenye szwe ode mnye 
nygdy nye wyszwolyl any ya gemv nygdy gego 
wolno nye wypvsczyl (numquam dimisi, Ort- 
Mac 106: nye szpusczyl) OrtOssol 78, 3; Poda- 
dzaly mv go (sc. dłużnika wierzycielowi) 
s prawa za raką, tedy go <nie> może wyyacz 
s tego on, czo mv gy pyrwey podano za raką, 
gdysz gy na szlub wolno wypvsczyl s tego 
dzyerszenyą ib. 82,2, sim. Ort Mac 111; ~  
z ziemskiego prawa wypuścić 'uwolnić od podle- 
gania prawu ziemskiemu, aliąuem a iure terrestri 
liberare : Jaco Andrzey Macyeya ss szem- 
skego prawa wipusczil 1428 ZapWarsz nr 2806, 
sim. ib.; ~  wypuścić rękojemstwo, o rękojem
stwo, (z rękojemstwa), z rękojemstwa wypuścić 
'zwolnić z obowiązku płacenia należności za po
ręczony układ, fideiussorem a sponsione liberare': 
Clemens vipuscil de eadem fideiussoria domi- 
num Johannem 1400 TPaw IV nr 673; Esze 
pan Landsky wipusczil Swebode o Marczinowo 
rokogemstwo 1407 HubeZb 85; Yze przido Jaan 
Schelma do Crassowicz vipuzczil yest lana 
przes prziszanzniky z rokogemzthwa 1409 ib. 
124; O ctoro stodoło Hanka na mo żałowała, 
s tego rocoyemstwa mo wipusczila 1419 AKPr 
VIIIa 45, sim. ib., sim. 1421 Czrs 253; O które
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rankoyemsthwo Jan na mya zalowal, s tego on 
mnye wypusczyl 1442 ZapWarsz nr 554; Jaco 
ya nye wipusczyl rankogemstwa Janowy, kthory 
ranczyl za Woycye<cha> młynarza 1464 ib. 
nr 1141; ~  (o kmieciu, de cmethone) wypuścić 
wolno *pozwolić odejść z gospodarstwa kmiecego, 
cmethoni a fundo abire permittere*; Yaco mne 
Wsebor wypusczil Marczina \olno przeth swan- 
tem Marczinem 1413 KsMaz I nr 2032; ~  wy
puścić z opiekania *uwolnić od przewidzianego 
prawem zastępstwa nad dziećmi niepełnoletnimi 
lub nad kobietami i ich majątkiem, dimittere 
e tutela: Ysze Wychna wysla z opekana Wą- 
czenczewego... y on yą wypusczil z opekana 
1419 Pozn nr 970; ~  wypuścić z winy *wycofać 
oskarżenie, accusationem rerocare : O kthora 
wyna Stanisław na mya zalowal, sz they on mne 
wypusczyl 1435 ZapWarsz nr 638, sim. ib.; ~  
(z rokow) wypuścić się 'przełożyć termin sądowy, 
diem iudicii prorogare : Consules de Weliczka... 
terminos in libro contentos iuste annichilaue- 
runt, hoc est de terminis se deposuerunt wy- 
pusczily są 1418 ArchCastrCrac I 60, 462.

5. *dać w użytkowanie, wydzierżawić, pożyczyć, 
przekazać na własność, tradere, concedere possi- 
dendum vel utendum9: Veniens Jacobus dictus 
Goluch wipuscil Johanni et Thome... id, quod 
emerat apud Paulum et Mathijam filium eius 
1399 TPaw IV nr 6193; lako praue vgednano, 
is sedlisko se dvoma grziwnoma vipusczil 1405 
SKJ III 195; O chtore chicze Stanisława na mo 
żałowała, ti ge<s)t mne wipusczila 1407 KsMaz I 
nr 1020; O ctori dom na mo Adam szalował, 
o thenem ya s nim mai smowo, esze mi go przed 
Godi wipusczil 1413 ib. nr 2108; Jacom ya 
ne vipusczil tu dw (leg. dwu) *niwy Wawrzin- 
czowy, kedim s nym bor dzelil 1415 Czrs 64; 
Jako mene Elena wipusczila poi kopi 1423 Zap
Warsz nr 72, sim. 1424 KsMaz II nr 592; Obel 
yest wypusczil dambro<wę> 1425 ZapWarsz 
nr 142; Palatinus erga fratrem suum... miseri- 
cordia ductus sibi duas villas dimisit vlg. wy- 
pussczil 1435 RHist LXIX 331; Iacobus, Nico- 
laus, Hleb et Michael dimiserunt al. wypusczily 
collaturam Andree 1449 AGZ XIII 287; Chczą 
gey (sc. Metwochowej) rolya wroczicz... y rolyą 
tą wolno wypvsczycz y zapyssacz OrtOssol 
104, 3, sim. Ort Mac 142; Dominus Petrus de Gy- 
szyno sua spontanea voluntate remisit al. yypus- 
cyl et concessit in ąuatuor hominibus,... unum 
diem laborare (sc. pro Johanne) in ebdomada 
1475 TymProc 306.

6. *zesłać, posłać, emittere, desuper mittere\* 
Pane... blyskay blyszkawyczo y ... wypuscy 
(emitte) strzały twoge FI 143,1, sim. Pul; Wi-

pusczo (immittam, Kalużn 288: pvszczą) na was 
zwyerz polny BZ Lev 26, 22; Wipvscylem (misi) 
przed wami szirszenye BZ Jos 24, 12; la trsy 
strzali wipusczo (mittam) BZ I Reg 20, 20; ~  
dopełnieniem rzeczowniki abstrakcyjne: Wipusci 
(emitte) swatloscz twoio y prawdo twoio FI 42,3, 
sim. Pul; Wypuscz duch twoy (emittes spiritum 
tuum) y *stworzena bodo, y obnowysz oblyczey 
szemye FI 103, 31, sim. Pul; Prot moczy twoyey 
wypusczy (Puł: wpuszczy, emittet) gospodzyn 
Z Siyon Fl 109, 3; Wypusczyl (sc. bog) znamona 
y czuda (misit signa et prodigia) Fl 134,9, 
sim. Pul; Wipusczi effunde (effunde nobis desu
per, remissor, indulgentiam) 1444 R XXIII 302; 
Wipvsci (emittet) pan pozegnanye na twe piw- 
nicze BZ Deut 28,8; ~  w użyciu poetyckim: 
S oblokv promyen wystapyl, szlvncze (sc. matkę 
zbawiciela) szyebye (leg. z siebie) yest wypusczyl 
(R XIX 57: yypuszczyl) 1453 R XXV 212.

7. *wydać z siebie, emittere, procreare\ Lyen 
yusz bil *pokowye wypuszczyl (folliculos germi- 
naret) BZ Ex 9, 31; ~  przenośnie: Any korzenya 
wypusczyl radicatus (neque plantatus, neque 
satus, neque radicatus in terra truncus eorum, 
sc. iudicum terrae, Is 40, 24) ca 1470 Mam- 
Lub 196; ~  (wodniesieniu do kobiety, de muliere) 
'urodzić, gignere9: Tha naswyathsza, nyegdy 
nyeplodna zyemya (sc. św. Anna), roszka 
sz szyebye wipusczy, kthora kwyathek rosz- 
koszny vrodżyła M W  57 b; Anna szwyatha 
zyemye thą znamyenowala, kthora owoc z zy- 
wotha szwego wipusczyla M W  70a; Vypusczą 
ya rózga Syon (leg. z Syjon, virgam... emittet 
dominus ex Sion Psal 109,2) Anna swyątha 
M W  87b.

8. wypuścić słowo, głos, słowo wypuścić'wydać 
głos, przemówić, vocem edere : Puszcza krzystal 
('grad9) swoy yako skyby..., wypuszczy słowo 
swe (emittet verbum suum) y rospusczy ge 
Fl 147,7, sim. Pul, M W  133b; Szosthe zlowo 
z usth wypusczyl: Boże, czemusz myą opusczyl? 
XV ex. R XIX 89; Myły Iesus, kyedy myal dzye- 
szyacz lyat,... any slova proznyego z vst kyedy 
vypvsczyl (numquam post emisit) Rozm 100; 
Yze myły Iesus yslyschal ten gloss, który vy- 
pusczyla dzyeyycza bogoslayyona ib. 745.

9. (o płynach, de liąuoribus) 'spowodować wy
pływanie, wyciekanie, emittere, effundere1: Jakom 
ja wody nye wypuścił s yego staw (leg. stawu) 
gwalthem 1451 ZapWarsz nr 941; Zyd rozgnye- 
val szye sylnem gnyevem, rzuczywschy szye 
v Yesuszow stavek y skazyl y (leg. ji ego9), 
y podeptał nogamy, yypusczyl (eduxit) vode 
przekopem Rozm 131, sim. ib. 133; Czysta krew 
myasto pothv yypusczyl (sc. Krystus) ib. 606;
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Rany pyrvego byczovanya. . .  były tako vyelye 
Yypusczyly, yze vschytko czyalo krvyą oplynąlo 
ib. 817.

wydalić z  siebie, egerere, em ittere (excre- 
m e n ta f : Wschytko, które ydzye wsta (leg. 
w usta), vnydze w brzuch, a potem bądzye 
dalyey vypusczono (emittitur Mat 15, 17) Rozm  
356; ~  w błędnym tłumaczeniu łacińskiego emun- 
gere *oczyścić nos ze śluzu ja k o  emingere 'w y
puścić mocz': Vypusczil vodą emingit aquam 
(qui vehementei emungit, elicit sanguinem 
Prov 30,33) ca 1470 M amLub 141.

Wypytać 1. wypytać coś 'pyta jąc zdobyć infor
macje o czym ś, dowiedzieć się o coś, explorare, 
indagare, perscrutan  : Gdyby yuz ktokoli chczyal 
w then zakon wsthąpiczi. . . ,  thedy mynisthro- 
vye... mayą onego wsthąpvyączego sthadlo... 
y obyczaye yego rosthropnye y pilnye vypytaczi 
y tez vybadaczy (explorent) 1484 Reg  706; 
O trzeczyą (leg. trzecie) spytał (sc. Piłat) barzo 
pylnye, yze szye bal, by nye zagnał (pro  zagy- 
nal ?), aczby mylosczyvye nye vypytal gr<z)ech 
narazenya czeszarskyey Yyelebnosczy Rozm  192.

2. wypytać kogoś 'rozpytując odszukać, od
naleźć kogoś, explorando imenire : Herod tego- 
dlya długo czekał, ysz nye poszyekl dzyeczy, 
aby mógł vypytacz Iesusza (ut Iesum posset 
indagare) Rozm  81.

3. corruptum pro  wypisać: Wyadomo bandz 
wam, jszye obyczayą (leg. iźe obyczaje) sz stara 
dawna dzyerzano (pro dzyerzane) mogą szye 
dobrze zostacz... a mogą gye wypytacz (Ort- 
M ac  43: wpyszacz) podług pospolnego prawa 
(ius commune circa praemissa conscribendo) 
O rtO ssol 39, 1.

Wypytanie *wybadanie p rzez  pytania , przesłu
chanie, exam inatio, inąuisitio : Quia istis tempo- 
ribus est infirmus (sc. iudex) et tunc, quando 
terminis intererit, vult edicere iuxta wipytanya 
in presencia ambarum parcium 1446 A G Z  
XI 269; ~  Tercium est ordinis et regule eius 
examinatio dosYyaczenye, Yypytanye, vyba- 
danye XV c*. GIGn 55.

Wyrachować *odliczyć od  należnej sum y, p o 
trącić, de pecuniae summa debita deducere, 
subtrahere': Quod prefatus Io<hannes> dieto 
Donyn medietatem censuum racione percepto- 
rum... in eadem hereditate proventorum dare 
debet vel tunc circa exemcionem defałcare wy- 
rachovacz 1436 K sM az III nr 2395.

Wyrada (? )  *powinność utrzymania urzędni
ków w czasie podróży po  kraju , zamieniona z  cza
sem na opłatę pieniężną, munus m agistratus iter 
facientes alendi, quod postea  pecunia praestaba- 
tur*: Quomodo idem Iwan iussit eis (sc. popo-

nibus) obire labores et argentum <in> stationes, 
dictas virada, solvere (1416) 1537 A G Z  HI 170.

Wyradzić *wydać, zdradzić, pro der e, tradere*: 
Fecit autem eciam mirabile castrum, quod erat 
Adam... ,  sed heu castrum dei traditum, *Yyra- 
don, fuit per consilium dyabołi Gn gl. 144a.

Wyrastać *powiększać swój w zrost, rozm iary, 
rozrastać s ię , crescere, augeri, se extendere : 
Alcior ac penitus terre defigitur arbos, esculus 
in primis, que quantum Yertice ad aurąs eterias, 
tantum radice in Tharthara tendit wnoszy szyY 
(leg. unosi się), WYrastha XV ex. YergGeorg 84.

Wyrazić, Wyrazić s ię f o r m y :  praes. ind. 3. pi. 
wyrażą 1471 M am K al 203; ~  inf. wyrazić 
ca 1500 Er z  127; ~  praet. 3. sg. m. wyraził 
ca 1470 M amLub 236; 3. pl. m. wyrazili XV 
p. post. R  XXV 176; — part. praet. pass. n. sg. m. 
wyrażony ca 1500 Er z  127; ac. p l. wyrażone 1471 
M am K al 80.

Z n a c z e n ia : 1 .'wyrzucić, usunąć, eicere, excu- 
tere : Wyrazyl (R  XXIV 359: *whyparzil, 
R  XXV 179: Yypadzyl) excussit (angelus autem 
domini... excussit flammam ignis de fornace 
Dan 3, 49) ca 1470 M amLub 236.

2. 'nieco wystawać nad powierzchnię, być w y
pukłym , eminere, exstare : Prominencia vyrazone 
(war. lub.: wyrazon[y]e) aut Yyschadle (fecit... 
duo ostia de lignis olivarum et sculpsit in eis... 
palmarum species et anaglypha valde promi- 
nentia III Reg 6, 32) 1471 M am K al 80.

3. 'oddać słowami, wypowiedzieć, wysłowić, nar- 
rare, exprimerey: Exprimere vymovycz Yel vyra- 
zycz ca 1500 Er z  127; Vyrazony expressus ib.

4. 'wycisnąć, premendo egerere': Imprimere, 
id est valde premere vel infigere vyrazycz, 
wpogycz ca 1500 Er z  127.

5. wyrazić się 'wylać się, rozlać się, w ystąpić  
z  brzegów, diffundi, effundi': Vyrąschą schą 
(war. lub.: wyraszuya syą) redundant (impii 
autem quasi marę fervens... et redundant 
fluctus eius in conculcationem et lutum Is 57, 20) 
1471 M am K al 203.

6. wyrazić się *rzucić się, napaść, imadere, 
irruere': Statim fures eos invaserunt, vyraszyli 
sya, putantes beatam Mariam esse magnam do- 
minam XV p. post. R  XXV 176.

Wyrażać 1. 'wyrzucać, usuwać, excludere, 
expellere': Vyrasza excludit XV med. R  XXV151.

2. 'bić (m onety), wyciskać znaki (na monecie), 
cudere (monę tam )': Ne wyraża monetat (sc. 
nulla) XV med. R  XXII 39.

Wyrażować, Wyrażować się 1. *przedstawiać  
farbam i lub haftami, malować, haftować, pingere 
coloribus vel acu : Wyraszowani (war. k a ł .: 
vyr[z]azowany, m am otrekt mikulowski: wyra-
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zowany) scutulatam (gemmam et purpuram, 
et scutulata, et byssum... proposuerunt in mer- 
catu tuo Ezech 27, 16) ca 1470 MamLub 229; 
Vyrazowane (war. lub.: wyrazowano, mamotrekt 
mikułowski: wyrazovane) expressas (cumąue 
Yidisset... imagines Chaldaeorum expressas co- 
loribus Ezech 23, 14) 1471 MamKal 221. ~  
Cf. Wyrzezować.

2. wyrażować się 'wylewać się, rozlewać się, 
występować z brzegów, dijfundi, effundi' : Wyra- 
szuya syą (war. kal.: wyrąschą schą, mamotrekt 
mikułowski: wyraziegi sie) reddundant (impii 
autem quasi marę fervens... et redundant 
fluctus eius in conculcationem et lutum Is 57, 20) 
ca 1470 MamLub 203.

Bohemizm
(Wyrąbać) Wyrębać 1. * ściąć (siekierą), cae- 

dere, excidere (securi)': Jze czy *ludzey... nye 
wirąbali *kxanczu canonicoui trzidzesczy *ro- 
czaynich dambow 1442 StPPP II nr 3080.

2. crąbiąc usunąć, zniszczyć, caedendo destru- 
ere, excidere : lako Benak ne wirambal zamków 
gwałtem Yakuszevich 1399 Pozw nr 375; lako 
w lyeszye drzewnem z szyekyramy wyrobaly 
(i7/: wirobili) drzwy iego (exciderunt ianuas 
eius) Pul 73, 7.

Wyrębać cf. Wyrąbać
Wyrębek 'orzech dojrzały, który /a/wa wypada 

z łupiny, matura, facile e testa excuti-
tur': Vyr[z]ąbek melopus 1472 itas/ nr 215.

Wyrębie fo rm y: praes. ind. 3. sg. wyrąbi 
*SW 59, Z)zzW 58; ~  inf. wyrębie 1429 Czrs 
s. LXXXI, Dział 58. 59; ~  praet. 1. sg. m. wy- 
rąbiłem 1472 ZapWarsz nr 1349; -m wyrąbiłem 
1470 ZapWarsz nr 2995; -(e)m wyrąbił 1428 
Kościan nr 1365, 1438 ZapWarsz nr 858, 1446 ib. 
nr 785, etc.; ja wyrąbił 1468 ZapWarsz nr 3098; 
/ .  ja wyrąbiła 1489 ZapWarsz nr 1642; 2. sg. m. 
wyrąbiłeś 1450 TymSąd 74, 1471 AGZ XVII 51, 
1474 AGZ XIX 16, 1474 ZapWarsz nr 1436; 
3. sg. m. wyrąbił 1389 Pozn nr 59, 1397 RtKon 
nr 30, 1407 KsMaz I nr 959, etc.; 3. pl. m. wy- 
rąbili 1399 StPPP VIII nr 8728, FI 73, 7; -  part. 
praet. act. wyrąbiw Sul 69; wyrąbiwszy Dział 
38. 57; ~  part. praet. pass. ac. pl. neutr. wyrą- 
biona Sul 11; ~  fut. pass. 3. sg. neutr. wyrąbiono 
będzie XV in. R XXIV 74, Rozm 178.

Z n aczen ia:  1. 'ściąć (siekierą), caedere, 
excidere (securi)': Jaco Thomislaw virambil gay 
*Jaroslaoui 1389 Pozn nr 59, sim. 1407 KsMaz I 
nr 959, 1407 RtKon nr 276, 1446 ZapWarsz 
nr 785, 1448 ib. nr 813; Jaco nasz Swanthoslaw 
sial do Janusza, by swe penandze brał a yego 
zastawo spu<ś)cil, a on gich bracz ne chczal 
a w tern yego zapust yyrambil 1407 Pozn nr 620;

Omnis arbor, que non facit fructum bonum, 
excidetur wirąbono bądze (Mat 7, 19) XV in. 
R XXIV 74, sim. Rozm 178; Jakom nye wyrąm- 
byl drzewa na Budzywogewey czansczy 1428 
Kościan nr 1365, sim. 1457 ZapWarsz nr 1069. 
1070, 1470 ib. nr 2992, 1471 ib. nr 3018, 1495 
ib. nr 1765; Czo mya ozalowal M ycolay..., 
abych ya yachal... na dzedzyna Lussowo... 
gwaltownye y virabycz (pro virabyl) pyanczdze- 
zant cop drzewa 1437 Pozn nr 1482; Jacom ya 
nye wyrąbyl Micolayowy gagyv 1438 ZapWarsz 
nr 858, sim. 1446 ib. nr 785, 1448 ib. nr 813, 
1465 ib. nr 1174, 1472 ib. nr 2964; Kthorikole... 
drwa alybo kthorekole sczebrzvchi wyrąby (qui- 
cumque... ligna Yel quaelibet utensilia inciderit, 
Dział 58: acz... drwa kv swemu poszythkY 
rąbał), ten, gego łasz bądze, rąbyączego... 
szekyrą począdza Sul 59; Kedi ktho w gayY 
czvdzem geden abo dwa dąby wyrąby (si... duas 
quercus inciderit), za kasdy ósmy szkoth... za- 
placzy ib., sim. Dział 58; Gdy kto s czy gego 
lyasa wyrabywszy wywieze dąb (si quis inciderit 
quercum, Sul 48: gdiby... dąp porąbyl) Dział 38, 
sim. ib. 57; Jako ya Mikolagewi nye wirambyl 
gayv any dambv 1468 ZapWarsz nr 3098; Jakom 
ya ... nye wyrambylem geblony gwalthem 1470 
ib. nr 2995; Quia tu violenter superdestinasti 
super villam... et.. .  desecasti al. vyrąmbilesz 
gayum 1471 AGZ XVII 51, sim. 1474 Zap
Warsz nr 1436; Yakom ya nye yessdzyl... na 
ymyenye Vyesska y nye vyrąbylem zyrdzy 1472 
ZapWarsz nr 1349; Jako ya przesh Dzirska... 
nye wyrabyla drew brzozowych na Sheligach 
1489 ib. nr 1642; ~  Jaco kaznya Nedominey 
gwałtem syla wiramby[bi]li yey ludze pyandze- 
ssanth woz chrosta 1399 StPPP VIII nr 8728.

2. (o pniach z  rojami pszczół, de truncis ahearia 
continentibus) 'odciąć (i zabrać), excidere (et 
auferre)': Eze Potr Potrowi ne wirambil pczol 
samowtor sylan 1430 PF VIII 17, sim. 1447 
TymSąd 73; Quod tu recepisti tres al. roye al. 
vyrambylesch vi 1450 TymSąd 74.

3. 'rąbiąc zniszczyć, excidere, caedendo destru- 
ere': laco w lesech drew sekirami wirobili 
(Pul: wyrobaly) drzwi iego (exciderunt ianuas 
eius) FI 73,7; Yako moy syn nye wyrobił 
Yakussowi graniczę 1414 KsMaz I nr 2276, 
sim. 1397 RtKon nr 30; Jacom ya nie scazil 
dwanaczcze granicz, genich-em nye vizekl a dru- 
gych nye *virobil 1452 Czrs s. LXXXIII.

4. 'zrobić coś przez wycięcie, wyciąć coś w drze
wie, excidere, arbori incidere': Jaco mnye Jan 
nye dal oken wyrabycz any drzvi czynycz, 
alyszbi ischba bila gothowa 1429 Czrs s. LXXXI; 
Gdzekole... wyeprze w szwogych granyczach
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pobyge, tham snamyą na drzewye ma vyrąbyw 
(signum... excidere, D ział 59: ma znak wyrą- 
bycz) vczynicz Sul 69; Gdyby szą przy godziło 
ktoremv... doszwyathczycz a vkazacz... w le- 
szech czosny albo snamyona na krzysz, yako 
gest obyczay, virąbyona (signa... facta) Sul 77; 
Znak ma na drzewie wyrąbycz (signum... exci- 
dere, Sul 59: wyczącz yma) tam, gdze wząl 
zakład D ział 58, sim. ib. 59; Quatuor granicies 
in arboribus secuisti al. wyrabylesz in eorum 
hereditate 1474 A G Z  XIX 16.

Cf. Urębić
Wyrębienie * wycięcie, ścięcie siekierą, actus 

aliąuid securi excidendi : Iaco Wirzbanta... 
czondzal Potrą... w s<we>m gagu o wirambene 
dwu dambu 1403 Pozn nr 548; O kthore viram- 
byenye gaiv Micolai na mya szalował, tom 
rambil w swyem (jpro swem a. swoyem) 1437 
K sM az  III nr 2909; Excissio, *wyrobene, est 
multiplex XV med. GIWroc 63 r; O wyrąbienyy 
dąbv (de lignis... excidendis, Sul 59: o porą- 
byenyv lassow) D ział 58.

Wyrębować *ścinać (siek ierą), caedere, exci- 
dere (securi)': Nyektorzy... wchodzą w łaszy 
abo w gaye cvdze... a dąby vyrąbvyą (ąuercus 
excidunt, D ział 38: drzewo wyrąbywszy) lepsze 
Sul 48.

Wyręczać f o r m y :  praes. ind. 3. sg. wyręcza 
1477 PawSejm  nr 59a; ~  part. praes. act. adv. 
wyręczając 1429 Kościan nr 1391; ~  praet.
1. sg. m. -(e)m wyręczał 1428 Kościan nr 1362; 
3. p l. m. wyręczali 1443 A G Z  XI 220.

Z n a c z e n ia :  1. *brać na siebie prawną odpo
wiedzialność za kogoś a. za  coś, uzyskiwać uwol
nienie za poręką, fideiubere pro aliąuo vel pro  
aliąua re ': Jakom panv Abramowy nye wyrąn- 
czal... scholtissewa gymyena na panszkye ska- 
zanye od Jurgy... ,  alem wyrąnczal szoną schol- 
tissewą 1428 Kościan nr 1362; Czsso Sobek zyna 
swego sial do mnye, to gy słał zam oth szye- 
bye. . . ,  wyranczayacz kmecza mego na panskye 
skazanye 1429 ib. nr 1391; Statutum est, quod 
ąuilibet citans pro fidejussoria debet exprimere 
in citacione, pro quo aliquis cavet vel a quo 
effidejubet al. wyrancza 1477 PawSejm  nr 59a.

2. *uwalniać z  zobowiązań wynikających z  po- 
ręki, fideiussorem a sponsione liberare': Allexan- 
der dyak constituit equum et sexagenam posuit 
expediendo suos fideiussores, quos fideiusserat 
iusticionario statuere et ponere et ibidem fideius
sores se elliberabant al. wyranczali 1443 A G Z  
XI 220.

Wyręczenie cuzyskanie uwolnienia za  poręką, 
actus \adimonio dato e custodia liberandi': Gdy 
biły posli ot panyey Jandrzeyewe do panye Anni

o wyranczenye dobitka, tedi yusz bilo sluncze 
saslo 1424 P yzdr nr 760; Jaco po wiraczenu 
tych swyny, ktorem dal na panske skazanye, 
tychemu (leg. tychem mu) ne pusczil proszno 
1428 Pozn nr 1298.

Wyręczyć f o r m y :  imper. 2. sg. wyręcz 1410 
P yzdr nr 315; ~  in f wyręczyć 1401 RtKon  
nr 111, 1416 P yzdr nr 459, 1420 Kościan nr 824, 
1443 Czrs s. LXXXIII; ~ praet. 1. sg. m. wyrę
czyłem 1428 RtKon nr 486, 1430 Pozn nr 1526; 
-śm wyręczył 1414 P yzdr nr 407; -m wyręczył 
1412 K sM az I nr 1889, 1422 RtKon  nr 397, 1424 
Kościan nr 1224, etc.; 2. sg. m. wyręczyłeś 1389 
TPaw III nr 1137; 3. sg. m. jest wyręczył 1405 
K ai nr 128; wyręczył 1398 Kościan nr 45, 1398 
P yzdr nr 78. 85, 1403 Pozn nr 734, etc . etc.;
1. pl. m. -smy wyręczyli 1391 Pozn nr 284; 
3. pl. m. wyręczyli 1398 RtKon nr 51; ~  pląperf. 
3. sg. m. wyręczył był 1500 A G Z  XIX 125; ~  
condit. 3. sg. m. -by wyręczył 1437 P yzdr nr 1148, 
1453 Z apW arsz nr 972; ~ part. p rae t. pass.
n. sg. m. wyręczon 1445 A G Z  XIV 165; neutr. 
wyręczono 1432 Pozn nr 1392; ~  praes. pass. 
3. pl. f .  są wyręczony 1425 RtKon nr 444; ~  
praet. pass . 3. sg. m. wyręczon był 1403 K ai 
nr 102.

Z n a c z e n ia :  1. *wziąć na siebie prawną odpo
wiedzialność za kogoś a. za coś, uzyskać uwolnie
nie za  poręką, fideiubere pro aliąuo vel pro aliąua 
re': a. o osobie, za  którą się ręczy: Procurator 
domini palatini... kmethones detinuit et tunc 
dominus Michael veniens vyrączil kmethones 
suos 1414 Tym Sąd 165; Francisscus... Stani- 
slao... fideiussit in hunc modum, quia... Fran
cisscus duos homines... una cum quatuor equis, 
quos exfideiussit al. *wiroczil ab eodem... Sta- 
nislao. . . ,  fideiussit se in Zarnouecz statuere 1428 
ArchTerCrac CXLVI 169, 286, sim. 1429 Arch- 
TerCrac CXCVI 312, 35; Nobilis Iohannes... 
defideiussit al. wyraczil Michaelem... de capti- 
vitate castr i et eundem statuere debuit coram 
dominis 1439 A G Z  XII 67; Qui Clemens re- 
cognovit, quod fideiussit al. vyrączyl Smitfelt 
ad terminum statuere 1442 A G Z  XIV 45; Nico- 
laus... ipsum caucione fideiussoria expedivit al. 
vyraczyl 1443 ib. 91; Nobilis Mathias... fideius
sit pro nobili Laurencio servitore... ipsum sta
tuere in Sambor..., prout de castro Leopoliensi 
caucione fideiussoria est expeditus al. yyraczon 
de ortiforali al. z obory 1445 ib. 165; — kogoś: 
Isz Szydofka wyranczyl Sandzywoia od sandu 
za X *gzryfen 1398 Kościan nr 45; lako Sy- 
m an... swąsal yego czlowyeka y wsadził gy 
w clodą, y w clodzesm gy ya wydzal, y s clody 
wyrączyl 1414 P yzdr nr 407; Yako Bodzantha
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nye wybił gwałtem y mocz0 człowyeka v Pyotra, 
ale gy wyranczyl 1418 ib. nr 565; Jakom ya 
wsyal Vytha, kmecza..., kthorego vyraczyl 
Voyen 1494 Z apW arsz nr 1760.

b. o osobie, której się ręczy: u kog o ś: Iaco 
Voyczech yiroczil v Micolaya dobitek... na 
pirzue poroczki 1398 P yzdr nr 85, sim. 1424 
K ai nr 897, 1435 Z apW arsz nr 643, 1436 ib. 
nr 685; Cszo yest Jan wyrocil w Lenarta cone, 
tho yest rocogemstwo szaplacono 1405 K ai 
nr 128; Yako Olbracht Potraszoui wirancil 
dzeuancz grziwen v Szida 1407 K ai nr 216, 
sim . 1427 P yzdr nr 1014; Yakom ya v Domenika 
łaszka ne wiroczil 1412 K sM az I nr 1889, 
sim . 1435 Z apW arsz nr 643, 1438 K ai nr 1078, 
1438 P yzdr  nr 1166, 1452 Z apW arsz nr 926; 
Jaco ty szwynye, czso szo v mnye vyranczoni 
copo szvini, tim zayol w swey szcodze 1425 
RtKon  nr 444; Iacom ya nye wiranczil v Iunoszeg 
Wawrzinczowa bidla w ginschem dludze, geno 
w zemskem brawe {pro  prawe) 1427 K sM az II 
nr 2930; Jakom ya nye prosyl Andream, aby 
za myo wyraczyl *oborznye v Regnoltha... za 
bydło 1453 Z apW arsz nr 972; Yakom ya kme- 
czyewy Jacubowy po rankoye<m>sthwy<e> 
przes Mykolaya woytha... w mnye wyranczo- 
nego nye poczaczalem {pro poczadzalem) [...] 
1471 Z a p M a z  82; ~  ku komuś: Yakom ya 
yeszdzil oth Passka do mlina pana podszandko- 
w ego... y wiranczilem dobitek v yego szina 
na panskye skaszanye ku panu podsandkowi 
1428 R tK on  nr 486.

c. o zw ierzętach , za  które się ręczy: coś: 
Jakosmi viranczili włodarza {leg. u włodarza) 
skot *Vanczslaow 1391 Pozn nr 284; Iaco łan 
stawał Marczinowi ty kone, czo ge Ianuss wi- 
roczil, an ('a on’) gich ne chczal prziyocz 1398 
P yzdr  nr 78, sim. 1403 Pozn nr 734, 1428 Kościan  
nr 1368, 1428 Z apW arsz nr 2879, 1435 P yzdr  
nr 1091; Asze Janek [...] <P>hilip Ianuschewi 
swyni ne postavili, czo wiranczili 1398 RtKon  
nr 51; Yako Jan postauil Boguszeui eon na ten 
rok, na kthori yyroczon bil 1403 K ai nr 102; 
lakom byli posly od Rolantha do Sandziwoya, 
yze wyrancz swe swyne, czsosmy ge wsoly na 
swey dzedziney {pro  dzedzinye), a on y<ch> 
wtenczasz nye wiranczil 1410 P yzdr nr 315; 
Jaco mya Micolay do Jasca sial, yszby mv chczal 
scot na skazanye panskye dacz na rącoymye, a on 
go wyrączicz ne chczal 1420 Kościan nr 824, 
sim. 1401 RtKon  nr 111, 1416 P yzdr nr 459, 
1443 Czrs s. LXXXIII; Jacom ya w yesszeny 
koszy wyranczil na ffthore poroczky 1422 
RtKon  nr 397, sim. 1428 Z apW arsz nr 2879; 
Jacom wyranczyl coyn od Grud<zi>enczewe

Grzimkow 1424 Kościan nr 1224; Wyrancilem 
coon z woszem 1430Pozn nr 1526; Jszem byl... 
nyemoczen... tedy, kedym mai rok... o dobitek, 
czo gy wyraczono na panskye skaszanye 1432 
ib. nr 1392; Yakom pirzwey bili poszli oth pana 
He<j)dana do pana Marczina..., aby konye 
wiranczil na panskye scaszanye 1437 P yzdr  
nr 1148.

d. o pieniądzach , za  które się rę c zy : Quomodo... 
Iohannes... centum et quinquaginta marcas exfi- 
deiussit al. wirąnczil pro necessitate eiusdem 1448 
A G Z  XII 178, sim. 1470 ib. 342; Quia... Stani- 
slaus... per suos fideiussores fideiusserat al. wy- 
rączyl byl per Stephanum... apud pueros... 
tricentas marcas dotalicii 1500 A G Z  XIX 125; — 
Sicut fideiussisti hereditatem, wiranczilesz, super 
quam habuit triginta marcas 1389 TPaw III 
nr 1137.

2. corruptum pro  wyrzucić: Wyranczyl expro- 
brauit ca 1428 P F  I 485.

Wyręka 'poręczenie, zabezpieczenie zobowią
zania, cautio, sponsio, fideiu ssio : Nicolaus... 
fassus est, quod Symon... sibi solucionem fecit 
totalem pro agro suo et dimisit eum liberum 
in evum et adesit, quod libertat idem Symon 
predicto Thome *viranko 1469 Trześn 84.

Wyrobić 1. *wypracować zy sk , zyskać , zarobić, 
lucrum, ąuaestum facere : Oszm myar plothna, 
szyethm szthop w grobye, thom thylo yyrobyl 
szobye SkargaPłoc w. 28, sim. SkargaW roc  
w. 17; Dzatkom rola s *domam podayg..., 
czosz vyrobił {SkargaPłoc w. 66: czosz vrobyl), 
za dvsza dayg SkargaW roc w. 40.

2. *spłacić dług lub zobowiązanie pracą, odpra
cować, labore aes alienum vel officiim  debitum  
compensare : Chodor... fassus est, quia tenetur 
debiti quatuordecim sexagenas Iudeo... persol- 
vere aut aput ipsum exlaborare al. wirobycz 1445 
A G Z  XIV 180.

Wyrocić się * wypowiedzieć rotę przysięgi, fo r-  
mulam iuris iurandi d icere: Ego uni testi..., 
antequam iurasset, culpam dedi, quod non est 
bonus homo, quia se exemit a patibulo. Et domi- 
nus subiudex tunc dixit: Domine iudex, iste 
testis yusch szan bil yiroczil, ale palczow nye 
poloszil, nisch gy on wsperl 1428 ZapW arsz  
nr 289.

Wyrodek 'to co urodzone, id  quod natum e s t9: 
Ecce hanc carnem manducamus, in Christo 
maneamus, sicut rami, rosgy, yirides in arbore, 
radii in sole, rivi in fonte, discipuli in doctore, 
ducti in duce, membra in capite et originatum, 
*vyrodecz, in origine w rodczayy 1477 M PK J  
II 324.

Wyrodzić cf. Wyrodzony
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Wyrodzony *mający róść, rosnący, crescendus, 
crescenś\ Principio arboribus varia est natura 
creandis wyrodzonym drze<wi>em XV ex. Verg- 
Georg 1A.

Wyróść 1. (o istotach żywych, & animantibus) 
'rozwinąć się, wzrosnąć powiększając swoje roz
miary , crescere, maiorem fierV: n. (o ludziach, 
dc hominibus) wyróść z dziecióskich lat 'stać s/ę 
dorosłym, pełnoletnim, adultum, maturum fieri : 
Aczbich mogła tey to noci poczocz sini y poro- 
dzicz a wi chcyele czekacz, doiodbi nye wirozli 
z dzecynskich lyat (donec crescant et annos 
pubertatis impleant) PZ Ruth 1, 13; ~  b. (0 ro- 
ślinach, de plantis) 'wzejść, zostać wydanym, 
excrescere, provenire : Lyelya sz czyerznya wy
rosła, gdy panna z Z[d]ydostwa poschla XV cx. 
PP V 104; ~  toć szę wyższym, wznieść s/  ̂
nad coś, exstare, e m in e r e Vyrosl (war. / m/> .: 
*wrzrzosl) ascendit (praeparavit dominus deus 
hederam et ascendit super caput Ionae Jon 4, 6) 
1471 MamKal 249.

2. (0 abstraktach, de rc/ws abstractis) 'po
większyć się, rozwinąć się, augeri, excrescere : 
Nye wirosly adincrescant (quis superponet... 
in corde meo doctrinam sapientiae, u t... ne 
adincrescant ignorantiae meae Ecclus 23, 3) 
ca 1470 MamLub 166.

Wyrucać c/. Wyrzucać
Wyrucić c/. Wyrzucić
Wyrugować 'wygaać, wypędzić z równoczesnym 

pozbawieniem praw, proscribere, w exilium 
e i c e r e Conseąuenter iuraverunt (sc. testes)..., 
sed unum ex hiis omnibus duodecimum <preco> 
retractavit, aliter wsperl..., dicens ipsum furem 
e iure iuratum al. wirugowanego in iure al. 
wyeczu (/cg. w wiecu) 1447 TymSąd 61; Proscri- 
bentur maya bycz wypysany, wyrugowany, wy- 
swyeczeny OrtCel 9; Wyrvgowany illegalis OrN 
Zo/> 528; Proscriptus wyrugowany albo wy- 
szwyeczony //?. 529.

Wyrugowanie cwygnanie, wypędzenie z  równo
czesnym pozbawieniem praw, proscriptio, cx/- 
lium : Wyrvgowanye descripcio OrtCel 3, s/ra. 
OrtZab 528; Illegalitas wyszwyeczenstwo abo 
wyrvgowanye, abo wypysanye OrtCel 6.

Wyruszenie *zburzenie, zniszczenie, eradicatio, 
deletio : Kv vyruschenyą (/cg. wyruszeniu, war. 
/ m6 . :  kw wywroczenyv) in erradicacionem (ex 
diebus antiąuis ego plasmavi illud — et factum 
est in eradicationem collium compugnantium 
et civitatum munitarum ls 37, 26) 1471 Mara- 
ATa/ 195.

Wyruwać *ratować, wyrywać («p. z niebezpie
czeństwa), chronić, eruere, seryare : Ten ps<alm>
S ło w n ik  starop o lsk i X

powyada, yze Xpus nyepowynnye dusze od 
strzał zloszczywych wyruwa Pw/ 63 arg.

Wyrwać, Wyrwać się fo r  my: praes. ind. 1 . sg. 
wyrwę XV cx. AfPA/II 317; 2. 5g. wyrwiesz XV 
med. Msza V s. 261; 5. ĝ wyrwie XVp . pr.
I 313, OrtOssol 47, 4. 105, 1, 1471 MamKal 203; 
~  /m/?er. 2. sg. wyrwi M1F 9a. b, Pm/ 31, 9. 
139,1, e/c.; ^  parr. praes. ac/. adv. wyrwąc 
PZIV Reg 18, 30; ~  inf. wyrwać 1424 Msza III 
s. 55, sim. I. IV. VIII, XV wied. GIWroc 57v, 
efc.; ~  pracr. 2. sg. m. wyrwałeś 1434 StPPP II 
nr 2536;/. wyrwałaś 1496 AGZ XV 332; 3. sg. m. 
wyrwał BZ Ex 18, 4. I Par 11, 23, OrtMac 143; 
2. p/. m. są wyrwali Rozm 82; wyrwali 1471 
MamKal 195;/. wyrwały 1471 MamKal 123; ~  
ccwdz/. 2. sg. w. -by wyrwał Naw 184; — part. 
praet. act. wyrwawszy 1467 PF  VIII 20, XV 
p. post. R XXV 182, Rozm 13. 82; ~  part. praet. 
pass. n. sg .f. wyrwana ca 1470 MamLub 201; ~  
fut. pass. 3. sg. f. wyrwana będzie ca 1470 
MamLub 171; neutr. będzie wyrwano Rozm 356.

Z n a czen ia : 1. 'rwąc wyciągnąć, wydrzeć, wy
szarpane, eve//ere, cripcrc, extrahere*: Quod XL 
pinos al. dicendo sosszny depinasti vlg. wirvales 
in bonis eius violenter 1434 S7PPP II nr 2536; 
Rex autem... iussit eam extractis prius mamillis, 
pyerszy vyiwawszy, decolari XV p. post. R XXV 
182; Pewny e wyrwacz evellere XV ex. PF V 25; 
Abstirpare, euellere, eradicare vytvącz, yyplecz 
ca 1500 Er z  127, sim. ib.; Aczczy oko twe prave 
bądzye czyebye pogarschacz, vyrvy ye (erue eum 
Mat 5,29), rzvczysch od szyebye Rozm 268; 
Vscheikye sczepyenye, ktoregosz nye sczepyl 
moy oczyecz nyebyesky, bądzye vyrvano (eradi- 
cabitur Mat 15, 13) ib. 356.

2. ewyratować, wybawić, uchronić, eruere, ser- 
\are : Non est, qui de manu mea possit eruere 
wirwacz (Deut 32,39) XV med. GIWroc 57 v; 
Wirwoc (eruens) wizwoly nas pan bog BZ IV 
Reg 18, 30; Vyrwaly eruerunt (numquid eruerunt 
eos dii gentium? Is 37, 12) 1471 MamKal 195; ~  
od kogoś: Wirwi (FI i Pul: wytargn) mie, panie, 
od człowieka złego (eripe m e... ab homine mało 
Psal 139,2)! M W  9a, sim. ib. 9b, Pul 31,9; 
Od moza nyeprawego y falesznego wyrwy (FI: 
wytargn, M W  9a: wibaw) mye (a viro iniquo 
eripe me)! Pul 139,1; ~  od czegoś: Proszymi, 
pane, aby... raczył... od wecznego potampenya 
nas wytargacz albo wirwacz (ut... accipias... 
ab... damnatione nos eripi, Msza V: wyrwesz, 
VI. VII. XIV: wytargnacz, XII: *odyemy) 1424 
Msza III s. 55, sim. I. IV. VIII; Wyrwy mye, 
myły panye, od grzechów czyaskych! Naw 165; 
Czyebye proscha..., aby mye wyrwał od sko- 
dlywey szmyerczy Naw 184; Yacz Adamowi
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wszkrzeszą szyna, hoc est dvszą yego per meam 
mortem wyrwą od wyecznego szatraczenya XV 
ex. MPKJ II 317; ~  z czegoś: B og... myo wir- 
wal z myecza ffaraonowa (eruit me de gladio 
pharaonis) BZ Ex 18, 4; ~  wyrwać się *uwolnić 
się, wyswobodzić się, wydostać się, liberari, ser- 
van : Gesth-ly czlowyek dluzen a wydze s myasta 
na zyemyą, to gest ysze szye wyrwye (OrtMac 58: 
szye wyaruge) s tego prawa, w ktorem szyedzy 
(transfert se de ciyitate ad provinciam in aliud 
ludicium), aby gego doma nye zastano w gego 
prawye OrtOssol 47, 4; Yako paropczy wyprza- 
galy moy koyn, tako szye wy[e]rwye (Ort- 
Mac 143: wyrwał szye) v poganyaczą ib. 105, 1; 
Jakom ya Stachny... nye byl... wyrwawszy sya 
z domu swego, gdy byegla do syna swego żaby- 
tego 1467 PF  VIII 20; Virwaly schią erumpant 
(qui ligat aquas in nubibus suis, ut non erumpant 
pariter deorsum Job 26,8) 1471 MamKal 123; 
Tako dzyeczyatko Mary a vyrvawschy szyą 
kv drzvyom z rąkv (se de manibus retraxit) 
svoyey mathky Rozm 13; Alye dzyeczyatko 
Iesus vyrvawschy szye z rąkv (ex... bracchiis 
excussit) matky ib. 82.

3. * odebrać siłą, zrabować, eripere, vi auferre?: 
Przetosz sstopil k nyemv s kigem a wirwal 
kopye (rapuit hastam), ktoresz dzerszal w roce 
BZ I Par 11, 23; Quia tu obviando... servitorem 
ipsius Andree nomine Wasyl in via libera re
gali... eruisti al. wyrwalasz y szyndowalasz 
Vasyl sexagenam 1496 AGZ XV 332.

4. * zniszczyć, spustoszyć, diripere, \astari : 
Diripietur gynye aut wyrwąną bądzye (ubi non 
est saepes, diripietur possessio Ecclus 36,27) 
ca 1470 MamLub 171; Conwlsa sebraną, wyr- 
vana (paupercula, sc. Ierusalem, tempestate 
convulsa absque ulla consolatione Is 54, 11) 
ib. 201.

5. wyrwać się *pojawić się nagle, gwałtownie, 
ukazać się, subito apparere, erumpere : Tunc 
erumpet, wyrwye szyą, wyrzuczy, quasi manę 
lumen tuum, gl. sicut sol manę oritur, vyskoknye, 
et sanitas tua cicius orietur (Is 58, 8) XV p. pr. 
SKJ I 313, sim. 1471 MamKal 203.

6. wyrwać się (o zwierzętach, de animalibus)
'skoczyć na kogoś, napaść, zaatakować, prosilire, 
impetum facere' : Kyedy szą przyschły do 
yaskyny a smokovye na nye szye są vyrvaly 
Rozm 82.

Wyry tyry wyry ironiczny, kpiący okrzyk, 
appellatio irrisoria: Gothardus... in iudicio 
inhoneste se habuit, postquam sibi dixerunt: 
Gotharde, taceas, non impedias iudicium suis 
clamoribus. Ule respondit: Tyry vyry, quasi 
irrisorie 1486 ZapWarsz nr 1605.

Wyrytfo rm y :  praet. 3. sg. m. wyrył FI 79, 14; 
3.pl. m. są wyryli BZ  Deut 19, 14;/. wyryły 1472 
Matr I nr 831; ~  pląperf. 3. pl. m. wyryli byli 
1462 R XXV 270.

Z n a czen ia : 1. 'ryjąc zniszczyć, rostro fo- 
diendo destruere : Wiryl (Pul: skaził) io (sc. win
nicę, exterminavit eam) w<ie)prz z lassa 
FI 79, 14; Direximus nuntium nostrum..., ut de 
bonitate vestra rescientes nobis significarent... 
et quomodocunque illi dixerint, illa sicut verba 
nostra sic sciatis, quod direximus literam no- 
stram cum sigillo, a ostatek swynye wyryły 1472 
Matr I nr 831.

2. 'wykopać w ziemi, fodiendo efficere : N ye... 
przenyeszes myedz blisznego swego, ges to so 
virili (quos fixerunt) piiwszy k gimyenyv twemv 
BZ Deut 19, 14.

3. *wyrzeźbić, wyciąć, exsculpere \ Vyryly były 
sculpebant 1462 R  XXV 270.

Wyrywać *wyciągać, wydzierać, wyszarpywać, 
evellere, eripere*: Subvellere obapol wytargacz, 
wyr[z]ywacz ca 1455 JA XIV 492; Sznadz bys- 
czye vyryvayącz kakol (colligentes zizania 
Mat 13,29) vytargalybysczye y psenyczą Rozm 
339; Bo tako nądzno byth, aze szye czastokrocz 
myąsso byczmy vyryvalo z yego svyatego czyala 
ib. 818; ~  przenośnie: Diabolus, qui venit et 
tollit, wyrywy (pro wyrywa), verbum de cordibus 
audiencium XV p. post. GIDom 56.

Wyrzazać cf. Wyrzezać
Wyrząd fo rm y: n. sg. wyrząd 1439 AGZ 

XIX 326, 1447 AGZ II 131, 1464 AGZ XIII 
433; -  ac. sg. wyrząd 1470 AGZ XVIII 19, 1475 
ib. 107; -  ac. pl. wyrzędy 1463 AGZ XIX 334, 
1475 AGZ XVIII 107; -  i. pl. wyrzędy 1460 
AGZ XIII 350, 1468 AGZ XII 319.

Z n aczen ie: (termin używany na Rusi Czer
wonej, vox in Ruthenia occurrens) 'danina, którą 
kmiecie obowiązani byli złożyć panu wyruszają
cemu na wojnę, tributum, quod a cmethonibus 
domino terrae ad bellum proficiscenti praesta- 
batuF: Qui Vaszko eandem aream tenebit cum 
omnibus utilitatibus, exceptis al. *vyrzod 1439 
AGZ XIX 326; Item in toto expedicio vlg. vy- 
rzand debet esse nostra, heredum, et scultetus 
ipsam debet facere, congregare et dare 1447 
AGZ II 131, sim. 1464 AGZ XIII 433; Debet 
(sc. Stiborius) eis dare intromissionem in medie- 
tatem ville Dobanyouicze et cum piscinula... ,  
expedicionibus bellicis al. s wyrzandy 1460 
AGZ XIII 350, sim. 1468 AGZ XII 319; Expedi- 
cionales bellica vlg. wyrzady pro se habebunt 
(sc. tutores) racione serviciorum belli 1463 AGZ 
XIX 334, sim. 1475 AGZ XVIII 107; Omnes 
pecunias expedicionales al. wyrząd dominus
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WYRZĄD WYRZEC 547

prior in kmethonibus... exigere debet 1470 
A G Z  XVIII 19; Idem łączko de kmethonibus 
ibidem in eadem parte in Zabloczcze residenti- 
bus expedicionales al. wyrząd recipere debet 
1475 ib . 107.

Wyrządny 'określony umową, pacto  defini- 
tus* (?): Iacosmi vissego posagv Dzychne 
VIII marcas vyrzodnego ne roczili nis iaco 
Katherzine 1405 P yzdr  nr 263, sim. ib. nr 265.

(Wyrządzać) Wyrzędzać 'starać się , próbować  
coś zrobić, conari, operam dare ( ?): Quod non 
wirzodzal (sc. Wyszota) ipsum longinąuitate 
euadere 1387 TPaw III nr 585.

(Wyrządzić) Wyrzędzić f o r m y : praes. ind. 
3. sg. wyrządzi Gn 12a; ~  inf. wyrzędzić 1499 
A G Z  XV 565; ~  praet. 3. sg. m. wyrządził 1414 
Kościan nr 509, 1415 K ai nr 471, 1423 Kościan 
nr 994; ~  pląperf. 3. sg. m. był wyrządził 1419 
TPaw VII nr 788; ~  part. praet. pass. d. p l. wy
rządzonym ca 1428 P F  I 494.

Z n a c z e n ia :  1. 'zarządzić coś, nakazać, man- 
dare, praecipere : Jaco Choczimir po vicupenu 
dzedzini vyrzandzil szobe szito snopoue pod- 
ne<ś>cz 1415 K ai nr 471; Jaco pan Sczepan nye 
wyrzandzyl swe czeladzy vczinicz gwałtu Ja
nowy a Micolayewy [na] na gich dzedzyna any 
kazał Micolaya yancz 1423 Kościan nr 994.

2. *wyznaczyć, określić należność z  tytułu 
dzierżaw y, sprzedaży itp ., wycenić coś, pretium  
alicuius rei conductae vel venditae a e s tim a re : 
Jako tho, czszo Sczepan virzandzil role na 
szoltistw (leg. sołtystwu) tern, czszo mu (pro mi) 
ye przedal, tom mu dal y postampil wsitko 
s pełna 1414 Kościan nr 509; lakom Lasczeui 
zaplacyl gego myto, czso na mne bil yyrzandzil, 
a niczsem gemu vyanczey ne vinouath 1419 
TPaw VII nr 788.

3. 'przygotow ać, przysposobić do czegoś, p a - 
rare, p r a e p a r a r e Ysze ktoricz clouek ma on 
vele dzecy a na slusbocz ge on vyrzodzy, voczcy 
ony byuago slachethny a dóbr ich obyczagof 
napelneny Gn 12a; Wyrzodzonym (wydawca 
czyta  wyrzodzenym) expeditis ca 1428 P F  I 
494.

4. 'zaopatrzyć na wojnę, aliąuem a d  bellum 
armare’: Stanislaus debet Andream <inter- 
cedere a) ąuolibet bello, sed Stanislao debet 
Osc. Andreas) dare expen<sam> al. vyrządzycz go 
1499 A G Z  XV 565.

Wyrzec, Wyrzec się f o r m y :  praes. ind. 3. sg. 
wyrzecze 1404 KsZPozn nr 1798, 1415 Czrs 62, 
1425 K sM az II nr 1404, etc .; 3. pl. wyrzeką 
Ort M ac 32; ~  imper. 2. pl. wyrzeczcie O rt- 
M ac 71; ~  inf. wyrzec 1399 B iblW arsz 1860 
III 80, 1415 Czrs 62, 1420 ib. 221, etc. etc.; ~

praet. 3. sg. m. wyrzekł 1424 Z apW arsz nr 87, 
O rtM ac 42. 60, etc. etc.; wyrzek 1436 S prT N W  
VIII 2,31, O rtM ac 42. 47; / .  wyrzekła 1409 
K sM az I nr 1363, 1421 Czrs 245, 1421 Z ap
Warsz nr 5, etc. etc.; 1. p l. m. -smy wyrzekli 
O rtM ac 60, O rtOssol 38, 2; my wyrzekli O rt
M ac 42; 2. p l. m. -ście wyrzekli O rtM ac 81; 
3. p l. m. są wyrzekli 1475 A G Z  XVIII 97; wy
rzekli 1414 K sM az I nr 2341, 1416 Czrs 16, 1428 
Pozn nr 1306, etc. e tc.; ~  condit. 3. s g . f  -by wy
rzekła Sul 105; ~  part. praet. act. wyrzekszy 
1436 R  XXIII 276, 1436 RR p  XXIII 277; ~  
part. praet. pass. n. sg. m. wyrzeczon O rtM ac  
60. 67, O rtO ssol 49,3. 54,1. 63,4; / .  wyrze
czona XV med. R  XXV 159; neutr. wyrzeczono 
1450 A G Z  XIV 296, O rtM ac 83; g. sg. m. wy
rzeczonego O rtM ac 78, O rtO ssol 60, 4, ca 1470 
M amLub 239; ac. sg. m. wyrzeczony B Z  Tob 
10, 3, O rtM ac 42. 109, O rtO ssol 81, 2; neutr. wy
rzeczone O rtM ac 25; l. sg. m. (w) wyrzeczonem 
OrtOssol 55, 1; ~  inf. pass. sg. m. wyrzeczon 
być Sul 32; / .  być wyrzeczona Sul 8; pl. m. być 
wyrzeczony OrtO ssol 99, 4; ~  praes. pass. 3. sg. 
neutr. jest wyrzeczono Sul 1 9 ; ~  fu t. pass. 3. sg. 
neutr. będzie wyrzeczono OrtO ssol 51,3; ~  
condit. pass. 3. sg. neutr. -by wyrzeczono było 
1465 Ośw nr 133; wyrzeczono by było ca 1428 
P F  I 480.

Z n a c z e n ia :  1. 'w yrazić słowami, wypowie
dzieć, verbis exprimere, edicere, enarrare : Quibus 
dictis, ktor[z]ez to rzeczy virzeksy, recedens 
derisoris sui, risum conuertit in luctum 1436 
R  XXIII 276, sim. 1436 R R p  XXIII 277; 
Wy[s]rzecz personare 1437 Wisi nr 228 s. 88; 
Zaprzyly szye, tedy może prawem odycz, 
nyszlyby to nayn chczely wszythczy raczcze 
wyznacz..., ysz ta szlową... wyrzekł y posznal 
(quod verba... confessus fuisset) O rtO ssol 53, 4, 
sim. O rtM ac 66; Yak rychło wyrzekł thi verba 
Ihus, natichmyast bil szdrow szin gego (sc. kró
lika) XV ex. M PK J  II 320, sim. XV p . post. 
RozmPam  472; Pronunciare vyrzecz, vyslovycz 
ca 1500 Er z  127; ~  o rocie przysięgi, de iuris 
iurandiformula: Gdi k to ... przissyąnzee, a gdisz 
forma przissyangy... virzecze, tegdi... vozni... 
przissyangayąnczego... navczicz ma, abi... 
przissyangąn przewyodl w vczinek Sul 99; 
Gdyby czlowyek myal oczkolwyek przyszyagacz, 
a nye wyrzecze przyszyągy, yako yą roszka- 
zano,... mozely... wtóre przyszyącz? O rt
M ac 95; ~  'wyrazić słowam i na piśm ie, scripto  
declarare: Woźni z lystem pozewnym, w gem 
rzecz, o kthori pozew szą dzege[y], ma bicz 
wirzeczona (cum littera citatoria, in qua praemit- 
titur causa), kgdi kv pozywanyv przigedze, za
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wyną panową wyesznyczow clopothncz nye ma 
Sul 8.

2. *oświadczyć, podać do wiadomości (ustnie 
lub na piśmie) ,  notum facere, declarare, nuntiare 
(verbo vel scripto/ :  Czokoly przesz gich procu- 
ratora vstawyonego actum wyrzeczono... et 
ordinatum fuerit, y obrzondzono by bilo, in 
premissis w thych rzeczhach ca 1428 PF I 480; 
Thi tho stroni chczancz kv konczv zgodi... 
przycz, w nas... spusczyli..., dayąncz... 
naam... wszystką mocz, abychom m ogli... na 
thi członki virzecz (ut possimus... super dictis 
articulis pronuntiare) Sul 3; Othe wszego prawa 
they tho dzedziny... przes sąndzyno skaza- 
nye... samperzs skazan ma bicz y wirzeczon 
othpadnącz (reus decernatur et pronuntietur 
cecidisse) Sul 32; Zapowyedamy, aby Zydowye 
na lysthy... pyenyądzy nye pożyczały..., yako 
viszszey w them tho capitule gest wyrzeczono 
(ut supra... est expressum) Sul 79; Dum et 
ąuando sedebamus inconsulatu..., veniens tota 
communitas civitatis nostre et una voce condic- 
tans laudaverunt... et edixerunt al. wirzekly 
firmiter stare circa dominos consules modernos 
1450 WilkCzch 95; Lex decreta vyrzeczona XV 
med. R XXV 159; Tedy wyrzeka (OrtOssol 
32, 3: wyrzekną) przysząsznyczy Ort Mac 32.

3. 'wydać, zaproponować, wynaleźć wyrok, 
orzeczenie sądowe, decernere, sententiam dicere : 
D om ini..., prius hujusmodi nostram recogni- 
tionem, quae dicitur wstecz, edicere vlg. wirzecz 
non debetis 1399 BiblWarsz 1860 III 80; Kathe- 
rina tenere debebit inviolabiliter, quidquid domi- 
nus rex cum dominis edixerit vlg. *wysrzecze 
pro castro Trz[e]czel 1404 KsZPozn nr 1798; 
Quia tunc temporis adveniente die propter bel- 
lum superveniens non est... edictum al. vyrze- 
czono, ideo datus est terminus... in tribus 
septimanis reveniendo de belło 1450 AGZ 
XIV 296; Panye *woyczyą y wy wyerny *pry- 
szyasznyczy,... wyrzeczczye (OrtOssol 56, 3: 
wyrzek[k]nycze) my takye prawo Ort Mac 71; 
Ortelye thy, czoszczye gye wyrzekły (sententiae 
per vos inventae), tycz sza prawe ib. 81; Ten 
ortel, czosz gy przyszasznyk... wyrzekł (Ort- 
Mac 42.47: wyrzek), gest moczny OrtOssol 38,2, 
sim. ib. 38, 1. 41, 4. 49, 2, Ort Mac 42. 60; Mo- 
zely then orthel, czoszmy gy wyrzekły (Ort- 
Mac 42: czo my wyrzekły), ostacz... podług 
pra<wa>? OrtOssol 38, 2, sim. OrtMac 60; Na 
gych obv pytanye przysząsznyczy wyrzekły taky 
ortel (edictum fuerat in haec verba) OrtOssol 
41, 3, sim. ib. 41, 4. 49, 2. 56, 1, etc., OrtMac 47. 
70. 81, etc.; Ten ortel, czo gy wyrzekł (Ort
Mac 60: wyrzekły) waszch przysząsznyk (sen-

tentia, quam scabinus... edixit et induxit) z dru- 
gymy przysząsznyky, dobrze wyrzeczon Ort
Ossol 49,3, sim. OrtMac 60; Mozely woyth 
wszancz szwe wyny o takye... rzeczy, gdy gemv 
od przyszasznykow nye bandze wyrzeczono 
(cum... sibi sententiatum non fuerit, OrtMac 63: 
nye bąda dokazany) OrtOssol 51,3; Ten ortel, 
czo mnye wyrzeczon (sententiam, quae mihi in- 
venta est), ten ya layą ib. 54, 1, sim. OrtMac 67; 
Ten ortel layal they panyey rzecznyk, rzeki, ysz 
ya chczą lepsy ortel wyrzecz albo naydz (melio- 
rem invenire sententiam) OrtOssol 56, 4, sim. ib.
32,3. 70,4. 79,4, etc., OrtMac 32. 71. 94. 
107, etc.; Tesz gemv na tho ortel wyrzeczon 
(super quo sententia lata est, OrtMac 83: na to 
ortel yemu wyrzeczono) OrtOssol 63,4; Ten 
ortel ya layą, czo gy przyszasznyk wyrzekł 
(edixit),... a chczą gynszy wyrzecz lepszy. Wy
rzekł ten ortel taky ib. 79,4, sim. OrtMac 107; 
Tedy ya tho mowyą za prawo, ysz thy 
ortele mayą bycz wyrzeczony pyrwey (quod 
sententiae prius edictae esse debent) OrtOssol 
99,4; Theda czy *przyateli... magi obermana 
zvolycz, aby tho vsdy mocznym yyrokyem aby 
vyrzeczono było 1465 Ośw nr 133.

4. 'umówić, ustalić, constituere, statuere : Jaco 
Maczek... vicupil poi *pląscza y polozil y (leg. 
ji 'go’) *tąmo, kdze schobye wirzekli przed 
yednaczmi 1428 Pozn nr 1306; Sed sub tutori- 
bus et actoribus est (sc. heres parvulus) vsque 
ad prefinitum, do *wyrzeczonogo, vlozonego 
(R XXV 163: vrzeczonego), tempus a patre 
(Gal 4, 2) XV med. S K J I 55; Wsplakalasta oba 
(sc. Tobijasz i jego żona), przeto yze sin gich 
w virzeczoni dzen (die statuto) k nyma nye 
wrocyl BZ Tob 10, 3; Podeymyely szyą dobry 
czlowyek rzecz mowycz za wyrzeczone mytho, 
maya yemu zaplaczycz OrtMac 25; Thy nye- 
wyesczkye rzeczy szluszayą gey blysznym wy- 
rzeczonem (leg. w wyrzeczonem) dzyalye, szlo- 
wye zenszkye twarzy, czo gesth gey błyska Ort
Ossol 55, 1; Przyszaszely ku przysząstwu besz 
wyrzeczonego czassv (sine tempore), ten nye 
może szye szam szandzycz (pro zszadzycz) 
[przejsz przysząstwa ib. 60,4, sim. OrtMac 78; 
Mogą dobrze stoyacze gymyenye... w zakladze 
komv zastawycz... tako, aby ten zakład wy- 
kupyl... na wyrzeczony dzen (ad tempus) 
OrtOssol 81, 2, sim. OrtMac 42. 109; Wyrzeczo
nego prefinitum (usque ad tempus praefinitum 
Dan 11,35) ca 1470 MamLub 239.

5. wyrzec się 'zrzec się roszczeń, praw do cze
goś, \indiciis vel alicui iuri renuntiare \ Gero- 
slawa... wyrzecla so de porcione noverce Nicolai 
1409 KsMaz I nr 1363, sim. 1421 Czrs 245, 1429
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M onlur V 120, 1434 K sM az III nr 16, e tc .; Quod 
A dam ..., Petrus... se in iudicio enarraverunt 
vlg. wirzecli syo porcionem aput Albertum... seu 
partem ipsius totalem hereditatis emere perpetue 
1414 K sM az I nr 2341; Predicta domina... debet 
se abrenunciare vlg. virzecz <się> o wano... 
Suam uxorem... ad presenciam domini ducis 
adducere debet (sc . Potycz), ut renunciet a dota- 
licio suo vlg. wirzecze szo wana 1415 Czrs 62; 
Pro uxore sua fideiussit (sc. Iacobus) literam 
dotalicii al. wanny (leg. wianny), quia debet do
mino Czirsky literam predictam reddere et 
wirzecz syo, et dominus Czirski debet sibi pecu- 
niam solvere 1420 ib. 221, sim. 1426 K sM az II 
nr 2008, Sul 23, 1456 A G Z  XIX 493, etc.; 
<C>szo na mo D<z)yrszek szalował o cztwar- 
<tą> czanscz Slomina..., <tego> szo Hanka 
wirzecla 1421 ZapW arsz nr 5, sim. 1424 K sM az II 
nr 551, 1439 ZapW arsz nr 431, etc.; Szemyak... 
abrenunciavit se al. wyrzek ssay (pro ssya) omnes 
litteras patris 1436 S prT N W  VIII 2, 31; Gdibi 
tha nyewyastha... prawa syan swego... virzekla 
syąn (cum... iuri suo... renuntiaverit) Sul 105; 
Elizabeth... fassa est al. vyrzecla szya de bonis 
paternalibus et maternalibus 1472 A G Z  X II  348, 
sim. ib. 350,1475 ib. 371,1476 A G Z X Y I  127,etc.; 
Katherina una cum filio suo... recognoverunt, 
quia... villam... resignaverunt. . . ,  etiam se de 
eadem villa... in perpetuum abrenunciaverunt 
al. są sya wyrzekły 1475 A G Z  XVIII 97; ~  wy
rzec się z rękojemstwa *uwolnić się od  zobowią
zań wynikających z  poręczenia, a sponsione libe- 
r a r i:  Jako Paszek virzekl so sz rakogemstwa 
przed Abramem 1424 Z apW arsz nr 87, sim. ib.

Wyrzeczenie f o r m y :  n. sg. wyrzeczenie 1440 
R  XXV 242, ca 1470 M amLub 239; -  g. sg. wy
rzeczenia 1408 P iek  VI 371, 1427 Z apW arsz  
nr 236,1429 ib. nr 350, e tc .; ~  d. sg. wyrzeczeniu 
1475 A G Z  X IX  164; ~  ac. sg. wyrzeczenie 1432 
Z apW arsz nr 375, XV p. pr. R  XXII 333, 1479 
A G Z  x v m  178; wyrzeczeni 1434 K sM az III 
nr 177; ~  i. sg. wyrzeczeń im 1446 A G Z  X I I I 206, 
B Z  n  Par 32, 3, ca 1455 JA XIV 495; -  /. sg. 
(w) wyrzeczeniu O rtO ssol 13,2.

Z n a c z e n ia :  1. *postanowienie, decyzja , dęfi- 
nitio, propositum : Zwolawszi syo k temu wszitci 
wirzeczenym (hoc omnium decernente senten- 
tia), zgromadziły wyelyke sebranye 2?ZII Par 32, 
3; Perpetrata diffinicio wyrzeczenye (Dan 11,36) 
ca 1470 MamLub 239; Vyrzeczenya prefinicio- 
ne<m> (mihi... data est gratia haec, in genti- 
bus... illuminare om nes..., ut innotescat... sa- 
pientia dei... secundum praefinitionem saeculo- 
rum, quam fecit, sc. deus, in Christo Eph 3, 11) 
1471 M am K al 286.

2. *rozporządzenie, polecenie, edictum , decre- 
tu m : Edictum virzeczene albo przicaszane 1440 
R  XXV 242; Tu (sc. rex) edictum, viuolene 
(pro viuolane), virzeczene, vix fecisti XV p. pr. 
R XXII 333; Lysth wyrzeczenya exemplum 
edicti (itaque exemplum edicti Artaxerxis regis 
lectum est I Esdr 4, 23) ca 1470 M amLub 101.

3. *orzeczenie sądowe, wyrok (sądu a. jedno
czy) ,  ortyl, sententia (iudicis vel a rb itro ru m f: 
Ministerialis recognovit, quod... vltra ius domi- 
nicello est preuentus (sc. Iacussius), quod non 
uenit audire decretum per arbitros vlg. wirze- 
czena 1408 Piek  VI 371; Quocunque edicto al. 
wyrzeczenym sibi auxilium faceret (sc. Dmitr), 
isto edicto debet perdere 1446 A G Z  XIII 206; 
Yesthly then czlowyek, czo szye dal na myloscz 
radzye y myasthv, przepadły (leg. przepadłli) 
thesz krolowy albo panw, bo ony (sc. kroi albo 
pan) thego wyrzeczenya chcza sz prawa (insti- 
gaverunt sententiam sententiare) O rt M ac 40; 
Daley pytalyscze nasz o ortel, czo gy wyrzecze- 
nyv (leg. w wyrzeczeniu) wyrzekł wasz przy- 
szasznyk O rtO ssol 13, 2; ~  Vyrzeczene dampna- 
cionis 1456 ZabUPozn 100; Vderzy ktho brze- 
myenną nyewyasthą... ,  tedy ten, co vderzyl, ma 
zaplaczycz, czszo oney masz prawy (leg. prawi) 
podług wyrzeczenya gednaczow (quantum... 
arbitri iudicaverint Ex 21,22) XV p. post. 
Kalużn 283.

4. 9zrzeczenie się roszczeń, praw  do czegoś, 
actus \indiciis \e l  iuri alicui renuntiandi : Jakom 
ya ne ranczyl Pawiowy wyrzeczeną (leg. wy
rzeczenia) sa Hanną za pusciną, ale za *oczysny 
1427 ZapW arsz nr 236, sim. 1429 ib. nr 350; 
Jakom ya Micolaya ne wroczila o wirzeczenye 
do Barthlomeya o Crzewoczino 1432 ib. nr 375, 
sim. ib .; Eciam Egidius, si oportuerit, hic pro tali 
causa respondebit, et matrem suam Egidius ad 
abrenunciacionem wlg. na wirzeczeni statuere 
(sc. debet) 1434 K sM az III nr 177; Nicolaus... 
recognovit, quia... Gregorio archiepiscopo... bo
na Meducha... vendidit... et filium suum Petrum 
et filiam Margaretham debet adducere... ad 
extradicendum al. kv wyrzeczenyu 1475 A G Z  
XIX 164; Anna... ponebat pecunias penes 
librum... Alberto..., quas ab eadem pro die 
hodiema recipere debuit et sorores statuere 
ad abdicendum al. na virzeczenye 1479 A G Z  
X V m  178.

5. 9zastrzeżenie, warunek, condicio, exceptio': 
Smowa pod thakym wyrzeczenym pactum sub 
tali condicione ca 1455 JA XIV 495.

Wyrzekać, Wyrzekać się f o r m y :  praes. ind.
1. sg. wyrzekam O rt M ac 32, O rtO ssol 32, 4; 
3. sg. wyrzeka 1446 U rzM az 228, 1469 A G Z
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XII 329, 1444—85 LubZiemRp XI 2, 1499 AGZ 
XV 376; 1. pl. wyrzekamy Sul 15. 35. 36; 3. pi. 
wyrzekają 1491 y4GZXIX402; ~  condit. 3.pL m. 
by wyrzekali OrtMac 43, OrtOssol 38, 4.

Z n a c ze n ia : 1. 'oświadczać, podawać do wia
domości (ustnie lub na piśmie), notum facere, 
declarare, nuntiare (\erbo vel scripto)': Thego 
thesz nyeczestnego wyrzekami, gen thayemnye 
slodzege a sbyescze przechowiwa *SW 15; Vyrze- 
kami (declaramus) w thakey przythczi swyadecz- 
stw o... Iakvba... za Cvnradem wczinyone bicz 
godzanthne Sul 35, sim. ib. 36; Tedy ya <to> 
tako szobye wyrzekam za prawo OrtOssol 32, 4, 
sim. OrtMac 32.

2. 'wydawać orzeczenie sądowe, wyrok, senten- 
tiam ferre, dicere': Chczą (sc. radźce), by v nych 
przyszasznyczy prawo brały a s gych wyedzyenym 
prawo wydawały albo wyrzekąly (u t... de scitu 
ipsorum iura edicere) OrtOssol 38,4, szm. 
OrtMac 43.

3. wyrzekać się 'zrzekać się roszczeń, praw do 
czegoś, \indiciis vel alicui iuri renuntiare’ : Eadem 
abrenuncciavit se non habere dodem (pro dotem) 
al. wyrzeka sza vyana 1446 UrzMaz 228; Dotali- 
cium Katherine non moritur al. nye yyrzeka szya 
(sc. Katarzyna) szvego vyana 1469 AGZ XII 329; 
Se exdicit al. wyrzeka <się> 1444— 85 Lub
ZiemRp XI 2; Derslaus et Iohannes se et suos 
successores abdicant al. wyrzekayą <się> 1491 
AGZ XIX 402; De quibus bonis Dorothea se 
abdicavit al. yyrzekla <się> per presentesąue se 
abdicat al. yyrzeka <się> 1499 AGZ XV 376.

Wyrzekanie *wygłaszanie orzeczenia sądowego, 
wyroku, actus sententiam ferendi : Zandayąncz, 
abi... sandzye w gich yirzekanyu skazawanya 
ve sprawyedlywosczy (in eorum pronuntiatio- 
nibus et iudicio) bili yednego him nu..., vsta- 
wyami Sul 106.

Wyrzeknąć 1, *oświadczyć, wypowiedzieć się, 
enuntiare, declarare': Panye woyczye,... racz 
pytacz, gd<z>ye ya ortel mam nalescz. Tesz 
wyrzekną (OrtMac 32: wyrzeka) przyszasznyczy: 
Na them myeszczv, gdze nalaszl przyszasznyk 
OrtOssol 32, 3.

2. 'wydać orzeczenie sądowe, wyrok, senten
tiam ferre, decernere9: Acz... skazanye dokona- 
wayącze o thą tho dzedzyną wyrzeknyoną (pro 
wyrzeknyóno) bandze (si... diffinitiya senten- 
tia ... proferatur), kasdemv... chczącemv tho 
gyste skazanye layacz... bącz mocz zapowye- 
dzana Sul 39; My thake skazanye sąndzey... 
wykładamy poszle bycz w rzecz osądzoną..., 
Pyotra w winye przerzeczoney... szkazyyącz, 
sząndząm gindze wyrzeknoney (poenam praedi- 
ctam pro iudicibus expressam condemnantes)

Sul 40; Panye woycze y wyerny przyszaszny
czy,... wyrzek[k]nycze (OrtMac 71: wyrzecz- 
czye) my prawo OrtOssol 56, 3.

Wyrzeknienie 1. 'to co zostało powiedziane, 
wypowiedź, wyznanie, id quod dictum est, dictio : 
In consorte, si qua comprehenderis contagia 
confessionis, gl. dicti, delacionis yyrzeknyenya, 
supprime sub sigillo 1466 R XXII 10.

2. 'orzeczenie sądowe, postanowienie, wyrok, 
sententia iudicis' : S wyrzeknyenya sąndzego 
(ex interlocutione iudicis) ta tho rzeczy spora 
alysz do lath podobnych onych dzeczy byva 
przeczągnyona abo othlozona Sul 54; Tesz ten 
tho sząndza bądzely przemozon przes stroną 
pothąpyoną..., zaszą gey... trzy grzywny 
wsząthe s wyną pyancznadzescza... wroczycz 
yma, ysz do wyszszego sąndzey oth fałszywego 
wyrzeknyenya gest othvolala (in falsa pronun- 
tiatione evocavit) Sul 55; Kędy o wyrzeknyenyy 
wąthpyącz (quod quando super iudicato dubi- 
tatur) do sząndzego byerzą wstecz, a on pa- 
myąthaly, kako sząndzyl, nathemyescze powye- 
dzecz... bącz powynyen ib.

(Wyrzezać) Wyrzazać 'oddzielić ostrym narzę- 
rzędziem, wyciąć, amputare, desecare : Caesar 
quasi czesarz, yidelicet wvrzazany (pro wyrza- 
zany) z żywota XV med. R XXV 268.

Wyrzezować corruptum pro wyraźować fhafto
wać, acu p in g e r e Trzewyczky wyrzesowan[y]e 
(war. kał.: yyschyyane, mamotrekt mikulowski: 
wyrazowane) slotem sandalia (sandalia eius, 
sc. Iudith, rapuerunt oculos eius Judith 16, 11) 
ca 1470 MamLub 112.

Wyrzędzać cf. Wyrządzać
Wyrzędzić cf. Wyrządzić
Wyrżnąć 'oddzielić ostrym narzędziem, odciąć, 

amputare, desecare*: Ysze Jarkembold zabyw 
Dobrogosta nye wroczil szye zaszyo do nyego 
any mu dal ran czternascze, any mu gyosika 
(leg. języka) wyrsnol, any na pyerszy poloszil 
1423 Kai nr 685.

Wyrzucać, może też Wyrucać fo rm y: praes. 
ind. 3. sg. wyrzuca ca 1470 MamLub 159; ~  
part. praes. act. adi. wyrzucając ca 1470 Mam
Lub 124; n. sg. m. wyrucający czy wyrzucający 
XV in. R XXIV 72; -  inf. wyrzucać 1449 
AcPosn I 147, ca 1500 GIGn 131; ~  praet. 
3. s g .f  wyrzucała 1411 Kościan nr 447; 3. pl. m. 
wyrzucali 1476 AKLitRp III 108; ~  condit. 
3. pl. m. by wyrzucali Rozm 307.

Z naczen ia: 1. (o ludziach i złych duchach, 
de hominibus et daemonibus) 'zmuszać do odejścia, 
wypędzać, wyganiać, expellere, eicere, fugare: 
Jaco Machna samoczwarta prziszla i wirzuczala 
Machno z yey domu y gey rzeczi 14U Kościan
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nr 447 ; ~  In illo tempore erat Ihus eiiciens I 
demonium viruczaiący (leg. wyrucający czy wy
rzucający, Rozm 298: byl yyganyayaczy) dyabel- 
stvo (Luc 11, 14) XV in. R XXIV 72; Potem 
Iesusz zezvawschy dvanasczye zvolyenykow 
szwoych dal ym mocz nade zlemy duchy, by ye 
wyrzvczaly (ut eicerent eos Mat 10, 1) Rozm 307.

2. (o rzeczach, de rebus) 'pozbywać się czegoś, 
odtrącać, odrzucać, eicere, amovere*: Lapidem, 
quem reprobauerunt, wyrzuczaly (FI: gen so 
odrzvczyly, Pul, Rozm 411: yen odrzuczyly), 
edifican<te)s, hic factus est in caput anguli 
(Psal 117,22) 1476 AKLitRp III 108.

3. 'niszczyć coś, tępić, wykorzeniać, exstirpare, 
abolere*: Non cessat concupiscentiam radicitus 
extirpare wyrzwczacz ca 1500 GIGn 131; ~  z ko
rzenia wyrzucać 'usuwać z korzeniem, niszczyć 
do szczętu, iez reszty, radicitus evellere, delere9: 
Plod s korzenya vyrzvczayącz eradicans germina 
(ignis est usque ad perditionem devorans et 
omnia eradicans genimina Job 31, 12) ca 1470 
MamLub 124; S korzenya wyrzucza erradicat 
(maledictio... matris eradicat fundamenta 
Ecclus 3, 11) ib. 159.

4. (o kostkach do gry, de aleis) 'wypuszczać 
z dłoni, szybkim ruchem dłoni nadawać pęd, 
rzucać, iacere, proicere*: Petrus scultetus... sub- 
misit se libere non proicere nec locare al. wirzu- 
czacz ny szadzicz tasseribus pro pecuniis aliqui- 
bus 1449 AcPosn I 147.

Wyrzucanie *przypominanie komuś jego błę
dów, wytykanie błędów, exprobratio, obiectatw : 
Vyrzvcząnye exprobratio ca 1500 £rz 127.

Wyrzucenie 1. 'wyłączenie, wydalenie, arnotio, 
exclusw : Alye ya czyrw yesm a nye czlowyek, 
przekora lyudzka y wyrzuczenye z sbora 
(abiectio plebis, P7: odrzuczene luczske) Pw/ 21,6.

2. *usunięcie, wykorzenienie, evulsio, eradi- 
catio : Kv virzuczenyv... tego złego obiczaya 
(ad evellendam... consuetudinem) vstawyami 
SW 97.

Wyrzucić, maić fez Wyrucić, Wyrzucić się
f o r m y : praes. mrf. /. sg. wyrzucę 2?Z Ex 34, 11. 
II Par 7, 20; 2. sg. wyrzucisz PZ Gen 4, 14, 1466 
P XXII 20; 3. sg. wyrzuci XV p. pr. S K J 1313, 
PZ Ex 6, 1. Deut 33, 27, etc.; 2. pi. wyrzucicie 
BZ Lev 26, 10; 3. pl. wyrzucą XV med. Gl- 
Wroc 40r, BZ Ex 8,3. Deut 22,21, Rozm 
265. 570; ~  praes. ind. z partykułą ać dla wyra
żenia trybu rozkazującego 1. sg. ać wyrzucę XV 
in. R XXIV 74; ~  imper. 2. sg. wyrzuci Rozm 
282; 3. sg. wyrzuć BZ I Reg 20, 15; 2. pl. wy
rzućcie XV med. SKJ I 80; ~  inf. wyrzucić 1419 
Pozn nr 1048, XV med. R XXII 244, ca 1500 
Er z 127, Rozm 218; ~  praet. J. sg. m. -(e)m wy

rzucił 1435 KsMaz III nr 1680, BZ Jer 29, 18;
2. sg. m. wyrzucił jeś FI 79,9; wyrzuciłeś 
Pul 79, 9; 3. sg. m. wyrzucił jest BZ  Ex 7, 10; 
wyrzucił FI i Pul 77, 60, BZ Gen 3, 24. Deut 
29, 28, etc.; / .  wyrzuciła XV med. R XXII 235, 
Rozm 818; neutr. wyrzuciło Rozm 83; 2. pl. m. 
wyrzuciliście BZ Jud 11,7; 3. pl. m. wyrzucili 
BZ Jud 11,2. I Reg 26, 19, Rozm 82, etc.; ~  
condit. 3. sg. m. -by wyrzucił BZ I Par 17, 21; 
/ .  -by wyrzuciła BZ Lev 20, 22; 3. pl. m. by wy
rzucili Rozm 468; ~  part. praet. act. wyrzuciwszy 
Rozm 555; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wyrzu
cony 1471 MamKal 51; neutr. wyrzucono 1435 
Pozn nr 1577; n. pl. m. wyrzuceni BZ  Neh 7, 64; 
~  imper. pass. 3. pl. m. wyrzuceni bądźcie FI 
i Pul 108, 9; ~  fut. pass. 3. sg. m. będzie wyrzu- 
con Rozm 567; neutr. będzie wyrzucono XV 
med. SKJ V 265, Rozm 467; ~  praet. pass.
3. sg. m. był wyrzucon BZ II Par 26,21, 
Rozm 422.

Z naczen ia: 1. (o ludziach i złych duchach, de 
hominibus et daemonibus) 'zmusić do odejścia, 
wypędzić, wygnać, expellere, eicere, fugare*: Win- 
niczo z Egipta przenosi ies, wirzuczil ies (eiecisti, 
Puł: wyrzuczylesz) pogani y sadził ies io FI 79, 9; 
Myal Galaad szono, z nyeysze vrodzil sini, gisz 
gdi vroszli, wirzucyly Gepte (eiecerunt Iephte) 
BZ  Jud 11,2, sim. ib. I Reg 26, 19; Vyrzvczycz 
excludere ca 1500 Er z 127; Vslyschavschy to 
myły Iesus, yze y (leg. ji, sc. ślepego) precz 
vyrzvczyly (eiecerunt eum foras Jo 9 ,35 )... 
y rzeki Rozm 424; Vyrzvczyvschy czyemnego 
(sc. Judasza, eiecto tenebroso), ostały samy 
czysczy svoym (leg. z swoim) oczysczyczyelem 
ib. 555; ~  Alye yako zle duchy chczyal 
vyrzvczycz (cum a corporibus daemones eiecit), 
tako szą vyelykymy gloszy volaly... przeczy w 
synv bozemv Rozm 218; z określeniami
nazywającymi obiekt opuszczany lub pozosta
wiany: od czegoś: Natemyast S00 wyrzuczeny[e] 
od *oblycz00 ffaraonowa (eiecti sunt de con- 
spectu pharaonis) BZ Ex 10,11; ~  z kogoś, 
czegoś: Gdisch picha dyabla wirzuczila sz nyeba 
a Yadama sz Gewą sz rayu wignala XV med. 
R XXII 235; Wirzuczyl (sc. pan bog) Adama 
s raya (eiecit Adam) BZ Gen 3, 24; Mocznoo 
rok00 puszczy ge (sc. farao syny izrahelskie) 
a w rocze sylney wyrzuczy ge z szemye swey 
(eiciet illos de terra sua) BZ Ex 6, 1; Iestlibi 
prawda bila,... ze nye gest nalezona dzewka 
w panyenstwe, virzvcz0 yo ze drzvi (eicient eam 
extra fores) domv otcza gego (pro gey) BZ 
Deut 22, 21; Wszakoscye vi, gyszeseye mnye 
nyenawydzely a wirzucylyscye myo s domu 
(eiecistis de domo) oczcza mego ? BZ  Jud 11,7;
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Gdi pan zagładzi wszitki nyeprzyiacyele Daui- 
dowi s swyata, wirzvcz Ionato z gego domu 
(auferat Ionatham de domo sua) B Z I Reg 20,15, 
Wirzuczo was z zemye mey (evellam vos de terra 
mea) BZ II Par 7, 20; Bidlyl (sc. Otozyjasz) 
w domv osobnem pełen socz trodu, prze ktori 
bil wirzuczon z domv bożego (eiectus fuerat de 
domo domini) ib. 26,21; Myayocz przenye- 
szyeny bodzcze synowye yego ..., wyrzuczeny 
bodzcze s przebytkow gych (eiciantur de habita- 
tionibus suis) Pul 108, 9, sim. Fi, Kyedy vdzyalal 
yacoby bycz s powroskow, wszystky vyrzuczył 
(Rozm 210: yypądzyl, ib. 449: yygnal) s kos- 
czyola (omnes eiecit de templo Jo 2, 15) Ew- 
Zam 304; Vchvaczyvszy y vyrzvczyly y (leg. ji, 
sc. dziedzica) z vynnycze (eiecerunt extra vineam 
Mat 21, 39) Rozm 410; Zydovye yvsz szye były 
sprzyszyegly, yze ktokolvye by posnął, aby on 
byl Kristus, ten s synagogy byl vyrzvczon (si quis 
eum confiteretur esse Christum, extra synago
gami fieret Jo 9, 22) ib. 422; Vyrzvczyly y [leg. ji, 
sc. ślepego, który przeźrał) s synagogy (eiecerunt 
eum foras Jo 9, 34) ib. 423; Wschakosch vyelye 
kxyazath zydovskych ven yyerzylo, alye przed 
lycemyernyky nye smyely yavnye movycz boyącz 
szye, by ych nye yyrzyczyly ss synagogy (ut e sy
nagoga non eicerentur Jo 12,42) ib. 468; ~  
Czczyenye o czmach... złych duchów, które 
Iesus yyrzvczyl (eiecit) z yednego czlovyeka 
Rozm 218, sim. ib. 290; rs j z określeniami 
nazywającymi obiekt docelowy: do czegoś: Virzu- 
czil ge (eiecit eos) z zemye gich w gnyewye... 
y virzvczil ge do czydzey zemye (proiecit in 
terram alienam) BZ Deut 29,28; ~  na coś: 
Yyz ssąd yesth tego syyata, <już książę tego 
świata) bądzye vyrzvczono na duor (nunc prin- 
ceps huius mundi eicietur foras Jo 12,31, 
SKJ V 265: bąndze wyrzuczono) Rozm 467; 
Nye ostanyely kto ve mnye, bądzye vyrzvczon 
na dvor (mittetur foras Jo 15,6) yako rózga, 
która yyschnye ib. 567; ~  przed coś: Wstawschy 
y yyrzyczyly y (leg. ji, sc. Jesusa) przed myasto 
(eiecerunt illum extra ciyitatem Luc 4,29) 
Rozm 253; ~  miedzy kimś: Bodo ge zgladzacz 
myeczem... a dam ge... na potopo wszem 
narodom, myedzi gymycyem ia ge wirzyczil 
(ad quae ego eieci eos) BZ Jer 29, 18; ~  ~  
z określeniami nazywającymi obiekt obecny, towa
rzyszący: od czegoś: Wirzuczil od oblicza gich 
(eiecit a facie eorum) pogani FI 77, 60, sim. Pul; 
~  przed czymś: la sam wirzuczoo przed obly- 
czym twym (eiciam antę faciem tuam) Amorey- 
skyego BZ Ex 34, 11; Virzvczi (sc. bog) przed 
twim obliczim (eiciet a facie tua) nyeprziyaczele 
BZ Deut 33, 27; K nyemy (sc. Izrahelowi) szedł

bog, abi wizwolyl a yczinyl sobye lyvd... 
a w grozach [a] wirzucyl narodi przed gich 
oczima (ut... eiceret nationes a facie eius) 
BZ I Par 17,21.

2. f wyłączyć z jakiejś społeczności, excludere, 
amoyere: Absque synagogis facient yos od 
postwolstwa wyrzuczo was (Jo 16, 2, Rozm 570: 
vas z gych synagog yyrzyczą) XV med. Gl- 
Wroc 40 r; Owa tocz myo dzysza wirzuczysz 
s pospólstwa ludskyego (eicis m e... a facie 
terrae) BZ Gen 4, 14; Cy szukały pysma swego 
pokolenya y <nie> nalezly, a przeto wirzuceny 
z rodu kaplanskego (eiecti sunt de sacerdotio) 
BZ Neh 7, 64.

3. (o rzeczach, de rebus) 'szybkim ruchem 
usunąć z  jakiegoś miejsca, pozbyć się czegoś nie
użytecznego, niepotrzebnego, eicere, proicere, 
amoyere' : Ma gidz graniczą tą szamiczą, asz na 
doi do mlinow xsząsa woda, czszo rowem gidze 
a ne bronicz mayą wirzuczicz (sc. ziemię?) 
ridlem s row (leg. rowu) 1419 Pozn nr 1048; 
Frater, sine eiciam, prepuscy, acy virzvcą, festu- 
cam de cculo tuo (Luc 6, 42) XV in. R XXIV 74; 
lakom ya nye yirzuczil stawidla s Nadmiroua 
ypusta szilan 1435 KsMaz III nr 1680; Quando 
luit penes lacum al. kyedy było podle yezora na 
kopczy, thedy wyrzuczono zwono kola mlyn- 
skyego 1435 Pozn nr 1577; Expurgate vetus 
ffermentum, wyrzvczcze (P F IV 572: yymeczy- 
cze, R XXII 351: vmy<e>czycze, R XXV 142: 
wykorzenycze) kwasz, vt sitis nowa conspersio 
(I Cor 5, 7) XV med. SKJ I 80; Bodzecze gescz 
dawnego schowanya a stare gyne, gdisz nowe 
przidze, virzYczicze (proicietis) BZ  Lev 26, 10; 
Zmyloyal szye nad nym (sc. łowcem) Yesus..., 
nathychmyast y (leg. ji ego’) yzdroyyl a wschytek 
yad s nyego vyrzvczyl (eiecit virus de suo 
corpore) Rozm 161; Kv <ni>czemy szye daley 
bądzye godzycz (sc. sol), yedno yze ya yyrzyczą 
na dvor (ut mittatur foras Mat 5, 13) ib. 265; 
Vyrzvczy pyrvey byrzmo s tvego oka (eice pri- 
mum trabem de oculo tuo Mat 7, 5) ib. 282; 
Yam maczycza yyerna a oczyecz moy oracz yest. 
Wschelka rosga ve mnye ovocza nye plodzącza 
yykopa y vyrzvczy (tollet eum Jo 15, 2) ib. 566.

4. *rzucić coś szybkim ruchem, nadać czemuś 
pęd, proicere, iactare : Wyrzuczyl gest (tulit) 
proot Aaron przed ffaraonem BZ Ex 7, 10.

5. 'wydalić z siebie, egerere, edere ex se : 
Wirzuczoo (MamLub 21: wyclokoczą) rzeky 
szabi z szyeby<e> (ebulliet fluyius ranas) BZ 
Ex 8,3; Ostrzegaycze praw m ich..., abi was 
zemyo (pro zemya) nye wyrzvczila (ne et vos 
evomat terra), w nyosz to gidoczi y prze- 
biw[y]ayoczi bodzecze BZ  Ley 20, 22; ~  o od
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chodach, de excrementis: Vyrzączony (leg. wy
rzucony) egestus (cumąue sederis, fodies per 
circuitum et egesta humo operies, quo revelatus 
es Deut 23, 13, BZ: layna, Biblia paderzowska: 
vypustiena layna) 1471 MamKal 51.

6. *zniszczyć coś, wytępić, wykorzenić, exstir- 
pare, abolere*: Przeto na syercza wiczisczyenye 
czworga trzeba: napyrwey caszdi grzech czyelni 
y duschni wyerną spowyedzyą wirzuczicz a po- 
cutą witrzecz y wiyączy XV wec/. R XXII 244; 
Quem, gl. sc. luxum, per delicias non cito pelli- 
cias, nye wyrzvczysz, gaudet enim venter dapibus 
turgere freąuenter 1466 R XXII 20; Viciosa 
desideria consumit, wyrzwczy, et pudiciciam 
allicit przyczaga XV p. post. GlKórn II 191; ~  
Obtinuit omnes civitates... et omnes deos terre 
exterminavit *wyruczicz (praeceperat enim illi 
Nabuchodonosor rex, ut omnes deos teirae 
exterminaret Judith 3,13, BZ: abi wszitki 
bogy zemske zatracyl) XV med. GIWroc l i r .

7. wyrzucić na oczy *wypowiedzieć do kogoś 
wprost coś mu ubliżającego, naurągać, nawy- 
myślać, aliąuidalicui obicere, exprobrare’: Expro- 
brare nalayacz, zeszromoczycz, vymovycz, 
vyrzvczycz na oczy ca 1500 Erz 127.

8. wyrzucić się *pojawić się nagle, gwałtownie, 
ukazać się, subito apparere, erumpere*: Tunc 
erumpet, wyrwye szyą, wyrzuczy, quasi manę 
lumen tuum, g l sicut sol manę oritur vyskoknye, 
et sanitas tua cicius orietur (Is 58, 8) XV p. pr. 
SKJ I 313; Tako dzyeczyatko myły Iesus yąl 
palczem zyemyą kopacz. Tako nathychmyast 
vyrzvczylo szye *zrzyvdlo vyelykye (erupit fons 
aquarum) Rozm 83; G dy... za barky y (leg. ji, 
sc. Jesusa) czyągnąly vysprz tako vszylnye..., 
yze szye na yego svyąthe rącze skorą y myąszo 
przeskoczyło a ze vschech svyąthych pasn[y]ok- 
czyow krev vyrzuczyla szye yako czevkamy 
ib. 818.

9. wyrzucić się (o zwierzętach, de animalibus) 
'skoczyć na kogoś, napaść, zaatakować, prosilire, 
impetum facere : lako (pro tako) tamo vyrzvczyly 
szyą na nye smokovye (dracones egrediebantur) 
s oney yaskyny sylne (leg. silnie) okropne 
Rozm 82; Mylę dzyeczyatko Iesus yednącz cho- 
dzącz z dzyeczmy po łącze, vyrzvczy szyą sylny 
vąsch do yednego dzyeczyączya a vyelmy y<e) 
rany ib. 101.

Cf. Wyręczyć 2.
Wyrzygać (o słowach, de verbis) 'wyrzucać 

z siebie, wykrzykiwać, proferre, clamare': Dzen 
dnowi wirziga (eructat, Psałterz wittenberski: 
wirzehuge) słowo a nocz nocy vkazuge nauko 
FI 18,2, sim. Pul.

Wyrzygnąć fo r m y : praes. ind. 3. sg. wy-
Słownik staropolski X

rzygnie XV p. post. R XXV 173; 3. pl. wyrzygną 
FI i Pul 118, 171, Pul 144, 7; ~  inf. wyrzygnąć 
ca 1428 P F I 495; ~  praet. 3. sg. m. wyrzygnął 
Rozm 161; neutr. wyrzygnęło jest FI 44,1; 
wyrzygnęło Pul 44, 1; wyrzygło 1471 Mam
Kal 128; ~  condit 3. sg. f. wyrzygnęłaby 1436 
R XXIII 278.

Z naczen ia: 1. 'zwrócić pokarm z żołądka, 
zwymiotować, eructare, evomere*: Wyrzygnocz 
eructuare ca 1428 PF I 495; Quoniam et vorat, 
quod euomat, gl. eiciat wyizygnalabi 1436 
i? XXIII 278; Nathychmyast y (leg. ji ego’) 
vzdrovyl (sc. Jesus człowieka, w ktorego wąż 
był wbieżał) a zbavyl od [nye] vąza a on 
vschytek yad vyrzygnal y był sdrow (totum 
virus qui spuens exscreavit) Rozm 161; — prze
nośnie: Diuicias, quas vorauerit diues, evomet, 
wyrzygnye, et de ventre eius dominus eas extra- 
hat (Job 20, 15) XV p. post. R XXV 173.

2. (o słowach, wypowiedzi, de verbis) ' wyrzucić 
z  siebie, wykrzyknąć, proferre, clamare*: *Wi- 
rzignolo iest (eructavit, Pul: wyrzygnęło, Mam- 
Lub 128: wyrzygnąl<o>, war. kal.: yirziglo, Psał
terz wittenberski: wirzehlo) sercze moie słowo 
dobre FI 44, 1; Wyrzygno (eructabunt, Psałterz 
wittenberski: wirzehnu) warghy mogę chwało, 
gdy mo nawczycz (pro nawczysz) prawotam 
twogym FI 118,171, sim. Pul\ Pamocz oplwy- 
tosczy slodkosczy twe *wyrzygo (sc. pokolenia, 
eructabunt, Pul: wyrzygno, Psałterz wittenberski: 
wirzehnu) FI 144, 7.

Wysadzać 'usuwać kogoś z miejsca, na którym 
siedział, pozwalać je opuścić, ałiąuem e loco, 
quo sedit, morere : wysadzać (z kłody) *uwolnić 
kogoś z dybów, aliąuem e compedibus ligneis 
liberare*: Ysz Sczepan... Thomy dwoyczy ne 
szadzal w kłodą y dwoyczy ne wyszadzal any 
mv meczą gwałtem wsząl 1420 Kościan nr 755.

Wysadzić, Wysadzić się fo rm y: inf. wysadzić 
OrtMac 78; ~  praet. 3. sg. m. wysadził 1453 
R XXV 209; ~  part. praet. pass. n. sg. f. wysa
dzona 1421 Kościan nr 865; n. pl. m. wysadzeni 
SaheReg 18; ~  praes. pass. 3. pl. m. są wysa
dzony 1423 Kościan nr 1005.

Z naczen ia: 1. 'osiedlić kogoś gdzieś, aliąuem 
aliąuo loco collocare : Jaco Micolay ne wząl 
szesczy kmoth pane Jagnescze any ty (war. 
ib.: tich) ssescz kmoth wysadzona z ge vol- 
warcu a ty kmecze szedzą s szirowego corzena 
mymo czterdzesczy lath any tego wołwarcu 
niczs vgąl 1421 Kościan nr 865.

2. (o gruntach, de terris) 'obsadzić chłopami, 
dać w użytkowanie chłopom, cmethonibus fre- 
quentarey: Yaco ty szescz kmeczew, czsso ma 
pan Gil na nye przysandny list w Golinę, szedza
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na szesczy sledzech, które siady są s syrowa 
korzenya ot czterdzesczy lath wysadzony 1423 
Kościan nr 1005.

3. 'usunąć kogoś skądś, wypędzić, wyrugować, 
aliąuem expellere, eicere, aliąuo loco amovere : 
<Do ciebie wołamy) vissadzeny <synowie) 
(SalveReg 2. 6. 8. 11—3. 17: wignani szinowe, 
la : wygnany... dzeczy, 15. 7: yygnane dzeczy, 
4: vipodzeni szinowe, 9: wypadzone dzeczy, 
1: wypowiedniczi, 3: wipowiedny synowe, 
16: wypovedzeny sinowe, 14: stradne... dzeczy) 
<Ewy> SaheReg 18* Na dwór bog wyszadzyl 
szvyeczszkyego kszaszacza (foras eiciat munda- 
num principem), mathka szvą poszadzyl, gdzesz 
boża pravycza 1453 R XXV 209; ~  dubium: 
Pro culpa parwa suspensum, gl. sc. hominem, 
iactat, gl. proicit vys[n]adzy, in arwa 1466 
RRp XXII 20.

4. wysadzić się 'zrezygnować z pełnionego 
urzędu, zwolnić się, efficio vel dignitati renun- 
tiare : Gdyby szye przyszyasznyk starzał (leg. 
zstarzał) albo rosznyemogl tako, yszby nye mogl 
wyaczey w przyszyaszthwye szyedzyedz. . . ,  te- 
dyby szye mogl wyszadzycz y dacz mv pokoy 
podlvg prawa (sic se deponere potest et deberent 
ipsum... dimittere) OrtMac 78.

Wysączyć może corruptum pro wisieć 'spływać, 
luźno zwisać, defluere, pendere : Vyschączone 
(war. lub.: wysączę, mamotrekt muzealny: wisate) 
difluencia (altera autem famularum seąuebatur 
dominam defluentia in humum indumenta su- 
stentans Esth 15,7) 1471 MamKal 117.

Wyschnąć f o r m y : praes. ind. 3. sg. wyschnie 
Rozm 567; ~  praet. 3. sg. m. wysechł BZ III 
Reg 17,7; / .  wyschła ca 1470 MamLub 217, 
ca 1500 GIKazB I 69; neutr. wyschło jest FI 
i Pul 105, 10; wyschnęło XV med. R XXV 153.

Z n a czen ia : 1. 'stać się pustym wskutek 
zniknięcia wody, stracić wodę, siccari, aridum 

fieri : Vkaral Morze Czyrwonee y wysschlo yest 
(exsiccatum est) FI 105, 10, sim. Pul; Tedi po 
nyektorich dnyoch wisechl potok (siccatus est 
torrens), bo nye padał descz na zemyo BZ III 
Reg 17,7; ~  Vischlą (wydawca czyta wyszła) 
defluxit (war. kal.: vykapal<a>; quid gloriaris in 
yallibus? Defluxit vallis tua Jer 49,4) ca 1470 
MamLub 217; ~  (o wodzie, de aąua) 'wyparo
wać, zniknąć, emporare, exhalari : Dum non 
fuit aqua in illo stagno, yyszchla na ten czasz, 
per orationem Ysaye... misit dominus sibi 
aquam de illo monte Syon ca 1500 GIKazB I 69.

2. (o roślinach, de plantis) 'stracić wilgoć, 
zwiędnąć, uschnąć, exsiccari, marcescere : Exicca- 
tum est, wyszchnąło, fenum (exsiccatum est 
faenum Is 40, 7) XV med. R XXV 153; Nye osta-

nyely kto ve mnye, bądzye vyrzvczon na dwór 
yako rózga, która yyschnye (arescet Jo 15,6) 
Rozm 567.

Wysep f o r m y : n. sg. wysep ca 1420 Wok- 
Tryd nr 365, XV med. GIWroc 31 r, XV med. 
R XXIII 280, eter, ~  g. sg. wyspu XV p. pr. 
R XVI341; -  ac. sg. wysep 1462 R XXV 269; -  
/. sg. (na) wyspie (1467) XVI in. Matr III 
nr 188. ~  Forma loc. może także pochodzić od 
nie poświadczonego w staropolszczyźnie nom. 
wyspa.

Z naczen ie: 'ląd zewsząd oblany wodą, insula, 
terra aąuis cinctd: Wisep media<m)nis ca 1420 
WokTryd nr 365; In insula vyspw (leg. wyspu) 
XV p. pr. R XVI 341; Tandem navigio pervenit 
in quandam insulam *wysop XV med. GI
Wroc 31 r; Cetus grandissimus in insulam, gl. ad 
modum insule yako ostrow, wysep, eleuatus XV 
med. R XXIII 280; Insula, mediamnis wysep 
abo ostrow wodny OrtCel 6, sim. ca 1500 
R XLVII 372; Na vyseph 1462 R XXV 269; 
Iohannes Lisszakowskj... scopulos erexit tali 
modo, quod primum et principalem scopulum 
al. pyrzwssa narosnycza erexit in insula al. na 
wyspye fluvii Stry (1467) XVI in. Matr III nr 188.

Wysiać 'rozrzucić ziarno po ziemi, by skieł
kowało i wydało plon, seminare, semen serere: 
Od kazdey kopy (sc. długu) ma bicz dano rolyey, 
kądibi mogl ieden korzecz zitha wysiacz (debet 
dari tantum de agro, ubi posset inseminari 
modius siliginis) 1498 MacPraw VI 275.

Wysiadać 'wystawać nad coś, sterczeć, eminere, 
exstare : Vyschadaly (war. lub.: winikachu) 
eminebant (ubi erant gazophylacia in superiori- 
bus humiliora, quia supportabant porticus, quae 
ex illis eminebant de inferioribus et de mediis 
aedificii Ezech 42, 5) 1471 MamKal 231.

Wysiadły 'wystający, sterczący, wypukły, emi- 
nens, exstans, editus : Prominencia vyrazon[y]e 
aut wyszadle (fecit... duo ostia de lignis olivarum 
et sculpsit in eis... anaglypha valde prominentia 
III Reg 6, 32) ca 1470 MamLub 80; *Wyssedly 
(mamotrekt mikułowski: wysedle) prominentes 
(erit vir sicut qui... celat se a tempestate, 
sicut... umbra petrae prominentis in terra de- 
serta Is 32,2) ib. 193; Wysadle (mamotrekt 
mikułowski: wysedliny) eminencia (latera autem 
latus ad latus bis trigintatria, et erant eminentia, 
quae ingrederentur per parietem domus 
Ezech 41,6) ib. 231; Vyschiadle eminente<m> 
(de yertice ramorum eius tenerum, distringam et 
plantabo super montem excelsum et eminentem 
Ezech 17,22) 1471 MamKal 226; Yego svyate 
oczy nye były tesch gląbokye, alye malyvszko 
yyszyadle (parum prominentes) Rozm 149; Tesch
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nyeyedna koscz nye była yyszyadla (nec ossa 
prominebant) na yego rąka (leg. ręku?) ib. 153; 
~  'wyrzeźbiony, exsculptus, expressus : Wyssa- 
dla expressam (duas facies habebat cherub, 
faciem hominis iuxta palmam ex hac parte et 
faciem leonis iuxta palmam ex alia parte, 
expressam per omnem domum in circuitu 
Ezech 41, 19) ca 1470 MamLub 231.

(W ysiąść) W ysieść * wyjść z jakiegoś środka 
lokomocji (tu z lodzi), descendere, egredi 
(e navif: Uidit (sc. Iesus) duas naues stantes 
secus stagnum, piscatores autem descenderant, 
wyszedli sz0 (EwZam 306: vystapyly), et laua- 
bant recia (Luc 5, 2) ca 1420 R XXIV 84. -  
Cf. W ysiad ły .

W ysiec 1. *rąbaniem zniszczyć, pociąć na części, 
excidere, caedendo delere*: Quia... inequitave- 
runt violenter... in villam Iablonycza..., reper- 
cusserunt domum... et in domo ressecaverunt al. 
vbyly y yyszyekly hostia ad cameram et in ca
mera ipsius uxorem vulneraverunt 1471 AGZ 
XVI 89; Ibidem repercusserunt domum Simo- 
nis... et ad palacium ipsius hostium resecue- 
runt al. yyszekly ib. 93; ~  Jakom ya nye viszekl 
samotrzecz Grzymkowa *snamya anym mv vi- 
<darł> czworych psczol nyelazew silą 1456 
TymSąd 72.

2. *atakując bronią sieczną wypędzić, zmusić 
kogoś do ucieczki, secando expellere*: Quando 
fui in meo hospicio.. . ,  tunc ipse veniens metse- 
cundus super meum hospicium, exsecavit vlg. 
wyssekl (ib. nr 2649: *wisselk) me de meo 
hospicio et dedit mihi wlnera 1416 KsMaz I 
nr 2649a.

W ysiedzenie 'ratunek, ocalenie, salus, sahatw : 
Porta salutis vyszyedzenye XV p. pr. R XVI 349.

W ysiedzieć 1. 'nabyć prawo do czegoś przez 
zasiedzenie, diuturna alicuius rei possessione eam 
sibi acąuirere*: Jako bil prawim dzelczo medzi 
Ottho Trachem et Gunczerzem,... y roszdzelil 
ye prawim dzalem wszitkim sbozim,... a Otha 
po tern dzele dobrowolne viszedzal trszy latha 
w swem domu, swoy chleb yedzacz 1415 Kościan 
nr 551; Jako Margorzaczin occzecz bil dzelen 
s Wanczenczem, swim brathem, y *wyszedacz 
dobrowolne trszy latha w swem domu 1418 
ib. nr 659; ~  wysiedzieć ziemski układ 'dopełnić 
warunków przewidzianych w prawie ziemskim, 
condiciones in iure terrestri, quod wcabatur, eon- 
stitutas explere*: Yako then czlovyek nye viszedl 
dobrowolnye ode mnye, [pana Thomislawa wi- 
szedzaw] wiszedzawszy zemszky vklad, bąndancz 
w mogem *dzerszenyą, y viszedzal rok kromye 
gabanya 1438 Pyzdr nr 1174.

2. 'przebywać gdzieś (po odejściu od swego

pana), aliąuo mor ar i (domino suo derelicto/ :  
Jacom tego czloweka nigdze v żadnego pana ne 
wyedzal, szesczy nedzel wyszedzawssy, yaco my 
zbyezal 1424 Kościan nr 1028.

W ysiepać 'oderwać, wyszarpać, wytargać, 
ayellere, evellere, eripere*: Cum autem regina 
sacrificare nollet, iussit eam, ewlsis, wysepawszy, 
mamillis, decolari Gn gl. 170b; Bo kazdem 
razem, czo vderzyly pagą y vvyąsl v czyelye, 
to ony yyszyepnąly y (leg. ji *go’) s czyąlem 
y yyssyepaly były myąsso na yego szyyątych 
pyerszyach aze do kosczy Rozm 821.

W ysiepnąć 'oderwać, wyszarpać, wytargać, 
avellere, eyellere, eripere : Jaco Micolay nye 
yiszepnol Rosmanoyi gwałtem przeprzanego 
(sc. listu ?) w panczdzeszanth grziwen w Poznanu 
na grodze 1408 Kościan nr 370; Bo kazdem 
razem, czo yderzyly pagą y yyyąsl v czyelye, to 
ony yyszyepnąly y (leg. ji 'go’) s czyąlem 
Rozm 821.

W ysieść cf. W ysiąść
W y sięgnąć (o ręce, de manu) 'wyciągnąć, wy

prostować na całą długość, extendere*: wysięgnąć 
rękę na coś 'podnieść rękę na coś chcąc uderzyć, 
manu percutere?: Poleczyły ktho komy volv... 
albo kthorekoly bydło w strozą a wmrze... 
a thego nykth nye wydzal, thako ma przy- 
szancz,... yako nye wyszagnal raky swey (B Z : 
nye szczyognool roky) na tho bydło (quod non 
extenderit manum ad rem proximi sui Ex 22,11), 
szlowye ysz gego nye yderzyl XV p. post. 
Kałużn 285.

W ysiod łać 'zdjąć siodło, uwolnić od siodła 
(zwierzę), animali stratum demere’ : Wyszodlal 
(BZ: rosyodlal) destrauit (introduxit eum in 
hospitium ac destrayit camelos Gen 24,32) 
ca 1470 MamLub 11.

W ysk 'wołanie, krzyk, wycie, pisk, eiulatus, 
clamor, ululatus': Wysk ylulatus ca 1428
PF I 493. ~  Możliwa też lekcja wisk.

W yskakiw ać 'szybko ruszać naprzód (wyprze
dzając innych), exsilire, prosilire : Apostoli yi- 
dentes Iudeos appropinquare capere Christum, 
clamayerunt: Domine, si percutimus gladio? 
Et precipue Petrus yidens, quod Malchus pre 
ceteris se agebat, vyszkakvye, contra Christum, 
amputayit sibi auriculam (Luc 22, 49—50) XV 
p. post Kałużn 272.

W yskitać się fo r  my: praes. ind. 3. sg. wyskita 
ca 1470 MamLub 43; ~  part. praes. act. adi. 
wyskitając ca 1470 MamLub 64; ~  praet. 3. pl. 
wyskitały ca 1470 MamLub 30; ~  condit. 3. pl. 
-by wyskitały 1471 MamKal 79.

Z naczen ia: 1. 'wystawaćponad coś, sterczeć, 
eminere, prominere : Wyszkytaly szą (mamotrekt

70*

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



556 WYSKITAĆ WYSŁAĆ

mikułowski: wyskytassta) eminebant (quas, sc. 
catenas aureas, inseruerunt uncinis, qui in su- 
perumeralis, sc. sacerdotis, angulis eminebant 
Ex 39, 17) ca 1470 MamLub 30; Wyszkytayacz 
szą (mamotrekt mikułowski: wyskytagicze sie) 
prominentes (illis autem circumducentibus eam, 
sc. arcamdei,... percutiebat, sc. manus domini, 
viros uniuscuisque urbis. . . ,  et computrescebant 
prominentes extales eorum I Reg 5, 9) ib. 64; ~  
za tekstem czeskim w niedokładnym tłumaczeniu 
łaciny: Aby schią nye viskitaly vt non hererent 
(trabes autem posuit in domo per circuitum 
forinsecus, ut non haererent muris templi III 
Reg 6, 6, mamotrekt kapitulny: aby sye nye 
wyskytali) 1471 MamKal 19.

2. (o rzece, de flumine) 'wypływać, mieć swoje 
źródło, effluere, emanare : Wyszkyta szą (mamo
trekt mikułowski: wyskyta sie) prominet (castra- 
metati sunt contra Arnon, quae est in deserto 
et prominet in finibus Amorrhaei Num 21, 13) 
ca 1470 MamLub 43.

Bohemizm.
Wyskitnąć się *ukazać się, dać się zobaczyć, 

apparere, conspici: Supereminentem nawyszey 
laszky aut mylosczy aut navyączey szą vkazalem 
aut wyszkytlem. Sicut dicit Johannes, in hoc 
aparuit Caritas dei (ut possitis... scire etiam 
supereminentem scientiae caritatem Christi 
Eph 3, 19) ca 1470 MamLub 287. ~  Bohemizm.

Wyskoczyć fo rm y: praet. 3. sg. m. wyskoczył 
jest XV p. pr. SKJ I 313; wyskoczył Rozm 72; 
f . wyskoczyła ca 1500 GIKazB 1 34; — part. praet. 
act. wyskoczyw BZ Tob 2, 3. 9, 8.

Z naczen ia: 1. 'zerwać się, ruszyć skądś 
szybko, wybiec, też uciec, exsilire, prosilire, etiam 
effugere*: Ulum quidem nequimus comprehen- 
dere, quia forcior nobis erat et aperto hostio 
exilivit wyskoczył gest (Dan 13, 39) XV p. pr. 
SKJ I 313; Tedi richlo Thobias... z swego 
pokoia wiskocziw (statimque exsiliens). .. ,  
k temv cyalu martwemv przibyezal BZ Tob 2, 3; 
Gdisz... w dom Raguelow wnydze (sc. Rafael), 
nalyazl Thobyasza za stołem syedzocz, a wisko
cziw przecyw gemv Thobyas, tu sobye prziiaz- 
nywe poczalowanye dalasta (exsiliens osculati 
sunt se invicem) ib. 9, 8.

2. 'pojawić się nagle, wydobyć się gwałtownie, 
erumpere, subito apparere*: Quod illa fecisset, 
statim ex eius ore rana, id est dyabolus, exivit 
vyskoczila ca 1500 GIKazB I 34; Vyelykye czvdo 
stało szye s tych (sc. strusa) yayecz, bo z yednego 
wyskoczył leww(leo prodiit), a z drygyego baran 
Rozm 72.
r  Wyskoknąć 'pojawić się nagle, wydobyć się 
gwałtownie, erumpere, subito apparere': Tunc

erumpet, wyrwye szyą, wyrzuczy, quasi manę 
lumen tuum, gl. sicut sol manę oritur yyskoknye 
(Is 58, 8) XV p. pr. SKJ I 313.

Wyskrobać 'skrobiąc czymś ostrym wytrzeć 
litery na papierze, wydrapać, eradere, radendo 
auferre : Obtulit (sc. procurator) litteram citacio- 
nis coram jurę. Et actor similiter sibi similem inci- 
suram reposuit, que dum legerentur, cognouit no- 
tarius, quia in citacione partis citate idem Gon- 
ssyorek est deletus al. wyszkroban 1468 StPPP II 
nr 3921.

Wyskuść (o włosach, de capillis) 'wyrwać, 
wydrzeć, tu z żalu, evellere, eruere, hoc loco 
propter luctum: Gdim bil ysliszal tako rzecz, 
rozdarłem plascz swoy... a wiskublem włosy 
(evelli capillos) głowi mey y brodi mey y syedza- 
lem truchlen BZ 1 Esdr 9, 3.

Wysłać fo rm y: praes. ind. 1. pl. wyślem BZ 
Deut 1> 22; ~  praet. 1. sg. m. wysłałem BZ 
Deut 1,23, ca 1470 MamLub 212, 1471 Mam
Kal 198; -em wysłał BZ Jer 29, 20; (bohemizm) 
wysłał sem ca 1470 MamLub 198; 3. sg. m. wy
słał jest BZ Num 13, 17; wysłał BZ Gen 8, 12. 
Judith 11, 2 0 ;/. wysłała ca 1470 MamLub 221; 
1. pl. m. -smy wysłali BZ Tob 10, 4; ~  pląperf 
3. sg. m. wysłał był BZ Num 14, 36; ~  part. 
praet. act. wysławszy BZ II Par 25, 27; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. wysłań (1453) AKPr V 274, 
BZ Gen 8, 10; ~  praet. pass. 3. pl. m. byli wy
słani BZ Jos 6, 22.

Z naczen ia: 1. 'polecić komuś udać się dokądś, 
zwykle z  jakąś sprawą w celu wykonania jakiegoś 
zadania, wyprawić kogoś, coś gdzieś posłać, ali- 
quem mittere, aliąuo proficisci iubere \ Rzeklis- 
cze: Wyslem może (mittamus viros), ktorzisz 
oglodayo zemyo BZ Deut 1, 22; Gdisz mi syo 
rzecz vlvbila, vislalem (misi) was, dwanascze 
mozow iednostaynych z pokolenya waszego 
ib. 1, 23; Vyslalem (war. łub.: wysłał sem) emisi 
(propter vos misi, war.: emisi, in Babylonem et 
detraxi vectes universos Is 43, 14) 1471 Mam
Kal 198; ~  o uprowadzeniu Żydów do niewoli 
babilońskiej, de Iudaeis in captmtatem Babylo- 
niam abductis: Przeto wi sliszcye słowa bosza, 
wszitko przenyesyenye, geszem to wisiał (omnes 
transmigratio, quam emisi, MamLub 212: wysia
łem) z Ieruzale<m>a do Babylona BZ Jer 29, 20; 
Wysłała emisit (emisi enim vos cum luctu 
et ploratu, reducet autem vos mihi do- 
minus cum gaudio Bar 4, 23) ta 1470 Mam
Lub 221; ~  o zwierzęciu, de animali: Potem po 
ósmy dnyoch lepak *golobek wislan s korabya 
(dimisit columbam ex arca) BZ Gen 8, 10; 
Wisiał golobka (emisit columbam), gensze 
sz0 zaszo k nyemu nye wroczyl ib. 8, 12; ~
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~  z  określeniami nazywającymi obiekt ścigany: 
za k im ś: Gdisz bil vcyekl do Lachis, wislawszi 
za nym, tu gy zabyly (miserunt et interfecerunt 
eum ibi) B Z  II Par 25,27; -  ~  z określeniami 
nazywającymi cel wysiania: ku czem uś: Tocz so 
gymyona mozow, któreś to vislal gest Moyzes 
kv opatrzenyv (quos misit Moyses ad conside- 
randam) zemye kanaanskey B Z  Num 13, 17; 
Przetos wszitki, któreś to wis<ł)alJMoyzes bil 
kv opatrzenyy zemye (quos miserat Moyses ad 
contemplandam terram), a ktorzis wrocziwsy syo 
przipravili so kv szeroranyv wszitko pospól
stwo,... zemro y zbiczi bodo przed obliczim 
bozim ib . 14,36; ~  na coś: Przeczsmi cyo 
wisiały na to drogo (ut quid te misimus peregri- 
nari), swyatlo naszich oczv? B Z  Tob 10, 4; ~  ze  
zdaniem celow ym : Dobrze vczinyl bog, gen 
cyebye wisiał s tego lyvda, abi gy ti podała 
w nasze roce (qui misit te antę populum, ut des 
illum tu in manibus nostris) B Z  Judith 11, 20; 
~  ~  z  określeniami nazywającym i charakter 
misji: kimś: Dwyema mozoma, ges to lazokami 
były yislani (qui exploiatores missi fuerant), 
rzecze Iozve B Z  Jos 6, 22.

2. 'wygnać ( z  kraju), in exsilium m itte re :  
Extunc reus et inculpatus et cum hoc ille, qui 
de terra est absentatus, expeditus et destina- 
tus al. vyslan, erunt omnes liberi et immunes 
ab huiusmodi absentacione, carceris punicione 
(1453) A K P r V 274.

Wysianie *to co zostało komuś wysłane, do
kument, list przekazany kom uś, id, quod alicui 
missum est, litterae alicui missae ( ?): Yaco nad 
wysiane Yadrzeyewo daleszm za cząscz Gorzicz 
vysey szescznascze grzywen grossew 1420 
Kościan nr 757.

Wysłannik *zastępca procesowy, alieni iuris 
apud iudicem \icarius (?): Nobilis Dobeslaus 
Burlowski tan<quam procurator) cum suffi- 
cienti procuratorio, quod nu<ntius> al. wsyan- 
nyk (pro wyslannyk) a domino suo pro rebus 
suis 1475 A G Z  XII 415.

Wysławiać f o r m y :  praes. ind. 3. sg. wysławia 
1477 M P K J ll  323; ~  imper. 2. a. 3. sg. wysła
wiaj 1444 R  XXIII 304; 1. pi. wysławiajmy XV 
ex. R  XIX 92; ~  inf. wysławiać ca 1500 Er z  127; 
~  praet. 3. sg. m. wysławiał B Z  I Reg 19, 24.

Z n a c z e n ia :  1. *wypowiadać, przedstawiać  
słowami ustnie lub na piśm ie, declarare, ore vel 
scripto exponerei : Sanctus Johannes conscripsit 
hoc ewangelium et... declarat, wyszlavya, patris 
et filii et spiritus sancti... substancie ynitatem 
1477 M P K J ll 323; Vysląvyacz eructuare ca 1500 
Er z  127, sim. ib.

2. *wyrażać uznanie, podziw , czcić, laudare,

laudibus ejjerre’: Wislauiay ludsky ianzig wieleb
nego... boiouania pange, lingua gloriosi, pre- 
lium certaminis! 1444 R  XXIII 304; Swlekl 
takesz odzenye_swe y prorokował s gynimy 
przed Samuelem, y wislawyal (cecidit, war. ce- 
cinit) nag czali dzen B Z  I Reg 19, 24; Wysła
wiajmy pana! XV ex. R  XIX 92.

Wysławić 'wypowiedzieć, przedstawić, edicere, 
enarrare': Vnde Augustinus dicit: O Maria, 
quibus te laudibus referam, vyslavyą, *wymovye 
(R  XXV 265: wyszlowyą), nescio XV med. 
SK J  V 283.

Wysławienie f wypowiedzenie, przedstawienie, 
enarratio, expositio : Day nam, panno, *szpo- 
mozeny, day nam phaly *vyszlavyeny krolya, 
pa[n]na nassego! 1462 R  XIX 74; Day, byszmy 
szercza nasze sprawyaly ku wyslawyenyu thwey 
chwały M W  73a.

Wysłowić f o r m y  : praes. ind. 1. sg. wysłowię 
XV p . p o s t. R  XXV 265; 3. p l. wysłowią FI 
i Pul 93, 4; ~  inf. wysłowić Gn 171 b. gl. 156b, 
ca 1428 P F l  488, etc.; ~  praet. 1. sg. m. wysło
wiłem 1471 M am Kal 115; 3. sg. f .  wysłowiła 
Rozm  26; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. wysło
wiono OrtO ssol 63,4; g. sg. f .  wysłowionej 
Sul 29; cf. też Niewysłowiony; ~  praes. pass. 
3. sg. neutr. jest wysłowiono Sul 55. 74; ~  condit. 
pass. 3. sg. neutr. -by było wysłowione Sul 112.

Z n a c z e n ie :  'wypowiedzieć, przedstaw ić sło
wami ustnie lub na piśm ie, oratione vel scripto 
exprimere, exponere, significare : A fftorecz 
gego dary mamy chouacz, alle isczy gest gich 
barszo uele, a prestocz trudno gest ge nam 
oszobno yyslouicz Gn 171 b, sim. ib. gl. 156b; 
Wyslowo (effabuntur) y wolwicz (pro molwicz) 
bodoo lichot0 FI 93, 4, sim. Pul; Wyslowycz 
pronunciare ca 1428 P F  I 488; Sz staradawna 
przes przothky nasze w nyektorem capitule... 
gest wyslowyono (sit expressum), ysze zona... 
przi wszysthkem dobrze... myalaby ostacz 
Sul 74, sim. ib. 55; Tegdi taky przebiwacz se 
wschithkym swim gymyenym..., yakobi thu 
ossobnye bilo yislowyone (tamquam specifice 
expressis), dobroyolnye poydzye Sul 112; Przeto 
kye bi bilo prawe b łogo..., raczil Xpus tuta 
wislowicz rzekącz: Blogoslawyeny vbodzi du
chem XV med. R  X X II234; Wyslowycz enarrare 
XV med. Zab  521; Yawno przed przyszasznyky 
tako wyszlowyono (dictum fuerat, O rtM ac 83: 
wyszwolono, pro  wyszlowono), ysz to myano 
wywolacz w poloszony dzen sandowy przed 
gayonym sandem O rtO ssol 63, 4; Quia ad ple
num non poterant eius gloriam et dignitatem 
exprimere et explicare, vyslovysz a yypoyyedzesz 
(pro vyslovycz a vypovyedzecz), loquebatur de
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ipsa sub metaphoris pizes podobyenstwo 1456 
ZabUPozn 95; Vyslowilem (war. lub.: wylosyl) 
expressi (quae habentur in Hebraeo plena fide 
expressi Esth 10,3) 1471 MamKal 115; Ułud 
beneficium nullo lingwe officio possum explicare 
wyslovycz XV p. post. R XXV 179, sim. ib. 200; 
Pronunciare yyrzecz, vyslovycz ca 1500 Er z 127; 
Kxyązą żydowska... począly szyą... barzo dzy- 
vovacz... yey mądrym slovam ..., ysch pevnym 
rozvmem y yyelyką mądrosczyą vyslovyla (expo- 
suit) Rozm 26; ~  Swyatha a nyepokalana panno, 
y kthorą cze chwalą wyszlowyą (ąuibus te laudi- 
bus referam, SKJ V 283: vyslavyą, *wymovye) 
XV p. post. R XXV 265; ~  wysłowić rzecz 
'jasno przedstawić sprawę, causam clare expo- 
nere: Wstawyamy... zapowyedayącz castellaa- 
noom ... ,  aby... przes pewnego powody a wislo- 
wyoney rzecz<y> (sine... causa expressa) nye 
dawały... pozwoow Sul29; ~  *zrobić wymówkę, 
postawić zarzut, obicere, crimini dare : Cum 
inter alia sibi obicerent, yyslouily, quod passio- 
nem domini raro in memoria habuissent Gn 
gl. 143 a.

Cf. Niewysłowiony (w Uzupełnieniach)
Wysłowię *zgłoska, sylaba, sillabd: Wysslowe 

sillaba XV med. R XXII 39.
Wysłowienie *ogłoszenie, oznajmienie, decla- 

ratioy nuntiatio : Dicunt sancti doctores, quod 
in die iudicii multiplex erit iudicium:... secun- 
dum est iudicium promulgationis, wyszlovenya, 
quo iudicabit Xpc homo, summam proferens 
1477 MPKJRp II 323; In dacione legis erat 
magnus terror... In declaracione, wyslowyenyy 
(leg. w wysłowieniu), vero beatitudinis non erat 
terror, sed gaudium 1493 GlAug 125.

Wysłownie ' wyraźnie, jasno, clare, distincte : 
Myedzi gynszym ysandzilismi a wyslownye 
(expresse) wstawyami, abi interdicth troydzen- 
n i... nye dzirzan Sul 5.

Wysłowny 'wyraźny, jasny, dokładny, clarus, 
d is t in c tu s O them szą dothycze ystawyenye 
yyslownyeysze Sul 68.

Wy słuchacz (o bogu, de deo) 'ten kto słucha 
i spełnia prośby, qui exaudit et preces expleP: 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus yest wyslu- 
chacz szwyętych y przebywcza gych Pul 5 arg.

Wysłuchać fo rm y: praes. ind. 1. sg. wysłu
cham BZ Deut 1, 17, Pul 90, 15, XV p. post. 
Kałużn 286; 2. sg. wysłuchasz BZ Tob 7, 10, 
Pul 37, 16; 3. sg. wysłucha FI 4, 4, FI i Pul 57, 5. 
65, 17, etc.; ~  imper. 2. sg. wysłuchaj FI 4, 2. 
59, 5. 68, 17, etc. etc.; 3. sg. wysłuchaj Pul 19, 1; 
~  part. praes. act. adi. n. sg. m. wysłuchający 
1447 R XXII 40; ~  inf. wysłuchać ca 1440 
R XXV 220, M W  31 b, Naw 160, etc.; ~  praet.

1. sg. m. wysłuchałeśm Pul 80, 7; wysłuchałem 
XV med. SKJ I 72, 1471 MamKal 10; (bohe- 
mizm) wysłuchał sem ca 1470 MamLub 10; 2. sg. 
wysłuchał jeś FI i Pul 60, 5; wysłuchałeś M W  la ;  
(-e)ś wysłuchał Naw 166, Rozm 439; 3. sg. m. wy
słuchał XV in. ModlJag 37, Aleksy w. 32, BZ 
Gen 35, 3, etc. etc.; ~  pląperf 3. sg. m. jest wy
słuchał był Gn 183b; ~  condit. 2. sg. m. -by wy
słuchał Naw 171; 3. sg. m. by wysłuchałby XV 
ex. MPKJ II 319; -by wysłuchał Rozm 3;
3. pl. m. -by wysłuchali Dział 12; — part. praet. 
act. wysłuchawszy Dział 12, 1498 MacPraw 
VI 272, Rozm 24, etc.; ~  inf. pass. pl. m. wysłu
chani być Sul 25; ~  praes. pass. 3. sg. f. wysłu
chana jest EwZam 287; — fut. pass. 3. sg. f. 
będzie wysłuchana 1498 MacPraw VI 272, 
Rozm 608; 1. pl. m. będziemy wysłuchani 
M W  74b; ~  praet. pass. 3. sg. m. był wysłuchan 
Rozm 560; ~  condit. pass. 2. sg. f. byś była 
wysłuchana M W  95a; 1. pl. m. byśmy byli wy
słuchani M W  102b; 3. pl. m. -by byli wysłu
chani Rozm 273.

Z n a czen ia * 1. *z uwagą przysłuchać się temu, 
co ktoś mówi, słuchając przyjąć coś do wiado
mości, audire, exaudire, auribus p e r c ip e r e Ro- 
serdze gim podług podobenstwa woszowego, 
iaco zmye gluchey y zacyskaioczey vszi swoie, 
iasz ne wislucha glossa czarownicow (quae non 
exaudiet vocem incantantium) FI 57, 5, sim. Pul; 
Wysluchay (FI: wisluszay), gospodnye, prawdę 
moyę (exaudi... iustitiam meam), posluchay 
proszby moyey Pul 16, 1; Gen rzodzysz Israhel, 
wysluchay (intende, FI: rozumey)! Pul 79,1; 
Wyslvchawschy dzyeyycza Marya ty slova na- 
szylney szyą zmączyla (leg. smęciła, ad haec 
verba nimium Maria conturbata) Rozm 24; 
Archanyol czy to vyslvchal (audivit) svego stvo- 
rzyczyela roskazanye ib. 45; ~  Auditor baczv- 
czy, visluchayvczy 1447 R XXII 40.

2. *przyjąć do wiadomości skargę lub zeznanie 
w procesie sądowym, accusationem vel testimo- 
nium in iudicio exaudire’ : Alye podług oczrzedzy 
szą prawvyaczich tylko powod a sąmperzs za 
wezwanym przystąpiwszy przet szandzee wyslv- 
chany a othprawyeny mayą bycz (per iudices 
audiantur et expediantur, Dział 12: abi sadze... 
sąpierza z gysczczem wezwawszy wyslvchali 
a wyslvchawszy rospravili) Sul 25; Stharostha 
wislvchawsi skargy ma przidacz woźnego 1498 
MacPraw VI 272; Potem, gdi bądzie tha rzecz 
(sc. skarga) wisluchana (eo praemisso facto et 
examinato), on, któremu gwalth iesth sią stal, 
pozwawsi onego gwalthownyka przed stha- 
rosthą, ma onego poprzisiącz swiathki zvpel- 
nemy ib.; ~  Takesz małego iako wyelikyego
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przesliscze... A iestli czso nyesnadne sy0 wam 
vsrzi, wznyescze kv mnye a ya vislvcham was 
(ego audiem) BZ Deut 1, 17; Cayphasch vyslu- 
chavschy thy żałoby... y rzeki do mylego 
Iesucrista Rozm 717.

3. (o bogu, Matce Boskiej i świętych, wyjątkowo
0 władcy, de deo, Matre Dei et sanctis, etiam 
de rege) *przyjąć do wiadomości i spełnić czyjąś 
prośbę, ulitować się nad proszącym, exaudire, 
preces explere : a . absolute oraz bez określeń 
w tekście polskim: Lichoti acz iesm przyglodal 
w serczu moiem, ne wislucha (non exaudiet) 
gospodzin FI 65, 17, sim. Pul; Wysłuchał sem 
(war. kal.: wysłuchałem) suscepi (ecce etiam in 
hoc suscepi preces tuas Gen 19, 21) ca 1470 
MamLub 10; Kv panu bogu w szmuthkoch na
szych wolaymy a bądzyemy od nyego wysłu
chany (exaudivit me Psal 119, 1, FI: wslyszal 
mo gest, Pul: wysłuchał mye) M W  74b; Anno 
szwyatha,... nyepodobno, byz nye była wysłu
chana od Jeszusza, swego wnuka M W  95a; 
Wysłucha (exaudiet) bog y vszmyerzy ye 
Pul 54,21; Przeto wysłuchał (exaudivit, FI: wi- 
sluszał) bog y baczył glos proszby moyey 
Pul 65, 18; ~  b. z określeniami nazywającymi 
obiekt wysłuchania: czegoś: Vysluchay (exaudi), 
panye y mystrzv, glosv nasvyątschey matky svey! 
Rozm 506, sim. ib. 524; ~  kogoś: Gospodzin 
wislucha (Pul: wysluchnye) me (exaudiet me), 
gdi wolacz bodo k nemu FI 4 ,4; Visluszay, 
gospodne, glos m oy,... smiluy se nade mno
1 wisluchay me (exaudi me)! FI 26, 12, sim. Pul, 
sim. FI 59, 5, FI i Pul 68, 21, Pul 68, 20. 85, 1, 
etc.; Tempore accepto exaudiui te, czaszu lu
bego, przygemnego wyszluchalem cze, et in die 
salutis audiui te (II Cor 6, 2) XV med. S K J I 72; 
Poydzemy do Betel, abichom tamo yczynyly 
ołtarz bogu, genze myo wisluchal (exaudivit me) 
w moy smotny czasz BZ Gen 35, 3, sim. ib. 
Deut 1,45; Salva me rex yysluchay myą (cum 
ingressa fuisset mułier Thecuitis ad regem, 
cecidit coram eo super terram... et dixit: Serva 
me, rex! II Reg 14, 4) 1471 MamKal 73; Drogi 
moie oznayomylem, wzyawilem y wisluchales 
(FI i Pul: wslyszal ges) mie (exaudisti me 
Psal 118,26) M W  7a; Gloszem mem wolałem 
do pana boga mego, wysłuchał (Fl: wisluszal, 
M W  118b: vszluchal[a]) mye (exaudivit me 
Psal 3, 5) M W  lOOa, sim. Pul, sim. Pul 16, 1. 
119, 1; Wysluchay (Fl: wisluszay) czie (exaudiat 
te) gospodzyn w dzyen zamęntka Pul 19,1; 
Nye zgardzyl any potępyl proszby vbogych... 
a gdysm wolał k nyem[y]u, wysłuchał (Fl: 
wisluszal iest) myę (exaudivit me) Pul 21, 26, 
sim. ib. 33, 17; Wczyę, gospodne, pwal yesm, ty

wysłuchasz (Fl: wisluszasz) mye (tu exaudies me) 
Pul 37, 16; W zamęczy e wzywałeś me y zba- 
wylesm cze, y wysluchalesm (Fl: wisluszal iesm) 
czie (exaudivi te) Pul 80,7; Wolał ku mnye 
a ya wysłucham (Fl: wisluszam) gy (ego exau- 
diam eum, GIWp 70: wcynyleh mw wyslwhange) 
Pul 90, 15, sim. XV p. post. Kalużn 286; Ktho- 
rego czye dnya bada wzywała, raczy mye 
wyslvchacz rychło, myły zbawiczyelv! Naw 160, 
sim. XV ex. GIWp 69, ca 1500 PieśniWlad 179, 
Rozm 501; Wyslvchay mye dvfayacza w thobye, 
yakosz wyszlvchal Martha, gdysz skrzeszyl 
Łazarza z grobv Naw 166; Mówi thv ewangelya, 
ysz ten królik szedł do Ihusa,... bi Ihus... 
wyszlvchalbi gy XV ex. M PK JII 319; Alye czo 
oczyecz myloszyerdzya [yen] nygdy nye prze- 
stanye vczyeschacz nądznych,... aby ych nye 
vyslvchal, kyedykoli y (leg. ji 'go5) wzyvayą 
(exaudit ipsum invocantes) Rozm 3; Oczsche, 
dzyekuye tobye, yzesz mye vyslvchal (ąuoniam 
audisti me Jo 11, 41) ib. 439; Gospodnye, oycze 
moy, yysluchay myą, bo zapravdą duch yest 
gotov, alye czyalo mdłe ib. 610, sim. ib. ; ~  kogoś 
na czymś: Tako vocz nasz Xc miły gestcy go on 
na gego modlithfe vysluchal był Gn 183 b; ~  
kogoś w czymś: Slotka, nebeska krolefno... ,  boc 
dzisa orodofnica ku twemu sinowi mile<mu> 
[...], prze co ... mne w moiych prośbach wislu
chal XV in. ModlJag 37; Tu ia dzisz ny gescz, 
ny pycz bodo, dokod mnye w mey proszbye nye 
visluchas (nisi prius petitionem meam confirmes) 
BZ Tob 7, 10; Anno szwyatha, módl sye za 
namy, byszmy bili w proszbach naszych wysłu
chany M W  102b; Kristus był ve vschem 
vysluchan od boga oycza Rozm 560; ~  coś: 
Smiluy se nade mno y wysluchay (Pul: vslysz) 
modlitwo moio (exaudi orationem m eam )H 4,2, 
sim. Fl i Pul 60, l,Pw /53,2. 54, 1.63, 1 yNaw 158; 
Bo ti, bog moy, wisluchal ies modlitwo moio 
(exaudisti orationem meam) Fl 60, 5, sim. Pul; 
Gospodne, wisluchay (Pul: vslysz, M W  31 b: 
raczi wisluchacz) modlitwo moyo Fl 101, 1, 
sim. M W  61 di, Pul 16, 7, ca 1500 Pieśni Wlad 178; 
Ihu X p e..., racz *wysluyacz nasze prośby 
ca 1440 R XXV 220; Bog thych proszby wysłu
chał Aleksy w. 32, sim. Pul 6,9, Rozm 6; 
Z glamboko[ko]sczi wolałem k tobie, panie, 
visluchay (Fl i Pul: vslysz) glos moy (exaudi 
vocem meam Psal 129, 1) M W  18b, sim. 
Pul 27, 2; Nynye czye proscha, myły panye Jezv 
Krysthe, yzby my byl mylosczywy a wyslvchal 
prośby moye Naw 171; Nye boy szyą, Zacha
riaszy, bo vyslvchana yest proszba thvoya 
(exaudita est deprecatio tua Luc 1, 13) Ew- 
Zam 287; Iesus yysluchawschy yego proschenye

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



560 WYSŁUCHAĆ WYSŁUGA

y schedl z nym (lesus suis precibus flexus secum 
ivit) Rozm  221, sim. ib. 296; Nye bądzyely 
czlovyek... przez smyertelnego grzechu, nye 
bądzye yysluchana modlytva yego ib. 608; ~  
ze zdaniem : O myły gospodnye, raczy vyslu- 
chacz, ocz czye tvoya matka prószy Rozm  498; 
~  c. z określeniami nazywającym i p rzyczyn ę , 

pow ód wysłuchania: w czym ś: We mnoszstwe 
miloserdza twego wisluchay (Pul: vslysz) me 
w prawdze zbawena twego (exaudi me in veri- 
tatę salutis tuae) FI 68, 17; Gospodne, wyslu- 
chay (exaudi, FI: wysluszay) modlytwę moyę, 
vszyma poczuy modlenye moye w prawdze 
twoyey, wysluchay (FI: wysluszay) mye w twoyey 
sprawedlnoszczy (exaudi me in tua iustitia) 
Pul 142, 1; Tesch szye nye modlyczye vyelye, 
yako poganstvo, bo ony mnymaya, aby v ych 
movye vyelykey były vysluchany (quod in multi- 
loąuio suo exaudiantur Mat 6, 7) Rozm  273.

Wysłuchanie 1. (o bogu, de deo) \przyjęcie 
do wiadomości i spełnienie czyjejś prośby , actus 
preces alicuius exaudiendiy explendi : Panye 
bozye wszechmogączi. . . ,  day nam... we wszyth- 
kych potrzebach nasich wyszluchanie M W  63b, 
sim . ib. 71 a. 72 b; Pokladaymy zbawyenya na
szego nadzyeyą w szwyąthey Anny modlythwye, 
laczwye weszmyemy wyszluchanye przez yey 
naszwyathsze przyczynyenye M W  98a; Wolał 
kw mnge (sc. Dawid), wcynyleh mw wyslwhange 
(clamabit ad me et ego exaudiam eum Psal 90,15, 
FI: wisluszam, Pul: wysłucham) XV ex. G IW plO ; 
Vczem (pro vczyni) rychley vysluchanye, bom 
yyelykyem (leg. w wielikiem) vdrączenyv 
R ozm  610.

2, 'przyjęcie do wiadomości oświadczenia 
w procesie sądow ym , actus testimonium in iudicio 
exaudiendi: Yakom ya nye bandacz opyekun 
Swyachnyn, wdowy Woythkowey.. . ,  gdy any 
mya posiała do cancelaryey ku wysluchanyv 
wsdanya gymyenya na Lypnykach..., anym 
przywyleya na tho gymyenye nye wzalem 1471 
S p rT N W  VIII 2, 34.

3. 'przedstawienie skargi, expositio accusatio- 
nis*: Naganyąncz skazanyv castellana... ,  kosz- 
demv pyssarzewy zemskemv lysszye lvpyeze... 
pyrzwey, nyszly kv kthoremv wyslvchanyv bąndz 
przypusczon, dacz... ma Sul 17.

Wysłuchawać (o  bogu, de deo) 'przyjm ować  
do wiadomości i spełniać prośby , exaudire, preces  
explere*: Wzywali so gospodna a on wisluchawa 
(exaudiebat, Pul: wysłuchał) ie FI 98,7; Go
spodne, boże nasz, ty wysluchawalesz (tu exau- 
diebas) ye, boże Pul 98, 9.

Wysłuchnąć (o bogu, de deo) 'przyjąć do wia
dom ości i spełnić czyjąś prośbę, exaudire, preces)

exp lere: Gospodzyn wysluchnye (exaudiet, FI: 
wislucha) mnye, gdy będę wołacz k nyemu 
Pul 4, 4.

Wysługa f o r m y :  n. sg. wysługa 1448 A G Z  
XIX 328; ~  g. sg. wysługi 1414 StPPP  II 
nr 1332, 1448 A G Z  XIX 328; ~  ac. sg. wysługę 
1438 A G Z  XII 36. 40, 1443 A G Z  XIV 81, 1452 
ib. 345; ~  /. sg. (w) wysłudze 1449 A G Z  
XIV 281.

Z n a c z e n ie :  'wynagrodzenie za  długą służbę 
lub zasługi, przeważnie zabezpieczone na jak im ś  
m ajątku, mer ces (praecipue praedium ) pro  labore 
diuturno vel pro  m eritis alicui da tu m : Petrus, 
Thomas, Imram et Johannes... diuisionem... 
pro... bonis hereditarijs... inter se fecisse con- 
gnouerunt. Ex qua diuisione predicta Petro 
villa Czyssouicze cum omni jurę et CCL marce 
wislugi cesserunt,... Johanni... villa Banssow... 
cum L marce wislugi apud Petrum... Et si pre- 
dicto Petro dietę CCL marce wislugy per ali- 
quem dominum vlg. gospodarzem terre recepte 
fuerint, tunc predicti fratres Thomas, Imram et 
Johannes eidem Petro tres partes earumdem 
CCL marcarum wislugy restituere et soluere 
tenebuntur 1414 StPPP  II nr 1332; Paschko... 
tercium terminum reposuit ipsi nobili Fran
cisco ... contra Petrum Dudek pro exservimine 
al. wislugo 1438 A G Z  XII 36; Ad presenciam 
dominorum veniens Petrassius al. Dudek... 
veluti nobilem Franciscum... pro exerwimine 
al. o wislugo, quod in Polaycze... dominus 
Gunczer... viginti marcas in septem areis al. 
dworziskach sibi inscripsit,... cittaverat ib. 40; 
Budzywogius... cessit al. postapyl... Nastasie, 
filiastre sue... libere, prout ipsum citaverat pro 
suo servicio al. vysluga, ideo sibi quinque 
marcas <inscripsit) in curia in villa Iakmyczycze 
1443 A G Z  XIV 81; Pater vester servivit et patris 
vestri est servicium al. wysługa Orischewo, 
Obrowyecz, septuaginta marce grossorum 
inscripte in villa Sypicze 1448 A G Z  XIX 328; 
Que medietas patris vestri servicii al. wyslugy 
ad ipsum Lach spectante est ita bona sicut 
sexaginta marce grossorum ib.; <Nobilis 
Hle>bko Chileczsky actor proposuit <super 
dominum) Johannem Olesski, <quia recepit) 
hominibus eius septem boves et [...] secundum 
omnia ita bona sicut [...] sexagene et tantum 
dampni super heredi<tate> Gelechowicze vyslu- 
dze (leg. w wysłudze) mogey 1449 A G Z  XIV 281; 
Nobilis Franciscus... actor per procuratorem 
suum... nobilem Petrum Branyczski reputavit 
contumacem iuxta librum in toto ... pro eo, 
quia... sex granicies superequitavit violenter 
super ius suum super hereditatem Zarudcze
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super suam exservicionem vlg. yysluga, quam 
habet a domino rege 1452 ib. 345.

Wysłuszać f o r m y : praes. ind. 1. sg. wysłu- 
szamT790, 15; 2. sg. wysłuszaszF/21, 2. 37, 16; 
3. sg. wysłusza FI 19,7. 54,19. 21, XV in. 
R XXV 218, XV wed. ArchLit X V I13; ~  imper.
2. sg. wysłuszaj FI 16, 1. 7. 19, 10. 26, 12, etc.;
3. sg. wysłuszaj FI 19, 1; ~  praet. 1. sg. m. wy- 
słuszał jeśm FI 80, 7; 2. sg. m. wysłuszał jeś 
Fl 30, 29. 85, 6; jeś wysłuszał FI 16, 7; 3. sg. m. 
wysłuszał jest Fl 21, 26. 27, 8; wysłuszał Fl 3, 4.
4. 1. 6, 8. 9, e/c.

Z n a czen ia : 1. *z uwagą przysłuchać się temu, 
co A/oi md w/, słuchając przyjąć coś do wiado
mości, exaudire, auribus percipere : Wisluszay 
(Pw/: wysluchay), gospodne, prawdo moio (ex- 
audi... iustitiam meam), posluszay prośby moiey 
P/ 16,1; *Wiszluszocz auscultare XV p. pr. 
PF V 35.

2. fc dog«, Jc deo) 'przyjąć do wiadomości 
i spełnić czyjąś prośbę, ulitować się nad proszą
cym, exaudire, preces explerei : a. absolute: Bosze 
moy, wolacz bodo przes dzen a ne wisluszasz 
(non exaudies, Pw/: nye wy słyszysz) P/ 21,2; 
Wislusza (exaudiet, Pul: wysłucha) bog y vsme- 
rzi ie Fl 54, 21; Przeto wisluszal (exaudivit, Pul: 
wysłuchał) bog y baczil iest głos prośby moiey 
Fl 65,18; ~  b. z określeniami nazywającymi 
obiekt wysłuchania: czegoś: Odstopcze ode mne 
wszitcy, gisz czinicze lichoto, bo wysłuszał 
gospodzin glosa (exaudivit... vocem, Pul: wysłu
chał... glos) płaczu mego P/ 6, 8; ~  kogoś: 
Glossem mogim ku gospodnu wolał iesm y wislu
szal CPul M W  100a: wysłuchał, M W  118b: 
vszluchal[a]) me (exaudivit me) s gori swotey 
swoiey Fl 3, 4, sim. ib. 4,1. 17,45. 33, 6; la 
iesm wolał, bo ies me wisluszal (exaudisti me, 
Pul: yes mye vslyszal), bosze! Fl 16, 7; Wisluszay 
{Pul: wysluchay) cze (exaudiat te) gospodzin 
w dzen zamotka Fl 19, 1: Wislusza onego (exau- 
diet illum, Pul: vslyszy gy) s neba swotego 
swego Fl 19, 7; Gospodne, zbawona vczin crola 
y wisluszay {Pul: vslysz) nas (exaudi nos) 
Fl 19,10, sim. ib. 68,20. 85,1; Any otwrocil 
iest oblicza swego ote mne a gdi iesm wolał, 
wisluszal iest {Pul: wysłuchał) me (exaudivit me) 
Fl 21,26; Wołali so prawi a gospodzin wisluszal 
{Pul: wysłuchał, sim. ib. 68, 38) ie (exaudivit eos) 
Fl 33, 17, sim. ib. 68, 38; Bo w czo, gospodne, 
pwal iesm, ty wisluszasz {Pul: wysłuchasz) me 
(tu exaudies me), gospodne! Fl 37, 16; W za- 
motcze wezwał ies me y zbawił iesm cze, y wislu
szal iesm {Pul: wysluchalesm) cze (exaudivi te) 
we skriczy burze Fl 80, 7; W dzen zamota mego 
wołał iesm k tobe, bo wysłuszał ies {Pul: yslyszal
Słownik staropolski X

WYSŁUGA

yes) me (exaudisti me) Fl 85, 6; Volal ku mne 
y wisluszam {Pul: ya wysłucham) gi (ego exau- 
diam eum) Fl 90, 15; Werzimi, is czo (^c. Ma- 
ryją) wiszlusza then, gen szwithkim ('wszytkim’) 
szwathem rusza XV in. R XXV 218, sim. XV 
med. ArchLit XVI 13; ~  coś: Wisluszal {Pul: 
wysłuchał) gospodzin prośbo moio (exaudivit... 
deprecationem meam) Fl 6 ,9, sim. ib. 17,8; 
Visluszay {Pul: vslyszy), gospodne, glos moy 
(exaudi... vocem meam), gimsze iesm volal 
ku tobe Fl 26, 12, sim. ib. 27, 2; Błogoslawoni 
gospodzin, bo wisluszal iest {Pul: yslyszal yest) 
głos prośby moiey (exaudiyit yocem depreca- 
tionis meae) Fl 27,8; Tegodla wisluszal ies 
{Pul: wyslyszal yesz) głos prośby moiey (exau- 
disti yocem orationis meae), gdi iesm wolał 
k tobe Fl 30, 29; Bosze, wisluszay {Pul: wyslu
chay, sim. ib. 16,7. 54,1. 63,1) ^modlitwo 
moio (exaudi orationem meam), yszima yslisz 
słowa yst mogich Fl 53, 2, sim. ib. 16, 7. 54, 1. 
63, 1; Weczor y rano, y w poludne powadacz 
y swastowacz bodo y wislusza {Pul: wysłucha) 
glos moy (exaudiet yocem meam) Fl 54, 19; ~
c. z  określeniami nazywającymi przyczynę, po
wód wysłuchania: w czymś: Gospodne, wyslu- 
szay (exaudi, Pul: wysluchay) modlytwo moyo, 
yszyma przymy modlene mogę w prawdze 
twogey, wyslyszay {Pul: wysluchay) mo w two- 
gey prawocze (exaudi me in tua iustitia) Fl 142,1.

Wysluszca (o bogu, de deo) 'ten kto słucha 
i spełnia prośby, ąui exaudit et preces expleP: 
Ten gospodzin wszech wisluszcza iest (exauditor 
est) Fl II Prol 3.

Wysłużyć 'służąc coś uzyskać, otrzymać dzięki 
położonym zasługom, otrzymać jako nadanie za 
zasługi, aliąuid servitio demerere, meritis acci- 
pere : Quod tota pars hereditatis... cum bonis 
per ipsum Johannem deseruitis al. wysluszone... 
prefato Johanni... perpetualiter cessit 1440 
StPPP II nr 2818; Wsząwszy {pro wyyąwszy) 
tho, czso rzeczono gest yiszszey o dzedzynach 
kypnych abo tesz yyslvzonich (quod dictum 
est de hereditatibus emptitiis yel etiam deser- 
yitis) Sul 57.

Wysłyszeć fo rm y: praes. ind. 2. sg. wysły- 
szysz Pul 21, 2; ~  praet. 2. sg. m. wysłyszał jeś 
Pul 30. 29; 3. sg. m. wysłyszał Fl i Pul 9,40, 
Pul 4, 1. 17, 8. 45; ~  part. praet. act. wysłyszaw 
1402 Maik 119.

Z naczen ia: 1. 'z uwagą przysłuchać się temu, 
co ktoś mówi, przyjąć coś do wiadomości, exau- 
dire, auribus percipere : Tedi yest pan starosta 
*voslisaw thi rzeczy y dal yest do crola w trzeczi 
*czen po croleye *wogechanu 1402 Maik 119.

2. (o bogu, de deo) 'przyjąć do wiadomości
71
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i spełnić czyjąś prośbę, ulitować się nad proszą
cym, exaudirey preces explere : a. absolute: Boże 
moy, wolacz będę pizes dzyen a nye wyslyszysz 
(non exaudies, FI: ne wisluszasz) Ful 21, 2; ~  
b. z określeniami nazywającymi obiekt wysłucha
nia: kogoś: Gdym wzywał, wy słyszał (FI: wislu- 
szal) mye (exaudivit me) bog prawdy moyey 
Pul 4, 1; Wolały, any był, kto by ye zbawyonymy 
vczynyl, ku gospodnu, any wyslyszal (FI: wislu
szal) ich (exaudivit eos) Ful 17,45; ~  coś: 
Szodzo (leg. żądzą) ybogich wisliszal (desiderium 
pauperum exaudivit) gospodzin, nastroiene gich 
sercza sliszalo iest vcho twoie FI 9, 40, sim. Pul; 
W zamęczye moym wezwał yesm gospodna... 
i wyslyszal (FI: wisluszal) s koszczyola szwyętego 
swego glos moy (exaudivit... vocem meam) 
Pul 17, 8; Tegodla wyslyszał yesz (Fl. wisluszal 
ies) glos proszby moyey (exaudisti vocem ora- 
tionis meae) Pul 30, 29.

Wysmaczeć 'utracić swój smak, evanescere, 
saporem amittere : Evanuerit, id est vanum, 
invtile fuerit wywyetrzeye albo wysmaczye (si sal 
evanuerit, in quo salietur? Mat 5, 13, Rozm 265: 
staye) ca 1470 MamLub 261.

Wysoce (o śpiewaniu, de canendo) 'głośno, 
donośnie, clara \oce : Pacz bodo ymenu twemu 
barzo wisocze (psallam nomini tuo, altissime, 
Pul: wyssoko) Fl 9 ,2; Dobrze iest... spewacz 
ymenowi twemu wisocze (bonum est... psallere 
nomini tuo, altissime, Pul: wyssoky) Fl 91, 1. ~  
W błędnym rozumieniu łac. v. sg. m. altissime 
od przymiotnika altissimus jako superlatywu 
przysłówka alte.

Wysocze ' wysokość, szczyt czegoś (tu za
pewne świątyni jerozolimskiej), summitas, 
fastigium (hic fortasse templi lerosolymita- 
ni/ :  Poloszili S0 znamona swa znamona
(pro znamony), a ne poznali so, iaco w wiszczu 
na wisocze (sicut in exitu super summum, Psał
terz podiebradzki: na wysoczye) Fl 73, 6. ~  Za
pewne błędm zrozumienie czeskiego wyrazu.

Z wysoka fz wyniosłego miejsca (w którym 
przebywa bóg), de alt o loco (ąuo deus m onet/: 
Vypusczy loko twoya z wysoka (de alto), w>- 
taign m o... z wod wy<e)lkych Fl 143, 8, sim. 
Pul; Przez ynatrznosczy myloszyerdzya boga na
szego, w których nayyedzyl nasz pochodzącz 
s yysoka (oriens ex alto Luc 1, 78), oszvyeczycz 
thy, chtorzy... ye czmye szmyerczy szyedza 
EwZam 291; De superiore inspectore, quem 
latere nichil potest ktorisz s yyssoka yssyczko 
yidzy ca 1500 JA IV 94.

Wysoki fo rm y: n. sg. m. wysoki Gn 3a, 
Fl 46,2, Fl i Pul 137,7, etc.; f. wysoka XV 
med. R XXV 153, XV med. SKJ V 276, Pul

Deut 40, Rozm 20; neutr. wysokie Fl i Pul Is 5, 
XV med. Zab 518, Naw 115, etc.; ~  g. sg. wy
sokiego ca 1470 MamLub 96; m. wysokiego 
Fl i Pul 81, 6, 1428 ArchTerCzchoy VIII 40, 8, 
XV p. pr. R XVI 336, etc.; f. wysokie ca 1470 
MamLub 47; wysokiej Fl 76,10, XV med. 
R XXV 153, BZ Deut 2, 21, XV p. post. R I 
s. XLV; neutr. wysokiego OrtCel 2, Pul 7 arg.; ~
d. sg. nu wysokiemu XV med. RRp XXIII 280; 
neutr. wysokiemu Fl 12,6, Fl i Pul 63,7; ~
ac. sg. m. wysoki XV p. post. Msza VIII s. 61; 
wysokiego Fl i Pul 77,20. 62; / .  wysoką Fl I 
Prol 2, EwZam 301, Rozm 197. 366; neutr. wy
sokie M W  88b; ~  ac. a. i. sg. f. wysoką Pul 
Deut 18; ~  v. sg. m. wysoki Pul 91, 1; ~  i. sg. m. 
wysokim BZ Deut 27, 14. Jud 21, 17;/. wysoką 
XV med. Zab 515; ~  /. sg. m. (na) Wysokiem 
Kśw dy 17, 1484 Reg 704, Rozm 418;/. wysokiej 
Fl 67, 29, XV med. SKJ V 277, BZ Ex 14, 8, 
Rozm 265; neutr. Wysokiem Fl i Pul 135, 12, 
BZ III Reg 14, 23, 1466 R XXII 26, XV ex. 
M P K Jll 319; wysokim 1456 ZabUPozn 112; ~
n. pl. m. wysocy 1444 R XXIII 302; / .  wysokie 
Fl i Pul 103, 19; ~  g. pl. f. wysokich Fl Ann 4, 
1471 MamKal 176, Pul 70, 21; ~  ac.pl. m. wyso
kie 1471 MamKal 209, Rozm 522; / .  wysoki 
ca 1470 MamLub 202; wysokie Fl 70,21, 
BZ II Par 33, 19, 1471 MamKal 202, Pul Ann 4; 
neutr. wysoka Fl i Pul 137, 7; wysokie ca 1470 
MamLub 120.

Comparat. n. sg. m. wyszy Fl 98, 2, ca 1418 
JA XIV 512, XV med. GlWroc 97r, etc.;f. wysza 
ca 1420 WokTryd nr 352, Rozm 324; neutr. 
wysze XV p. post. R XXV 174; ~  g. sg. m. wa
szego 1405 Pyzdr nr 263, Sul 55, OrtOssol 74, 3. 
etc. etc.; f. wyszej 1496 ZapWarsz nr 1667, 
Rozm 846; neutr. wyszego OrtCel 2, Ort Mac 61, 
98, OrtOssol 17,1 ,etc. etc.; ~  d. sg. m. wyszemu 
Ort Mac 67, OrtOssol 54, 2, Dział 2. 3, etc. ; ~
ac. sg. m. wyszy 1403 Kai nr 104; wyszego BZ 
Deut 26. 19. 28, 1, Rozm 707; neutr. wysze 1406 
KodWP V 94, 1445 AG Z  XIV 178, Sul 37, etc. 
etc.; ~  v. sg. m. wyszy Naw 103; ~  i. sg. m. 
wyszym Ort Mac 83, OrtOssol 51,4. 52, 1. 63, 4; 
wyszem Rozm 666; ~  /. sg. f. (na) wyszej XV 
p. post. PF III 288, Rozm 521; neutr. wyszem 
Ort Mac 66, Rozm 395; wyszym OrtOssol 53, 3; 
~  n. pl. m. wyszy 1456 ZabUPozn 101, Rozm 
809; ~  g. pl. m. wyszych 1461—7 Serm 323 r, 
XV p. post. SlOcc XXXIV 162;/. wyszych 1480 
ZapWarsz nr 1507, 1481 ib. nr 1470; ~  ac.pl. m. 
wysze Sul 28, Rozm 306; neutr. wysze Rozm 
380. 417.

Superlat. n. sg. m. nawyszy Fl 45, 4. 86, 5, 
1444 R XXIII 307, XV m ed.’GlWroc 57r. etc.
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etc.; najwyszy FI 82, 17, FI i Pa/ 17, 15. 91, 8. 
96, 10, Pul 86, 5; / .  nawysza XV med. GIWroc 
19r, 1471 MamKal 78, A/U7 94b, etc.; neutr. 
nawysze XV med. GIWroc 78v, Af JE 102a; ~  
g. sg. w/, nawyszego / /  106, 11, AfIE 102a, 1484 
Pcg 705, e/c.; najwyszego FI 20,7. 90, 1, i 7/ 
i Pał 7, 18, /W  106, 11; / .  nawyszej ca 1470 
MamLub 287; ~  d. sg. m. nawyszemu FI 
i Pul 56, 3, PZ Gen 14, 19; neutr. najwyszemu 
Pul 12,6; ~  ac. sg. m. nawyszy M W  94b; 
nawyszego Sul 12. 74, M W  107b ; / .  nawyszą 
XV in. R XXIV 71, XV med. GIWroc 101 v, 
Naw 67; ^  v. sg. m. nawyszy XV p. post. Moc- 
Dod 102; ~  /. sg. w. nawyszem Rozm 588; 
neutr. nawyszym ca 1500 Erz 50; ~  ac. p l.f. na
wysze ca 1470 MamLub 69; ~  v. p i  m. nawyszy 
M W  127 b; ~  i. pl. m. nawyszemi Rozm 205; ~  
/. pl. neutr. (w) nawyszych XV med. SKJ V 280, 
XV p. post. R XXV 221.

IE wykazie form przyjęto umownie postać 
z -sz-, ponieważ grafika nie zawsze pozwala na 
rozróżnienie form z  -sz- i -szsz-.

Z n a czen ia : 1. 'mający znaczną odległość 
między swoją podstawą a wierzchołkiem, d/agz 
h pionie, dużego wzrostu, altus, excelsus, proce- 
rus': Weszo wiscko (turrim alte) stawi na ne- 
besech FI I Prol 2; Gori wissoke (montes excelsi) 
gelenyom opoka FI 103, 19, sim. Puł; Wisoczi 
wiizchouie celsi yertices 1444 R XXIII 302; 
Wzrostu nye vyelmi visokyego (statura procerus 
mediocris) XV med. Lent; Poth wyszoką skalą 
alta sub rupe XV med. Zab 515; Lvd wyeliki.., 
a tak wysoki (excelsus)... iako obrzymowye 
BZ Deut 2, 10; Lvd wyeliki... a wysokey {Mam
Lub 47: wysokye) dlygosci (procerae longitu- 
dinis) ib. 2,21; Ony wzdzalaly tu ołtarze... n a ... 
przigorzy wisokeni (super... collem excelsum) 
BZ III Reg 14,23; Procerior yysze aut dlusze 
(maxima multitudo est et nobis statura procericr 
Deut 1, 28) ca 1470 MamLub 47; Abryptissimas 
nawysze aut naprzykrzsze scaly (super abruptis- 
simas petras I Reg 24, 3) ib. 69; Nad yyssokye 
super eminentes (immolantes paryulos in tor- 
rentibus subter eminentes petras Is 57, 5) 1471 
MamKal 202; Yako nawyssze drzewo (ąuasi 
terebinthus Ecclus 24, 22) roszplodzylam... 
moye czczy M W  102a; <Na g)orze, tho yesth 
na fundamenczie yyssokyem (supra montem 
catholicae fidei) yesth położona... <t)hwardos- 
czy {leg. twardość) vyary krzesczyanyskyei 1484 
Reg 704; Tesch była (sc. Maryja) any barzo 
vyschoka (nec longa nimis), any barzo nyska 
Rozm 20; Czyalo {pro czclo) yey {sc. Maryjej) 
było yyssokye (libera) a nye schyrokye ib. 22; 
Wstąpyl s nym {sc. dyjabeł z Jesusem) na

WYSOKI

yysoką górą (in montem excelsum valde Mat 
4, 8) ib. 197, sim. ib. 366, EwZam 301; 
Nye może szye myasto skrycz na yyszokey górze 
poszadzone (supra montem posita Mat 5, 14) 
Rozm 265; Domy yyszokye stayyczye ib. 522; ~  
(o oczach, de oculis) *szeroko rozwarte, latius 
diducti : Attonitos yyszokye aut gromem srzes- 
nony {leg. zrześniony; attonitos liabes oculos 
Job 15, 12) ca 1470 MamLub 120.

2. *znajdujący się ponad czymś, w górze, 
w górnej części czegoś, ponad otoczeniem, górny, 
superior, celsus, sublimis*: Tunc assumpsit eum 
(sc. Jesum) dyabolus... et statuit super pinna- 
culum, postauil gy na nayissa cąscy {leg. na 
nawyszą część, ZabUPozn 112: na yysokym 
myesczy), templi (Mat 4, 5) XV in. R XXIV 71; 
Warga yiszsza labrum ca 1420 WokTryd nr 352; 
Vczinyl (sc. Salomon) dwye myeseye omuro- 
wane: Beteron wissze (Bethoron superiorem) 
a Beteron nyssze BZ II Par 8,5; *Astrorum 
yyschokich gwyasd (luna... yas castrorum in 
excelsis, in firmamento caeli Ecclus 43, 9) 1471 
MamKal 176; Postawyl gy (sc. lud jego) nad 
wyssoko zyemyo (super excelsam terram Deut 
32, 13) Puł Deut 18; Turres doctores sunt, 
summa gallus in arce, g/. in summitate turris 
na yyszey wyeszy, peryigil est doctor XVp.post. 
PF III 288; Ibat lhus in ciuitatem. Notandum, 
quia quintuplex est ciuitas: interior vnathrz<(n)e, 
exterior yyrzchnye, superior yysze, deterior 
podleysze, inferior nyskye XV p. post. R XXV 
174; Jsze Jan myal skazicz nysch<y> mlin, 
*thory skodzyl yyschemy 1500 ZapWarsz 
nr 1843, sim. ib.; On yem ykaze <sień) yyelyka, 
yslana na yyschey cząsczy (in superiore parte 
domus) Rozm 521; ~  o miejscach świętych, 
de locis sacris: O, quam nobile est istud regnum 
altissimum nawisse (sc. niebo)! XV med. 
GIWroc 78v; Ego in altissimis, w nawyschschych 
*myesczeych, habito (Ecclus 24,7) XV med. 
SKJ V 280; Osztatheczny y nawysszy kor na- 
pelnyla (sc. święta Anna), w kthorem iesth na- 
wyssza boszka chwała M W  94b; Salomon thocz 
yest namocznyeszy k roi..., on szyedzy na 
nawyszych nyebyeszech XV p. post. R XXV 221; 
Vysszych koorow angyolov/ye odpowyedzely 
XV p. post. SlOcc XXXIV 162; Było na vy- 
sschem pyątrze pyekla (in superiori margine 
inferni) yedno myasto, nyeczo mayącz syyatlos- 
czy przeze wschytkey mąky Rozm 395; ~  o miej
scach kultu pogańskiego, de locis sacris petgano- 
rum: Myesczcza, na nychze dzalal wisoke modli 
(in quibus aedificayit excelsa) BZ II Par 33, 19; 
Vyschokye *colicoli poganskye {war. lub.:

I modlebnycze po[n]ganskye) excelsa (aedifica-
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verunt excelsa Topheth Jer 7,31) 1471 Mam- 
Kai 209; ~  prawica wysoka, ramię wysokie, 
ręka wysoka 'siła, moc, potęga, vis, potentia, 
r o b u r Przemenene prawicze twoiey wisokey 
(dexterae excelsi, Puł\ prawyczy wyssokyego) 
FI 76, 10; Gen wywodl Yzrahel z posrzod 
gych w rocze moczney y w ramyenyy wysokem 
(in ... bracchio excelso) FI 135,12, sim. Pul; 
Szczygal gest (sc. farao) syny izrahelskye, alye 
ony biły wiszly w rocze wisokyey (in manu 
excelsa) BZ Ex 14,8; Ręka nasa wyssoka 
(manus nostra excelsa Deut 32, 27), a nye bog 
vczynyl to wszytko Pul Deut 40; ~  (o glosie, 
de voce) *donośny, rozchodzący się daleko, altus, 
clarus : Bodo wolacz slvdzi kosczelni a rzekocz 
kv wszem mozom Israhel wiszokim <głosem> 
(excelsa voce) BZ Deut 27, 14; ~  *cienki, tu 
o kwincie, tj. piątym dźwięku w interwale, acutus, 
hoc loco de ąuinta : Que, gl. sc. angelica, vox... 
in dyapente, gl. alta voce na vyschokem pod- 
nyeszyenyu, sonat 1466 R XXII 26.

3. estojący w jakiejś hierarchii ponad innymi, 
nadrzędny, dignitate superior5: a. (o bogu, de 
deo) 'nikomu nie podległy, nad całym światem 
panujący, wszechmocny, też jako tytuł nadawany 
bogu oraz o atrybutach boga, altissimus, omni- 
p o t e n s Ten tho kroi neba y szeme, genszecz 
gest barszo vyszoky, gegosczy visokoscy... ny- 
gedno stvorzene doszocz go ono ne mosze 
Gn 3 a, sim. ib.; Pacz bodo ymenu gospodna 
naywiszszego (domini altissimi) FI 7, 18, sim. 
Pul; Pacz bodo ymenu gospodnowemu barzo 
wisokemu (nomini domini altissimi, Pul: nay- 
wysszemu) FI 12,6; Bo gospodzin wisoki 
(excelsus, Pul: wyelyky), groźni F146, 2; Wolacz 
bodo ku bogu nawiszszemu (ad deum altissi- 
mum) FI 56, 3, sim. Pul; Kusili so ... boga wisc- 
kego (deum excelsum) FI 77,62, sim. Puk, 
Wysoky pan (excelsus dominus) FI 137, 7, sim. 
Pul, M W  137a; Wysoke (excelsum est Is 12, 5, 
Pul: wyssoke yest) ymo yego FI Is 5; Verbum 
supernurn prodiens nawisschy syn boży 1444 
R XXIII 307; Blogoslawyon Abram bogu na- 
wisszemu (deo excelso) BZ Gen 14, 19; Gdzye 
sza yyrzchnya yedna[n]ya z nyszkym: vyszokye 
bosthwo y z nyskym czlowyekyem Naw 115; 
Czyebe, navyszy boże, w troyczy gyedyny, 
wszelkye sthvorzenye wszyva XV p. post. Mac- 
Dod 102; ~  Ti ies gospodzyn naywyszszy nade 
wszo zemo (tu dominus altissimus super omnem 
terram) Fl 96, 10, sim. Pul; Gospodzin w Syon 
weliky y wiszszy (Pul: wyssoky) nade wszemi 
ludźmi (excelsus super omnes populos) Fl 98, 2; 
~  'bóg, deus’ : Pogrzmal iest z neba gospodzin 
y wszech naywiszszi (altissimus) dal iest glos

Fl 17,15, sim. Pul; Miloserdze naywisszego 
(altissimi, Pul: nawysszego, sim. ib. 90, 1) ne 
bodze poruszono Fl 20, 7, sim. ib. 90, 1; Oswocil 
iest przebitek swoy nawiszszy (altissimus, Pul- 
wszech wysszy) Fl 45, 4; W gnewe rozdrasznali 
so wisokego (excelsum) Fl 11 ,20, sim. Pul\ 
Bogowe iescze y sinowe wisokego (filii excelsi) 
Fl 81,6, sim. Pul; Ty sam naywiszszi (altissimus, 
Pul: nawysszy) na wszey zemy Fl 82,17; On zalo- 
szil io (sc. Syjon), nawiszszi (altissimus, Pul: 
naywysszy) Fl 86,5, sim. M W  40a; Rado 
nawyszszego (altissimi, Pul: naywysszego) rosz- 
drasznyly Fl 106, 11; Dobrze yest... spyewacz 
ymyenyu twemu, wyssoky (altissime, Fl: wiso- 
cze)! Pul 91, 1.

b. (o człowieku, też o Jezusie, aniołach i świę
tych, de homine, etiam de Christo, angelis, san- 
ctis) 'godny czci, mający szczególne uprawnienia, 
dignus, illustris, magnus, superus : Sacrificium... ,  
quod tibi obtulit summus sacerdos tuus nawyszy 
(Msza VIII: navyszszy, I. VII: napyrszy, IV: na- 
pyrzwy, III.: nawonczszy) kapłan thwoy, Melchi- 
sedech 1446—7 Msza XIV s. 184, sim. VI; Ten 
tho sząndza bądzely przemozon przes stroną 
pothąpyoną..., zaszą gey lvpyeze... wsząthe... 
wroczycz yma, ysz do wyszszego sząndzey (ad 
superiorem) oth fałszywego wyrzeknyenya gest 
othvolala Sul 55; Vstawyenye przes... Wlodzy- 
slawa, króla polskego y nawyszszego ksządza 
(per... summum pi incipem) litewskego... wywo
łane Sul 72, sim. ib. 74; Biskvp, to iest kapłan 
nawisszy (sacerdos maximus), myedzi braczo 
swoyo bodze BZ Lev 21, 10; Burgrauius, id est 
supremus castellanus nawyszschy sadza grodzsky 
prawa wysokyego OrtCel 2, sim. OrtZab 527; 
Raczcze mogą... vczynycz w szwem myeszczye 
pospolythy wyelkyerz... besz woley szwego 
wyszego (OrtOssol 74,3: wyszszego) paną 
(absąue sui superioris domini scitu) OrtOssol 
74, 4; Iudice, dirige libram iudicii, gl. id est 
decreti, nec flectat amor... ,  nec moueat stabilis, 
gl. constantis yyschokyego, persone, gl. id est 
hominis, accepcio mentem, gl. sc. tuam 1466 
RRp XXII 12; Angelskemu krolyowi poymy 
pospołu, Michała wielbiacz nawisszego M W  
107b; Swianti Michale,... swiąti Rafaele, na
wiszszi posłowie! M W  127b; Yesu Xpe, thy 
yyschy kaplanye (summę sacerdos) y pyrwy 
byskupye! Naw 103; Gdzye thy szam yesz 
wyschy kaplan[ye] y nawyscha offyara Naw 
115; Est princeps symmus, nawyszy kroi, 
ad queque negocia nvmmus (sc. obolus) XV 
p. post. PFRp III 289, sim. ib.; Primas dicitur 
primus in populo nayyschy panycz ca 1500 
Er z  50; Prothonotarius nayyszy pyszarz ib.;
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Panno łaskawa,... w nyebye iestesz navyssza! 
ca 1500 PamLit XXVIII 306; Mymo to yescze 
*votpyenye myedzy navyschemy doctory vyary 
krzesczyanskye (inter summos et catholicos 
doctores) Rozm 205; Tedy yeden..., yen byl 
starszy, bo byl byskupem navysschem (cum 
esset pontifex Jo 11, 49), ten rzeki tako ib. 588; 
Yeden sługa yyschego byskupa... dal vyelyky 
polyczek Iesucristoyy (Jo 18,22) ib. 682, sim. 
ib. 242. 645. 660, etc.; A tho przeto moyyl, yze 
yyedzyal, yz gy przez zasroscz yąly yysschy ca- 
plany (summi sacerdotes Marc 15, 10) ib. 809; ~  
Wyeszmyely woyth wyną nyesprawnye..., tedy 
ma szye nayn zalowacz przed sandzą wyschym 
nad nym (coram superiori iudice, OrtMac 63: 
czo gyest wyszy nad nym) OrtOssol 51,4, sim. 
ib. 52, 1; — Gdi nyekthorzy... k naszemy sąndy 
pozwaany biwayą, myanvyą pani y ktcrekolye 
gych yiszee (ąuoslibet ipsorum superiores) za- 
choczczyamy Sul 28; Owa pan... yczini czo 
yisszego wszech narodow (excelsiorem cunctis 
gentibus) BZ Deut 26, 19; ~  Vczini czo pan bog 
twoy yisszego nad wszistki lvdzi (excelsiorem 
cunctis gentibus) BZ Deut 28, 1; ~  Quod inferi, 
nysszy, quod super i, yysszy, expectant 1456 Zab- 
UPozn 101; Martinus... placuit deo... per fideli- 
tatem respectu superiorum, yiszszich, per pieta- 
tem respectu coequalium 1461—7 Serm 323 r; 
Kroi Dayyd... vstavyl cztyrzy a *dyanasczye 
popow y yednego yyschem myedzy ymy Rozm 
666; ~  wysoki rodzaj, rod *ród arystokratyczny, 
gens nobiliSy illustris9: Heduigis tenera preclara 
stirpe, s wyszokyego rodzayy, creata XV p. pr. 
R XVI 336; Byl wyszokyego rody (sc. Eufami- 
jan) Aleksy w. 27.

c. (na)wysze prawo, wyszy sąd *sąd stojący 
wyżej w hierarchii sądów, iudicium ąuoddam 
superius5: Adiudicauimus ius supremum ylg. 
wissze prawo 1406 KodWP V 94; Si non exsol- 
verit (sc. Nicolaus), extunc Elia Iudeus submisit 
se domino palatino in superius ius al. na vische 
prawo 1445 AGZ XIV 178; Bannum regium 
zapowyedz królewska ssądv gayonego..., uel 
dicitur edictum iudicium vlg. przykazany sad 
wyschschego prawa OrtCel 2; Strofugely kto 
ortel w szand<zi>e, to ma woyth... popyszacz 
y ortela tego szyą dowyedacz w wyszym (Ort
Mac 66: w wyszem) prawye OrtOssol 53,3; 
Gdy bandze ortel layan a swano szye na wyszye 
prawo (ad superius iudicium, OrtMac 67: do 
wyszego prawa) ib. 54, 3, sim. ib., sim. ib. 54, 2, 
OrtMac 61, etc.; Tho poleczył (sc. ten czło
wiek)... szwemv opyekaldnykowy... opowye- 
dacz przed wyszym wyłożonym gayonym szan- 
dem OrtOssol 63,4, sim. OrtMac 83; Mogą

ortel layacz a czyagnącz szye do thego wyszego 
(OrtMac 98: wyszszego) prawa (ad superius 
ius municipale) OrtOssol 72,3, sim. ib. 71,1.
54,3. 59,4, etc.; Comes grabya vel voyth 
wyssego prawa OrtZab 528; Raphael... subscri- 
bit se sibi sub sua bona... et pod yyssze prawo 
1464 KsNWarsz I nr 627, sim. 1468 AGZ 
XIII 580, 1470 AGZ XVII 28; Sub bulla et alto 
pod nayyschym prayem ca 1500 Erz 50; ~  wy
szy stolec 'sąd wyższej instancji, iudicium supe- 
rius’: Poszthawyl (sć. cesarz rzymski) byszkypa 
ky duchownemu praw (leg. prawu) <i sąd 
świecki), a czy maya bycz wyszy stholecz thym 
zyemyam (hi i sedes deberent esse terris), czo 
gych on na krze<ś)czyyanszka wyarą nawroczyl 
OrtMac 43; Ten ma naydz gyny ortel y szlacz 
szye s thym ortelem... ku wyszemu stolczy 
(ad scamnum superiorem) OrtOssol 54, 2, sim. 
OrtMac 61, Dział 2. 3.

d. (o miejscu, de loco) *zaszczytny, honorificus, 
honorabilis \ Górze yam Żydom, yze mylyyye- 
czye pyrwsche a yysche stolcze (primas cathedras 
Luc 11,43) v synagogach Rozm 306; Przykład 
o tern, yze nykt ny ma sobye ządacz yyschego 
myescza, kyedy bądzye na godzyech ib. 380; 
Iesus obezryavschy szye, yako sobye czy 
yst[z]ny lyczemyernyczy yybraly yyssche myescza 
(primos accubitus Luc 14, 7) nad yny lud, począł 
moyycz ib.; Kyedy bądzyesch proschon na 
syaczbą, nye szyaday na yyssche myescze (non 
discumbas in primo loco Luc 14, 8) ib.; Mylyyą 
yysche szyedzenya (primos recubitus Mat 23, 6) 
na vyeczer<z)ach ib. 417; Nye zapoyyeda myły 
Kristus, bychmy szye zvaly mystrzmy... any 
tez navky na katedrze navczacz, czysch na 
yyschokyem stolczy nad lyydzmy szyedzącz 
ib. 418; ~  o atrybucie władzy, de signo pote- 
statis: A t(rz)ece gy uidal Ezechiel na uiso- 
kem stoicy sedocego Kśw dv 17; Navissa 
stoliczia sublimia solia (III Reg 1,37) 1471 
MamKal 78; Bo swe (leg. z swe) boskye rady 
od svego yyschego stolcza krolevskyego 
chczyal sye nam <zesłać) wschechmogącze slovo 
Rozm 44; ~  o zaszczytach, dostojeństwach zwią
zanych z  piastowanym urzędem, władzą, de hono- 
ribus ad dignitatem, potestatem aliąuam pertinen- 
tibus: Hec bestia... in Illl-orcapita sediyiderit, 
que sunt affectacio libertatis..., affectacio digni- 
tatis <ż)adzo (leg. żądza) povissenya, yysokego 
*stolcz0 1461—7 Serm 151 v; Bo kv yyschemy 
stolczy (ad summam yirtutum) nye moczą, alye 
smyarą <jest podobno) przydz Rozm 559.

e. (o czasie, de tempore) *ważny, gravis, 
magnus : Hec est dies magnus, dei dies summus 
nawysszy XV p. post. GIDom 81; Sobota du-
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chovna yest rzeczona [yest] vtora pyrwa, czusz 
vyssa nyszey (id est superius inferiore), toczusz 
zakonney sobothy Rozm 324.

f. wysza moc 'zwierzchność, auctoritas : Nye 
myalby moczy nyycdney przcczyv mnye, bycz 
nye była dana od yysschey moczy (nisi tibi 
datum esset desuper Jo 19, 11), czvsch od czc- 
szarza albo od boga Rozm 846.

4. 'znaczny pod względem ilości, rozmiarów, 
natężenia, magnus, grandis, amplus : Yako Jan 
swe se<s)trze Jutcze... ne dal pysacz listw na 
p0cz grziwen na wiszy piat 1403 Kai nr 104; 
Iacosmi vissego posagv Dzychne... ne roczili, 
nis iaco Katherzine 1405 Pyzdr nr 263; Kaszdy 
wyszschy dług (in maiori yero pecuniae ąuanti- 
tate, Sul 65: w wyączszey wyelkosczy pyenya- 
dzy) na to samotrzecz ma przysyądz swey spra- 
wiedlywcsczy Dział 52; ~  w określeniach pojęć 
oderwanych: Zwiastuio... mocz twoio y spra- 
wedlncscz twoio, bosze, asz w wisoke (Pul: do 
wyssokich), iesz ies vczinil, welicosci (usąue in 
altissima, quae fecisti, magnalia) FI 70,21; 
Dicitur autem frater domini propter prerogati- 
vam, prze osobnocz, et excellenciam, prz<e) 
nawyssze, sanctitatis XV med. GIWroc 33v; 
Apparebunt Stelle, quasi cadent in terram... 
Et hec omnia erunt velud nunccii nuncciantes 
intollerabilcm vindictam na nawysso pomsta 
ib. 101 v; Vyszokaslachetnosczexcellens nobilitas 
XV med. R XXV 153; Cecidit ab excellenti 
potestate, sz wyszokyey, ad ignobilitatem w nye- 
szlachethnoscz/6.; Sed medelectat huius virginis 
laus et dignitas excelsa visoka XV med. SKJ 
V 276; Dum hec gloriosa virgo tam in sublimi, 
wysokyey (leg. w wysokiej), dignitate in mundum 
venit ib. 277; Supereminentem nawyszey 
laszky... aut nayyączey szą vkaza!em (flecto 
genua mea ad patrem... Tesu Christi. . . ,  ut possi- 
tis... scire etiam supereminentem scientiae cari- 
tatem Christi Eph 3, 19) ca 1470 MamLub 287; 
Anno szwyatha, przesz pledu thwego thak wy- 
szokye podnyeszenye vprosz nam laszkawe 
wysluchanye! M W  88b; Psalm Dawydow, yen 
spyewal bogu Chusi, to yest za wzyawyenye 
wyssokyego mylczenya syna Gemini (pro mani- 
festatione silentii filii Gemini) Pul 7 arg.; Pokazy 
my v mogym konyczv nawyszscha vczyecha 
dvschy mey Naw 67.

5. *wyróżniający się, wzniosły, wspaniały, do
skonały, excellens, eximius, praestans : Tamo 
Beniamin iunoszka w misly wisokey (in mentis 
excessu,Pw/: wmyslye, leg. w umyśle, ychwaczo- 
nym) FI 61,29 ; Primo tangitur excellens, 
nawyssza, materia nostri salyatoris XV med. 
GIWroc 19r; Alii Iohannem Baptistam propter

cminenciam vite proprie prze yyssokego sy- 
wotha ib. 55v; Doctorum flos eximius, nawyssy, 
Ieronimus ib. 57 r; Virginitas est purpura regalis, 
qua si quis indutus fuerit, eminencior, wysszy, 
erit ib. 97r; Putabam... estimativam, gl. eminen- 
tem wiszokemu, preclaram ad racionis regulam, 
gl. ad directionem ku rządu, plus te ceteris 
animantibus accessisse XV med. RRp XXIII 
280; Noe bil mosz sprawyedlywi a wisszy 
(perfectus fuit) nade wszitko swe pokolenye 
BZ Gen 6, 9; Wisokim rozumem (ingenti- 
que studio) obmiszlycz mami, bi geno pokolenye 
s Israhela nye bilo zagładzono BZ Jud 21,17; 
Ex augusto [w] sz wysokyego (ex augusto de- 
posuit imperio II Par 15, 16) ca 1470 Mam
Lub 96; Szyercze szliachethne a wyszokye (cor 
nobile et altum) nye pytha o wczynczech... 
nyewyesczych XV p. post. R I s. XLIII.

6. *wyniosły, pyszny, superbus, gloriosus': Ne 
wspladzaycze molwycz *wysokych (Pul: wy- 
ssoke) rzeczy pcchwalayocz se (nolite multiplicare 
loqui sublimia, gloriantes I Reg 2, 3) FI Ann 4; 
Slugy vysokyey mysszly odbancz (famulum alti 
et elati cordis repellc) gyako nyeprzyaczela XV 
p. post. R I s. XLV; ~  Bo wysoky pan a sme- 
rna ogląda, a wysoka (alta) od daleka znage 
FI 137, 7, sim. Pul.

7. wyszy * wcześniej wymieniony, prius dictus ; 
Yakosz thy myal sze mna posadzycz yednacze 
w pyathek przeth Syyatha Troycza... podia 
\ysych kxyąk 1480 ZapWarsz nr 1507, sim. 1481 
ib. nr 1470; Jakom ya sedzyal na occzisnye swey 
Wyerzvchovye (leg. w Wierzuchowie) thego 
czasy, kyedym byl dzelczą myedzi Sczepanem 
y Michałem s Pyelaskoya podlyk yyschey skazny 
y rothy 1496 ib. nr 1667; ~  Ysz ^oczcecz 
baczącz yyszsze (superiora adyertens), czso gemy 
synowye przes w[d]zącze gimyenya yczynyly, 
gim nye thbal any chczal dopomocz Sul 75.

Wysoko fo r m y : comparat. wysze 1402 Rt- 
Kon nr 136, 1403 RtGn nr 143, 1412 JA VI 214, 
etc., Rozm 157;wyszej 1400 HubeZb 78, 1402 
JA VI 205, 1403 KsMaz I nr 360, etc. etc.

Superlat. nawysze Rozm 113.
W wykazie form przyjęto umownie postać 

z  -sz-, ponieważ grafika nie zawsze pozwala na 
rozróżnienie form z  -sz- i -szsz-.

Z naczen ia: 1. (o odległości w pionie, de alti- 
tudine) * daleko (mierząc od podstawy), w górze, 
alte, excelse, sublimiter*: Pan bog wasz, on gest 
bog na nyebye yiszoko (in caelo sursum), a na 
zemi nisko BZ Jos 2,11; Aquila celerius et 
celsius, prodzey a yisschey, uolat pre aliis auibus 
1461—7 Serm 150r; Bo ty yes, boże, nadzyeya 
moya, wyssoko polozyl yes ytok twoy (altissi-
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miim posuisti refugium tuum, FI: wisoki... vtck 
moy) Pul 90, 9; Naszlothschy Jesu Cristc, gdzye 
ya mam czyebye przyyancz, athyszmy vyszoko, 
a ya vyelmy nyszko Naw 124; Bo y (leg. ji 'go\ 
sc. Krystusa) tako tvardo y tako yyssoko v słupa 
wyązaly Rozm 818; Zvyązavschy yemv (sc. Jesu
sowi) tako tvardo rącze y yyązaly za schyyą 
barzo yyszoko ku slupovy ib. 820; ~  o okazywa
niu pychy, buty, translate de arrogantia, superbicl: 
In alta wyszoko (palpebrae eius in alta surre- 
ctae Proy 30, 13) ca 1470 MamLub 141; Nye 
wznaszaycze wyssoko (in altum FI: w wiso- 
coscz) rogu wasszego Pul 74,5; ~  w błędnym 
przekładzie dwuznacznego łac. in altum 'wysoko5 
ram. *głęboko9: In altum defixi wyszoko (war. 
/ca/.: na yyschokoscz; verba sapientium... quasi 
clavi in altum defixi Eccles 12, 11) ca 1470 
MamLub 145; ~  wyszej: a. 'ku górze, wzwyż, sur- 
sum : Jako Mikolay poraszyl pogrodek podług 
panskego skazana..., a potem viszey ne wsno- 
szyl 1413 RtKon nr 323; Jsze kxacz Mycolay... 
nye podnosi [y] pogrodek v młyna w Troya- 
nowe... wyschey y ne zatopyl młyna Woynowo 
1434 Pozn nr 1444, sim. 1424 ib. nr 1179, 1428 
ib. nr 1281. 1282; ~  z  gen.: Eze Potrek po ros- 
dzelenu potnosl wiszey grobley 1402 JA VI 
205; ~  b. (o wcześniejszym, poprzedzającym
miejscu w tekście pisanym a. mówionym, de loco 
praecedente in textu dieto vel scripto) 'poprzed
nio, już, supra, prius, iam : Tho tesz stogy s pełna 
położono wyszszey poth rvbriką o ... sgwalczenyy 
dzewky Sul 67, sim. ib., sim. 1473 ZapWarsz 
nr 1425; Vstawyamy, aby oczecz zywącz mógł 
dzeczem swogim... ystawycz pewne opyekadl- 
nyky... asz do lath wyszszey rzeczonych (usque 
ad annos superius allegatos) Suł 75, sim. 1474 
Zab 540; Latha, dnya i myeszcza yischey pyssa- 
nich (quibus supra) ystawyami Suł 101; Yakom 
ya nye raczyła wyssey dwunaczcze scotha, yakom 
wisschey posnala, Czyborowy 1466 ZapWarsz 
nr 1266; Tako *abi przes wszitko yuz wiszey 
rzeczono iest (sicut iam supra dictum est Ath 25, 
FI i Pul: yakosz wszytko yvsz przepowedzano 
gest), abi troycza w gednosczi... czczona bil[l]a 
M W  111 b ; ~  ~  wyszej sieść, posadzić się, sieść 
wyszej, siedzieć nawysze 'zając, zajmować (naj)- 
godniejsze miejsce, superiorem (summum) locum 
occupare9: Chcze szo sam poszadzycz wyszey 
Slota w. 41; Gest mnogy vbogy pan... ,  ten ma 
s prawem wyszey szescz, ma nan kaszdy wloszycz 
czescz ib. w . 50; Czeszarz... kazał, aby Gayvs 
gegosz byl czeszarz vzyąl sobye za syna, ten szye- 
dzyal nayyssze Rozm 113; (Siądź nananiższym 
mieścu), aby przyschedwschy ten, który czye 
vezval y rzekł tobye: Przyaczyelyy, szyądz

yysschey (ascende superius Luc 14, 10), tedy 
tobye czescz bądzye przede wschytkymy go- 
dąyączymy (leg. godującymi) *pospuly ib. 381.

2. (a odległości w poziomie, de longitudine) 
wyszej 'dalej od czegoś, za czymś, longius ab 
aliąua re : Czszo Surcowsczy copcze sypały..., 
tych szą ne szypaly yyszey (ib. nr 681: wyszszey) 
zayasdu 1418 Kościan nr 680, sim. 1428 Kai 
nr 1016; Esz Krzeslaw... posyekl gwałtem tako 
vele, iako schesznacze pocosow wyschey graniczę 
1418 TPaw YII nr 592; Incipiens... superius al. 
*wyzey Lyssey Góry vsque ad Wyslam 1419 
MMAe VIII 452; Yako kzandz Maczek..., pan 
Sczibor y Woyczech zachowały y gyoly wodo 
wyszey, nysz gednacze s prawa dany znamyo 
*ystanawili 1428 Kał nr 725; Superius al. wyszey 
eisdem ortulaneis iacentibus 1429 AGZ V 60; 
Dominus abbas... medium fluvium habebit 
superius pali al. wyszey pala (1464) BenLub 300; 
Marcissius... czworo staianye na ploskow (pro 
ploskoch?) a viszey stayanko za zapustka... 
obligauit 1477 SKJ III 333.

3. (o wartościach głównie materialnych, ilości 
czegoś, de pretio, ąuantitate) wysze(j) 'więcej, 
ponad coś, oprócz czegoś, plus, ultra, abundan- 
tius9: a. o majątku ruchomym i nieruchomym, 
wyjątkowo o stanie, postępowaniu, de bonis 
mobilibus et immobilibus, interdum de statu, 
agendo: aa. z gen.: Eze Micolay viszey tego srzeba 
zastawney roley ne orał giney roley 1400 Hube- 
Zb 78; Tedy maya (sc. dzieci) pyrwey wszancz, 
czo gym dal (sc. ociec), a czo wyszey tego zo- 
stanye (quod superius manet), s thym gymyenym 
mayą szye dzelycz rowno OrtOssol 45, 4, sim. 
Ort Mac 54; Non plus teneo..., quod esset 
ultra literam dotalicii mei al. czo by było vyssey 
lystu yyennego mego 1476 AGZ XV 480; ~  Iaco 
czso pan Voczech... ranczil... za posak panu 
Vanczenczewi, to mu wsitko zaplaczono, a wan- 
czey mu tego wisey ne winowath 1413 Pozn 
nr 891; ~  To czvoro przyrodzenye albo elementa 
nygdy nye panovaly v myłem panye... Vschytko, 
czokoly v nyem było vysze przyrodzenya (rese- 
cabant omnia superflua naturae), to sza swa mo
czą przemagaly Rozm 157; Tako badz vassa mo- 
va: Gest, tako yesth, nye, nye yesth tako, a czo- 
kolyye bądzye yyschey tego (quod autem his 
abundantius est Mat 5, 37), tocz yest od złego 
ducha ib. 269; ~  bb. bez gen.: Jako to soltistwo 
staromesezske... dzirszy stara (leg. z stara) 
korzenya, iako dawno dzirszano, niezsz wysschey 
ani niszey 1418 TPaw VII nr 314; Gwar szye 
stal, słowie aby wyączey albo wyszey [nye] nye 
zalowan (pro żałował) OrtOssol 62, 1, sim. Ort- 
Mac 80; ~  cc. wyszej (...), niź(li): Yz Pyotr...
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ne trzima tamo wiszey przidzalkow, niszly tho, 
czszo ykupil 1418 Kościan nr 721, sim. 1424 ib. 
nr 1079; Jsze Helska... vinosla s domu Potra- 
szewego swoy poszak y wyssey nisz poszag 1421 
ib. nr 1205; Jacom ya o than krziwdą oth Mico- 
laya wstał, esze my yyssey kasal robicz, nysem 
mai umową 1426 TymProc 311, sim. 1426 AKPr 
VIIIa 47; Tesz nye mayv nykogo wiszey zaia- 
czycz (altius compellere), nyszly zacz stoy[ą] 
OrtOssol 45,4, sim. ib. 14,4, OrtMac 54; ~  
(nic) wysze(j) (...), jano, jedno: Iakosm Stesz- 
cowi iego ymena przes p<r>awa ne pobrał, 
a wische nyszadnego vszitku ne ma(m), iedno 
czo prawo mne przicazalo 1402 RtKon nr 136; 
Yaco pan Wyssak nicz wyssę {Kai nr 757, 
Kościan nr 596. 1245: wysszey) nye dzersi 
w Koczvgach, yedno to, czsso l.yst pomawya
1424 Kościan nr 1078; Jaco czo byl wsal swą 
{leg. z swą) zoną odzena..., tego on ne sdzyl 
wyschey, yedno czo szą yego zona zedrala 1427 
Pozn nr 1241; Jszem ya ne podoral wischey 
roi Bascheyi, yedno to {pro to), czo mi scha 
dzalem dostało 1432 ib. nr 1411; Yakom thobe 
nye ranczyl wysszeg, yedno za tho i za thy 
rzeczy, czsz<o> w domu zostały 1433 Pyzdr 
nr 1052; Jako ya nye posadla czasthky nyegdy 
Maczeyovey... any dzyrsza yysey yano podluk 
vyan[y]a szvego 1480 ZapWarsz nr 1488.

b. o pieniądzach i liczonych przedmiotach, de 
pecunia et rebus numerandis: aa. z  gen.: Jacom 
ya wyssę nye wząl pyanczy grzywen, kedim prze- 
dal Materne połowiczą Cranska, anym wisse 
my<a>l wsdacz, yedno yaco pirzwa smowa bila
1425 Kościan nr 1131; Jaco *czssą na myą żało
wał Maczek... o *dąmpby y o brzosty wyssey 
pyąnczynascze *dąmpbow, o thy mą nye po
zwano, asz latha mynąly 1428 ib. nr 1315; 
Ho czo na mya schalovala Anna... wysschey 
kopy zalogy..., ho wschythco nye ssnam 1462 
ZapWarsz nr 1155; Yakom ya nye raczyła 
wyssey dwunaszcze scotha, yakom wisschey po- 
snala, Czy borowy 1466 ib. nr 1266; ~  Jaco nad 
wyznanye Jana... na Pyotrowicze moy oczecz 
dal wyssę L marcas in latis (sc. grossis) 1424 
Kościan nr 1244, sim. ib. nr 1077; ~  bb. bez gen.: 
Yaco tho dzedzina..., gochs {leg. jąź) mi gest 
Szemotha szastauil we *trzedzesta grziwen, tho 
mi gest Thomislaw szastauil w szeszczy grziwen 
vysze 1403 RtGn nr 143; Iaco Smichna ne wzanla 
srzebcza za tą dzesancz grziwen, czso wyszey 
gynim dzewkam dal za posag 1416 Pyzdr nr 473; 
Jaco Nicolaus... exemit zastawą in XXX marcis 
a nye wyssę 1424 Kościan nr 1248, sim. ib. 
nr 1087; ~  cc. wyszej nad coś: Jacom wydal 
nath to dzeczyczstwo dzeszancz grziwen

y pancz grziwen Wcczechowy wysszey nath tą 
szesczdzezand y pyąncz grziwen 1427 Kościan 
nr 1287; ~  wysze(j)..., je(d)no: lako Hanka 
ne wszanla visszey dzeuanczinacz<ie) grziuen, 
gedno tele, gele sostri vszanli 1407 RtGn nr 171; 
Iaco Micolay ne ranczil wyssze Wanczcze, yedno 
sza dzeszancz grz<y)ven 1415 Kai nr 486; 
O ctore na mo wsdanye dzedzini Macey żało
w ał..., tego ya wyszey ne ranczyl, yeno iako 
posual {pro posnął ?) 1427 ZapWarsz nr 218a; 
~  wyszej (...), niż(li): Isze Voczech widal dwe 
grziwne na to zastawo wiszey nisz to, czso mu 
Paweł pozual {pro poznał ?) 1411 Pyzdr nr 326; 
Jacom na Andrachu ne wszol dwudzcsztu 
y pyanczy grziwen za Czicowo wyszszey, niszly 
jako bil pan Niczck kupił 1418 Kościan nr 687, 
sim. ib. nr 713,1435Pozn nr 1459,1457 ZapWarsz 
nr 1070; ~  Jszem dal wyanczey wischey
pyanczdzezanth grziwen, nysly my wysnano, 
jaco starosczin lyst omawya 1435 Pozn nr 1457.

c. wyszej... prawa 'więcej niż wymaga prawo, 
plus quam ius exigiti : O ctoran *czanszan 
Grzegorzs na myan zalowal, they ya nye ranczil 
yisszey zemskego prawa 1429 ZapWarsz nr 254.

4. (o czasie, de tempore) wyszej * dłużej, ponad, 
przeszło, longius, ultra, plus ąuam : a. z gen.: 
Iacom ya ne dzirsal Stascowa bidla wiszey 
godzini 1403 KsMaz I nr 360; Jaco Wancencz... 
cupil Welke Orle y wytrzimal spokog[e]ne 
wysszey trzidzesczy lath 1409 Pozn nr 669, 
sim. 1406 HubeZb 113, 1419 Pozn nr 973; Eze 
Sczepanow oczecz vmarl vissey dzessanczy lath 
1426 KsMaz II nr 2137; Kandim szetl i vca- 
zal, tandi gest mog dzal i dzirszo tho wiszeg 
trzech lath w pocogv ib. nr 2523, sim. 1424 
Kai nr 991, 1427 ZapWarsz nr 2754, etc.; 
Thady, kandym schedl. . . ,  thady yesth mogę a po 
zasthawach chodzylo wyschey trzidzesczy laath 
pothla vphali zemye 1469 ZapWarsz nr 2934; ~  
b.wyszej, niż: Yako Jan woszil yisszey, nysz 
gego rok bil, a nye s swego wcupu 1428 Kai 
nr 1002.

5. wyszej mieć, ważyć *więcej poważać, cenić, 
przedkładać (kogoś nad kogoś), woleć, pluris 
facere, maile, anteponere : Nye bodze mocz 
{sc. otciec) yczinicz syna miley pirworodzonim 
a vissey myecz (praeferre), niszli syna nyemiley 
BZ  Deut 21, 16; Ecce hec mulier nondum 
accepit responsionem, ne forte dicatis, quia 
vobis preposui Chananeos zebich sobye wysszey 
wazil pogany ca 1500 GIKazB I 41.

Wysokość fo rm y: n. sg. wysokość ca 1428 
PF  I 490, ca 1430 GIKazB II 29, 1464 — 7 
Serm 278v, etc.; ~  g. sg. wysokości Gn 3a, 
FI i Pul 11,9. 17, 19. 55, 3, etc.; ~  d. sg. wyso
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kości Gn 2a, XV in. GIKazB II 100; ~  ac. sg. 
wysokość Gn gl. 120a, FI 68, 3. 74, 5, etc.; ~  
v. sg. wysokość 1413—4 JA XIV 503; ~  i. sg. 
wysokością 1436 R XXIII 277; ~  l. sg. (na) 
wysokości Gn 1 a, FI 92, 6, i7/ i Pul 71, 16, c/c.; ~  
n. pl. wysokości FI i Pul 41, 10. 94, 5; ~  ac. pl. 
wysokości BZ Lev 26,30, M W  88b. 108a; ~  
1. pl. (na) wysokościach FI 17,36, BZ III 
Reg 22, 44, Pul 92, 6.

Z n a czen ia : 1. 'wymiar określający odległość 
w pionie, odległość między podstawą a wierzchoł
kiem obiektu, altitudo, excelsitas : Vdzelal
(sc. Beseleel) y steol. . na ssyrzoo lokyeczmyal, 
wisokoszcz (/eg. w wysokość, in altitudine) 
poltora lokczya BZ Ex 37, 10; Tercio, quia 
distanciam, wissokoscz, que est a terra in celum, 
quasi momento pcrtransiit XV p. post. Gl- 
Dom 60; ~  *wysoka fala , unda alt a : Wszistky 
wisocosci twe (omnia excelsa tua) y plinene 
twoie na mo so szły FI 41, 10, s/m. Pk/; ~  ~  na 
wysokość podnieść, podnieść, wznaszać w wy
sokość *unieść, unosić w górę, sursum tollere \ 
Iozve nye skvrczil gest roky, yosz gest na viszo- 
koscz (in sublime) podnyosl, dzerzo scyt RZ 
Jos 8, 26; ~  o okazywaniu pychy, dearro-
gantia, superbia: Nechaycze wznaszacz w wiso- 
coscz (in altum, Pw/: wyssoko) rogu waszego 
FI 74, 5; Przecyw komvsz podnyosl glos swoy 
a podnyoslesz [głosu] w wisokoscz oczv swu 
(elevasti in excelsum oculos tuos)? BZ IV 
Reg 19, 22; ~  ~  przenośnie o wielkim natężeniu 
właściwości, trdnslate de magna vi proprietatum: 
Napiruecz gestcy ono (sc. wiesiele) ku vyszo- 
koszczy bilo velike pres to, isczy gest ono od 
szeme asz do neba bilo doszoglo Gn 2a; 
O nyewymowna dobroscz, o ...  dostogna dlu- 
goscz, syrokoscz, yysokoscz y globokoscz *my- 
loszerdze boszkego! 1413—4 JA XIV 503; 
Vt possitis comprehendere cum omnibus sanctis, 
que sit latitudo, longitudo, sublimitas, wysso- 
koscz, et profundum (sc. caritatis Christi, 
Eph 3, 18) XV med. SKJ I 114; — ~  wysokość 
dnia *pora, gdy słońce znajduje się w zenicie, 
zarazem (według ówczesnych pojęć) pora nie
bezpieczna, momentum temporis, quo sol est in 
zenith, quod maxune periculosum credebatur*: 
Od wisocosci dna (ab altitudine diei) bacz se 
bod o FI 55, 3, sim. Pul; ~  ~  w błędnym prze
kładzie dwuznacznego łac. altitudo 'wysokość3 
zam. 'głębokość, głębina3 oraz in altum 'wysoko3 
zam. 'głęboko3 \ Prziszedl iesm na wysocoscz 
(Pul: na glębokoszcz) morza (in altitudinem 
maris) a potop pogroził ine (pro me) FI 68, 3; 
Na yyschokoscz in altum (war. lub.: in altum 
defixi wyszoko; verba sapientium sicut stimuli
S ło w n ik  s ta ro p o lsk i X

ct quasi clavi in altum dcfixi Eccles 12, 11) 
1471 MamKal 145.

2. 'wzgórze, wzniesienie, collis, mons3: Iensze 
swirzchowal nogi moie iaco ielcnow y na wiso- 
kosczach (Pul: na wyssokoszczy) postawaio me 
(leg. postawiaj? mie, super excelsa statuens me) 
FI 17,36; Sadocha kapłana a bracyo gego 
kapłani ystauil przed stanem boszim na wiso- 
koscy (in excelso), gen bil w Gabaonye BZ I 
Par 16, 39; Ciyitas Christi Beethleem est ecclesia 
militans..., sed proprie arx Syon, hoc est illa 
eminencia, wyschokoscz, localis 1464— 7 Serm 
278v; Gloszem mem wolałem do pana boga 
mego, wysłuchał mye z wyszokoszczy bosthwa 
szwego (de monte sancto suo Psal 3, 5, FI i Pul: 
s gori swotey swoiey) M W  lOOa; ~  o miejscach 
kultu pogańskiego, de locis cultus paganorum: 
Skazo yiszokosczi (excelsa) wasze a modli wasze 
BZ Lev 26, 30; Gornich módl nye zatracyl, 
bo gescze lyyd... palyl obyati na wisokoscyach 
(in excelsis) BZ III Reg 22,44; ~  'górska 
twierdza, arx, castellum montanum : Baza, kroi 
israhelski, wziaw (leg. wzjaw 'wjechawszy5) do 
zemye ludowi y dzalal wisokoscz (aedificavit 
Rama), abi nye mogl nygeden any schodzicz, 
any *wichodzicz s stroni Azowi, krolya iudz- 
skego BZ III Reg 15,17; Odnoszily kamyenye 
wisokoscy (tulerunt lapides de Rama) y drze- 
wye, gymysz bil dzalal Baza $ .1 5 ,2 2 ;  Na 
wisokoszczy in Rama (vox in Rama audita est 
Mat 2, 18) ca 1470 MamLub 260.

3. 'szczyt, wierzchołek, cacumen, vertex, fasti- 
gium3: Na wisocosci gor (in summis montium) 
wzneson bodze nad Lybanem owocz iego 
Fl 71, 16, sim. Pul; W rocze iego so wszistky 
craie zeme y wisokoscy gor iego so (altitudines 
montium ipsius sunt, M W  108a: wiszokosczy 
goor on obezrzi) P/94, 5, sim. Pul; Zmaczayoczi 
gori z wysokosczy gich (rigans montes de supe- 
rioribus suis) Fl 103, 14, sim. Pul; Wyssokosczy 
(leg. wysokość) culmen ca 1428 PF I 489; 
Ten psalm powyada, yze Xpus yest góra, na 
yeyze wyssokoszczy dusze wszech sprawyedly- 
wych odpoczywayo Pul 14 arg.; Podnyeszyc 
szye morze cterdzyesczy lokyet nad yyssokoscz 
gor (super altitudinem montium) Rozm 478; ^  
Cacumen konyecz, wyschokosczy (leg. wyso
kość, viditque in somnis scalam stantem super 
terram et cacumen illius tangens • caelum 
Gen 28, 12) 1471 MamKal 13.

4. 'miejsce położone wysoko nad ziemią, 
zwłaszcza jako miejsce uważane za siedzibę boga, 
niebo, też przestworza, loca excelsa, caelum quod 
dei sedes creditur, aether3: Gloria in excelsis 
chuala bocz bogu na uiszokosczy (in altissimis
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Luc 2. 14) Gn la , sim. XV med. R XXII 243, 
EwZam 292, Rozm 68; Leuabatur ab angelis 
in ethera na uisoko[co]scz Gn gl. 120a; Przen 
(/cg. przeń 'przez niego’) w wisokoscz (in altum) 
odydzi FI 7, 8, sim. Pul; Posiał (sc. rękę) z wiso- 
coscy (de summo)... y wyol me z wod wela 
FI 17, 19, sim. Pul; Kaco bog we y iestli wedzene 
na wysocoscy (in excclso) FI 72, 11, sim. Pul; 
Dziwny w wisokoscy (in altis, Pul: w wysso- 
koszczyach) gospodzin Fl 92,6; Wezrzal gest 
z wisokosczy swotey swe (de excelso sancto suo) 
gospodzyn Fl 101.20, sim. Pul; Chwalcze 
gospodna s neba, chwalcze gy na wysokosczy 
(in excelsis) Fl 148, 1, sim. Pul; Qui (sc. Antio- 
chus) estimabat se imperare ventis... et astra 
celi, y na yysokoscz, ascendere ca 1500 Gl- 
KazB I 32; Dzyen ten troyakyem *ymyąnyem 
vezvan. Napyrwe y (leg. ji ego5) myenya Epyfa- 
nya, yesz szye stało przez gyyazdą, yakoby 
z yyszokosczy *vczynyona (quasi desursum fac- 
tam) Rozm 204; Który przyschedl z yysokosczy 
(qui desursum venit Jo 3, 31), nade w;schytkymy 
yest ib. 240, sim. ib. 472. 843; Osanna, czysch 
zdroy bądź na yysokosczy (hosanna in altissimis 
Mat 21,9)! ib. 778; ~  wysokość (niebieska), 
wysokość krolewstwa niebieskiego: (Wstąpili 
na wy)sokosc croleustua nebeskego Kśw cv 1; 
Quamvis homo... crea+us est ad exaltacionem, 
k wysokosczi, celestem XV in. GlKazB II 100; 
Angeli... in celis... yident faciem patris mei, 
qui in celis est yensze we nebeszech yeszth, na 
wyszocoszczi nebeszkey (Mat 18, 10) ca 1420 
R XXIV 86; Proszą szobye na pomocz b oga..., 
by my raczył szeszlacz dzysz dar ducha swathego 
sz wyszokosczy krolewsthwa nyebyeskego 1450 
MacDod 120; Unyzenye bosthwa swego w na
turze czlowyeczey wyelykye czyrpyal (sc. Jesus), 
przetho na[d] wyszokosczy nyebyeszkye[y] iesth 
podnyeszon MIL 88 b; Azacz yescze mało yyszo
kosczy nyebyeskye (numquid tibi sufficit caelo- 
rum altitudo)..., yze do pyekla chczesz rozrzu- 
czycz syoyą mocz boska? Rozm 218; ~  Cziebie 
swiantego, panye na wiszokosczy, chwała wszit- 
czi angeli rzekocz M W  123a.

5. *wspaniałość, doskonałość, dostojeństwo, 
excellentia, praestantia, dignitas’ : Ten tho kroi 
neba y szeme, genszecz gest barszo yyszoky, 
gegosczy yisokoscy nigeden angol ani nygedno 
stvorzene doszocz go ono ne mosze Gn 3a; 
Wyssokoscz excellencia ca 1428 PF I 490; 
Quod celsitudinem regni celoruni non facit 
personarum accepcio..., sed eam facit... emi- 
nencia yirtualis yyszokoscz *czeszthnoth ca 1430 
GlKazB II 29; Per aurum, quod propter sui 
nobilitatem est munus regale, significatur in Xpo

regia potestas ct sublimitaswryssokoszczXW med. 
SKJ V 269; Salomon yidens in spiritu eius 
tantam excellcncie,wysokosczy, dignitatem,dixit 
dc ipsa hec yerba ib. 278; Vischokoscz dostoy- 
nosczi biskupyey eminenciam dignitatis episco- 
palis 1464—7 Serm 323r; Raduy sie na wieki 
w bodze wassa wielmożna wisszokoscz, wielczi 
przyiacziele bozi, nachwalebneysi apostołowie 
mnyeszi! M W  53b.

6. 'władza, moc, auctoritas, potentid: Podług 
wisokosci (secundum altitudinem tuam) roz- 
mnoszil ies sini luczske Fl 11,9, sim. Pul; 
Si autem tui potencia, yasznosczą, est, ea si prela- 
cione, gl. dominacione tą yisokosczą, leuaberis 
cum Nemroth impiissimo aut cum Allexandro 
nequissimo, predo eris 1436 R XXIII 277.

Wyspa cf. Wysep
Wyśpi sko *osuszony nanos rzeczny, ar i da terra 

a flumine congestd : Item habet plebanus deciinas 
manipulares ex agris omnibus subditorum 
eiusdem yillae..., item de agris mollitoris ct 
etiam yulgo po wyspiskach (1498) XVIII Arch- 
Slaw II 270. ~  Może już nomen proprium.

Wyspowiadać się *wyznać grzechy kapłanowi 
dla uzyskania rozgrzeszenia, remissionis asse- 
ąuendae causa peccata sacerdoti confiteri : Uli 
compuncti, pocutovawschy,... amplius ad cul- 
pas non rediere suas. Compunctum, bycz vyspo- 
yya<da)nego, pocutuyączego, yero me, cum 
firmum fore spero, impugnant fragilcm me mała 
1466 R XXII 19.

Wysprościć cf. Wyszność
Wysprz fw górę, wzwyż, sursum, in altim : 

Ywsz, Marzya, wszneszy my crisz wyszpr XV 
in. CyzPłoc; Wznyeszy swoge oczy wisprz (leya 
oculos tuos) a poglodny s teeo myasta BZ Gen 13, 
14, sim. ib. 31, 12; Thv była yedna nye\yasta, 
która myala ducha mdlosczy oszmnasczye lyat, 
a była szye sklączyla, a nye mogła owselky wysprz 
*vczuczycz (nec omnino poterat sursum respi- 
cere Luc 13, 11) Rozm 376; Za barky y (leg. ji 
'go’, sc. Jesusa) czyągnąly vysprz tako vszvl- 
nye..., yze szye na yego svyąthe rącze skorą 
y myąszo przeskoczyło ib. 817.

(Wyssać) Wysać 'wyciągnąć z czegoś (ustami) 
płynną substancję, exsugere, sugendo extraherei : 
Nyczi s szitowia vczinione kwietnimi plasti, 
wiczangnawschi albo wisawschy slotkoscz, omas- 
czone zwiami (leg. zwijamy) fila favis cirpea 
floreis presso melle prius collita hngimus 1444 
R XXIII 305.

Wystać, Wystać się fo rm y: inf. wystać 1391 
Pozn nr 268, 1398 ib. nr 361, 1419 ib. nr 973; ~  
praet. 3. sg. m. jest wystał 1426 RtKon nr 454; 
wystał 1397 TPaw IV nr 324, 1402 Pozn nr 532,
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1411 C zrs  356, O rtM ctc  39; / .  wystała 1391 
T P a w  IV nr 3719, 1412 K o śc ia n  nr 463, 1438 
P y z d r  nr 1164; n eu tr. wystało 1425 K a i  nr 922;
3. p l .  m . wystały 1427 R tK o n  nr 473; / .  wystały 
1415 K s M a z  I nr 2421; ~  co n d it. 3. sg . f. by 
wystała (ca  1360) 1554 K o d W P  III 92; ~ p a r t .  
p ra e t . a c t. II cf. Wystały.

Z n a c z e n i a : 1. fs ta w ić  s ię  na ro zp ra w ę  s ą 
d o w ą  w  w y zn a c zo n y m  term in ie  (p o d  n ieo b ecn o ść  
s tro n y  p r z e c iw n e j) , d ie  c o n s titu ta  in iitd ic iw n  
ven ire  (a d v e r sa r io  a b se n te / :  Quod Johannes... 
stetit omnes terminos et superfluo in ąuarto 
termino stetit vlg. vistal super dominum vexilli- 
ferum 1411 C zrs  356.

2. 'p r z e tr w a ć  o k re s  p o tr z e b n y  do  p r z e d a w n ie 
n ia , tem p u s iu re a d  p ra e s c r ip tio n e m  co n s titu tu m  
p e r d u r a r e \  Esze Viglosz ne dal vistacz trzem 
latom Staszkovi, kedi gi yego zona nagabala 
o maczerzin posak 1398 P o zn  nr 361, sim . 1419 
P o zn  nr 973; ~  wystać ziemski układ ed o p e łn ić  
p r z e w id z ia n e  w  p r a w ie  z ie m sk im  te rm in y  d a w -  
n o śc i , p o w o d u ją c e  n a b y c ie  lub u tr a tę  ja k ie g o ś  
u p ra w n ien ia , d ie s  leg ib u s  c o n s titu to s , ąu ibu s iu s  
ą u o d d a m  o b tin c tu r , v e ł a m ill itu r , e x p le r e >: Yako 
tho sedlyszko... wystało semsky [vk]uklad 1425 
K a i  nr 922; Isze yest ten ploth wystał szemsky 
vklad 1426 R tK o n  nr 454; Jaco thy coli, czso 
ye wosny ogladal..., wystały zemsky vclad... 
prze ygabanya 1427 ib . nr 473; Ysze ta grobya 
yistala zemsky yklad trzy lata przesz ygabanya 
poszwem 1438 P y z d r  nr 1164; ~  wystać się 
(o  z a s ta w ie , d e  p ig n o r e )  'po  o k re ś lo n y m  te rm in ie  

p r z e jś ć  na w ła sn o ść  w ie r z y c ie la , p o s t  tem p u s iu re  
co n stitu tu m  a c re d ito re  p e rc ip i  : Statuimus, 
quod... Judeus, qui haberet aliquod yadium... 
et steterit ultra debitum terminum inyadiacio- 
nis al. by ssia thaka zasthawa wysthala..., debet 
tale yadium ostendere (ca  1360) 1554 K o d W P  
III 92; Czso Przethpelk Derslauo pancerz za- 
stauil, temu so minala trzi lata a mai so *yestacz 
1391 P o zn  nr 268; Sicut Mathias Staskoni 
habuit dare pecuniam et non dedit et in isto 
yacca inmansit yistala so 1391 T P a w  IV nr 3719; 
Sicut quid Andreas mihi boliscam (p r o  balistam) 
invediayit, ten mne sza yiscal (p r o  yistal) 1397 
ib . nr 324; Iaco czso memu bratu szastawon 
*conn, ten so wistal podług prawa 1402 P o zn  
nr 532; Tegdisz mu gich (sc. pieniędzy) ne za- 
placzila, asz sze szukna wistala 1412 K o śc ia n  
nr 463; O które nogawicze na mo Ondrzey 
zalowal, thi so y mne wystali 1415 K s M a z  I 
nr 2421.

C f. W ysta ły
W ystajcc 'o sz u s t , d e c e p to r , f r a u d a to F : W y- 

stayecz supplantator ca  1428 P F  I 491.

W ystały  (o  n a p o ja c h , d e  p o tu )  ' ta k i ,  k tó r y  
w y k la r o w a ł s ię  p r z e z  u s ta n ie , u s ta ły , d o jr z a ły , 
d e fa e c a tu s , f a e c e  p u r g a tu s ': Vinum sit clarumque 
yetus, subtile, maturum yystale XV p . p o s t .  
P F  III 290; Vystale pywo defecata ceryisia 
ca  1500 E rz  127.

W ystanie zastawić na wystanie *z a s ta w ić  co ś  
n a  ta k ic h  w a ru n k a ch , ze  p o  u p ły w ie  u m ó w io n eg o  

i cza su  r z e c z  za s ta w io n a  p r z e jd z ie  n a  w ła sn o ść  
w ie r z y c ie la , p ig n u s d a re  ea  co n d ic io n e , u t tem -  
p o r is  sp a tio  c o n s titu to  re s  a d  c re d ito re m  tra n s-  
ea F  \ Jaco v mne Jan panczerz yimoyil i na 
yistane-m go yemu ne zastauila 1411 K o śc ia n  
nr 442.

W ystaw ić, W ystaw ić się 1. 'p r z y p r o w a d z ić  k o 
g o ś  ce le m  d o k o n a n ia  ja k i e jś  c zy n n o śc i p r a w n e j , 
a d  iu d icem  a d d u c e r e ': Anna heres de Suirze 
eduxit al. wystauila parrochiam, prout habuit 
diem assignatum... iuxta acquisicionem suam 
pro graniciebus 1447 L u b P o d k  19; ~  wystawić 
się 'p r ze p ro w a d z ić  d o w ó d  ( p r z e z  p o s ta w ie n ie  
św ia d k ó w ) ,  co ra m  iudice p r o b a r e  ( te s t ib u s  a d -  
d u c t i s f :  Mathias... kmetho, debet se edocere al. 
yystayicz <się> hominibus illis, quibus prius se 
edocuit, pro porco 1458 T y m S ą d  135.

2. wystawić oczy fo ś le p ić , sp o w o d o w a ć  u tra tę  
w zro k u , e x c a e c a r e , visu p r iv a re 5: *Nawyedze 
wasz rącze nadza y szychosczya, czosz wystawy 
(B Z :  zasłoni, M a m K a l  38: stanye) oczy wasze 
(qui conficiat oculos yestros Lev 26, 16) XV 
p . p o s t .  K a łu żn  287.

W ystaw ienie 'p r ze p ro w a d ze n ie  d o w o d u  ( p r z e z  
p o s ta w ie n ie  św ia d k ó w ) ,  a c tu s  co ra m  iu d ice  p ro -  
b a n d i ( te s t ib u s  a d d u c t i s f : O wystawyenyy (de 
expurgatione, D z ia ł  44: o oczysczenyy) slygy 
przeczyw pany. Kędy pan przeczywko... sly- 
dze... ma czszo rzeczy, tedy then... slvga... ma 
szą szesczą swyathky oczysczycz S u l  52, s im . 
i b ' \ l .

(W ystąpać) W ystępać 1. 'w y c h o d z ić , o p u sz c za ć  
id ą c , e x ir e , a b ire5: In descensu Corrozaim ułula- 
tum contricionis hoste<s) audierunt... yisto- 
paioch z m(ia)sta Corrozaim nepriiacele... gloz 
so... scrvsena yslisely (Jer 48, 5) K św  cr 7.

2. występać z dzierżenia, z dzierżenia wystę
pać 'p o z b y w a ć  s ię  p ra w a  do  c z e g o ś , iu s suum  
a lie n a re ’ : Yaco to swathczimy, ysz pany Katha- 
rzina ne wistampala sz dzerszena s tego, yaco 
ye listh meyni (p r o  myeni) 1415 R tG n  nr 230; 
Yze ksandz byl w dzirsenu roley..., sz oczcza 
asz do dzyseyschy(ch) masth, nigdi z dzersena 
ne wystampayącz wecznego 1423 A K P r  VIIla 
162.

(W ystąpić) W ystępie f o r m y : p ra e s . ind. 3 . sg . 
wystąpi O rt M a c  77, O r tO s s o l  60,2; ~  im p er.
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572 WYSTĄPIĆ WYSTĘP

2. sg. występ BZ Gen 8, 17; 2. pl. występcie BZ 
Jos 4, 17; ~  part. praes. act. adv. wystąpiąc 
Rozm 716; ~  inf. występie Rożni 714; ~  praet.
3. sg. m. wystąpił jest BZ Gen 19, 30; wystąpił 
1453 R XXV 212, BZ I Reg 16, 14, XV p. post. 
Kałużn 275, etc. ; / .  wystąpiła 1461—7 Serm 
443v; neutr. wystąpiło Rozm 714; 3. p i  m. wy
stąpili EwZam 306, Rozm 714; f. wystąpiły 
Rozm 652; ~  plqperf. 3. sg. m. jest był wystąpił 
Gn 181 b; ~  condit. 1. sg. m. bych wystąpiłem 
Spow 3; 3. sg. m. -by wystąpił 1484 Reg 707; 
3. pl. m. -by wystąpili 1484 Reg 724; ~  part. 
praet. act. wystąpiw Blaż 319, BZ III Reg 22, 21.

Z n a c ze n ia : 1. * wyjść (na zewnątrz), opuścić 
coś, też przenośnie, exire, abire, discedere, etiarn 
translate : Teda wystopyw swyoty Blaszey przy
witał ge Blaż 319; Wistopyl gest a bil Loth 
w Segor y przebiwal gest na górze (ascenditąue 
Lot de Segor et mansit in monte) BZ Gen 19, 30; 
Vydzyal dvye lodzy stoyacze podlya yeszora 
a rybythyy yystąpyly (descenderant Luc 5, 2, 
R XXIV 84: yyszedli, leg. wysiedli, szo) EwZam 
306; ~  z czegoś: Vistopcze (ascendite) z Iordana 
BZ Jos 4, 17; ~  S obloky promyen wystapyl, 
szlyncze szebye {leg. z siebie) yest wypusczyl 
1453 R XXV 212, sim. XV p. post. R XIX 57; 
~  z kogoś (o duchu, de spiritu) f opuścić, aliąuem 
deserere*: Ysze gednocz gest on (sc. św. Jan) 
na ne swo roko bil flosyl, aszcy natichmasth 
sly duch gestcy on bil s tego tho cloueka yystopil 
Gn 181 b; W tosz godzyno wistopyl duch boszi 
s Saula (spiritus autem domini recessit a Saul) 
a lomyl gym zli duch od boga BZ I Reg 16, 14; 
~  na coś: Wszelky zywyol, gez to po zemy płozy, 
wywyecz s sobo a wistop na zemyo (ingredimini 
super terram) BZ Gen 8, 17; ~  ~  *zerwać 
związki z  czymś, opuścić jakąś społeczność, 
discedere, abscedere : Wstapy-ly kto w zakon... 
a zaszye wystapy (de claustro reddierit), a nye 
yczyny-ly poszluszenstwa, ten może pothem 
wszancz dzyedzyczstwo OrtOssol 60, 2, sim. Ort- 
Mac 77; ~  (o rzece, de fluvio) 'wypłynąć, 
effundi, effluere’: Fluuius egrediebatur, rzeka 
wisthapila, de loco uoluptatis (Gen 2, 10) 
1461—7 Serm 443 v.

2. 'idąc wysunąć się przed jakąś grupę, postąpić 
naprzód, antecedere9 praeire’ : Zatym wistopyw 
duch (egressus est autem spiritus) y stal przed 
bogem rzekocz BZ III Reg 22, 21; Judas e wlgo 
exiliit, yystąpyl,... et accedens ad Ihm dixit 
XV p. post. Kałużn 275; Cayphasch nathych- 
myast kazał yystąpycz y syyadczycz nan {sc. Je- 
sukrysta) Rozm 714; Tako nathychmyast vy- 
stampylo yyelye syyadkow krzyyych (cum multi 
falsi testes accessissent Mat 26,60) ib.; Na-

pyrvschy (na) svyadecztwo nan yystąpyly ib. ; 
Potem druga dva syyadky lzyva yystąpyącz 
(yenerunt duo falsi testes Mat 26, 60) y rzekły 
ib. 716.

3. (o kościach w stawach, de ossibus articulo- 
rum) 'przemieścić się, wypaść ze swego miejsca, 
luxari : Nyektorzy rące yego (sc. Jesukrysta)... 
z yyelyka nyelaska... vchvaczyyschy y zyyązaly 
tako tvardo, yze yego yschytky kosczy yyelebne 
ze stayoy yystąpyly Rozm 652; ~  może bohe- 
mizm fonetyczny: Herba stropharia vlg. truska- 
yyecz, crescens in communi yia, cocta cum 
vino... yalet... contra omnis inflaturas... et si 
in iunctura cuiuscumąue membri dislocaretur 
gdysz wystupy (z ) klubu XV p. post. R LIII 61.

4. fnaruszyć zasady moralne, zgrzeszyć, delin- 
ąuere, peccare': Tesz sya dayam yynyen... ze 
dvanascye *czlongow yyary svyateg krzeseyan- 
skyey, acz bych tesz grzesny ezloyyek v(y)stąpy- 
lem, yyerzącz w czary Spow 3; Yze ma... za 
przesthąpy, yestlyby kthorymi yystąpyl a gich sye 
dopusczyl (commiserit)..., dossziczi yczynyczy 
1484 Reg 707; Ssą poyynny (sc. bracia i sio
stry)... tą tho pokuthą pelnyczi naboznye, 
yyąwszy nyzby thym yystąpyly... naprzeczywko 
przykazanyom bożym ib. 724.

Wystąpienie 1. 'utrata równowagi emocjonal
nej, zalęknienie, zatrwożenie, consternatio, me- 
tus5: Blogoslawoni gospodzin, bo dziwno yczinil 
miloserdze swoie se mno..., ale ia (rzekł jeśm) 
w wistopenu misli moiey (in excessu mentis 
meae): Odrzuczon iesm od oblicza oczu twoiu 
FI 30, 28, sim. Pul.

2. *nadmiar, przesada, excessus, immoderatio : 
Si impetu furroris excandescente yindicta sumi- 
tur, pena prorsus superascendit demeritum et 
tormentum, gl. pena, erit recti limitis excessiwm, 
gl. non regularisata, superabundans yistąpyenyc 
1446 R XXII 12.

Występ 1. 'odejście z tego świata, śmierć, 
excessus, obitus': Excessum, id est mortem, et 
passionem wyscze, yystąmp (ecce duo yiri lo- 
ąuebantur cum illo, sc. Iesu,... et dicebant 
excessum eius Luc 9, 31) ca 1470 MamLub 273; 
Cum autem loąuebantur inter se [...], locucio 
fuit de [...] excessu, id est wystąp ca 1500 
R XLVII 373, sim. ca 1500 RRp XLVII 373.

2. 'przewinienie, przestępstwo, występek, de- 
lictum, facinus, excessus5: On (sc. nawiedzacz) 
tho ma gym (sc. braciom i siostrom) pokuthą 
ystayyaczi pobożną y słuszną za gich yystąpy 
y tez nyedosthathky (de commissis excessibus) 
1484 R eg lll,s im . ib. 723; Thego Yezysza... przy- 
kazyyemi y podlvg praya szkazyyeni {pro szka- 
zyyemi), aby gwoźdźmi zelyaznymy na krzyzy
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byl przybyth za thy yyszthąpi, za kthore yesth 
oszkarzon XV ex. Kałużn 279.

3. 'część roli w kształcie cypla, agri pars in 
acutum d e s in e n s Medietas agrorum curie, vi- 
delicet integer ager, dictus wistąp, iacens penes 
magnam viam 1473 StPPP II nr 4112. ~  Może 
już nomen proprium.

Występać cf. Wystąpać
Występca 'ten kto narusza prawo, zasady mo

ralne, przestępca, \iolator iuris': Scribe et pha- 
risei, qui de iustitia legali se false iactitabant, 
cuius erant prevaricatores, vystepcze, pocius 
quam factores XV med. GlWroc 61 r.

Występek *przewinienie, przestępstwo, czyn 
karygodny, crimen, facinus : Si unus alterum in 
civitatis iuridicione interficeret seu aliud crimi- 
nale, vystapek, faceret (OrtOssol 49, 3: gdyby... 
gyne czo nyesprawnye vczynil y szlosczywe albo 
czo szlego) OrtRp 29, 2.

Występie cf. Wystąpić
Występny eniegodziwy, karygodny, nefarius, 

puniendus : Et ideo iste miles terciam coronam, 
g/. a dyabolo, promeruit et superbi, inobedien- 
tes, homines perturbantes, in omnibus, gl. in 
omnibus rebus yystapnych, excedentes ca 1500 
GlKazB I 32.

Występować 1. 'zrywać związki z  czymś, 
opuszczać jakąś społeczność, discedere, absce- 
dere*: Ize braczya nye mayą... *yystopovaczi 
zs tego braczthya, alye w nyem mayą thryaczi 
(de non recedendo ab hac fraternitate) 1484 
Reg 708.

2. występować z dzierżenia, strzymania tze- 
goś 'pozbywać się prawa do czegoś, /ws suum 
a l ie n a r e Yako Abram a Wyanczencz nye wy
stępowali z strzymanya dwu siadu po... yyssezu 
przysandnego lista 1425 Kai nr 709; Yako 
Margorzatha dzerszy swe *dzedzyczscztwo... 
a s dzerszenya nye wystopouala 1428 Kai 
nr 1040.

Wystruganie 'rowek, wycięcie w desce, w które 
wchodzi dopasowana wypukłość innej deski, fuga, 
compactura (in tigno excavataf: Dwoge wistru- 
ganye (binae incastraturae, MamLub 29: dwogye 
wystruganyą) *bodzye na kaszdich czkach, abi 
gedna s drugoo szyo spogyla BZ Ex 36, 22, 
sim. 1471 MamKal 29.

Wystrzec się 'nie dopuścić do czegoś, zapobiec 
czemuś, cavere, impedire*: Vystrzegly (się) ca- 
uerant (faber ferrarius non inyeniebatur in omni 
terra Israel, cayerant enim Philisthiim, ne forte 
facerent Hebraei gladium aut lanceam I Reg 
13, 19) ca 1470 MamLub 66.

Wystrzegać, Wystrzegać się fo rm y: praes. 
ind. 3. sg. wystrzega 1466 R XXII 14, ca 1470

WYSTĘP

MamLub 144, cci 1500 GlKazB I 46; /. pl. wy
strzegamy ca 1500 R XLVII 368; 3. pl. wy
strzegają 1466 R XXII 20; ~  imper. 2. sg. wy
strzegaj BZ Deut 2, 19; 2. pl. wystrzegajcie 1476 
AKLitRp III 108, ca 1500 GlKazB I 64. 88; -  part. 
praes. act. adv. wystrzegając BZ Gen 6, 6; wy- 
strzegajęcy Rozm 675; ~  inf. wystrzegać 1484 
Reg 710, XV ex. SKJ I 143. 144, ca 1500 
R XLVII 368; ~  praet. 3. sg. m. wystrzega! 
XV p. post. RRp XXV 181; ~  inf. pass. sg. neutr. 
być wystrzegano 1484 Reg 706.

Z n aczen ia:  1. 'uprzedzać (np. o niebezpie
czeństwie), udzielać przestrogi, przestrzegać, 
praemonere, admonere5: Sed aues tangit, gl. pre- 
munit, ammonet yystrzega, irundo mętu 1466 
R XXII 14; Sicut Ionatha precustodiebat, yy- 
strzegal, Dayid (1 Reg 19, 2) XV p. post. RRp 
XXV 181; Augustinus nos yistrzega dicens 
in uno sermone: Memorate ca 1500 GlKazB 
I 46; Wschakosch laskayem dzyewczem sloyem 
z mylossyerdzyem moyy (sc. dziewka), yystrze- 
gayączy szye (pro czye, sc. Piętrzę), aby s tvym 
mystrzem nye yeth, a ty szye tako lękasz 
Rozm 675.

2. wystrzegać się 'nie dopuszczać do czegoś, 
zapobiegać czemuś, strzec się czegoś, cavere, 
impedire, praecavere, \itare : Wistrzegay syo, 
aby nye boyowal (caye, ne pugnes) przecziw 
gim BZ Deut 2, 19; Furti perfidias mortis et 
insidias nec detestantur, gl. refutantur supra- 
dicta peccata nye yyaruyą szą, cuncti penaque, 
gl. id est a peccato, piantur (pro priyantur) 
ny yistrzegayą szą 1466 R XXII 20; Ideo 
caueatis, yistrzegayczye syą, ne a nobis fugiat (sc. 
lesus) 1476 AKLitRp III 108; Ma[yą] sye byczi 
barzo yystrzegano (praecayendum est) y pilnye, 
aby zadny kaczerz... nye przymoyan... w then 
tho zakon 1484 Reg 706; Ize braczya... mayą 
sye rozpusthnosczy y marnosczy yystrzegaczi 
y yyaroyaczy (de yitandis spectaculis ac dissolu- 
tionibus eorum) ib. 710; Podnyeszyenya albo 
bvthy yystrzegacz szya (elationem fugere) XV ex. 
SKJ I 144; Attendite, yystrzegayczye sya, ne 
iusticiam yestram faciatis coram hominibus 
(Mat 6, 1) ca 1500 GlKazB I 64, sim. ib. 88; 
Debemus ergo nos yitare, id est yystrzegacz 
(się), peccatum mortale ca 1500 R XLVII 368; 
Quibuscumque ergo yitemus, id est yystrzegamy 
sza, peccata ib.

3. 'chronić przed czymś, custodire, tuen : 
Vstą swoye od slego y sbythnyego moyyenya 
yystrzegacz (os suum a... eloquio custodire) 
XV cx. SKJ I 143.

4. 'oglądać się na coś, przywiązywać wagę do 
czegoś, observare, attendere : Obseruat yystrzega
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vel postrzega (qui observat ventum, non semi- 
nat Eccles 11,4) ca 1470 ManiLub 144.

5. w złym rozumieniu tekstu czeskiego: Wi- 
strzcgayocz ge, isze bodo w wyeczu (praecavens 
in futurum, Stary testament Cardy: wystfiehage 
se buducie wieci) a rzkocz BZ Gen 6, 6.

Wystrzeganie 'pilnowanie, czuwanie, czy /eż 
napomnienie, custodia, tuitio vel admonitio : We 
dnye y w noczi ostanyeczye w stanye, chowayczye 
strosze, wistrzeganye pana (observantes custo- 
dias domini, Biblia taborska: chowaite wy- 
striehanie pana), abiszczye nye vmarly i?Z 
Lev 8, 35.

Wystrzelać *wypuszczać (strzały z luku), 
iatere, emittere (sagittas ex arcu/ :  Byegay, 
przinaszay my strzali, które wistrzeiyam (quas 
ego iacio) i?Z I Reg 20, 36.

Wystrzelić f o r m y : praes. ind. /. sg. wystrzelę 
i?Z I Reg 20, 20; ~  imper. 2. sg. wystrzel Z?Z IV 
Reg 13, 17; ~  praet. 3. sg. m. wystrzelił 1421 
Kościan nr 904, BZ 1 Reg 20, 36. IV Reg 13, 17; 
f  wystrzeliła XV p. post. Kalużn 275.

Z n a c ze n ia : 1. fwypuścić (strzałę z luku), 
iacere, emittere (sagittam ex arcu)': la trsy 
strzali wipusczo podle gego y wistrzelyo (iaciam), 
iakobich zwikal strzelyacz ku celu BZ I Reg 
20, 20; Gdisz ten pachołek byeszal, wistrzelyl 
drugo strzało (iecit... sagittam) lonatas za pa- 
cholkem ib. 20, 36; Rzecze Elyzeus: Wistrzel 
strzało (iace sagittam). Y wistrzelyl (iecit) BZ 
IV Reg 13, 17.

2. 'wybić, przebić wystrzałem (z ręcznej broni 
palnej), głobo (e tormento bellico manuali) 
emisso transfigere : Jse pan Materna nye strze
lał puska na dom panye Jadwigy a tim strzele- 
nym ne wystrzelił ge dw {leg. dwu) dzur[z]v 
s koszucha 1421 Kościan nr 904.

3. 'gwałtownie wypłynąć, wytrysnąć, erumpere, 
effundi': Ita quod sangyis sub ynguibus yix non 
erupit yysztrzelyla XV p. post. Kalużn 275.

Wystrzeżenie 'uchronienie, obronienie, praes i- 
dium, defensw : Ecce Xpus trina vice orauit, ut 
nobis impetraret futurorum pecatorum caute- 
lam, yistrzezenye, preteritorum remisionem, 
presencium custodiam 1476 AKLitRp III 108.

Wystrzymać 'posiadać spokojnie przez czas 
prawem oznaczony, aliąuid sine impedimentis 
per tempus iure constitutum possidere : Jaco 
Jarosława yiprayila zastawa od zastawnika 
y wystrzimala trzy lata, nysz w prawo wstopyla 
1412 Pyzdr nr 355; ~  w niejasnej zapisce: Yssze 
yest Wbislaw wycupil v Micola(ja) listh szoyw 
{pro szwoy) v Londa, a <od> thego wycupena 
yest they roley wistrzimana, othego {leg. ot tego) 
wicupena dothychmast 1420 Kał nr 784.
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Wystydanie 'obrzydzenie, wstręt, abominatio, 
horror' : Abhominacio yystydanye albo zadanye 
1413—4 JA XIV 503.

Wysunąć się 'wydobyć się skądś, opuścić jakieś 
miejsce, tu wypłynąć, wynurzyć się, ukazać się na 
powierzchni, exire, efferri, hoc loco enare, emer- 
gere : Visunowszi syo (exiyit) gedna wyelyka 
riba, chczocz gy polknocz BZ Tob 6, 2.

Wysuszać 1. 'czynić suchym, desiccare, arefa- 
cere : Infrigidat, gł. sc. bonum potum, modicum, 
sed plus desiccat, yyszysza, acetum XV p. post. 
PFRp III 291.

2. 'czynić chudym, wyniszczać przez post, 
(ieiunio) macrum facere, exterminarei : Exter- 
minant, id est extra terminos humane condi- 
cionis abducunt, id est denotant et deyenu- 
stant... yyszu[cząya]saya, błądzą {leg. błądzą), 
pomorzayą {GIKazB 161:  vysszvsszayv, sgyna- 
czayy; exterminant emm, sc. hypocritae, facies 
suas, ut appareant hominibus ieiunantes Mat 
6, 16) ca 1470 MamLub 261.

Wysuszyć 1. 'usunąć wodę, siccare, desiccare*: 
Pyłem wodi czydze a wisuszilem slopyenmy 
nog mich wszitki wodi zawarte (siccayi vesti- 
giis... omnes aquas clausas) BZ IV Reg 19,
24.

2. 'uczynić chudym, macrum facere5: Perdetis 
iacula, gl. omittetis sagitas decepcionis strzalky, 
fit yestra macra, gl. id est macilentum yyschy- 
schone, gula 1466 R XXII 26.

Wysypać 'wyrzucić z czegoś (drobne przed
mioty), effundere, dijfundere : Wszedszi pysarz 
krolyow a biskup y wisipaly, y zlyczily pyenyo- 
dze (effundebant... pecuniam) BZ IV Reg 12, 10; 
Wisipaly pyenyodze (effundebant pecuniam), 
które w skrziny bili BZ II Par 24,11, sim. 
ca 1470 MamLub 97.

Wysza czy też Wyszsza I. 'odległość między 
podstawą a wierzchołkiem obiektu, wysokość, 
ałtitudo, excelsitas': Vdzelal y ołtarz offyerni... 
pyocz lokyeth na czworo a trzy na wiszszoo (in 
altitudine) BZ Ex 38, 1; Kto może myslya 
sobye przydącz kv syemv zrosty yeden lokyecz 
na yyssą (Mat 6,27)? Rozm 281.

2. 'miejsce na górze, na wzniesieniu, wyżyna, 
łocus excelsus, altus' : Ogyen... pożarł Arnon 
Moabitskich y przebiwacze na *wissze (excelso- 
rum, Biblia taborska: na wysostech) Arnon BZ 
Num 21,28; ~  na wyszą 'ku górze, wzwyż, 
sursum, in ałtum : Pomdleny so oczy mogy, 
wzglodayocz na wyszo (in excelsum Ts 38, 14, 
Pul: na wyszon, pro wyszo) FI Ez 7.

Z wysza 'z wyniosłego miejsca ( w którym 
przebywa bóg), de alt o loco (quo deus m a n etf: 
Nawyedzyl nasz wschodzaczy z *wyszcha {Ew-
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Zam 291: s yysoka) visitavit nos oriens ex alto 
(Luc 1,78) XV p. post. Zab 523.

(Wyszacować) Wyszocować 'określić wartość, 
wycenić, aestimare, pretium statuere : Jaco ząd 
(/cg. sąd) kazał wsczagnącz Janą, woyta, na 
grodze, tedy pan Chwalantha wzal ną nyem 
y wischoczowal pyacz grziwen 1428 Pozn 
nr 1301.

Wyszcie cf. Wyjście
Wyszczurzyć *wychudzić, wycieńczyć, osłabić, 

macrum facere, debilitare : Cepit (sc. piscator) 
prius fouere corpusculum algore rigidum, labore 
fessum et esurie desicatum, gl. siti arefactum 
głodem wysczurzonego XV med. R XXIII 280.

Wyszka 'izba nadbudowana na piętrze, cubicu- 
lum superius : Solarium przathr vel vyską ca 1500 
Erz 127.

Wyszlakować cf. Niewyszlakowany
Wyszły 1. (o czasie, de tempore) 'taki który 

minął, upłynął, przeszły, ubiegły, praeteritus, 
exactus : Vyszly deyoluti XV med. R XXV 153; 
Vysly rok (mw. /w/>. : w sy rok) yertente anno 
(factum est autem yertente anno, eo tempore, 
quo solent reges ad bella procedere, misit 
Dayid Ioab II Reg 11,1) 1471 Mam Kał 12.

2. (o głosie, ć/c vccc,) 'taki który został przez 
kogoś dany, przesłany, emissus, editus : Delapso 
wyszlego ca 1428 PT I 492; Wislim delapsa 
(accipiens enim a deo patre honorem et gloriam, 
yoce delapsa ad eum huiuscemodi a magnifica 
gloria: Hic est filius meus dilectus II Pet 1,17) 
ca 1470 MamLub 306.

Wyszne (?) '?’ : Vyszne certitudo ca 1450 
PF IV 576.

Wyszni cf. Wyżny
Wyszność 'miejsce położone wysoko (gdzie 

przebywa bóg), locus altus (ąuo deus m an etf: 
Omne datum optimum et omne donum perfec
tum desursum, (z ) wyssnosczy (wydawca czyta 
błędnie wysprosczy), est, descendens a patre 
luminum (Jac 1, 17) 1438 R XXII 353.

Wyszny c f  Wyżny
Wyszocować cf  Wyszacować
Wyszogłąd cf  Wyszogłód
Wyszogłód (?) bot. 'klokoczka południowa, 

Staphylea pinnata L ? : Wyssoglod ficus yacua 
1472 Rost nr 181. ~  Bohemizm ? ~  Możliwa też 
lekcja wyszogłąd.

Wyszogniazdek zooł. 'sokół wędrowny, Fałco 
peregrinus L ? : Wyssognaszdek falco 1472 Rost 
nr 1322. ~  Bohemizm.

Wyszpiegować czy Wyśpiegować eszpiegując 
obejrzeć, podpatrzyć, explorare, imestigare : Abi 
wilazoczily y wispyegowaly a opatrzily zemyo 
two (ut explorent et inyestigent, et scrutentur

terrarn tuam), przisly k tobye slugy gego BZ I 
Par 19, 3.

Wyszsza cf. Wysza
Wyszszyć cf. Wyższyć
Wyszukać *szukając wynaleźć, wykryć, ime- 

nire, reperire : Paknyąly przecziwko themv na- 
szemv vstawyenyv daley czynycz braczsthwa... 
myedzy rzemyąslnyky nalezono y wyszvkano 
(si... fraternitates... inyenientur seu reperientur) 
Suł 82; Wyschukacz exquerere XV ex. PF V 26.

1. Wyszyć rnićmi na tkaninie wykonać, wy
haftować, acu pingere, intexere : Vyszyla traxit 
(in fine supremo torpentes traxit, war. texit, 
pinxit, sc. Proserpina acu, geminas brumaque 
perenni foedat et aeterno contristat frigore 
telas) XV p. pr. R XVI 345; Vysyl intexuit 
(fecit quoque velum... et intexuit ei cherubim II 
Par 3, 14) ca 1470 MamLub 95.

2. Wyszyć cf. Wyższyć
Wyszywać f o r m y : praes. ind. 3. sg. wyszywa 

XV p. pr. R XVI 345; ~  part. praes. act. adv. 
wyszywając ca 1500 R XLVII 371, Rozm 16; ~  
praet. 3. sg. f. wyszywała XV p. pr. R XVI 345; 
3. pl. m. wyszywali XV in. GIKazB II 84; ~  part. 
praet. pass. ac. sg. m. wyszywany ca 1470 
MamLub 26; neutr. a. ac. pl. wyszywane ca 1470 
MamLub 26; n. pl. m. wyszywane 1471 MamKal 
112; ac. pl. neutr. wyszywane 1500 AG Z 
XVIII 417.

Z n aczen ie: 'nićmi na tkaninie wykonywać, 
haftować, acu pingere, insuere : Romani pueris 
suis purpureas tunicas facientes in pectore figu- 
ram cordis exuebant wiszivali XV in. GIKazB 
II 84; Vyszyvala insignabat (ipsa... texebat 
rediturae munera matri. Hic elementorum se- 
riem sedesque paternas insignabat acu) XV 
p. pr. R XVI 345; Vyszyva accendit (stellam, 
gl. stellas manibus, accendit in auro) ib. ; 
Plymario pyorem aut gyglą viszyvane (facies 
et velum... cocco bis tincto et bysso retorta 
opere plumario Ex 26, 31) ca 1470 MamLub 26; 
Podolek wyszywany duas oras (duas oras 
iunctas habebit in utroque latere summitatum 
Ex 28,7) ib. ; Trzeviky zlothem vyschyvane 
(war. lub.: wyrzesowan[y]e) sandalia (Judith 
16,11) 1471 MamKal 112; De qua caminata 
sibi yiolenter recepisti... tria pulyinaria al. vesz- 
gloyya yyschyyane 1500 AGZ XVIII 417; 
*Vzyaczky corda in camisiis faciendo yyszy- 
yayacz ca 1500 R XLVII 371; Tedy ony tamo 
bądacz tkały payloky..., plascze oltarzne y ynne 
okraszy kosczyelną (leg. kościelne) yyszyyayacz 
barzo nadobnye zlotem y yedyabyem (cuncta 
retexentes, ex auro yel de Serico pulchre fa
cientes) Rozm 16.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WYŚCIE WYTARGNĄĆ

Wyście cf. Wyjście
Wyśmienity *doskonały, znakomity, wyborny, 

excellens, eximius, exquisitus*: Trzecze nale- 
szona f...] <p)rzeszmerna miloscz i wyszmenyta 
forma XIV Pocz 232; Qui proceri, yyszmye- 
nytego, corporis elegancia te sentis in giganteam 
quantitatem procrescere 1466 R XXII 10; ~  
Zdrowa bandz, gospodze chwalyebna y barzo 
yyszmyenyta Naw 28.

Wyśpiegować cf. Wyszpiegować
Wyświebodzić 'uczynić wolnym (od czyichś pre

tensji), liberum (ab alicuius rindiciis) reddere' : 
Prout ipsum (sc. Raphaelem) citavit... Bogus- 
sius... pro eo, quia ipse vendidit sibi equum 
non liberum al. nye vyszvyebodzonego..., qui 
equus hic in bello est apud eum arestatus 1497 
StPPP VII 52.

Wyświecenie 'wygnanie, wypędzenie z równo
czesnym pozbawieniem praw, exilium et pro ser ip - 
tio : Exilium, id est proscripcionem wyswyecze- 
nye OrtCel 4; Exilium est proscriptio wyszwye- 
czenye OrtZab 528.

Wyświeceństwo rwygnanie, pozbawienie praw, 
exilium, proscriptio': lllegalitas, id est iniusticia 
vlg. nesprawedliwoscz vel wyszweczenstwo 1444 
AKPr II s. XIII; lllegalitas wyswyeczenstwo abo 
wyrygowanye, abo wypysanye OrtCel 6.

Wyświecić f o r m y : praes. ind. 3. pl. wyświecą 
Ort Mac 50, OrtOssol 43,3; ~  part. praet. 
pass. n. sg. m. wyświecon XV ex. Zab 526; wy
świecony OrtZab 529; n. pl. m. wyświecony BZ 
Num 35, 32; ~  inf. pass. p l  m. być wyświeceni 
OrtCel 9.

Z n a c z e n ie : 'wygnać, wypędzić z równoczes
nym pozbawieniem praw, expellere, exulare, 
in exilium mittere’: Wiswyeczoni y sbyegowye 
(exules et profugi)... nykakey do swych myast 
wroczicz syo mogo BZ Num 35,32; Proscri- 
bentur maya bycz wypysany, wyrugovany, wy- 
swyeczeny OrtCel 9; Wyszwyeczaly kogo s mya- 
sta (proscribunt... de civitate) szyeczczą (leg. 
z szecią) pyenyadzy..., tho gest wyzonaly gy 
szromothnye albo kogo sz mąsta OrtOssol 43,3, 
sim. Ort Mac 50; Proscriptus wyrugowany albo 
wyszwyeczony OrtZab 529; Proscriptus ylg. 
wyszwyeczon XV ex. Zab 526.

Wyświetlać 'wyjaśniać, declarare, explicare : 
Vstawylismi, nayduyem i yiswyetlyami (decla- 
ramus), ize... poziczacz tyle *schodi ot... dlusz- 
nyka yiczyąngnąncz ma..., kako yyele bilo 
istnich pyenyandzi Sul 103, sim. ib. 100. 101. 102; 
Ten sesromoczoni (sc. ślachcic)... swyatky czczy 
ćostoynimy... swąn schlyachtha dostatecznye 
viswye<t)lyayancz (declarans) doswyathezi Sul 
103.

576

Wytaczenie eprzewiezienie (z miejsca na miej
sce), translatio, transportatio': O wytaczenye 
*drzewye pro structura civitatis 8 grossos 1494 
WarschPozn I 372; 11 florenos pro lignis et ot 
wytaczenie 14 grossos ib. 373; Ot wytaczenie cze- 
gli de magno fornace 14 scotos ib. 384; Ot 
czegli wytaczenye tercii fornacis 14 grossos 1495 
ib. 410. ~  Może zle odczytanie za wytoczenie.

Wytargać fo rm y: praes. ind. 3. pl. wytargają 
FI 128,5; ~  part. praes. act. adi. wytargając 
FI i Pul 34, 12; ~  inf. wytargać 1424 Msza III 
s. 54, ca 1455 JA XIV 492, 1471 MamKal 
263; ~  praet. 3. sg. m. wytargał ca 1470 Mam- 
Lub 130; ~  condit. 1. pl. m. -bychmy wytargali 
Rozm 339; 2. pl. m. byście wytargalibyście 
Rozm 339.

Z n aczen ia :  1. 'rwąc wyciągnąć, wydrzeć, 
wyszarpnąć, evellere, eripere, extrahere': Bodzcze 
yako syano strzeszne, gesz drzewey nysz ge wy- 
targayo (priusquam evel!atur, Pul: wytargno), 
zwodne FI 128, 5; Subyellere obapol wytargacz, 
wyr[z]ywacz ca 1455 JA XIV 492; Vellere yygy- 
macz, yytargacz (discipuli autem eius esurientes 
coeperunt vellere spicas et manducare Mat 12, 1) 
1471 MamKal 263; Słudzy rzekły yemv: Panye, 
chczesch-by (pro -ly), abychmy yyplewly albo 
yytargaly tha kostrzewa albo kąkol (vis, imus 
et colligimus ea Mat 13,28)? A on odpoyye- 
dzyal rzekącz: Nye, nye tako, sznadz bysczye 
yyryyayącz kakol yytargalybysczye y psenyczą 
(ne... eradicetis simul cum eis et triticum 
Mat 13,29) Rozm 339.

2. 'uwolnić, uratować, wybawić, eruere, ser- 
\are : Gospodne, kto rowennyk tobe? Wytar- 
gaiocz potrzebuioczego (eripiens inopem) z roku 
mocznich iego FI 34, 12, sim. Pul; Proszymi, 
pane, aby... raczył... od wecznego potampe- 
nya nas wytargacz albo wirwacz (ut... acci- 
pias... ab aeterna damnatione nos eripi, Msza 
VI. VII. XIV: wytargnacz, I. IV. VIII: yirwacz, 
V: wyrwesz) 1424 Msza III s. 54.

3 .  'zniszczyć, spustoszyć, derastare, depopulari : 
S korzenyą yitargal (Fl: wiryl, Pul: skaził) 
exterminauit (exterminayit eam, sc. vineam, 
aper de silva Psal 79, 14) ca 1470 MamLub 
130.

Wytarganie myśli wytarganie od świata ku 
bogu 'zachwycenie, ekstaza, excessus, elatio': 
Excessus (sc. mentis) est mysly wytarganye od 
swatha ky bogu (parantibus autem illis cecidit 
super eum mentis excessus Act 10, 10) ca 1470 
MamLub 299.

Wytargnąć fo rm y: praes. ind. 1. sg. wytargnę 
Fl i Pul 49, 16; 2. sg. wytargniesz Fl i Pul 17, 52, 
Pul 17, 47; 3. sg. wytargnie Fl 88, 47, Fl i Pul
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21,8. 24,16; 3. pl. wytargną Pul 128,5; ~  
imper. 2. sg. wytargni FI 142,11. 143,11, 
FI i Pul 6, 4, etc., Pul 68, 22; wytargń FI 21, 21. 
24, 18. 38, 12, etc. etc., Pul 143, 11; 2. pl. wy- 
targńcie FI i Pul 81,4; ~  inf. wytargnąć 1456 
Msza VI s. 261, sini. VII. XIV, Pul Deut 57; ~  
praet. 2. sg. m. wytargł jeś FI 55, 13, FI i Pul 
53,7. 85,12. Ez 11; jeś wytargł Pul 55,13; 
-(e)ś wytargnął Pul 21, 9; -(e)ś wytargł FI 21,9; 
3. sg. m. wytargł jest FI 33,4; wytargnął XV 
med. SKJ I 123; wytargł FI i Pul 17, 20. 106, 6. 
20, etc. ; ~  condit. 2. sg. m. -by wytargnął 
Naw 144; (-)by wytargł FI i Pul 39, 18; 3. sg. m. 
by wytargnął Pul 32, 19; -by wytargł FI 32, 19; 
~  part. praet. pass. n. sg. f. wytargniona Pul 
123, 6; ~  praes. pass. 3. sg. f. wytargniona jest 
FI 123, 6; ~  fut. pass. 1. sg. m. wytargnion będę 
FI i Pul 17, 32; ~  praet. pass. 3. sg. m. był 
wytargnion 1430—40 GIKazB II 24; 3. pl. m. 
były wytargniony Rozm 820.

Znaczenia'. 1. 'rwąc wyciągnąć, wydrzeć, 
wyszarpnąć, evellere, eripere, e.rtrahere': Bo ti 
ies, ienszes witargl (Pul: wytargnął) mne z brzu
cha (sc. matki, extraxisti me de ventre) FI 21, 9; 
Bo on {sc. gospodzin) witargne z sidła nogi moie 
(eyellet de laqueo pedes meos) FI 24, 16, sim. 
Pul\ Witargn me ze biota (eripe me de luto), 
bich ne vglnol FI 68, 18, sim. Pul', Witargl ies 
duszo moio z pyecla niszszego (eruisti animam 
meam ex inferno inferiori) FI 85, 12, sim. Pul; 
Dvsza nasza yako wrobi wytargnona gest (Pul: 
wytargnyona) z sydla lowczow (erepta est de 
laqueo venantium) FI 123, 6; In concepcione 
filii in ea (sc. Maria) penitus fuit extractus fomes 
peccati, zakał grzechu przyrodzonego, in eius 
membris byl zagaszon[o] y wytargnon 1430—40 
GIKazB II 24; Bodzcze yako szyano strzeszne, 
yesz drzewyey nysz wytargno (priusquam evel- 
latur, FI: wytargayo), zwyędnye Pul 128, 5; 
Bo ssą czyągnąly povrozem, aze mvszyly rącze 
około słupa doszyacz, a tho yemv była na- 
vyąthscha bolyescz, bo yemv były vschytky 
stavy yytargnyony z ramyon Rozm 820.

2. *uwolnić, uratować, wybawić, eruere, ser- 
\are : Obrocy se, gospodne, y wytargni duszo 
moio (eripe animam meam) FI 6, 4, sim. Pul; 
Pwal iest w gospodna, witargne gi (eripiat eum), 
zbawona vczini gi FI 21, 8, sim. Pul; Lubo bodz 
tobe, gospodne, aby (Pul: by) witargl me (ut 
eruas me) FI 39, 18, sim. Pul; Witargno czebe 
(eruam te) y poczcisz mne FI 49, 16, sim. Pul; 
Prze neprzyaczele moie witargn (Pul: wytargny, 
sini. FI 143, 11) me (eripe me) FI 68,22, sim. 
F liP u llO , 1. 118, 153. 170. 143, 8, Pul 143, 11; 
Vitargncze vbogego (eripite pauperem) FI 81, 4,
Słownik staropolski X

sim. Pul; Alle ty wytargł gesz dvszo moyo 
(eruisti animam meam Is 38, 17), aby ne zghy- 
nala FI Ez 11, sim. Pul; Gracias agentes deo 
patri..., qui erripuit vos yenze wytargnął vaasz 
(qui eripuit nos de potestate tenebrarum Col 
1, 13) XV med. SKJ I 123; -  od kogoś: 
Gospodne..., witargn duszo moio od nemilosci- 
wego (eripe animam meam ab impio) FI 16, 14, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 30, 19. 139, 4; Od 
mosza lichego witargnesz me (a viro iniquo 
eripies me) FI 17, 52, sim. Pul; Wytargny (Pul: 
wytargn) mo ot neprzyyaczelow mogych (eripe 
me de inimicis meis) FI 142, 11; ~  od czegoś: 
Witargnon bodo od (Pul: s) pokusy (eripiar 
a tentatione) FI 17,32, sim. Pul; Witargn od 
gnewu (Pul: *wytargdny od szablye), bosze, 
duszo moio (erue a framea... animam meam) 
FI 21,21; Od potrzebyzn mogich vitargn (Pul: 
wytargny, sim. ib. 38, 12) me (de necessitatibus 
meis erue me) FI 24, 18, sim. ib. 38, 12; Pro- 
sz(i)mi, panye,... raczy... od wyecznego po- 
thapyenya nasz yytargnacz (ut... accipias... ab 
aeterna damnatione nos eripi, Msza III: wy- 
targacz albo wirwacz, I. IV. VIII: yirwacz, V: 
wyrwesz) 1456 Msza VI s. 261, sim. VII. XIV; 
Wytargnyesz (FI: wyimesz) mye od swaru 
lyudzkyego (eripies me de contradictionibus 
populi) Pul 17,47; Boże..., od boyazny nye- 
przyaczelya wytargny (FI: wiymi) duszę moyę 
(a timore... eripe animam meam) Pul 63, 1; ~  
z kogoś: Witargl me z neprzyaczelow mogich 
(eripuit me de inimicis meis) silno mocznich 
FI 17, 20, sim. Pul; Witargn me z neprzyaczelow 
mogich (eripe me de inimicis meis), bosze moy! 
FI 58, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 58, 2; ~  z czegoś, 
z ręku czyichś, z ręki czyjejś: Owa oczi bosze 
na ti, gisz se iego boio..., abi witargl (Pul: 
by wytargnął) ze smerczi dusze gich (ut eruat 
a morte animas eorum) FI 32, 19; Ze wszech 
zamotkow mogich witargl mne iest (ex omnibus 
tribulationibus meis eripuit me, Pul: wytargł me, 
sim. FI i Pul 106,6. 20. 114,8) FI 33,4; Bo 
witargl ies (Pul: yes wytargł) duszo moio ze 
smercy (eripuisti animam meam de morte) 
FI 55, 13, sim. FI i Pul 53, 7; Witargne duszo 
*swoio z roky niscosci (eruet animam suam de 
manu inferi) FI 88,47; Wytargny *mo z rokv 
synów czydzych (erue me de manu filiorum 
alienorum) FI 143, 12, sim. Pul; Duszę moyę 
wytargł (sc. bog, FI: wiwolil) s poszrzotka 
szczenyot Iwowych (eripuit animam meam de 
medio catulorum leonum) Pul 56, 5; Nye yest, 
yen by z ręky moyey mogl wytargnocz (qui de 
manu mea possit eruere Deut 32,39) Pul 
Deut 57; Yakosz chczyal yczynycz (sc. synu
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578 Wytarcnąć WYTRWAĆ

boży), aby ze szmyerczy yyeczney czlowyeka 
wythargnal Naw 144.

Wytargnienie 1 . fugryzienie, ukąszenie, morsus, 
mordacitas : In ore eius (sc. bestiae) et dentibus 
ordines tres, in dentibus invidie morsus, przes 
zambi zasrosczi zakassane albo vitargnyenye, 
rodent enim uitam alienam, quia manifesta 
mała multipliciter exaggerant dubia, hoc est 
de ąuibus aperte non videtur, vtrum sint bona 
uel mała 1461—7 Serm 150v.

2. 'stan utraty równowagi emocjonalnej, gwał
towne wzruszenie, uniesienie, mentis excessus, 
ecstasis9: In excessv meo, id est extasi aut 
mente mea rapta ad superna na wytargnyeny 
(war. kal.\ w zatargnyenyą, leg. zatargnieniu, 
FI: w przest[a]openv, Pul: w wystopyenyu, ego 
dixi in excessu meo: Omnis homo mendax 
Psal 115, 11) ca 1470 MamLub 132, sim. 1471 
i? XXIV 379.

1. Wytecz fu koni, <7c eąuis) 'wybicie kości ze 
stawu, zwichnięcie, uszkodzenie stawu, luxatura, 
depraratio articuli : Contra yitecz. Si in anterio- 
ribus pedibus, recipe funem et circumligetur XV 
/>/. LekKoń 246.

2. Wytecz c/. Witecz
Wytłoka *lenistwo, opieszałość, ignaria, pi~ 

gritia : Witloka ignauia iWW7 gl. 68.
Wytoczyć, Wytoczyć się 1. 'spowodować wy

pływ, wypuścić płyn z czegoś, wylać, effundere, 
profundere : Andreas... penam XV contra Gre- 
gorium thabernatorem..., quia cereuisiam de 
yase wytoczil[u] 1397 StPPP VIII nr 5915; 
Sanguis effusus, yithoczona, quomodo nobiles 
in yenacione yolentes revocare nisum ad manum 
ostendunt rubricatas carnes 1466 7? XXV 140; 
~  wytoczyć się *wypłynąć, wyciec, effundi, efflu- 
ere: Cadens (sc. ludas) in terram crepuit, 
rospakl szya, medius... et diffusa sunt omnia 
yiscera eius yąthpye szya sz nyego yytoczylo 
(Act 1, 18, Ttozra 762: yyplynąly yego ynatrze 
s nyego, ib. 769: yylaly szye) oz 1500 GIKazB 
1 79.

2. 'przez toczenie nadać przedmiotowi okrągły 
kształt, wygładzić, wypolerować, tornando ali- 
quam rem rotundom, politam reddere : Crater 
tornatilis wytoczona, ystrugana, glatką (umbili- 
cus tuus crater tornatilis Cant 7, 2) ca 1470 
MamLub 149.

3. 's//^ zabrać, wymusić danie, vi auferre, 
eripere : Wytoczył (mamotrekt mikułowski: wy- 
toczil, i?Z: bi... wiczysnol) extorsit (anima, 
quae... yi aliquid extorserit aut calumniam 
fecerit Ley 6, 2) ca 1470 MamLub 33. ~  Bohe- 
mizm semantyczny.

Wytok 'wypływ (wody), decursus (aąuae),

aąua defluens \ S wodnymi wythoky decursibus 
ca 1455 XIV 493.

Wytoka 'wypływanie, wyciek (krwi), ęffusio, 
fusio (sanguinis)9: A profluuio od wyczekaną 
aut od wythoky (sic mundabitur, sc. femina, 
a profluyio sanguinis sui Lev 12, 7) ca 1470 
MamLub 34.

Wytrawić I. 'zużyć na swoje potrzeby, wydać, 
erogare, impendcre9: Errogaueratyytrawyla, stra- 
yyla, naloszyla (quae, sc. mulier quaedam, in 
medicos erogayerat omnem substantiam suam 
Luc 8,43) ca 1470 MamLub 273.

2. 'spaść, wypaść (bydłem), depascere9: Mar- 
cissius... consensit, si... Iohannes... septuaginta 
marcas... in auro sibi restitueret, tunc yillam 
Poschtolow... condescendere debet, sed sua 
debita ibidem retenta extorquere et omnia 
frumenta de allodio et fenum educere libere 
yel ibidem expascere al. wytrauicz 1456 AGZ 
XI 410, sim. ib. 411.

Wytrącić, Wytrącić się czy Wytręcić, Wytręcić
się f o r m y : part. praes. act. adv. wytrącąc 
Rozm 619; ~  inf. wytrącić 1456 R XXXIII 184, 
1454 R XLVII 353; ~  praet. 3. sg. m. wytrącił 
1425 Kościan nr 1262, XV p. pr. R XVI 323; 
3. pl. m. wytrącili XV ex. MacDod 137.

Z n aczen ia:  1. 'wyrzucić, usunąć, eicere, 
amovere9: Tham gy (sc. kostarza) dyably
pochwiczyly..., thrzewa sz nyego wytranczyly 
XV cx. MacDod 137.

2. 'wypędzić, wygnać, expellere, eicere9: Jaco 
pan Jacub... dzersal thą ląnką mymo trzy latha 
s pokoyem y myesczenyna Marczyna gwalthem 
nye wytrąnczyl z dzerszanya 1425 Kościan nr 1262.

3. 'wydobyć, eximere, expromere9: Quando 
possumus de diyinis operibus... intellectum 
alicuius significacionis exculpere vlg. wytran- 
czycz, quasi de obstrusis, id est sectis, fayorum 
cellulis mella producimus yel... spicas manibus 
confricamus ylg. wymynamy 1456 R XXXIII 
184, sim. 1454 R XLVII 353.

4. 'otworzyć, aperire, recludere9 (? ): Currens 
(sc. yir) yeloci depessulat, yytraczyl, ostia 
(sc. putei) cursu XV p. pr. R XVI 323.

5. wytrącić się 'odłączyć się, seiungi, separari9: 
Tych slow yschech nye dbayącz Iudasch, 
yytraczącz szye ze wschego ludv, przystąm- 
pyyschy ky mylemy Iesucristuszoyy oblapyl 
gy y czaloyal Rozm 619.

Wytręcić cf. Wytrącić
Wytrwać 'pozostać trwałym, stałym, niezmien

nym, durare, perdurare9: Then (sc. św. Stani
sław)... wyodacz szwoy szywoth we cznosczy 
wytrual w swey szprawyedliyoszczy 1455—60 
7? XIX 110.
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Wytrykusz fposługujący w kościele, zakrystian, 
kościelny, aedituus, apparitor ecclesiasticus : 
Emensuravimus... villagium al. nawsie pro aedi- 
ficanda schola..., item pro locandis yitriconibus 
ad obeunda servitia ecclesiastica, residuum vero 
pro locandis hortulanis, qui ąuidem hortulani 
et yitricones al. witrykuse, nemini alteri seryitia, 
labores exercere, nisi plebanis... tenebuntur 
(1413) XVII DokMp V 142; Wytricusz icono- 
mus XV p. post. PF V 9.

Wytrysnąć się 'nagle, gwałtownie pojawić się, 
wydobyć się na powierzchnię, erumpere, prodire, 
apparere : Statim in illo loco fons fluentissimus 
erupuit yytrysnala sya XV p. post. R XXV 177; 
Sed protinus... nutu dei... ibi fons aque erumpit 
yytrysznal sya ib. 182; Prophetizauerat enim 
Sibila, quod quando erumperit, kyedy sya vi- 
trisnye, fons olei, nascetur saluator XV p. post. 
RRp XXV 176.

Wytrzasnąć cf. Wytrzasnęły
Wytrzasnęły 'uderzony, trącony, offensus, lae- 

sus, percussus : Nam yitis frondę stringit, gl. 
olfendit, eam, gl. sc. lucern oculi, grauiter,... 
lumine quassato, gl. offenso oculo *wytrząsznąlo, 
dolor ingens anxiat illum, gl. sc. virum XV 
p. post. PF III 287.

Wytrząść f o r m y : praes. ind. 3. sg. wytrzęsie 
BZ Neh 5, 13; ~  praet. 1. sg. m. -m wytrząsł 
BZ Neh 5, 13; ~  part. praet. pass. g. pl. m. wy- 
trzęsionych FI i Pul 126, 5; ~  praes. pass. 
1. sg. m. wytrzęsion (jeśm) Pul 108, 22; ~  imper. 
pass. 3. sg. m. bądź wytrzęsion BZ, Neh 5, 13.

Znaczenie'. 'potrząsając czymś wyrzucić za
wartość, także wypędzić, excutere, ąuatiendo re- 
morere, expellerei : Nadtom *witrzosl łono me 
(excussi sinum meum) y rzekłem: Takez vitrzo- 
sye bog wszelkego moza (sic excutiat... omnem 
yirum)... z gego domy y z gego roboti. Tak 
bodz yitrzosyon (sic excutiatur) a tak bodz wi- 
proznyon BZ Neh 5, 13; ~  Yako strzały 
w rocze mocznego, tako synowe wytrzosonych 
(filii excusorum) FI 126, 5, sim. Puk, ~  'trzęsąc 
wyrzucić coś, ąuatiendo deicere*: lako czyen, 
yenze mya(/^g. mija), wzyęt yesm y wytrzęszyon 
(excussus sum, FI: wybit albo wypodzon yesm) 
yako kobyłka Pul 108, 22.

Wytrzeć 1. 'trąc wyczyścić, wyszorować, deter- 
gere, defricare : Vytarto (war. lub.: wyk(r)v- 
szono aut *vytartha) defricabitur (si vas aeneum 
fuerit, defricabitur et layabitur aqua Ley 6, 28) 
1471 Mam Kai 33.

2. 'trąc usunąć, zniszczyć (tu przenośnie), 
exterere, delere (hoc loco translate)9: Na syercza 
wiczisczyenye czworga trzeba: napyrwey caszdi 
grzech czyelni y duschni wyerną spowyedzyą

WYTRYKUSZ

wirzuczicz a pocutą witrzecz y wiyączy XV 
med. R XXII 244.

3. 'rozgnieść, zmiażdżyć, conterere, eon fun
dę re : Vitartimy attritis (non intrabit eunuchus, 
attritis yel amputatis testiculis Deut 23, 1, BZ: 
nye wnidze... zdawyone łono mayocz) ca 1470 
Mam Lub 51.

Wytrzeszcz zool. 'ryś, Lynx lynx L 3 : Vi- 
trzeschcz linx XV med. R XXIV 349.

Wytrzeźwić 'zbudzić ze snu, przywrócić do 
przytomności, expergerc, excitare': Wytrzye(ź)- 
wyly exsoporant ca 1450 PF IV 577.

Wytrzymać fo rm y: inf wytrzymać 1407 
Kościan nr 346, 1416 Pyzdr nr 445; ~  praet. 
1. sg. m. wytrzymałem 1428 Kai nr 1019, 1432 
Pozn nr 1411; / .  -m wytrzymała 1426 Pozn 
nr 1235; 2. sg. m. wytrzymał si 1419 MacPraw 
VI 416; 3. sg. m. jest wytrzymał 1418 Kościan 
nr 721, 1420 Pozn nr 998; wytrzymał 1397 Pozn 
nr 351, 1401 ib. nr 523, 1403 RtGn nr 104, etc. 
etc.; f. wytrzymała 1405 Kai nr 149, 1407 Kai 
nr 185, 1407 Kościan nr 353, etc.; 1. pl. m. -smy 
wytrzymali 1413 Kościan nr 502; 3. pl. m. są 
wytrzymali 1408 Pozn nr 639; wytrzymali 1408 
Kościan nr 368. 390, 1415 Pozn nr 861, 1416 
Kościan nr 609, etc. etc.; f. wytrzymały 1406 
Kościan nr 309, 1430 Pyzdr nr 949; ~  part. 
praet. pass. n. sg. f  wytrzymana 1420 Pozn 
nr 995; ~  praes. pass. 3. sg. neutr. jest wytrzy
mano 1417 Pyzdr nr 507.

Z n aczen ia:  1. 'posiadać spokojnie przez czas 
prawem oznaczony, nabyć na trwale wskutek 
przedawnienia, aliąuid sine impedimentis per tem- 
pus iure constitutum possidere, alicuius rei posses- 
sionem praescriptione acąuirere*: Ysze Zauissza 
vkupil Czasoltouicz(e) v dzedzicza y yitrzimal 
s pokoiem szescznascze lat 1397 Pozn nr 351, 
sim. 1403 RtGn nr 104, 1406 Kai nr 166, etc.; 
Jaco Wiszak witrzimal ten posag, ysz go szostra 
ne gabala mimo dzeszancz lath 1404 Kościan 
nr 233; Jaco Jagna, Hanca y Helena witrzimali 
trzidzeszcy lat y dve lecze ty czanszczi w Gorcze 
spocoyno 1406 ib. nr 309, sim. 1430 Pyzdr nr 949; 
Ale Iagneszca witrzimala to czoscz trzidzeszczi 
lat i trzi lata 1407 Kościan nr 353, sim. 1405 
Kai nr 149, 1407 Kai nr 185, 1411 Kai nr 368, 
1419 Kościan nr 748, etc.; Czszo zalowal pan 
Gywan na Gywana Soboczskego... o trzeczo 
czanscz Soboti y Zslotkowa..., to so witrzimali 
trzidzesczi lath y trzi s pokogem 1408 Pozn 
nr 639; Jakoszmy vitrzymaly dobrowolne sz po- 
koyem trszy lata Gostin, Ponecz, Coszminecz 
1413 Kościan nr 502; Jako Jarognewssczy y gich 
oczczecz wytrzimaly spokoyne tho thoną jęzora 
Moscziska... trszy latha dobrowolne 1416 ib.
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580 WYTRZYMAĆ WYWAL

nr 609, sim. 1408 ib. nr 368, 1415 Pozn nr 861, 
1417 Kościan nr 634, etc. ; Czso iest y0l pan 
landrzey wodo, tho iest wytrzymano mymo trzy 
lata, nisz iest prawem gabano 1417 Pyzdr nr 507; 
Tho szą rambily na swem na prawem, thu gdze 
gich oczczecz zapusty gagil y wytrzimal trszy 
latha y ony po swem oczczu wytrzimaly trszy 
latha dobrowolne 1418 Kościan nr 675; Yz 
Pyotr... czszo yest cupil v Maczka poi wol- 
warka..., tho yest witrzimal trszy latha spo- 
coyne ib. nr 721, sim. 1420 Pozn nr 998; Super 
istam firmitatem si diceres, quod aliąua terrestri 
antiąuitate tenes istam hereditatem, paratus 
sum docere -al. wkasancz {leg. ukazać), quod 
non tenuisti al. nie wytrzyma! sy pacifice 30 an- 
nos 1419 MacPraw VI 416; Jsze ta grobla..., 
cszoz wczynona na Dlusku, *wycrzymana 
*crzydzesczy lath y *crzy 1420 Pozn nr 995; 
Czom wsala kony trogye... na roly..., tom gye 
wsalą na prawey roly mey y tam (leg. tę-m) rola 
vytrzymala mymo trzi lata 1426 ib. nr 1235; 
Domini, ego hoc tenui vlg. wytrzimal triginta 
annos pacifice 1428 Kai nr 733; On gechal gwał
tem... v moy hogrod..., ctorysz ogrod wytrzy
małem ya<ko?> szemska dawnoscz ib. nr 1019, 
sim. 1432 Pozn nr 1411; ~  wytrzymać zastawę: 
laco Jan ne witrzimal teg zazstawi s pocogem 
trzech lat po smerd gich matki 1401 Pozn 
nr 523; Kegdi Margorzatha spu<ś>czila zastauą 
Suebodze..., iansz Sveboda trzi lata potem 
spokoyne vitrzimal 1415 Kai nr 509.

2. 'spełnić określone warunki bez ich narusze
nia, comenta integre explere, sery ar e : Jaco 
Nitarth ne dal trzech lat spocoyno vitrzimacz 
Coslowskich oczczu o poi Nalku 1407 Kościan 
nr 346, sim. 1416 Pyzdr nr 445; ~  wytrzymać 
(ziemską dawność) 'doprowadzić do przedawnie
nia, uzyskać uprawnienia wynikające z przedaw
nienia, praescriptionem perferre, iura ąuaedam 
per praescriptionem acąuirere' : Ipse... eadem 
libertate utebatur, lignorum et roborum pro 
edificiis excisione gaudebat et similiter omnem 
prescriptionem terrestrem possedit al. yitrzymal 
1482 AGZ XVIII 235; Post eandem divisionem 
in pacifica possessione eiusdem prati fuit et 
prescripcionem terrestrem extenuit al. wythrzy- 
mal 1487 AGZ XIX 66; Stephani progenitores... 
dictorum bonorum possessionem habuerunt... 
et omnes prescripciones terrestres extenuerunt 
al. yythrzymaly 1490 StPPP II nr 4362; ~  Yacom 
przi tern bil, gdi Dobeslaw przedal Bogusszino 
Janusewi y witrzimal lata zastawna mimo 
trzidzeszci lath 1403 RtGn nr 131.

Wytwarzyć się epojawić się, ukazać się, appa- 
rere, comparere' : Spiritus sanctus apparuit,

vitwarzil so, in specie nubis..., quia sicud nubes 
elevatur a terra, sic spiritus sanctus, quos 
inspirat, navodzi, elevat eos... ad celestia XV 
in. GIKazB II 115.

Wytworzyć 'wyrazić, odcisnąć, odtworzyć, 
exprimere, im p r im e r e Vultus mei speciem 
transformatam, wythworzone, in lintheo ca 1500 
GIGn 131; Swfoy (leg. zwój) na oblycze przylo- 
szyl myły Iesus y wythyforzyl oblycze szwoye 
naszwyąthsze ca 1500 PieśniWład 177.

Wytykanie 1. 'wyznaczanie snopów należnych 
plebanowi z tytułu dziesięciny, actus designandi 
manipulos plebano pro decima sohendos': Quod 
ipsi nobiles debent permittere libere conducere 
ipsum plebanum decimam post allodia eorum... 
et debent yocare plebanum aut suum decima- 
torem ad decimandum al. ku wythikanu 1440 
MMAe XVI nr 370.

2. *łata, pittacium, particula corii, qua aliąuid 
corruptum reparatur' : Pictacium, yiticanye,... est 
particula chori (tulerunt sibi... calceamenta 
perantiqua, quae ad indicium yetustatis pitta- 
ciis consuta erant Jos 9, 5) 1471 MamKal 56.

Wywabiać *prowokować słowami, wyzywać do 
bójki, prorocare, evocare ad rixam>: Ysze Marcin 
sedl gwałtem moczo... na Micolagewa dzedzino 
y *wywabali gy 1403 Pozn nr 741; Ysze Sziban 
yiyabal Yana s yego gospodi y czso yczinil Yan, 
to yczinil s Szibanovim poczantkem ib. nr 820; 
Ysze Wączencz... przyszedł gwałtem... do gego 
domu y wywabal gy szlymy szlowy, y wrotha 
gego szekl 1417 Kai nr 606; Jakom ya nye 
przyszethl... na dom thwoy, nye zadavalem 
thobye szlow złych... any czyebye bycz vyya- 
byal 1479 Czrs s. LXXXVI.

Wywabić *wyzwać do bójki, provocare in ri- 
xam : Eze pirzwey rany zadał yemu, wiwabiw gy 
1400 StPPP VIII nr 9643; Jako Swanthoslaw 
ne wywabił Woythkowa sina s <j>ego domu any 
za skodo ślubował 1403 JA VI 209; Yaco Stani
sław... yywabil Jana... s domu brata yego y yal 
gy na drodze gwałtem 1422 Pozn nr 1104.

Wywodzić 1. *wyratować, uwolnić, wyrwać, 
liberarey eruere : Chczocz zona gedna yiwadzicz 
moza swego s roky sylnyeyszego (eruere yirum 
suum de manu fortioris), sczognolaby roko 
y ychwicilabi łono gego, ytnyesz roko gey BZ 
Deut 25, 11.

2. ' wykupić (z zastawu)> aliąuem pignoris loco 
alicui obligatum pretio dato redimere* (?) ‘ 
*Yszeszem ya Luka ne ślubował wywadzycz 
szytha Michałowi anim so thego *podgol 1411 
RtKon nr 313.

Wywal (?) doraźna przeróbka czeskiego 
uyalny *stromy, praeceps, praeruptus : Pod vyva-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WYWAL WYWIEREK 581

lem brzegy (mamotrekt mikułowski: po vwalnem 
brziehu) crepidinem (mutua se caede truncabant, 
fugientes usque ad Bethsetta et crepidinem 
Abelmehula Jud 7, 23) 1471 MamKal 59.

Wywarować *uwolnić nabywcę lub rzecz nabytą 
od roszczeń osób trzecich, zastąpić nabywcę w pro
cesie z powodu roszczeń osób trzecich, emptorem 
vel rem emptam in iudicio a cuiusvis vindiciis 
liberare, loco emptoris coram iudice de vindiciis 
alicuius respondere9: (Za ojca swego... podjął się 
wieś... Janowi... według zwyczaju ziemskiego...) 
exbrigare al. wywarowacz et expedire al. czlicz 
1440 KodWP V 627; Hanko... promisit post 
libertatem civitatis certificare Michaelem al. wy
warowacz annum et diem sub omnibus bonis 
suis 1456 AcPosn I 246; Petrus, Mathias et 
Michael compromiserunt... dictam sculteciam... 
a ąuolibet homine impediente exbrigare al. wy
warowacz ipsi Alberto sculteto 1460 StPPP XI 
688, sim. (1467) BenLub 322; Iohannes... sub- 
misit se intercedere et exbrigare al. zastepycz, 
wyczlycz y wywarowacz propinąuitatem yille... 
a ąuolibet homine ipsum impediente 1467 Ac
Posn I 409, sim. 1467 StPPP XI 690; Ipsum 
fłuvium (sc. venditum)... debet... tueri, defen- 
dere, libertare et evincere, vyvarovacz, ab omni
bus et singulis personis 1474 KodPol II 555; 
Quia fideiusserit Iohanni... eliberare et expedire 
al. wyczlicz, hoc est wywarowacz dictam Bye- 
nyno... pro 1400 florenos Hungaricales... ven- 
ditam 1493 Matr II nr 222, sim. 1480 AG Z  
XVIII 196; Quia eundem mansum... debet... 
expedire et exbrigare al. wyczlycz y wywarowacz 
a ąuolibet homine ipsum nobilem Nicolaum... 
impediente 1497 StPPP VII 6.

Wy warowanie *uwolnienie nabywcy lub rzeczy 
nabytej od roszczeń osób trzecich, zastąpienie 
nabywcy w procesie z powodu roszczeń osób 
trzecich, intercesja, zastęp, actus emptorem vel 
rem emptam in iudicio a cuiusvis vindiciis liberandi, 
loco emptoris coram iudice de vindiciis alicuius 
respondendi9: Jako czszo bil pan Ramsch przedal 
dzedzina Bronkowo Henrico y slubil mu bil za 
wiwarowane podług prawa, o tho go yest ne 
gabal 1416 Kościan nr 584; Yako oczecz Potrow 
raczył {leg. ręczył) lysth dacz za wywarowane 
dzedzyczthwa... Michałowy 1427 Kai nr 959; 
Yakom ja nye wroczyla pana Wyanczencza za 
wywarowanye dzedzyni Garbów 1428 Pyzdr 
nr 886.

Wyważyć *ważąc odmierzyć, ponderare, pen- 
sare9: Georgius... proposuit al. zalowal pro 
debito civili mercimoniali deponderato et emen- 
surato al. vagą vyvaszonego y yymyerzonego 
super... Eliząbet 1467 AGZ XV 72.

(Wywiązać) Wywięzać (o łące, de prato)
'zabrać trawę, gramina educere9 (?): Eszescze 
mi spasły lanko y konem vivozaly yi 1424 
KsMaz II nr 742; Jacom ya ne wywązal Dzirz- 
kowy ląk nocną rzeczą 1445 ZapWarsz nr 596; 
Andrzey ne wywyązal Dzirzkowy ląk noczną 
rzeczą ib.

Wywiedzenie, Wywiedzienie 1. fsprowadzenie 
kogoś dla udziału w jakiejś czynności prawnej, 
actus aliąuem ad rem iure peragendam arces- 
sendi9: Domine succamerarie,... memoriale
pono, quia tu intrasti mecum in contrarium..., 
proptereayolo granyczenya... i osady wywyedze- 
nya 1460 LubPodk 92.

2. *oczyszczenie z zarzutów, usprawiedliwienie, 
wykazanie niewinności, criminis illati purgatio9: 
Gdiby ktho przeth namy... sz ktorego slego 
yczynky byl obyynyon a ky ykazanyy swogey 
nyewynnosczy... nye bylbi przypysczon..., ma... 
oszyyathczycz, ysz my abo starosta nasz kv vi- 
wyedzenyy a oczysczenyy (ad expurgandum) 
gegosmy nye przypysczyly Sul 60.

3. * uroczyste wprowadzenie do kościoła kobiety 
po połogu dla udzielenia je j błogosławieństwa, 
primus post puerperium mulieris in ecclesiam 
ingressus sollemnis5: Syosthry, kthore dzyath- 
kamy chodzą..., az do swego vyvyedzyenya 
(usąue ad suae purificationis diem) nye mayą 
robiczi cziązko roboth thych czyelesthnych 1484 
Reg 712.

4. *wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, 
zwłaszcza posiadłości ziemskiej, actus aliąuem in 
possessione bonorum immobilium, praecipue ter- 
restrium, collocandi9: Wywyedzenye inyestitura 
XV in. JA XXVII 267.

Wywiedzieć 'zdobyć o kimś, czymś wiedzę, 
dowiedzieć się czegoś, discere, cognoscere9: Ne 
infans a Herode perderetur nye yywyedzano 
1462 R XXV 270; Vywyedzal disceret (praecepit 
ei, ut iret ad Mardochaeum et disceret ab eo, cur 
hoc faceret Esth 4, 5) ca 1470 MamLub 114; 
Vyyyedziecz discere (yolui diligenter discere de 
bestia ąuarta Dan 7, 19) 1471 MamKal 238; 
Viyyedzano {war. lub.: wzwyedzawszy) comperto 
(yidentes autem Petri constantiam et Ioannis, 
comperto, quod homines essent sine litteris 
et idiotae, admirabantur Act 4, 13) ib. 297.

Wywiedzienie cf. Wywiedzenie
Wywielga zool. *wilga żółta, Oriolus gal- 

bula L Wywelga orioli 1472 Rost nr 1363; 
Wyyelga fulga ib. nr 1368.

(Wywierek) Wywirek (?) 'wypędzenie, wygna
nie, eiectio, expulsio9: Viderunt assumpciones et 
eiecciones... Eiecciones ylg. wywyrky vel wy- 
wrzenye (yiderunt, sc. prophetae tui, autem tibi
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assumptiones falsas ct eiectiones Thren 2, 14) 
1470 GIPolBTb. ~  Zapewne jest to przeróbka 
czeskiego wyrazu vyvrh 'wyrzucenie, wygnanie\  

Wywiesić *wieszając umieścić na widocznym 
miejscu, in loco conspicuo suspendere : Powye- 
dzano Samuelowy, ysze Saul... wiwyesyl sobye 
na czescz chor0gew \vycy0szn0 (quod... erexisset 
sibi fornicem triumphalem) BZ I Reg 15, 12; 
Chorągew wyyeszyl erexerat titulum (porro 
Absalom erexerat sibi... titulum, qui est in 
valle regis II Reg 18, 18) ca 1470 MamLub 75.

Wywieść, Wywieść się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
wywiodę BZ Gen 19, 8. Ex 7, 4. 12, 17, Rozm 
169; 2. sg. wywiedziesz FI i Pul 30, 4. 5. 142, 13, 
BZ Deut 17, 5. Tob 13, 2; 3. sg. wywiedzie FI 
i Pul 36, 6, Sul 70, BZ Num 19, 3, etc.; 2. pl. wy
wiedziecie 5ZNum  20, 8; 3. pl. wywiodą ca 1418 
JA XIV 512, Sul 41, BZ Ex 8, 7, etc. ; ~  imper.
2. sg. wywiedzi FI i Pul 141, 20, BZ Gen 19, 12. 
Lev 24, 14; wywiedź BZ Gen 8, 17. 19, 5. Ex 8, 5, 
etc. ; 3. sg. wywiedź BZ Gen 1, 24; 2. du. wy- 
wiedźta BZ Jos 6, 22; 2. pl. wywiedźcie BZ III 
Reg 21,10. IV Reg 11, 15. II Par 23, 14. 35, 23;
3. pl. wywiedźcie BZ Jer 14, 17; ~  inf. wywieść 
1412 Pozn nr 871, 1412 RocznHist VI 237, 
Sal 10, etc. etc.; ~  praet. L sg. m. wywiódł jeśm 
FI i Pul 80, 9; wywiodłeśm BZ Ex 7, 5; wywio
dłem BZ Lev 22, 33. Jos 24, 6; jeśm wywiódł 
Gn 175 a, BZ Ex 20, 2. I Par 17, 5; -(e)śm wy
wiódł BZ Ex 6, 6. Lev 25, 42; -(e)m wywiódł 
1401 Pozn nr 491, 1404 KsMaz I nr 482, 1426 
Kościan nr 1145, etc.; 2. sg. m. wywiódł jeś 
FI 70, 22, FI i Pul 29, 3; wywiodłeś BZ Num 
14, 13. Neh 9, 7, Pul 65, 11. 70, 22; jeś wywiódł 
BZ Num 16, 13; -(e)ś wywiódł Blaż 322, BZ 
Num 20,4; 3. sg. m. wywiódł jest FI 17,22. 
39,2, BZ Gen 15,5. Ex 12,51; jest wywiódł 
BZ Gen 20,13. Ex 13,3. 16,6. Deut 29,5. 
Jos 24,17. Is 48,21; wywiódł 1398 Kościan 
nr 43, 1400 Pozn nr 432, FI i Pul 77, 17, etc. 
etc.; wywiod 1437 TymWol 25; / .  wywiodła 
jest ca 1420 R XXV 229; wywiodła ca 1500 
SIO cc XII 163; 3. du. m. wywiodłasta BZ 
Jos 6, 23; neutr. wywiedle jesta FI i Pul 118, 136;
2. pl. m. -ście wywiedli BZ Ex 16, 3; 3. pl. m. 
wywiedli 1418 Pozn nr 952, BZ II Par 23, 11. 15, 
Rozm 664; ~  pląperf 3. sg. m. wywiódł był 
BZ Ex 19, 17; był wywiódł Rozm 842; ~  condit.
F sg. m. -bych wywiódł BZ Ex 33, 12; 2. sg. m. 
(-)by wywiódł FI i Pul 103, 16, BZ Ex 14, 11;
3. sg. m. (-)by wywiódł Dział 51, Rozm 756; 
3. pl. m. -by wywiedli BZ Ex 6, 13. 26. 27. 
8, 18; ~  part. praet. act. wywiodw XV in. 
R XXIV 74; wywiodszy BZ Lev 24, 23. III 
Reg 21, 13, XV p. post. JA XII 144; -  part. |

praet. pass. n. sg. m. wywiedzion Blaż 321, 
MW  83 b, XV ex. SKJ I 145; neutr. wywiedziono 
Blaż 322; g. sg. f  wywiedzionej 1423 AKPr 
VIIIa 162; ac. sg. m. wywiedzionego 1425 
PFRp V 33; neutr. wywiedzione 1466 R X X II11; 
~  praes. pass. 2. pl. m. jeście wywiedzeni BZ 
Ex 16, 32; ~  fut. pass. 3. sg. f. będzie wywie
dziona Sul 102; ~  praet. pass. 3. sg. m. był wy
wiedzion Rozm 807; 3. pl. m. byli wywiedzieni 
Rozm 713.

Z naczen ia: 1. *prowadząc kogoś wyjść skądś, 
dokądś, wyprowadzić, pomóc wyjść, też zmusić 
iść z sobą, deducere, educere, abducere : a. bez 
określeń lokalnych i celowych w tekście polskim 
lub z określeniami wyrażonymi bez użycia form 
deklinacyjnych: Prze ymo twoie wiwedzesz me 
(deduces me) FI 30, 4, sim. Pul, sini. BZ Tob 
13,2; Wiwodl ie (deduxit eos) w obłok dnowi 
FI 77, 17, sim. Pul, sim. FI i Pul 77, 58. 104, 36. 
42. 105, 10; Et apprehendens, a wiwodw {JA 
XII 144: vyvyotsy), illum de turba seorsum 
(Marc 7, 33) XV in. R XXIV 74; W nedzelą 
wywodla yest (sc. dusza) swithky swanthe 
oczcze ca 1420 R XXV 229; Jako kmothowycz 
Stanek przelomil my ploth... y wywyodi my 
konye tyłem, kthorem byl ya zayąl 1428 Kościan 
nr 1349; Kthokole slodzeysky... yiwyedze trzy 
albo yyączey szwyerzepycz (abducens furtiye... 
iumenta) Sul 70; Wszitky zwyerzota... wywyecz 
s sobo (educ tecum) a wistop(cie) na zemyo 
BZ Gen 8, 17, sim. ca 1470 MamLub 58, Rozm 
812; Uczynyly... *czarnokszyosnyczy zswymy 
czary, abi wiwyedli ploszczycze (ut educerent 
sciniphes) BZ Ex 8, 18; Przykazugesz my, abich 
wiwyodl lud ten to (ut educam populum istum) 
ib. 33, 12; Wniczta w dom zoni zley dzewky 
a yiwyedzta yo y wszitko (producite eam et 
omnia), czosz gest gey BZ Jos 6, 22; Wszedwszy 
tam mlodzencze wiwyodlasta Raab (eduxerunt 
Rahab) ib. 6, 23; Wiwyedzcye gy {sc. Nabota, 
educite eum) a ykamyonuycye BZ III Reg 21, 10; 
Wywyedly sina krolyowa (eduxerunt filium re
gis) a wstawyly nayn korono BZ II Par 23, 11; 
Nye czyrpyely so pragnyenya na pysczi, gdisz ge 
gest wiwyodl (cum educeret eos) BZ Is 48, 21; 
O Iezv,... bogv oyczv dvsęsz podał, która 
z bóstwem do pieklą stąpiła, dvsze oyczow wy- 
yiodla ca 1500 SIO cc XII 163; Dusze zbozne, 
które szą tamo zamknyony, yyyyodą (sanctas 
animas... educam) y przy mą vyekvysty {leg. 
w wiekuisty) myr Rozm 169; ~  Wiwyodl gest 
gi (sc. bog Abrama) precz (eduxit eum foras) 
BZ Gen 15, 5; Wiwyedz ge {sc. męże) sam (educ 
illos huc) ib. 19, 5, sim. ib. Jos 2, 3; Gdisz gy 
*viwyodo precz (cum eduxis$ent eum foras)
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BZ Num 15, 36; Viwyodl czo pan bog twoi 
odtod (eruerit te... inde) BZ Deut 24, 18; Ten 
lyvd... wiwyodl (sc. Dawid) gy precz (popu- 
lum... eduxit) BZ I Par 20, 3; Chicywszi syo 
rokama gey gardła wiwyedly io precz BZ II 
Par 23, 15; ~  użycia przenośne: Wiwedze 
(sc. gospodzin) iaco swatloscz prawdo twoio 
(educet... iustitiam tuam) FI 36, 6, sim. Pul; 
Carcere, gl. de obscuritate, ergastulo, carnis 
eductum, gl. absolutum yiuedzonego, quem, gl. 
id est sanctum Iohannem, ferunt psallendo celis 
angeli angelum 1425 PFRp V 33.

b. z określeniami nazywającymi punkt wyjścia: 
od czegoś: Gospodne, wiwodl ies od pecla duszo 
moio (eduxisti ab inferno animam meam) 
FI 29, 3, sim. Pul; ~  z czegoś: Gaczesm vasz 
bok, chos gesmcy ga vasz s te tho szeme 
Egypta yyuotl (qui eduxit te de terra Aegypti 
Ex 20, 2, FI i Pul 80, 9: wiwodl iesm, BZ 
Lev 22, 33. Jos 24, 6: wiwyodlem, Lev 25, 42: 
yasm... wiwyodl) Gn 175a, sim. BZ Ex 20, 2. 
I Par 17, 5; Yacom ya Szbeycze siły ne yczinil 
(ani) wiwodl sz thancza, any pomocznikem bil 
1404 KsMaz I nr 482; Ysz Potr, Paweł y Macey 
ne wywedli s domu Szechninego... coni 1418 
Pozn nr 952; Yacz gesm bog, genzem czyo wi
wyodl z Ur (eduxi te de Ur) BZ Gen 15, 7, 
sim. ib. Ex 6, 7. Lev 19, 36. 23, 43. 25, 38, etc.; 
Potem gdisz myo gest pan bog wiwyodl z domu 
(eduxit me... de domo) oczcza mego BZ Gen 
20, 13, sim. ib. Ex 13, 3. 16, 6. Deut 29, 25. 
Jos 24, 17; la pan, genszesm was * wiwyodl 
z yocztwa (educam vos de ergastulo) egipskyego 
BZ Ex 6, 6; Abi wywyedly syny izrahelskye 
z szemye egipskyey (ut deducerent filios Israel 
de terra Aegypti) ib. 6, 13, sim. ib. 6, 26. 27; 
Wiwyodo... syny izrahelskye z szemye egipskyey 
(educam... filios Israel de terra Aegypti) ib. 7, 4, 
sim. ib. 12, 17; Wywyodlesm syny izrahelskye 
s poszrzodka gego (eduxerim filios Israel de 
medio eorum) ib. 7, 5; Czosz to chczyal uczy- 
nycz, abi nas wiwyodl s Egipta (ut educeres 
nos ex Aegypto)? ib. 14, 11; Gdisz geszczye 
wiwyedzeny z szemye egipskyey (educti estis 
de terra Aegypti) ib. 16, 32; Viwyodszi gy, 
ienze vrogal, przecz s stanów (eduxerunt eum... 
extra castra), przirzycili gy kamyenim BZ 
Lev 24, 23, sim. ib. III Reg 21, 13; Z nichze to 
posrzotka viwyodlesz lvd ten to (de quorum 
medio eduxisti populum istum) BZ Num 14, 13, 
sim. ib. Neh 9, 7; Zali mało iest tobye, ze gesz 
nas wiwyodl z zemye (eduxisti nos de terra)? 
BZ Num 16, 13; Ienze yo (sc. krowę) wivyedze 
s stanów (eductam extra castra) ib. 19, 3; 
Wiwyedzcye myo z boia (educite me de proelio)

BZ II Par 35, 23, sim. ib. IV Reg 11, 15. II Par 
23, 14; Jesus s mastha vywyedzon krzyzem 
yczuszony ('uciąźony’) XV ex. SKJ I 145; 
Ktoregoz dnya były Zydoyye vyvyedzyeny 
z yestwa Rozm 713; To czynyly na pamyącz 
ludu zydovskyego, który byl yyyyedzyon z nye- 
volstva... eypskyego ib. 807; ~  użycia prze
nośne: Wiwedzesz (M W  98b: mywyedz, pro wy- 
wyedz) me s sidła (educes me de laqueo), iesz 
so mi ser iii FI 30, 5, sim. Pul, sim. FI i Pul 142,13; 
Wisluszal prosbi moie y wiwodl me iest (Pul: 
wywyodl) z iezora nodze (eduxit me de lacu 
miseriae) FI 39, 2, sim. BZ Ex 12, 51; Z *globo- 
cosci zeme opocz wiwodl ies (Pul: wywyodlesz) 
me (de abyssis terrae... reduxisti me) FI 70, 22; 
Wywedzy ze stroszey *dvsza moyo (educ de 
custodia animam meam) FI 141, 10, sim. Pul, 
sim. BZ Gen 19, 12. Lev 24, 14; Gospodnye 
wszemogocy, genszes naas wywyodl s cyemnoscy 
(a tenebris separasti) przezwyarstwa Blaż 322; 
Wszyąl mye (sc. gospodzin) y wywyodl (FI: wyol) 
mye z wyelykych wod (assumpsit me de aquis 
multis) Pul 17, 19.

c. z określeniami nazywającymi punkt doce
lowy: aa. gen. do czegoś: Viwyodo ge do wodolv 
(duxerunt eos ad vallem) Achor BZ Jos 7,24; 
Vywyecz nasz szwyatha (leg. z świata) *nacznego 
do krolewstya nyebyeszkyego ca 1500 Pieśni- 
Wład 174; ~  bb. dat. komuś: Bocz mam dwye 
dzewce... a ticz wam wywyodo (educam eos 
ad vos) BZ Gen 19, 8; ~  ku czemuś: Viwyedzesz 
moza y zono... kv wrotom (educes virum... 
ad portas) myasta twego BZ Deut 17, 5; ~  
przeciw komuś: Tako yschytek lud... yyyyedly 
przeczyy yemv Rozm 664; ~  cc. acc. na coś: 
Wiwodl me iest (Pul: wywyodl) na szirokoscz 
(eduxit me in latitudinem) FI 17,22; Wy- 
wyedz szaby na szemyo egipskoo (educ ranas 
super terram Aegypti) BZ Ex 8, 5; *Wiwyodoo 
szabi na szemyo egipskoo (eduxerunt ranas 
super terram Aegypti) ib. 8,7; Przeczszczye 
wywyedly nas na puszczoo to to (cur eduxistis 
nos in desertum istud)? ib. 16,3; Przeczesz 
wywyodl sbor bozi na pvsczo (cur eduxistis 
ecclesiam domini in solitudinem)? BZ Num 
20, 4; Pylat kazał poslovy vyethnyczkyemv, aby 
vyvyodl mylego Iesucrista na dvor z yyethnycze 
(eice Iesum foras praetorium) Rozm 756; ~  
przed kogoś, coś: Potem wiwyedzon (sc. św. Bła
żej) przed sodzo Blaż 321; Potem sodza kazał 
przed syo swyotego Blaszeya wywyescz (iussit... 
Blasium sibi praesentari) ib. 322; Ktorego 
(sc. Jesukrysta) byl vyvyodl z domv przed 
yyetnyczą Rozm 842; ~  w coś: Szlysmy przes 
ogyen y wodę, y wywyodlesz (FI: wwodl ies) nas
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w ochlodzenye (eduxisti nos in refrigerium) 
Pul 65,11.

d. z określeniami nazywającymi cel: aa. dat. 
ku czemuś: Gdysz ge (sc. niewiasty) ku smyercy 
wywyedzono,... naczoly boga prosycz Blaż 322; 
-  bb. acc. na coś: Kthory (sc. Jesus) czaszy 
szosthey na dzyen godzyny na szmyercz wy- 
wyedzyon zranony MW  83b; ~  w coś: Gdisz 
wiwyodl ge bil Moyszesz w podkanye bogu 
(cum eduxisset eos... in occursum dei) s myasta 
stanów BZ Ex 19, 17.

e. użycia specjalne: (o łzach, de lacrimis) 
'wylać, wypuście, effundere, profundere': Wychod 
wod wywedle gęsta (exitus aąuarum deduxerunt) 
oczy mogę i 7/ 118, 136, s/m. Pul; Wiwyedze oko 
me Izo (deducet... lacrimam) Jer 13, 17; 
Wiwyeczcye oczi moie slzi (deducant... lacri
mam) /&. 14, 17; ~  fu granicach, de limitibus) 
'wytyczyć, wyznaczyć, ducere, designare : Do- 
minus Swynka obligatus est aducere {pro edu- 
cere) granicies al. wyyyescz albo yyechacz gra- 
nycze ad dictam villam spectantes 1461 AGZ 
VI 68; ~  wywieść z prawa, (z roku), z rokow 
'odciągnąć od toczącej się sprawy, odsunąć od 
udziału w procesie, pozwolić opuścić sąd, aliąuem 
a causa apud iudicem peragenda abducere, de 
iudicio abire sinere : Sicut eum Jaszconem 
Cristinus subiudex ne vywodl z prawa nec 
fideiussit pro eo LXXX marcas 1420 StPPP II 
nr 1699; Jacom ya pana Jandrzeya... nye wy- 
wyodl z rokow o posag octo marcas za Strossyna 
o strya yego 1426 Kościan nr 1145; Yakom ja 
nye ranczil panu woyewodzye za Jacusza... 
anym go s prawa wywyodl 1428 Kai nr 731; 
Ipse Brozynka... predictam causam... non iudi- 
cavit, volens ipsum Zayn de termino educere al. 
wywyescz 1468 AGZ XV 87.

2. 'wyratować, uwolnić, wyrwać, eruere, elibe- 
rare : Angyol, gensze myo wiwyodl (MamLub 
18: wyyodzyl) ze wszego złego (eruit me de 
cunctis malis), poszegnay tym dzadkam BZ 
Gen 48, 16; Gospodzyn... ze wszech smętków 
gy(ch) wywyodl (FI: zbawił) ye (ex omnibus 
tribulationibus... liberavit eos) Pul 33, 17, sim. 
ib. 33, 19.

3. *przyprowadzić, sprowadzić, adducere, pro- 
ducere*: Kyelkokrocz wsdawa[n]yanczi barcz 
myod zaplaczylbi panu swemu..., tegdi... na 
kaszdą rączka ma viwyescz i yawnye vkazacz 
dwoye pczoli (educere et pałam demonstrare 
binas apes) Sul 96; Ibi dietę partes debent 
amicos locare al. wywyescz sub expensis quinque 
marcis 1462 AGZ XV 424; Producere, id est 
exponere ad occidendum wywyescz, vydacz 
(quem... misit in carcerem..., yolens post Pascha

producere eum populo Act 12,4) ca 1470 
MamLub 299; Ipse Michael eandem piscinam... 
stabilire potest... et dum iam piscina plena 
fuerit, extunc debent (sc. ipsi) ex utraque parte 
amicos ibidem deducere al. wywyescz 1478 
AGZ XVIII 167.

4. 'zaprowadzić (porządek, kolejność), (ordi- 
nem) observare, seąui : Prosequi, id est educere 
vyvyescz (nos enim iuxta morem Hebraicum 
ordinem prosequi, etiam in Septuaginta editione 
maluimus Esth prol.) 1471 MamKal 112.

5. 'wydobyć, eximere, depromere': Aby (Pul: 
by) wiwyodl chleeb z szemye (ut educas panem 
de terra) FI 103, 16, sim. Pul; ~  przenośnie: 
Kegdy bądą wam layaly ludze y bądą sze wam 
przecziwacz ( i)  wywyodąwszithką zloscz(cum... 
dixerint omne malum adversum vos Mat 5, 11) 
ca 1418 JA XIV 512; Na tern wzwyecze, zecz 
bog posiał myo iest, abich vcinil wszitko, czosz 
yidzicze, a nye s wlosnego szercza tegom viwyodl 
(non ex proprio ea corde protulerim) BZ 
Num 16,28.

6. 'urodzić, wydać na świat, edere, gignere’ : 
Wiwyecz szemya stworzenye szywe (producat 
terra animam viventem) BZ Gen 1,24.

7. (o wodzie, de aqua) 'sprawić, że popłynie, 
educere, proferre : Wiwodl (Pul: *wwyodl) wodo 
z opoky (eduxit aquam de petra) y wiwodl yaco 
rzeky wodi (deduxit... aquas) FI 77, 19, sim. Pul, 
sim. BZ Is 48, 21, Rozm 810; Gdisz wiwyedzecze 
wodo skali (leg. z skały, cum eduxeris aquam 
de petra) BZ Num 20, 8; Zali skali (leg. z skały) 
tey to mocz bodzem wam wodo wywyescz 
(num... aquam poterimus eicere)? ib. 20, 10; 
Vodo viwyodlesz gym pragnocim s skali (aquam 
de petra eduxisti eis) BZ Neh 9, 15; Yako 
Iesus... vczynyl stvdnyczą palczem y vyvyodl 
vodą Rozm 82; ~  Yze... yakom [byskup] 
z onem gesth w dzersenu they wodi y pothoku 
od byskupey zamani they przekopi s pothoku 
wywedzoney 1423 AKPr VIII a 162.

8. (o luku, de arcu) 'naciągnąć, przygotować 
do strzału, extendere, tendere*: Mors enim tan- 
quam arcitenens, gl. velut insidians strzelcza, 
arcum manu lentatum, gl. id est extensum 
vyvyedzyone, retinet 1466 R XXII 11.

9. idące imienie w prawo wywieść 'poddać, 
podporządkować majątek ruchomy danemu są
dowi, bona mobilia iudicio alicui deferre, iudici 
alicui subicere : Moze[sz]ly tesz on szwe gydącze 
gymyenye w gyne prawo bracz y wywyescz 
(bona... in iudicium aliquid deferre, OrtMac 28: 
wwyescz)? OrtOssol 30, 2; Y tesz szwe gydącze 
gymyenye może wywyescz (OrtMac 28: wyescz) 
y dacz szobye przy wyescz w gyne prawo (bona..,
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deferre vel afferre... in aliud iudicium) ib. 
30, 3.

10. 'przedstawić (sprawę, skargę przed sądem), 
(causam) ad iudices deferre5: Gdisz żałoba 
w sandzye bandzye viwyedzona (ąuaestione... 
deducta) Sul 102.

11. wywieść się z sądu, z sąda 'opuścić sąd, 
uchylić się od stawiennictwa na rozprawie, od 
udziału w procesie, causa nondum peracta iudi
cium relinąuere, iuri suo renuntiare3: Isz Limpach 
ne dokonał szwymy (feg. z swymi) gednaczy, 
czo sze *szanddu (leg. z sądu) *wywoydl 1398 
Kościan nr 43; *Isziszm *bul poszlem ot lanusza 
do Limpacha o to szrecz ('rzecz5), o cze (pro czo) 
szche szanda (leg. z sąda) *wywoldl a te ne 
dokonał ib. nr 44; Iacom szo wiwodl s *pisdri- 
skego sandu s Micolayem ani man (pro mam) 
s nim nigednego tamo roku 1401 Pozn nr 491; ~  
'przenieść sprawę do innego sądu, causam ad 
alium iudicem deferre5: Iaco Mikosz wiwodl szo 
z Brilem z gnesdzenskego sandu do Rogoźna, 
a tam mu mai doszicz... vczinicz 1400 Pozn 
nr 432.

12. wywieść się 'udowodnić słuszność swojej 
sprawy, oczyścić się z zarzutów, causam suam 
coram iudice probare, alicui satis facere3: Jako 
Adam... ne nagany 1 Pyotrowy... any nygdy 
yemu szo myal wywescz 1412 Pozn nr 871; 
Quando aliąuis vicinus inter ipsos inculpare- 
tur, quod talis deberet se expurgare vlg. viuescz 
vicinis 1412 RocznHist VI 237, sim. 1453—71 
Mieś Her XIV 131, XV OrtWpM  19; Quia 
Iohannes... habet... kmethoni... satisfacere pro 
porco..., prout se contra ipsum testibus non 
expurgavit vlg. ne wivod 1437 TymWol 25; 
Gwalthownyk yawney droghi... dwyemanaczcze 
swyathky szą ma wywyescz (se expurgare) 
dobrimy Sul 17, sim. ib. 10. 45. 50, Dział 44; 
Thowarzysze tego tho obwynyonego s mązo- 
boystwa... przes... swyathky mayą szą wy
wyescz (se... expurgare), a nye wiwyodąli szą 
(deficientes in expurgatione), tedi mayą bicz 
karany Sul 41; Nyslyby... then tho kmyotho- 
wycz szliszal, yszby... gemv było naganyono 
a on szą sz thakego przyganyenya nye wywyothl 
(se... expurgavit) Sul 79; Gdyby geden czlo- 
wyek... przyszedł w nąszą zemyą a nayn by 
poszła rzecz, by byl wyleganyecz, a tego nye 
odmowyl albo szye temv nye wywyodl (cuius 
rumoris se non expurgasset) OrtOssol 29,4; 
Aczlyby nye mogl dokonacz swiathky abo by 
syą sadza (leg. sędzią) wywiódł Dział 51; 
Sadzam panyskym, acz syą wywiodą o naga- 
nyenye, kocz abo torlop barany przepadnye ib.

13. corruptum pro wojewoda; Rzeki Abima-
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

lech [ku] a Ficol, wywyodo (princeps, Stary 
Testament Cardy: wewoda) woysky gego, ku 
Abrahamowy BZ Gen 21,22, sim. ib. 21,33.

Wywietrzeć 'wskutek działania powietrza utra
cić swoje użyteczne właściwości, utracić smak, 
exolescere, evanescere3: Evanuerit, id est vanum 
invtile fuerit wywyetrzeye albo wysmaczye (si sal 
evanuerit, in quo salietur? Mat 5, 13, Rozm 265: 
staye) ca 1470 MamLub 261.

Wywieźć fo r m y : praes. ind. 3. sg. wywiezie 
Dział 38. 57; ~  imper. 2. sg. wywiezi BZ III 
Reg 22, 34; ~  inf. wywieźć 1420 Kościan 
nr 826, 1462 AKPr VIIIa 53; -  praet. 1. sg. m. 
-(e)m wywiózł 1416 Czrs 160, 1424 Kościan 
nr 1256; 3. sg. m. wywiezł 1450 StPPP II 
nr 3422; wywiózł 1415 AKPr VIIIa 131, 1416 
Czrs 160; / .  wywiozła 1400 HubeZb 98; ~  
condit. 3. sg. m. -by wywiózł Dział 38. 57; ~  
part. praet. act. wywiozwszy 1457 ZapWarsz 
nr 1069. 1070.

Z n a czen ie : 'wioząc zabrać skądś, przemieścić 
z jednego miejsca na inne, educere, deduccre, 
evehere, deportare3: Iaco pczol *dzeczinich z dze- 
dzini ne wiwozla 1400 HubeZb 98; Eze Albertus 
wiwoszl szesczori pczoli s Czarnei *Weszi do 
Woyslauicz 1415 AKPr VIIla 131; Jacom nye 
otpusczil Pyotrowy yywyescz (war. ib.: wescz) 
żyta z Bandlewa dzedziny do Lodzę 1420 Kościan 
nr 826; Yssem zapusthv na dzedzynye... nye 
wyprzedał... any na *gynszo dzedziną nye wy- 
woszl 1424 ib. nr 1256; Quia ipsius familiarem 
nobilem occisit in via libera... et in borram 
eum eduxit al. wiwyeszl et canibus ipsum tra- 
didit ad manducandum 1450 StPPP II nr 3422; 
Wiwyezisz (leg. wywiezi-ż) myo z woyski (eice 
me de exercitu), bocyem cyoszko ranyen BZ 
III Reg 22, 34; Jakom ya Czcziborowy nye 
yirambyl drzeya z gego pushczey... any vi- 
wyoswsschi hobroczil, gdzem cliczal 1457 Zap
Warsz nr 1070, sim. ib. nr 1069; Gdy kto 
s czygego lyasa wyrabywszy wywieze dąb... abo 
gdyby pospolytych drzew woz wywyozl, tedy 
temv panv, czygya są drwa, ma pokypycz vyną 
Dział 38, sim. ib. 57; Iacom ya nye powsczagnal 
Andrzeye ('Andrzeja5) po rakoyemstwie any 
mu nye dal yiwyescz *czdirdzesczy snopow rzi 
y scheschczy 1462 AKPr V llla  53; ~  Jacom 
ya Wanczslawa ne wiwosl na dvv woszu s szem- 
skym prawem 1416 Czrs 160; Essze Andrzey 
ne yiwosl Wanczslawa na dvv woszu s szem- 
skym prawem ib.

Wywiędnąć (o roślinach, de plantis) 'obumrzeć 
z powodu braku wilgoci, uschnąć, emarcescere, 
arescere3: Vyvyandly (war. lub.: ywyadly) mar- 
cuerunt (marcuerunt et arefactae sunt yirgae
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roboris eius Ezech 19, 12) 1471 MamKal 
226.

Wywięzać cf. Wywiązać
Wywinąć (o nodze, de pede) 'wybić kości ze 

stawu, zwichnąć, wywichnąć, luxare, extorquere’ : 
Inflixit sibi triginta cruenta yulnera et sibi pedem 
sinistrum fregit et claudum fecit al. wiwinal 
1449 MMAe XVI nr 455.

Wywirek cf. Wywierek
Wywlec 1. *wydobyć, wyciągnąć, extrahere, 

depromere*: Quam (sc. sagenam), cum impleta 
esset, educentes, gdisz yusz napelnon *bodze 
newod, wywlokwszi (Rozm 343: *yyczyegnaw- 
schy)..., elegerunt bonos (sc. pisces) in vasa 
(Mat 13,48) oz 1420 P XXIV 86.

2. fwyprowadzić, wyciągnąć siłą, extrahere, 
v/ abducere?: Jaco Yan ne beszal... w Dzerszczin 
dom y ne wiwlekl <j)ey z domu w yedney 
koszuli 1405 Kościan nr 292; Jakom ya nye 
*vyvlolk s szyeny Katharzini... na podwórze 
anym yey noga byl 1491 ZapWarsz nr 1707.

Wywleczenie (?) 'drwiące słowa, drwiny, irri- 
sio, derisio : Czerny myły Cristus Yydascha 
zovye przyaczyelem szvym, kyedysch yest nye- 
przyaczyelem yego? Myny szye, yze to rzeki 
wyyloczenyy (/cg. w u włóczeniu ?) albo prze- 
yrotnye, przez yyobrazenya tey ffiguri (pro vyo- 
brazenye, tą ffigurą) antifresim, która yesth, 
kyedy gyn[y]e moyyą a nye (pro yne) rozvmyeyą 
Rozm 618.

Wywloką *miejsce przeciągania łodzi z jednego 
zbiornika wody do innego, łocus, per quem cymbae 
ex aqua in aliam aąuam pertrahi. so len f: Nos 
Derslaus... unam tracturam cymbarum, que 
ylg. dicitur wiyloka, per quam solebant pisca- 
tores cymbas trahere de lacu in Vislam,... con- 
yentui... duximus conferendam 1370 Kod- 
Tyn 154.

Wywnętrzać*wyjmować wnętrzności, patroszyć, 
exta eximere, eviscerare9: Vywnotrzayo exante- 
rizo XV p. pr. PF V 28; Wywnatrzacz exente- 
rare ca 1500 R XLVII 354.

Wywodzić f o r m y : praes. ind. 2. sg. wywo
dzisz ca 1470 MamLub 119; 3. sg. wywodzi 
FI 103, 15, FI i Puł 67, 7. 134, 8, etc.; ~  imper.
2. sg. wywodź BZ Ex 33, 15; ~  part. praes. 
act. adv. wywodzę FI i Puł 134,7; ~  praet.
1. sg. m. -m wywodził 1408 Czrs 13; 2. sg. m. 
-(e)ś wywodziłeś BZ I Par 11,2; 3. sg. m. wy
wodził 1408 Czrs 13, ca 1470 MamLub 18;
3. pł. m. wywodzili Gn gl. 145 b; ~  fut. pass. 
3. sg. f. będzie wywodzona Suł 78.

Z n a czen ia : 1. fprowadząc kogoś wychodzić 
skądś, dokądś, wyprowadzać, prowadzić, poma
gać wyjść, deducere, educere, abducere’ ; Gospo-

dzyn... wwodzy do pekla y wy wodzy (deducit 
ad inferos et reducit I Reg 2, 6) PY Ann 9, s/m. 
Pw/; Nye przedeydzyeszly ty nas sam, nye wi- 
wodz nas s tego myasta (ne educas nos de loco 
isto) BZ Ex 33, 15; On (sc. pastyrz) ovcze sve 
zoyye na ymye y vyvodzy (educit eas Jo 10, 3, 
R XXIV 360: whywodzi, whypuscza) Rozm 425; 
~  Jacom ya Woczslawa wywodził psczoly... 
a on k ym ne chczal ycz 1408 Czrs 13; E[d]ze 
Staszek Wenczslawowy wywodził psczoly... a on 
k ym ne chczal ycz ib. ; ~  Wywodzo obloky 
(educens nubes) od kończą szeme, blyzkawycze 
w dezdz wczynyl FI 134,7, sim. Pul; Gensze 
wywodzy wyatry skarbów (leg. z skarbów) 
swoych (producit ventos de thesauris suis) 
FI 134, 8, sim. Puł; Wczora y trzecyego dnya, 
gdisz gescze krolyowal Saul, tisz bil, genszesz 
wiwodzilesz a wwodzilesz Israhela (qui educebas 
et introducebas Israel) BZ I Par 11,2; Wywodzy 
educat (qui educit in numero militiam eorum, 
sc. stellarum Is 40, 26) ca 1470 MamLub 196; ~
'kazać róść, efficere, ut crescaf: Wywodzy (Puł: 
dayocz, sc. gospodzin) syano skotu (producens 
faenum iumentis) a sele slusbye ludskey 
FI 103, 15, sim. FI i Puł 146, 9, 1466 R XXV 
140, M W  130a; ~  z granic wywodzić 'odbie
rać sprawność, utrudniać działanie, odbierać 
kontrolę nad czymś, vires alicuius debilita- 
re, potentiam destruere : Intellectum debilitat 
(sc. vinum), lingvam balbucientem clinat, gl. 
sc. et frangit, destruit s grąnicz vywodzy 1466 
R XXII 11; ~  z rozumu wywodzić 'wprowadzać 
w błąd, oszukiwać, decipere, fallere : Suis artibus 
dementabant et decipiebant s rosumu yyuodzily 
Gn gl. 145 b.

2. cratować, uwalniać, eruere, liberare’: Iensze 
wiwodzi iotcze (educit yinctos) w moczi FI 61,1, 
sim. Puł; Wyyodzyl (BZ: wiwyodl) eruit (ange- 
lus, qui eruit me de cunctis malis Gen 48, 16) 
ca 1470 MamLub 18.

3. 'umożliwiać zobaczenie, przedstawiać, o sten- 
dere, monstrare : Kędy która dzedzyna kypczewy 
gey... przes przedawczą bądze ykazowana albo 
wywodzona (ostenditur) Suł 78.

4. (o świadkach, de testibus) 'doprowadzać do 
sądu, stawiać w sądzie, ad iudices adducere': 
Vywodzysch instauras (instauras testes tuos 
contra me Job 10, 17) ca 1470 MamLub 119.

5. 'twierdzić, starać się udowodnić coś, decła- 
rare, probare’: Gd i szą przygodzy, ysz nyektori 
s nych (sc. braciej) w rzeczi dzedzinney weszmye 
przeczywko sobye skazanye konyeczne, pothem 
drvgy sz nych... wiwodzi szą wzgardzonym 
(allegat se contemptum) a kv they tho rzeczi 
yako tego, gegosz szą thikalo, bicz ne weszwa-
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nego Sul 38; Secundo determinat, wy wodzy, 
in qua cruce sit gloriandum ca 1500 GIGn 131.

Wywodźmy furoczyste wprowadzenie kobiety 
do kościoła pierwszy raz po ślubie lub urodzeniu 
dziecka, mulieris in ecclesum inductio sollemnis 
primum post matrimonium contr actum vel puer- 
perium : Wywodziny. Item domine in eorum 
colacionibus ad introduccionem spectantibus... 
non plus quam caseum cum pane... dare debent 
ca 1462 WilkPozn I 6.

Wywojować 'sprzeciwić się, stawić opór, adver- 
sari, impugnare*: Gdy molwych gym, wywoyo- 
waly albo boyowaly (Pul: przekazały) *preczywo 
mne darmo albo za dar (impugnabant me gratis) 
FI 119,6.

Wywolenie 1. 'swoboda dokonania wyboru, 
możność wybrania jednej ewentualności z kilku, 
optio9 electio’ : Vyvolenye opcio (sin autem 
malum vobis yidetur, ut domino serviatis, optio 
vobis datur Jos 24, 15) 1471 Mam Kai 57.

2. frozporządzenie, edictum, decretwn : Rex... 
ait: Tollite... aurum... et dimittite mihi filiam 
meam, ne taliter pereat. Cui populus: Tu edic
tum, viuolene, virzeczene, vix fecisti et nunc 
omnes pueri nostri consumpti sunt XV p . pr. 
R XXII 333; ~  Wywolene deliberacio ca 1420 
PF I 486.

Bohem izm
Cf. Wyzwolenie
Wywolić f o r m y : praes. ind. 1. sg, wy wolę 

Pul 90, 14; 3. sg. wy woli FI 36, 42, FI i Pul 40, 1; 
~  imper. 2. sg. wywol FI 68, 18. 22. 114, 5. 
143, 8; 2. pi. wy wolcie FI 81,4; ~  inf wywolić 
1412 KsMaz I nr 1735, XV in. GlKazB II 105, 
ca 1428 PF I 494; ~  praet. 3. sg. m. wywolił 
FI 56, 4. 5. 106, 13, Fl i Pul 106, 19, 1471 Mam- 
Kai 279; ~  part. praet. pass. I. p l . f  (w) wywolo- 
nych ca 1450 PF IV 578; ~  inf. pass. pl. m. być 
wywoleni Sul 81.

Z naczen ia: 1. fwydobyć z opresji, wyrato
wać z ciężkiej lub niebezpiecznej sytuacji, ocalić 
od nieszczęścia, niebezpieczeństwa, liberare, c//‘- 
berare, eximere5: Pomosze gim gospodzin y wi- 
woli ie (liberabit eos, Pw/: wyzwoly ye), y wiyme 
ie od grzesznicow i 7/ 36, 42, sim. Fl i Pul 40, 1; 
Posiał s nebos y wywol il (Pw/: wyzwolyl) me 
(liberavit me) Fl 56, 4; Rozumey duszo *moiey 
y wiwol {Pul: wyzwól, .y//w. /Z?. 114, 5) \0 (libera 
eam) Fl 68, 22, sim. ib. 114, 5; Bo w myę pwal, 
wywolyę (Fl: zbawo) gy (liberabo eum) Pul 
90, 14; ~  od kogoś: Wiwol (Pul: wyzwól) me 
od tich (libera me ab iis), gisz nenazrzely me 
Fl 68, 18; ~  z czegoś: Wiwolil (sc. bog, Pul: 
wytargl) duszo moio s posrzodka szczenot 
lwów (eripuit animam meam de medio catu-

lorum leonum) Fl 56, 5; Vitargncze vbogcgo 
y neymaioczego z *roky grzesznego wiwolcze 
(de manu peccatoris liberate, Pul: wyzwolcze) 
Fl 81, 4; Z potrzebyzy (pro potrzebyzn) gych 
wywolyl ye (de necessitatibus eorum liberayit 
eos) Fl 106, 19, sim. Pul, sim. Fl 106, 13; Vy- 
pusczy roko twoya z wysoka... y wywol (Pul: 
wyzwól) mo z wod wy(e)lkych (libera me de 
aquis multis) Fl 143, 8; ~  Księgi Wywolone 
eKsięga Wyjścia, Liber Exodus’ (?): Consolatio 
wzwye(l)byenye w Kszangach Wiwolonich ca 
1450 PF IV 578.

2. 'przywrócić wolność osobistą, liberum fa- 
cere’ : W prawye czesarskem stogy, aby szlydzy 
nyeyolny... nye mogły bycz sz rąkv panów 
szwych wywoleny (de manibus dominorum suo- 
rum liberari), alyszby przes nye yolno pysczeny 
były a wolenstwy szwroczeny byli Sul 81.

3* 'wybrać. przeznaczyć na coś, eligere, desti- 
nare5: Predestinauit yyyolil, przesiał (quos prae- 
sciyit, sc. deus, et praedestinayit conformes 
fieri imaginis filii sui..., quos autem praede
stinayit, hos et yocayit Rom 8, 30) 1471 Mam- 
Kai 279; ~  f wyznaczyć, ustanowić, designare, 
constituere : Thomek... tenetur Iacobo... dare 
in noyem mansos in Modlą... intromisionem... 
uel ipsius ylg. zastawnika wywolicz 1412 Ks
Maz I nr 1735. ~  Bohem izm semantyczny.

4. fuwolnić od zobowiązań, de muneribus libe- 
rare’ : Contra preceptum nullus potest dispen- 
sare yiwolicz XV in. GlKazB II 105; Wywolycz 
expediri ca 1428 PF I 494.

Wywolnić euchronić przed zniszczeniem, ocalić, 
servare, liberarei : Gdisz szedł gest (sc. pan) 
nad domi synów izrahelskich w Egipczye, byyo 
Egipskye a domi nasze wiwoluyocz (pro wiwoi- 
nyocz, domos nostras liberans, Biblia taborska: 
zprostuge) BZ Ex 12, 27.

Wywołać fo rm y: part. praes. act. adv. wy- 
wołając Dział 17; ~  inf wywołać Sul 92, Ort- 
Mac 83, OrtOssol 63, 4, 1471 MamKal 105; ~  
praet. 3. sg. m. wywołał jest 1466 AGZ XII 312; 
wywołał 1405 Piek VI 246, 1440 StPPP II 
nr 2873, ca 1470 MamLub 105; ~  part. praet. 
act. wywoławszy 1405 KsZPozn nr 2397; ~  
part. praet. pass. n. sg. m. wywołań 1438 Iur- 
Mas I 152, 1457 StPPP II nr 3590; neutr. wy
wołano Ort Mac 83; wywołane Sul 72; g. sg. m. 
wywołanego 1454 AGZ XIV 412; /. sg. m. (na) 
wywołanem XV in. JA XXVII 266, 1428 Pyzdr 
nr 891, 1443 RtGn nr 341, etc.; g. pl. m. wywoła
nych Sul 86; /. pl. m. (o) wywołanych Sul 86; ~  
praes. pass. 3. sg. m. jest wywołań OrtOssol 34, 2; 
neutr. wywołano jest BZ II Par 24, 9; — praet. 
pass. 3. sg. neutr. było wywołano BZ II Esdr 9, 3.
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Z n a czen ia : 1. 'podać do wiadomości, ogłosić, 
obwieścić, denuntiarę, proclamare': Vstawyenye 
przes... króla polskego... w Krakowye... na 
Wyelką Nocz wywołane Su/ 72; Tho kolyszdi 
scholtis w sandzye w gayonem vi<w)olaacz 
(proclamare) ma Sul 92; Wiwolano gest (praedi- 
catum est) w łudzę..., abi wszitci nyesly piat 
panu BZ II Par 24, 9; Zatym bilo yiwolano 
(facta est praedicatio) po wszemv Zidowstwu..., 
abi wszitci... brały syo do Ierusalem BZ II 
Esdr 9, 3; W thym gaynym szadzye..., gdzye tho 
wywołano albo powyadano (ąuando insinuatio 
facta est eorundem bonorum), nye byłam Ort- 
Mac 83; Yako który yyelkyerz od radzecz 
y lepszych myesczan rada y przyszwolenym gest 
postawyon y wywołań {OrtMac 35: ychwalon) 
jawno (arbitria... publice denunciata) Ort- 
Ossol 34,2; Ysz to myano wywolacz (quod 
donum renoyare et manifestare debent)... przed 
gayonym sandem ib. 63, 4, sini. ib., Ort Mac 83; 
Chczem, aby gdy Pyotr... bądze trzemy raźmy 
przez woźnego yawno wywolayącz (publice... 
proclamando, Sul 29: zawolayąącz) ky odpowie- 
dzenyy przypozwań Dział 17; ~  wywołać targ 
'publicznie ogłosić sprzedaż nieruchomości, rem 
aliąuam venum dari publice declarare5: Na wy- 
wolanem targu fforo in fremito XV in. JA 
XXVII 266; Na wywolanem thargu in fremito 
foro 1444 AKPr II s. XIV, sim. 1453 ib. s. XXI; 
Nicolaus... recognovit, quia exclamavit al. yy- 
wolal yesth forum al. tharg inter nobilem Nikel... 
et lohannem... pro medietateyilleThenyathnyky 
1466 AGZ XII 312.

2. * wciągnąć do spisu przestępców, zarejestro
wać, in malefactorum indicem inscribere : O vi- 
yolanych zloczinczach. Item xąnząntha... 
wschithky swe zloczincze albo zlodzyeye... ma- 
yąn popissacz a ye... na pysmyenyy wszkazacz. 
Paklibi ktho (z ) tich yi(w)olanich (ex eisdem 
conscriptis) swey... ganybi nye dbał oczisczicz, 
tedi podlyg yczinkv swego... czyrzpyecz bandzye 
Sul 86.

3. ewygnać, wypędzić z równoczesnym pozba
wieniem praw, expellere, exulare, in exilium 
mittere5: Quicunque malefactor in aliquo no- 
strorum dominiorum proscriptus vlg. wi<w)olan 
fuerit iurique... ac rei iudicate cum effectu 
parere noluerit 1438 IurMas I 152; Quicunque 
ipsum (sc. Mathiam) servaret,... debet privari 
collo et bonis omnibus una cum honore pro 
huiusmodi conservacione suspecti hominis et 
mali de Corona et de terra proclamati al. wywo
łanego czloyieka 1454 AGZ XIV 412; Johannes 
Lissowsky de Rakowice de terra est proscriptus 
et proclamatus al. yiyolan, ex eo quia quater...

erga Stanislaum... juri... contumax parere non 
curauit 1457 StPPP II nr 3590; ~  Vyvolacz 
z ziemye exterminare (war. lub.', wywołał szye- 
myą, leg. z ziemie, exterminavit, III Esdr 4, 8) 
1471 MamKal 105; ~  *zawiesić w czynnościach 
służbowych, ab officio gerendo removere : He- 
duigis... statuet Swantconem ministerialem..., 
qui debet recognoscere, cuius mandato Sassinum 
ministerialem banniuit al. yiwolal et utrum 
banniuit contra Katherinam 1440 StPPP II 
nr 2873.

4. *zająć na zabezpieczenie pretensji, pignus 
capere : Pendet terminus... inter Nicolaum... 
et Swanthoslaum... super recepcione bovum... 
minus iuste... non faciens proclamacionem vlg. 
ne wywolawszi predictam hereditatem 1405 KsZ- 
Pozn nr 2397; Ministerialis recognouit, quod 
omnia denseta in suis graniciis arestauit ylg. 
wiwolal iuxta ius terre 1405 Piek VI 246; 
Czsom wszyol dwoye kony Michałowy, thom 
wszyol w swem zapuscze wywolanem po wy- 
wolanyu yosznego 1428 Pyzdr nr 891; Yako 
czom wszal wosz y dwoye kony, y szekyra, tom 
wszal w szapuscze wywolanem, zagayonem, obo- 
ranem 1444 Pyzdr nr 1202, sim. 1443 RtGn 
nr 341.

Wywołanie fo rm y: n. sg. wywołanie 1454 
AGZ XIV 412; -  g. sg. wywołania 1402 SKJ 
III 194; ~  ac. sg. wywołanie Sul 38. 64, 1456 
R XXXIII 182; ~  i. sg. wywołanim Sul 65; ~  
/. sg. (po) wywołaniu 1428 Pyzdr nr 891.

Z n a czen ia : 1. 'podanie do publicznej wiado
mości, ogłoszenie, obwieszczenie, declaratio, pro- 
mulgatio, denuntiatio : Esz pany wykupiła yest 
dzedzina... swymi penadzmi posasznimi do 
wywołana y tamo gyma swoy posag y wyano 
1402 SKJ III 194; Czsom wszyol dwoye kony 
Michałowy, thom wszyol w swem zapuscze 
wywolanem po wywolanyu yosznego 1428 Pyzdr 
nr 891; Chczemy, abi na dzedzinye... przes 
slvzebnyka... rok poszwanya przes yywolanye 
(per edictum) yawnye byl wszyawyon Sul 38; 
Gdy ktho pozwan ma bycz,... v włodarza... 
yywolanye pozewne (edictum citatorium) ma 
yczynycz (sc. woźny) przeth powodem alybo 
gego posłem Sul 64; Vstawyamy a vyvolanym 
wyekygistim (edicto perpetuo) chowacz każemy 
Sul 65; ~  'rozporządzenie, zarządzenie, edictum, 
decretum : Fecit (sc. Herodes) edictum vlg. wy- 
wolanye, ut omnes infantes... interficerentur 
1456 R XXXIII 182.

2. 'wygnanie, wypędzenie z równoczesnym po
zbawieniem praw, expulsio, exilium : Wywołanie, 
proclamacio Surohowsky. Eodem die nobilis 
Mathias Surohowsky proclamatus est de terra
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et de Corona ut predo, fur et suspectus homo 
1454 AGZ XIV 412.

Wywoławać 1. 'podawać do wiadomości, ogła
szać, obwieszczać, declarare, nuntiare*: Kedi macz 
Mathie et Jacobi wszdauala czanscz szwo Grecze 
y kedi listh sandowy gey wywolawan, tedi gesth 
Mathias et Jacobus w Brzesczu any w Kuyawach 
bili 1420 TPaw VII nr 1566.

2. *rozgłaszać, rozpowiadać, dmdgare, ćv7w«- 
tiare \ Diffamat rosnoschy, wyvolavą (diffamat, 
sć\  iustus, in nos peccata disciplinae nostrae 
Sap 2, 12) o* 1470 MamLub 150.

Wywozica *droga, wąwóz, via, vallis
augusta (? ): Granicies consignavimus eundo 
per suprema piscine ad Porudno... ad viateca 
antiąua al. do starych wywoszycz, ibi scopulum 
ereximus 1477 AGZ XIX 551.

Wywozić * wioząc zabierać skądś, przemieszczać 
z jednego miejsca na inne, educere, eveherey 
transportare : Jakom ya nye rambil w *Semo- 
wowe borze ani wiwoszil 1423 ZapWarsz nr 77; 
Jakom ya ne wivoszil Vitkowa gnoyw *diwema 
woszoma 1424 ib. nr 103, sim. 1448 ib. nr 824; 
Sczepan ne wywoził sz Philippowa gayu drzewa 
gwałtem 1448 ib. nr 824; (N)yektorzy... 
wgechawszy w las... nyektorego zemyanyna, 
kromye woley gego drzewo wyrąbywszy, precz 
wywoszą Dział 38; ~  O ctoran lankan Ianek 
na Pacossza zalowal, tan sam vivosil 1419 
AKPr VIIIa 44, sim. ib.

Wywód 1. *wyprowadzenie, eductio : (Księgi) 
Wywodu *Księga Wyjścia, Liber Exodus: Wi- 
vodv exodi ca 1492 Zab 148.

2. *oczyszczenie z zarzutów, tu uwolnienie od 
tzw. nagany szlachectwa, criminis ilłati purgatio, 
hic originis nobilis probatio : Viwod o prziganąn 
slyachathnan (purgatio vituperii nobilium) 
Sul 103.

3. 'końcowy wniosek, konkluzja, conclusio, 
conseąuens : Currit ab oppositis locus et illacio 
talis, g/. talis conclusio, talis conseąuentia wy- 
vod 1466 i? XXII 24; Correlarium est sermo 
seąuens ex premissis vyvod ca 1500 Erz 127.

4. 'spis, wykaz, index, catałogus : Wywód 
sczebrzvchow supellectile OrtCel 11.

Wywóz 1. 'powinność ciążąca na ludności wiej
skiej, obowiązek dostarczania środków transportu 
panującemu lub jego urzędnikom, munus colonis 
impositum praebendi iumenta regi eiusąue magi- 
stratibus : Ita quod coloni... liberi sint et immu- 
nes ab omnibus solucionibus et exactionibus, 
videlicet... a povos, a wiuos... et ab omni 
prewod 1242 AKH  IV 179, sim. (1257) XIV 
p. pr. ib. 192, 1287 KodWP I 541, 1304 KodPol 
II 167, 1315 ib. 198, 1368 KodWP III 323;

WYWOŁANIE

Homines eorum a... povoz, vivoz, vimoth... 
et ab omnibus aliis servitutibus et exaccioni- 
bus... penitus liberavit (1242) ca 1500 KodPol 
I 47, sim. 1253 ib. 68, (1288) 1413 Lit es II 259, 
1325 KodWP II 380; Excipimus... homines... 
ab omni exactione cuiuslibet solutionis ac opere 
servili,... a... povoz, vivoz, strosa (1281) 
KodWP I 469, sim. 1355 KodPolX2\2\ Volentes 
ipsam hereditatem... ab omnibus iuribus et 
solucionibus ac serviciis esse semper ąuietam 
et exemptam, yidelicet a... povoz, vivoz, pod- 
voda 1289 KodWP II 18, sim. 1492 Lit es II 257.

2. *wąwóz, vallis augusta : Dominus dux dedit 
Stanislao... decem mansos... circa granicies 
hereditatis Thome et eiusdem Stanislai, inci- 
piendo a merica, dicta wywos, vsque ad fiuuium 
Narew 1428 Monlur V 101; Quam villam Anna 
cum scultecia ibidem debet tenere... et cum 
prato, quod iacet iuxta fliivium Graboynycza 
et cum pratulis iuxta yiyoszy 1466 AGZ XVI 36.

Wywracać *sprawiać, aby coś upadło, evertere : 
Vyyraczya revolyit XV p. post. R XXV 200.

Wywracować (o ziemi, de terra) 'kopiąc obra
cać na drugą stronę, przekopywać, perfodere, 
fodiendo vertere*: Yakoby brozdy yywraczowal 
(mamotrekt mikułowski: kterak by brazdy wy- 
wraczowal) ad yersandos sulcos (cor suum 
dabit ad yersandos sulcos Ecclus 38,27) 1471 
Mam Kai 173. ~  Bo hem izm.

Wywrócenie *zniszczenie, zburzenie, ruina, de- 
structio*: Kw wywroczenyy (war. kal.: kv yy- 
ruschenyą, leg. wyruszeniu) in eradicacionem 
(ex diebus antiquis ego plasmayi illud... et fac- 
tum est in eradicationem collium compugnan- 
tium et civitatum munitarum Is 37, 26) ca 1470 
MamLub 195.

Wywrócić f o r m y : imper. 2. sg. wywróć 
Rozm 398; ~  inf. wywrócić Sul 54; ~  praet. 
3. sg. m. wywrócił ca 1470 MamLub 185; ~  
part. praet. pass. n. sg. m. wywrocon BZ III 
Reg 13, 34; wywrócony XV ex. YergGeorg 83; 
neutr. wywrócone XV in. GIKazB 11 97; g. pl. f. 
wywróconych 1456 TymSąd 81.

Z n a czen ia : 1. 'popchnąć coś, aby padło na 
ziemię, przewrócić, pervertere, subvertere : Jakom 
ya Marczinowy nye yybral z wywroczonich 
psczol na lata my od u syla 1456 TymSąd 81, 
sim. ib.

2. (o ziemi, de terra) 'kopiąc obrócić na drugą 
stronę, przekopać, perfodere, fodiendo vertere*: 
Id uenti curant gelideque pruine et labefacta 
mouens, *wywrvczony, robustus iugera fossor 
XV ex. YergGeorg 83.

3. 'wyrwać z korzeniami, eradicare, radicitus 
evellere': Omnis igitur aliter faciens est arbor
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590 WYWRÓCIĆ WYZLICZYĆ

extirpata, wiwroczone, tendens foliis deorsum 
et radicibus sursum XV in. GIKazB II 97; 
Rzeklylybysczye temv drzew {leg. drzewu) 
*naglye: Vyvrocz szye s korzenym (eradicare 
Luc 17, 6), przeszadzze szye v morze Rozm 398.

4. 'zniszczyć, zburzyć, delere, evertere': Prze 
to prziczino zgrzeszil dom Geroboamow a wi- 
wroczon y zagladzon (eversa est et deleta) 
z wyrzcha zemye BZ III Reg 13, 34; Wywroczyl 
subvertit (sicut subvertit dominus Sodomam et 
Gomorrham Is 13, 19) ca 1470 MamLub 185; ~  
przenośnie: Gdysz w pothocze rzeczy sąndo- 
wich... nye ma zyskowacz zawyscz, alybo laska 
przcwaszycz, alybo mytho sprawyedlywoscz wy- 
wroczycz (praemium iustitiam evertere) Sul 54.

1. Wywrzeć fwygotować się, wyparować przy 
gotowaniu, effervescere, in coąuendo evaporare’ : 
Wywrzalo (war. lub.: yywrzala) efferbuit (effer- 
buit coctio eius Ezech 24, 5) ca 1470 MamLub 
228; Contra hictericiam: głuche pocrzyyy ya- 
rzyczy a 3-y zaytliky s wy nem uel s pivem, aby 
dwa zaytliky wy wrzała a treczy ostał XV p. post. 
R LIII 62.

2. Wywrzeć fo r m y : inf wywrzeć 1450 Zap- 
Warsz nr 945; ~  praet. 1. sg. m. -m wywarł 
1427 KsMaz II nr 2898, 1428 ZapWarsz nr 2879, 
1487 ib. nr 1612; -m wywerł 1480 ZapWarsz 
nr 1528; -m wywar 1499 ZapWarsz nr 1859;
2. sg. m. -ś wywerł 1493 ZapWarsz nr 1677;
3. sg. m. wywarł 1427 KsMaz II nr 2898, 1428 
ZapWarsz nr 2879, 1466 R XXII 25; wywerł 
1480 ZapWarsz nr 1528.

Z n aczen ia: 1. ' wypuścić z zamknięcia, exclu- 
dere, aliquem inclusum liberares: Tacom ya nye 
wiuarl v Mrochni z obori świni samowtor siło 
1427 KsMaz II nr 2898, sini. 1428 ZapWarsz 
nr 2879, 1487 ib. nr 1612; Eze Thomislaw nye 
wiwarl bidla s Barnathowi obori, ale ge wiran- 
czil 1428 ZapWarsz nr 2879, sim. 1427 KsMaz II 
nr 2898; Jakom ja nye seslal do Michała swe 
czaladzy wywrzecz skotha chądzebną rzeczą 
1450 Zap Warsz nr 945; Jakom ya nye yyverl 
szkotha s obory... oth kmyecza Maczyeya... 
gyalthem 1480 ib. nr 1528; Ysche *Chczon... 
nye yyyerl szkotha ib.; Jakosz thy mnye vyverl 
osmyoro oyyecz s oborj mey 1493 ib. nr 1677; 
Jakom ya nye vyvar any vypvsczil volow z obory 
kmyeczya mego 1499 ib. nr 1859.

2. 'skierować przeciw komuś, dirigere contra 
aliąuem : Entimema, gl. argumentum gathka, 
nouum stirps strenua belligerorum torsit, gl. 
intulit, conuertit vyvarl, in Hebreos, quo su- 
perauit eos 1466 R XX1T 25.

3. 'włożyć, nałożyć, imponere, apponere : 
(Waw)rzynyecz wywar(ł ?} (imprime tibi mo-

nile passionis filii mei, sicut iste sanctus Lauren- 
tius impressit sibi) XV med. MPKJ V 425.

Wy wrzenie 'wypędzenie, wygnanie, expulsio, 
exi1iatio : Viderunt assumpciones et eieccio- 
nes... Eiecciones vlg. wywyrky vel wywrzenye 
(yiderunt, sc. prophetae tui, autem tibi assump- 
tiones falsas et eiectiones Thren 2, 14) 1470 
GIPolB 23. ~  Zapewne jest to przejęcie czes
kiego wyrazu yyyrżenie 'wyrzucenie, wygnanie\

Wywyszać cf. Wywyższać
(Wywyższać) Wywyszać *podnosić, dźwigać:, 

erigere, elevare’: Gospodzyn wywysza albo 
podswyga (Pul: wzwysza, R XLVII 358, Gl- 
Wroc lr, P F \  59: podnoszi, MW  126a: wzno- 
szi) srzazone ('zrażone*) albo yraszonee (erigit 
elisos) FI 145, 7.

Wyza zool. 'gatunek jesiotra, Acipenser 
huso L3: Vyza ysio 1472 Rost nr 1427; Vyza 
iporus ca 1500 Erz 127. ^ Cf IWesse.

Wyzagnać *odpędzić, oddalić, amovere, expel- 
lere*: Vyzągnąl schem (war. lub.: sagnal sem) 
*amueo (misericordiam autem meam non aufe- 
ram ab eo, sicut abstuli a Saul, quem amovi 
a facie mea II Reg 7, 15) 1471 Mam Kai 71.

Wyzbawić 'uwolnić, oswobodzić, liberare, eli- 
berare': Quia et ipsa creatura liberabitur a ser- 
uitute corrypcionis bo czlowyecze przyrodzenye 
wyzwolono będze od slyzby, wyzbawono będze 
y wyzwolono (R XXV 165: bocz czlowyek 
wyswolon, wysbawyon badze, R XXII 358: 
wyswolono *bydzye) od czala szmyertelnego 
szluzby (Rom 8, 21) XV ex. SKJ I 96.

Wyzdrowieć * odzyskać zdrowie, wrócić do zdro
wia, comalescere, yires recuperare’ : (M )icolay 
szalował na Pyotra, ysze gemy konya poszy- 
czyl... zdrowego, ale Pyotr... wroczyl konya 
Mykolayowy chromego... Paklyby... kony nye 
wyzarowyal (si... non conyaluerit, Sul 39: nye 
wszmosze-ly), tedy o ten gysti mayą myedzy 
sobą przyaczelsky yloszycz Dział 30.

Wyzina 1. zool. 'gatunek jesiotra, Acipenser 
huso L3: Viszyna vsio 1472 Rost nr 1426; Vizina 
ypporus XV p. post. PF V 32; Vyzyną ipocus 
ca 1500 Erz 127.

2. 'ryba albo mięso wyza, Acipenser huso L. 
vel caro acipenseris : Post festum autem beati 
Iohannis Samson omnes proventus prefatos 
potens erit recipere, excepta quarta parte marone 
yyszyny pasz 1466 AGZ XII 313.

Cf. IWeszene
Wyzliczyć (?) 'poddać próbie, sprawdzić, tu 

o metalu: wypławić, examinare, probare, hoc 
loco de metallo: liąuefaciendo purgare : Exami- 
natum yysliczone, skuschone (war. lub.: sku
szone, FI: wiplawono, Pul: wyplawyone; argen-
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tum igne examinatum, probatum terrae, purga- 
tum septuplum Psal 11,7) 1471 MamKal 127.

Wyzłożyć 'zmyślić, symulować, fingere, simu- 
lare : Ne wyslosonego wypowy<e)dzena non 
ficte machinacionis ca 1428 PF I 490.

Wyznać (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrotnym 
się: praes. ind. 3. sg. wyzna OrtMac 35. 36. 
38, etc. c/c.; 3. pi. wyznają Lev 26, 40; ~  
inf. wyznać ca 1500 GIKazB I 87; ^ praet. 
3. sg. m. wyznał jest Sul 51; wyznał 1407 Pozn 
nr 626, 1408 Kościan nr 381, 1415 Pyzdr nr 427, 
etc. etc.; ~  condit. 3. sg. m. wyznałby Sul 33; ~  
-by wyznał OrtMac 96. 130, OrtOssol 71,2. 
95,1; ~  part. praet. act. wyznaw Sul 17.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg. 
wyzna Sul 95, OrtMac 36. 37, etc. etc.; 3. pl. 
wyznają OrtMac 50, OrtOssol 43, 4; ~  inf. 
wyznać 1429 Kościan nr 1371, Sul 18, Ort
Mac 21, etc.; ~  praet. 1. sg. m. -śm wyznał 
1423 Pyzdr nr 717; -m wyznał 1419 Kościan 
nr 726, 1425 Pozn nr 1195, 1427 Pyzdr nr 841, 
ctc.;f. -m wyznała 1427 Pyzdr nr 868; 2. sg. m. 
-(e)ś wyznał XV in. Maik 119; 3. sg. m. wyznał 
jest EwZam 299; jest wyznał 1421 Kościan 
nr 886. 888; wyznał 1401 Kai nr 28, 1402 
JA V I207, 1403 Pozn nr 554, etc. etc. ;/. wyznała 
1400 Pozn nr 466, 1403 Kai nr 84, 1403 Pozn 
nr 815, etc. etc.; 3. pl. m. wyznali są XV in. 
Maik 119; są wyznali 1407 Kai nr 229; wyznali 
1407 Kai nr 229, 1428 Kai nr 733, OrtMac 38, 
etc.; ~  condit. 3. sg. m. wyznałby XV med. 
SKJ I 80, OrtMac 123, OrtOssol 35,3; -by 
wyznał 1453 RRp XXIII 298, OrtMac 111, 
OrtOssol 82, 3; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. 
wyznano 1423 Kai nr 690, 1424 Pyzdr nr 776, 
1435 Pozn nr 1457; ac. sg. m. wyznany OrtMac 
92. 122, OrtOssol 20, 4, etc.; I. sg. m. (w) wyzna- 
nem OrtOssol 69,2; wyznanym OrtMac 92; 
cf też Wyznany; ~  praes. pass. 3. sg. neutr. 
wyznano jest ca 1428 PF I 487.

Z n a czen ia : 1. *wyjawić, ogłosić, oświadczyć, 
confiteri, denuntiare, indicare : Wysnano gest 
dinoscitur ca 1428 PF 1 487; Omnis lingwa 
confiteatur, wszelky yazyk wysznalby (R XXIV 
362: wszyąwyl a wypowyadal), quia dominus 
lesus in gloria est dei patris (Phil 2, 11) XV med. 
SKJ I 80; Hoc erat edictum Cesaris, ut vnusquis- 
que homo... profitebatur ore proprio se esse 
obedientem, wysnal vstama swyma, ysz gyesth 
posluschny, et subiectum Romano imperio XV 
med. SKJ V 254; Statim ille... professus est, 
yysznal, veritatem, quia sibi \illam vendidisset 
ib. 283, sim. XV med. R XXIV 359; Ibant 
omnes, ut profiterentur, wysznaly (SKJ V 252, 
EwZam 292: aby wysnawaly, MamKal 271:

aby sly albo vyznavaly swe poddanye, GIWroc 
110v: posznaly, R XXV 142: poddanye wka- 
zaly), singuli in suam ciuitatem (Luc 2, 3) 1453 
RRp XXIII 298; Ascendit autem et Y(o>- 
seph..., ut profiteretur, aby wysznal (EwZam 
292: iszby vysnaval), cum Maria (Luc 2, 5) ib.; 
Prze grzechi otczow swych y prze swe sznodzeny 
bodo, doyood syo nye wisznayo slosczi swich 
(donec confiteantur iniquitates suas) BZ Lev 
26, 40; Sua furta fatetis, gl. cognoscete yysznacz 
1466 RRp XXII 17; Vysnala confessa (confessa 
est enim ei Esther, quod esset patruus suus 
Esth 8, 1) ca 1470 MamLub 114; Vysnal yest 
(Rozm 184: yyznal, ib.: poznał) a nye zaprzal, 
i yysnal yest (confessus est et non negayit, et 
confessus est Jo, 1, 20), ysze nye yestem ya Xpus 
EwZam 299; Sciendum, quod si quis Xpm 
petere wlt, ut secum maneat, necesse est pre- 
cognoscere, yysnacz sya, utrum eum secum 
habeat ca 1500 GIKazB I 87; — (kogoś) kimś 
'uznać kogoś za kogoś, ogłosić kogoś kimś, 
aliąuem esse agnoscere : Offeramus ei (sc. Christi) 
thus, ut ipsum... omnium rerum creatorem 
confiteamur rzeczy stworzyczelem wysnaly XV 
med. SKJ V 269; Ten ystny Natanael... pana 
naschego Iesukrystem y bogyem yezval y yysnal 
(Christum et deum fatetur) Rozm 215.

2. * złożyć zeznanie, świadectwo w toczącym się 
procesie, zeznać, zaświadczyć, coram iudicibus 
confiteri, testari, pro testimonio dicere’ : Kędy 
me pan Wanczenecz szlal do Jaszka, acz mu 
penandze wsitki zaplaczil, a on wysznal: Za- 
placzil my wsitko 1414 Kościan nr 511; Yako 
gest Sczepan Yanowy zapustu porąbyl... tako 
wyele, yako wyoszny (pro woyszny) wyszna(ł) 
1417 Kai nr 605; Jzem dal wyanczey wischey 
pyanczdzezanth grziwen, nysly my wysnano, 
jaco starosczin lyst omawya 1435 Pozn nr 1457; 
Jszem dal czterdzesczy grziwen wischey na poi 
Szirnik, nisly wisnal Przibek ib. nr 1459; Eze 
Pyotr wysznal przede mną: Mycolay kupyl 
y nyego krowa, ale yey nye wzal szylą 1440 
ZapWarsz nr 537; Obwynyony o lanką, yszbi yą 
poszekl, doswyathczicz ma, aby yą kvpyl, iako 
wysznaal Sul 17; Byerząncz wstecz do sandzey, 
gdi pamyąntha, wisznacz (recognoscere) ymaa 
Sul 18; Gdyszechmy szye pusczyly oba na 
Warszowo wysznanye a Warsz wysznal (re- 
cognoyit) podług mey rzeczy, mogą-ly yą pro
szeń... bycz? OrtOssol 41,3, sim. ib. 41,4, 
OrtMac 47; Tako to ma bycz gysczono, yako 
szyedzaczą radą wysznala, yako szye przed 
nymy dzyalo OrtOssol 43,4; Przetho kakoly 
woyth wysznawa albo wyszną (qualiter iudex 
fatetur, OrtMac 138: wyszna), to ma mocz
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592 WYZNAĆ Wyznać

ib. 101, 1; ~  coś: Ysze Bogusz... pocol dzelicz... 
czoszci y ne widzel(ił), czo woszni wisznal 
przed *sodem 1402 JA VI 207; Jaco Potencia 
ne zachowała sedmidzeszand grziwen po swim 
*manszo, gedno trzydzesczi grziwen, czszo 
przed sandem wysnala 1413 Pyzdr nr 372; 
Jako Benak... ne wsol skarbu pana stolniko- 
wego nichsz (pro niczsz) wissey[e], yedno czszo 
wisnal 1416 Kościan nr 596; Jaco czsso gest 
wysnal gednacz, to tako bilo, yaco gest wysnal 
1421 ib. nr 886, sirn. ib. nr 888; Jaco ty rany. 
czsso ye wosny oglandal y wysnal, ty my Passek 
dal 1423 ib. nr 1013, sim. 1426 ib. nr 1268; 
Yako nye mam wyanczey listów mymo trzy, 
czsosm <j>e wysnal (ib. nr 841, ZapWarsz 
nr 408. 475. 1257: czsom wysnal) 1423 Pyzdr 
nr 717; Yakom ja nye sachowala wyanczey 
bidla... ani szitha, yedno czsom visznala 1427 
ib. nr 868; Tego na czyo szaluyo, gdzesz trzy
masz poi mlina..., ktoresz my iest przes yedna- 
cze... przigednano..., czsosz gednacze przed 
sodem wysnali 1428 Kai nr 733; Gdy raczcze 
czo wysznayą (fatentur, ib. 14,2, Ort Mac 51: 
wysznawayą), nye trzebą gym k temv przyszandz 
OrtOssol 43,4; Gdy szye kto pusczy... na 
szwyadeczthwo szyedzączey rady, czo ony koly 
wysznayą, to ma... stacz mocznye za *prawdzy- 
wye szesznanye ib., sim. Ort Mac 50; Kyedyby 
goscz gosczyowy zakład w wysznanem (Ort- 
Mac 92: w wysznanym) dludze (pro debito 
confessato) zastawyl OrtOssol 69, 2; Nye trzebą 
gosczyowy albo gospodarzowy od gosczyą za
kłady bracz za wyznany dług (pro debito con
fessato) ib. 69, 3, sim. ib. 20, 4. 89, 2, OrtMac 
92. 122; ~  ze zdaniem: lacosmi sedzeli na 
sandze tedi, kedi Handrzich wisnal, czs(os>mi 
gy na(u)czili 1403 Pozn nr 554; Jacom przi tern 
bil, kędy Jacub yysznal so, ysze Potrasza puścił 
proszna *panczinancze krziwen 1407 ib. nr 626, 
sim. 1423 Pyzdr nr 749; lakom ia przi tern bil, 
kedi Potr wisznal, essz Staszek dal dwanaczcze 
cop sza czescz 1408 Czrs 14, sim. 1413 Pozn 
nr 694; Czi gednacze visnali so, esz paney 
*Milocay ne mai gabacz XV in. Maik 119; 
Tedy nye sial do domv pana Gila, aby byezal 
za nyeprzyaczelmy any yyedzal, any ssą przet 
panem starostą wysnal, aby do nyego pan 
Barthoss sial 1424 Kościan nr 1064, sim. 1426 
KsMaz II nr 2010; Czy wyznały, ysz wydzely 
(hii recognoverunt yidisse), ysz tramy pyw- 
nyczne powodą leszą w mvrze OrtOssol 92, 1, 
sim. OrtMac 126; Vysnawamy..., ysze przysel 
gest *pryed nasz... Mychal Vytanowsky... hy 
yysznal przyed namy dobrowolnye, ze *predal 
*szvyw polowyczy v Vythanowycz... Sbygnye-

voyy 1498 SKJ III 335; ~  ~  na kogoś: Eze 
Voch wysnal nan copce y zagoni a on niczsz 
ne przaal na Dzirzska 1402X4 V I207; Wysznaly 
(si fatebuntur) na mye parobek y rathay, abych 
kazał bracz to szyano, chcza ya tho czyrpyecz 
OrtOssol 36, 1, sim. OrtMac 38; Tedy wysznaly 
albo wysznayaly (recognoverunt) nayn przed 
rada yego paropczy..., ysz on gym kazał to 
szyano bracz OrtOssol 36, 1, sim. ib. 36,2, 
OrtMac 38; Zaprzy-ly szye, tedy może prawem 
odycz, nyszlyby to nayn chczely wszythczy 
raczcze wyznacz (nisi quod consules omnes istud 
super ipso tenere vellent) pod szwa przyszagą, 
ysz ta szlową... wyrzekł OrtOssol 53, 4, sim. 
OrtMac 66; ~  miedzy kimś a (miedzy) kimś 
wyznać 'zeznać w sprawie między spierającymi 
się stronami, in causa inter partes acta testi- 
monium dare': Ysz woszni prawe wisnal medzi 
Parzenczewskimi a medzi Kotoweczskimi 1404 
Kościan nr 257; Czso visnal Tacob vozni medzi 
Sandziuogem a medzi Derszkem, to visnal 
pravo pravdo 1405 Pyzdr nr 267, sim. ib. 
nr 268; Czo so wisznali gednacze, visnali 
y podus<c)ili medzi Stachno a medzi Przechno, 
a medzi Naczkem. ys sy (pro so) penandze 
szaplaconi Naczkoni 1407 Kai nr 229; Ezem 
ya po prawdze wisnal myedzi Mancimirem 
i gego dzeczmi a Staszcem, kakom ge vgednal 
1428 ZapWarsz nr 2854.

3. 'przyznać się przed sądem (do winy, wy
stępku, długu itp .), coram iudice fateri se noxium 
(culpaey criminiSy sim.) esse' : Jaco Michał 
wysnal szą Swąskowy przed prawem y prze
prosił go trzemi grz<y)wnami 1415 Pyzdr 
nr 427; Przeczywna strona, acz przi, wlostnąn 
przissyąngąn zaprzenye poczyrwydzycz (pro 
poczwyrdzycz) ma. Pakli vizna (si confite- 
bitur)..., tegdi w vynye schescz grziwyen po
wodowi... bandzye potąnpyon Sul 95; Gyny 
radcze owynya-ly gy, jsz gym tho vczynyl na 
szromothą, wyszna-ly szye (si fatetur), tedy 
tesz kaszdemv *radcza ma pokupycz XXX 
szelągów OrtOssol 34, 2, sim. ib. 35, 1. 36, 2. 3, 
etc.y OrtMac 35. 36. 38, etc. ; Gynako nye mayą 
go ossandzicz, szlowye szkazacz wynowathego, 
wyyawszy gdyby szye szam przed prawem wyznał 
(nisi ipsemet fateretur idipsum) OrtOssol 95, 1, 
sim. OrtMac 130; Ya nye chczą zacladv any 
poraky, gdysz my on wyznał (fassus est) nyewlo- 
cznye OrtOssol 102, 1, sim. OrtMac 139; ~  
czegoś: Wysznaly szye tego, czo przed starą 
rada mowyl y wysznal (si fatetur idipsum, 
quod... fatebatur), tho gemv gydze o gego 
szywoth OrtOssol 35, 4, sim. OrtMac 38; Ktho 
da... na targowną boży pyenadz, szlowye zada-
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Wyznać WYZNANIE 593

thek,... a ktho szye tego wyszna, ta targowna ma 
stacz OrtOssol 47, 4, sim. OrtMac 58; Gdyby 
gedna stroną sz nych, szlowye geden (z  nich) 
wysznal szę tego przed szandem yczynka (si 
unus horum fateretur facti) OrtOssol 71, 2, sim. 
OrtMac 96; Geden Zyd zalowal szye na krzes- 
czyanyną, ysz gy layal... Tego szye wysznal 
(fassus est) krzesczyan OrtOssol 103, 1, sim. 
OrtMac 140; ~  coś: Jaco Mikolay tego eona 
ne wisznal przet paniczi, czso gy Woczech 
v nego ykazal 1409 Pozn nr 792; Alye Falek, 
yakokole swyecze zagaszenye yisnal (extinc- 
tionem candelae confiteretur, Dział 35: poznał), 
alye szą Ydzyka yranycz zaprzal Sul 45; 
Mogaly sprawnye ktorego yaczczą, czo szyedzy 
na szmyercz, maczycz ktorakoly maka, aby 
wyaczey czo wysznal, nyszly ocz szyedzy (ad 
plus recognoscendum suorum criminum) 
OrtOssol 82, 3, sim. ib. 19, 4, OrtMac 111; ~  
coś komuś: Iacosmi przi tem bili yiednaczmi, 
kdi Heduigis yiznala Svanthochne czoscz w Prze- 
toczne 1400 Pozn nr 466, sim. 1403 Kai nr 84; 
Iaco Boguphal da[y]l trzidzesczi grziwen y trzy 
Katharzine... y sz tima dwemanaczczema grzi- 
wnoma, czo mu ye Thomislaw wysznal 1411 
RtGn nr 194, sim. 1412 Kościan nr 464, 1413 ib. 
nr 503, ctc.; Yz te szesczy grziwen, czszom mu 
yo przed yednaczmy yisznal, zaplaczilem Ham- 
plewy 1419 Kościan nr 726, sim. 1425 Pozn 
nr 1195; Jaco Swantoslaw nye wissznal Chrczo- 
nowi panczidzesanth kop na *smyetrnem loszv 
1421 ZapWarsz nr 1; Yako Boguchwał dal 
sto grzywen... Micolayewy za yego czoscz 
Wyszotska y s timy czterdzesczy grzywen, czso 
mu wysnano 1423 Kai nr 690, sim. 1424 Pyzdr 
nr 776; Esze Iakusz łanowi przede mno wisznal 
kopo rokoyemszthwa 1424 KsMaz II nr 210; 
Pozow mye o thy scody a ya chczą thobye wysz- 
nacz thy scody 1429 Kościan nr 1371; Gdysz 
ten czlowyek przyszedł szdrow przed gayony 
szand gy sz dobrego namyszlenya mnye dług 
wysznal (mihi recognovit), ysz mnye napyrwey 
wynowath OrtOssol 78, 4, sim. OrtMac 106; ~  
o coś (komuś): Yacom przy tem bil, kyedy 
szye wysnal Chebda Woythkowy o szyedmy 
grzywyen o kon[yn] 1417 Kai nr 550; Alye 
Falek yakokole o thobolą... szą wysznal 
(quamvis de pera... confiteatur, Dział 35: 
poznał),... a wszakosz trzech skoth zaprzal 
Sul 44; ~  z inf.: Wisznaaw szą kogo w szmye- 
sze... vranycz (confitens se aliąuem... vulne- 
rasse), kv doszvczvczynyenyv ma bycz oszan- 
dzoon Sul 17; Pyothr yakokole wysznal by sze 
(Dział 22: rzecl) Tana yrenicz (confiteretur se... 
vulnerasse), ale myenyl sze tho za poczathkem
S ło w n ik  s ta ro p o lsk i X

łanowym yczinycz Sul 33; Andrzey wysznal 
szą yest (Dział 43: poznał) Mykolaya bicz 
yranycz (confessus est ipsum Bartholdum yul- 
nerasse) Sul 51; ~  ze zdaniem: Gdy ten myescza- 
nyn przed pełna rada wysznal (recognovit), aby 
szobye dwye (puszce) stawyl OrtOssol 35, 4, 
sim. OrtMac 38; Tedy przyszasznyczy szkazaly, 
ysz gdy szya wysznal (quod ex quo sibi... 
fateretur) przed gayonym sandem, ysz mv 
layal, ma mv pokypycz OrtOssol 103, 1, sim. 
OrtMac 140.

4. 'wyznaczyć, uznać (np. należność), agnos- 
cere confiteri (debitumf: Yaco Jasek yysznal 
svego sina dzelnoczo (pro dzelniczo) y eon mu 
caszal wrocicz 1401 Kai nr 28; Micolay zaloval 
na Sułka, na gednacza, w to słowo: Eszesz 
nam[i] yisnal zaclat, a tisz nigdy nam gednaczem 
ne postał o to rzecz XV in. Maik 119; ~  
O kthore pyenądze Jan... na mią zalowal, thim 
ya yinowath, na kthorem roky wisznal 1438 
ZapWarsz nr 859; O kthore pyenądze Jan na 
lana... zalowal, thi on gemy winowath, na 
kthore roky gemy wisznal ib.

Cf. Wyznany
Wyznajać (?) 'złożyć zeznanie w sądzie, 

coram iudice testan : Tedy rzeki ten czlowyek 
przed rada: Wyszna-ly na mye parobek y rathay, 
abych kazał bracz to szyano, chcza ya tho 
czyrpyecz... Tedy wysznaly albo wysznayaly 
(pro wysznayaly?, recognoverunt, OrtMac 38: 
wysznaly) nayn przed rada yego paropczy 
OrtOssol 36, 1.

Wyznamić 'przekazać wiadomość dając znaki, 
innuere, nutu signum dare : Innuebatur, wysna- 
mili (GIWroc 52r: dały mu sname, PF IV 752: 
ponąknąly są, ib. 579: skywaly san, EwZam 290: 
skazovaly, R XXIV 87: pythali szo), autem 
patri eius, quem yellet vocari eum (Luc 1, 62) 
XV in. R XXIV 75.

Wyznamionać 'wymienić, wskazać, indicare, 
significare : Iste sunt yolubilitates, odmyany, 
et defectus ad eas consequentes, sz nych przyszłe, 
significati, yysznamyonany, in quos homo deci- 
dit ypadl XV med. R XXV 153.

Wyznanie fo rm y: n. sg. wyznanie 1437 Wisi 
nr 228 s. 85, 1444 AKPr II s. XITI, 1444 R XXIII 
309, etc.; ~  g. sg. wyznania XV in. R XXIV 76, 
Sul 100, OrtMac 127, etc.; ~  d. sg. wyznaniu 
OrtMac 5 l ,X V p . post. R XXV 180, Rozm 545; 
~  ac. sg. wyznanie 1418 Kai nr 627. 642, 
1420 Kai nr 769, 1420 Kościan nr 853, etc. 
etc.; ~  i. sg. wyznanim XV med. GIWroc 47v, 
OrtMac 68, OrtOssol 54, 3.

Z n aczen ia:  1. *powiedzenie, oświadczenie, 
professio, confessw: Ipsius domini professione
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et fide nostra, bosym wysnanym y waru nascho, 
caro eius vere est cibus XV med. GIWroc 47 v; 
Misericordiam volo, videlicet facere per peca- 
torum remissionem, et a vobis volo misericor
diam fieri, quoad propriam recognicionem, 
kv wla<s)thnemv vysznanyv, pecatorum yestro- 
rum XV p. post. R XXV 180; Pothem yąwno 
rzecznyk prócz szandv na drodze rzeki: Przy- 
sząsznyczy nyesprawnye wczynyly... Czo ten 
przerzeczony rzecznyk a (pro o) takye wyszna- 
nye y vwlaczanye, y szromoczenye (ratione 
huiusmodi retralocutione et oblocutione) prze
padł? OrtOssol 53, 3, sim. OrtMac 66.

2. *głoszenie chwały, wysławianie, laudatio, 
laus, \eneratio*: Wisnanye confessio (chorus 
sacratus martyrum, confessio sacerdotum et 
yirginalis castitas nos a peccatis abluant) 1444 
R XXIII 309; Propterea confitebor tibi in 
gentibus dla tey mowy, synv boszy, kv bogv 
otczv wysnanye będze (PF IV 753: chwaliczi 
bodo, GIKazB II 48: *badyą czebe chwalił) 
thobye myedzy pogaństwem (Rom 15,9) XV 
med. SKJ I 51.

3. *zeznanie, świadectwo w toczącym się pro- 
cesie, confessio, testimonium coram iudice prola- 
turn : Yako Grzimala dal iest sto y trzynascze 
grzywen grossow szyrokich na Tymenecz nad 
wysnanye Dobrogostowo 1418 Kał nr 627, 
sim. ib. nr 642, 1420 Kał nr 769, 1420 Kościan 
nr 853, etc.; Yako nad wysnanye Micoszewo 
Wyszotha ranczil wyszszey trzidzesczy grzywen 
wyana Micolayewey szyestrze 1422 Kał nr 672; 
Yako Sczepan dal dzeszyancz grzywen na sa- 
stawo, yosz mai ot lacuba, nad wysnanye 
Hanczyne 1423 Pyzdr nr 714; Wysznanye re- 
cognicio 1444 AKPr II s. XIII; Ku placzenyu... 
pomoczi... podług visnanya przissyansznykow 
(iuxta confessionem iuratoris)... kmyecza ma 
przypandzicz Sul 100, sim. OrtMac 127. 138, 
OrtOssol 92,3. 101,2; Ma-ly raczcza przy- 
szyadz kv wysznanyv? OrtMac 51; Ktho ranne 
ludzy ma oglądacz? Sządza-ly, przysząs[c]zny- 
czy-ly, lyekarz-(li) rannemv na wysznanye (ad 
recognoscendum), sza-ly rany czyaszkye Ort
Ossol 27,2, sim. ib. 36, 1. 41,3. 4. 43,4, Ort
Mac 22. 38. 47; Tedy rzeki ten nyemoczny 
czlowyek thak: Sznam mego darv [y] zawyasza- 
nyv {pro zawyaszanye) s tobą... Tedy lepak 
<n)a to wysznanye wsząl yawnye pyszmo 
s thymy szwyathky, czo przy them były Ort
Ossol 48, 4; Woyth s wyedzenym y sz wyszna- 
nym przyszasznykow (scitu et recognitione sca- 
binorum) mą ortel popyszany do wyszego prawa 
poszlacz ib. 54,3, sim. OrtMac 68; Ten czlo
wyek zobowyazal szyą w yątcztwe lysth... (przy

nieść) od myastą *Kkryburgkv, y przynyoszl 
taky lysth y wysznanye (talem recognitionem 
et litteram) OrtOssol 100, 1, sim. OrtMac 136; 
Ma-ly takye woythowo wysznanye (iudicis re- 
cognitio) mocz? OrtOssol 101, 1, sim. OrtMac 
137; Iohannes Placzkowsky dixit: Fateor, quia 
iuxta citacionem... Dolynsky dominum Leopo- 
liensem sdal. Et Dolynsky in huius verbi con
fessionem al. wysznanye posuit memoriale 1457 
AG Z  XI 424.

4. 'przyznanie się przed sądem (do winy, 
występku itp.), actus se coram iudice sontem 
declarandC: Andrzey wysznal szą gest Mykolaya 
bicz vranycz... My wslyszawszy Andrzey owo 
yisznanye (audita... confessione)... Andrzeya... 
skazaliszmy Mykolayewy ky doszyczyczynyenyy 
Sul 51.

5. *wiara, przekonania, fides, fidelitas*: Ego 
dico tibi, quia tu es Petrus twardego wysnana 
(Mat 16, 18) XV in. R XXIV 76.

6. *poznanie, wiedza, cognitio, agnitio': Vysz- 
nanye agnicio 1437 Wisi nr 228 s. 85; S kakym 
myloszyerdzyem vmyalem s yamy bydlycz, 
tayemnycze moye poyyedayącz vam, czokolym 
slyschal od oycza mego, kv yaszemv yysnanyy 
przyyodzącz, tegodlya abych yass peyny yczynyl 
Rozm 545.

Wyznany 'ten kto przyznał się do winy, ąui 
culpam suam confessus est9: Wstawyami, abi... 
sandza... na cządzanye nye wąnczyey nyszly 
dwv czalyadzyny... possilal, aby... ne przeko
nanych alybo w sądzę nye yisnanich (non 
confessos) sandza nye szmyal... cząndzacz 
Sul 31; My... sądzicz nye mamy... any kthorego 
czlowyeka potąpycz, alysz sądem przekonanego 
alybo yolnye wysznanego (nisi conyictum iudicio 
yel confessum) Sul 63.

Wyznawacz 'ten kto wyznaje jakąś wiarę, 
confessor, ąui fidem aliąuam c o n fite tu rOremus 
omnes dominum Christum, ut confessoribus, 
yysznayaczom, suis fontis sui yeniam apperiat 
XV p.post. R XXV 178.

Wyznawać (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: praes. ind. 1. sg. wyznawam ca 1470 
MamLub 4, 1471 MamKal 128; 3. pl. wyzna- 
wają 1434 PF V 31; ~  Jut. 1. sg. m. będę wyzna
wać ca 1470 MamLub 185; wyznawać będę 
BZ Neh 1, 6.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg. 
wyznawaję ca 1428 PF I 488; wyznawam 1429 
Kościan nr 1403, XV med. R XXIV 360, Ort
Mac 20, etc.; 2. sg. wyznawasz 1436 KsMaz III 

I nr 2037; 3. sg. wyznaje Park 413; wyznawa XV 
med. SKJ V 269, OrtOssol 56,2. 101, 1, etc.;
1. pl. wyznawamy ca 1428 PF I 479, OrtMac 41,
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OrtOssol 37, 4, etc.; 3. pl. wyznawają OrtMac 51, 
OrtOssol 14, 2, 1471 MamKal 120, M W 10b\ ~  
praes. ind. z partykułą niechać dla wyrażenia 
trybu rozkazującego 3. sg. niechać wyznawa XV 
med. SKJ V 283; ~  imper. 2. pl. wyznawajcie 
BZ Tob 12, 6. 13, 3, ca 1470 MamLub 236; ~  
part. praes. act. adv. wyznawając BZ Neh 9, 2, 
1460 PF V 38, Dział 11, EwZam 298; adi. d. sg. m. 
wyznawającemu ca 1428 PF I 489; g. pl. m. wy- 
znawających BZ Judith 7, 20; ~  inf. wyznawać 
BZ Tob 12,7, OrtOssol 26,3, M W  llOb, 
etc. ; ~  fut. 3. sg. m. będzie wyznawał 1438 
R XXII 356, Pul 6, 5, ca 1500 SlOcc XII 161; 
wyznawać będzie ca 1470 MamLub 128; neutr. 
będzie wyznawało Naw 166; ~  praet. 3. sg. m. 
wyznawał ca 1500 GJKazB I 53. 74;/. wyznawała 
XV p. post. R XXV 179, EwZam 295; 3. pi. m. 
wyznawali XV med. SKJ V 254. 269, ca 1470 
MamLub 120, ca 1500 GIKazB I 39; ^ condit. 
3. sg. m. -by wyznawał M W  66 a, EwZam 292;
7. pl. m. -byśmy wyznawali MW  112 a ; 3. pl. m. 
-by wyznawali XV med. SKJ V 252, 1471 Mam
Kal 271, 1484 Reg 706, EwZam 292.

Z n a czen ia : 1. ewyjawiać, ogłaszać, oświad
czać, profiteri, indicare, denuntiare, confiteri9: 
Quisquis confessus fuerit, bądzye vysznaval, 
ąuoniam Ihus est filius dei (I Jo 4, 15) 1438 
7? XXII 356; Ibant omnes, ut profiterentur, aby 
wysnawaly (MamKal 271: aby sly albo yyzna- 
valy swe poddanye, 7?/?/? XXIII 298: wysznaly, 
GIWroc 110v: posznaly, 7? XXV 142: poddanye 
wkazaly), singuli in suam ciuitatem (Luc 2, 3) 
XV med. SKJ V 252, sim. EwZam 292; Ibant 
omnes... et ita tripliciter profitebantur, wysna
waly: facto. verbo et scripto XV med. SKJ 
V 254, sim. ib. 269; Ule solus, o virgo beata, 
tnas laudes sileat, nyechacz zamilczy a nye 
wysnawa, qui te invocatam senserit nunquam 
sibi in suis necessitatibus affuisse ib. 283; 
Vczinki boże wziauicz a viznavacz (confiteri) 
poczcywye gest BZ Tob 12, 7; Za kopą yarą... 
wyznawamy (decernimus, Sul 50: skazalyszmy) 
gedną czwyerthnyą Dział 41; Alie sye chczącz 
wysnawam eruti (pro eniti) me fateor (non sum 
tam petulans et hebes, ut haec me nosse polli- 
cear..., sed velle fateor, sed eniti me profiteor 
Prol VIII) ca 1470 MamLub 4; Wysnawam 
pronuncio (de hoc ego pronuntio, quod melior 
sit abortivus Eccles 6,3) ib. 143; Confiteor, 
wysznawam, et cognosco, quod tu es deus meus 
XV p. post. GIDom 54; Constanter fatemur, 
mocznye vysznavamy, quia probabiliorem sen- 
tenciam... colimus protuleri X V p. post. R XXV 
182; Vysznavącz profiteri ca 1500 Erz 127; 
Nullus fuit ausus nominare Xpm,... nec Iohan-
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nes... fuit ausus dicere in favorem, vysnavacz 
przyyasnye, Xpi aliquid ca 1500 GIKazB I 39; ~  
(kogoś kimś) fuznawać kogoś za kogoś, ogła
szać kogoś kimś, confiteri agnoscere a li- 
ąuem esse9: Hos reges omnis Christianus vere 
imitatur, qui Christum verum regem, deum 
et hominem passum confitetur wysnawa XV 
med. SKJ V 269; Yze iako [iest] osobnye 
wszelka perszona boga y pana wiznawacz 
(FI i Pul: poznawacz) krzesczianską prawdą 
przipądzeny ie<s)teszmi (deum et dominum 
confiteri... compellimur Ath 19) M W  llOb; 
Cum Oliberus interrogaret eam (sc. sanctam 
Margaretham), cuius religionis esset, libere se 
Christianam profitebatur vysznavala XV p. post. 
R XXV 179; Hodie regem eum (sc. Christum) 
apellaverunt vysnavaly ca 1500 GIKazB I 39; ~  
Wiznawacz syo bodo za grzechi (confiteor pro 
peccatis) sinow israhelskich BZ Neh 1,6; Stały 
przed panem wiznavaiocz grzechi sve (confi- 
tebantur peccata sua) ib. 9, 2; Krczeny są od 
nyego w Yordanye vysnavayancz gr(z)echy 
svogye (confitentes peccata sua Mat 3, 6) Ew
Zam 298; Sloszczy swoye prześle ze Izamy... ną 
modlythvye vysznavącz XV ex. SKJ 1 143—4; ~  
foznaczać (jakieś brzmienie), significare (aliąuem 
sonum f: Gestii c barzo grubeye, thako pissmem 
czas yisnaye Park 413.

2. 'wysławiać, wypowiadać swoją cześć, lau- 
%dare, confiteri9: Confitebor tibi, domine, whyzna- 
Jwam thobye, panye, y chwalyą czyebye (R XXIV 
75: falyą, Rozm 322: spowyadam szye tobye), 
pater celi et terre! (Mat 11, 25) XV med. R XXIV 
360; Chwalcye boga nyebyeskego a przede 
wszemy ziuimy wiznawaycye gy (confitemini ei), 
ysze s wamy yczinyl mylosyerdze swe BZ 
Tob 12, 6, sim. ib. 13, 3; Nye poddaway wizna- 
waiocich cyo (confitentes te) lyvdu, gensze 
cyebye nye zna BZ Judith 7,20; Wysnąyacz 
bądze (FI i Pul: spowadacz se bodze tobe) 
confitebitur (war. kal.: yyznawam schą thobye 
confitebor tibi; numquid confitebitur tibi pulyis 
aut annuntiabit yeritatem tuam? Psal 29, 10) 
ca 1470 MamLub 128; Bada sya wysnawacz 
confitebor (confitebor tibi, domine Is 12, 1) 
ib. 185; Wysnawaycze confitemini (confitemini 
domino, quoniam bonus Dan 3, 89) ib. 236; Day, 
aby yąnzyk nasz wyznawał chwały twoie 
M W  66a; Czebie boga chwalimy, cziebye boga 
wiznawamy (te dominum confitemur) M W  123 b ; 
W pyeklye kto czyebye (sc. gospodnie) będzye 
wyznawał (quis confitebitur tibi)? Pul 6, 5; Myli 
Krysthe, nye pyeklo czye bądzye wyznawało 
(Is 38, 18) any żadna szmyercz chwalycz czye 
bądzye Naw 166; Statim yisum accepit (sc. miles)
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et confitebatur, a tako visnaval, eum (ib. 74: 
vysnaval go): Vere filius dei erat iste! (Luc 23,47) 
ca 1500 GlKazB I 53.

3. * uznawać coś za jedynie słuszne, prawdziwe, 
ałiąuid iustum et verum agnoscere, comprobare : 
Tercie oves in ovili ecclesie sunt religiosi, 
ąuorum ostium est reguła, quam profitentur 
wysnaw(aj>0 XV med. GIWroc 44v; Gest 
przeto wiara prawa, abismi wierzily y wiznawali 
(ut credamus et confiteamur Ath 28, FI i Pul: 
bychom... znały), yze paan nasz lesus Cristus 
bozi sin, bog y człowiek iest M W  112 a ; Ktorąz 
to vyarą kosyczyol rzymski trzyma y vyznava 
(quamque tenet Romana et servat eccłesia) 
1484 Reg 704; Yesthlyby tho mocznye vyznavali 
a yyernye vyerzyli..., thedy thaczy tho mogą 
byczi... przyączi w then tho zakon ib. 706; Ideo 
eccłesia eius concepcionem, s. Marie yirginis, 
yysznaya immaculatam ca 1500 R XLVII 368.

4. 'składać zeznanie, świadectwo w toczącym 
się procesie, zeznawać, coram iudicibus confiteri, 
profit er i, test ar i, pro testimonio dicere*: Vyszna- 
wamy, significamus, thym tho lystem..., kako... 
Jan y Jęndrzey... yczynily... procuratoraca 1428 
PF I 479, sim. Dział 1, 1498 SKJ III 335; 
Wysznawam tho, isze pan Borek ykasal mi na 
slachczyczu... raną 1429 Kościan nr 1403; Preco 
Paulus egit super Dobyeslaum..., quia michi 
dixit: Na smoyye visnavasch 1436 KsMaz III 
nr 2037; Gdy raycze czo wysznawaya (fatentur, 
OrtOssoł 43,4: wysznayą), nye trzeba gym 
k themu przyszyagacz Ort Mac 51, sim. Ort- 
Ossol 14,2; Wyem o they *zenye wyenye 
y them tho dludze y tho wysznawam (istud 
fateor) przed prawem, yako szye rzecz w szobye 
ma OrtOssoł 26,3, sim. Ort Mac 20; Tesz 
dzyeczy lath nye mayą gych o dzyale (pro o gych 
<oćca> dzale?) wysznawacz albo nye wyszna- 
wacz (ipsi pueri annuales sunt patris debita 
fateri yel negare, OrtMac 21: wysznacz albo nye 
wysznacz) OrtOssoł 26, 3; Lysth szye tak po
czyna: My, przyszasznyczy z[y] woythem myasta 
opawszkyego, wysznawamy (recognoscimus) ib. 
37, 4, sim. OrtMac 41; Panye woycze, owo stogy 
pany Anna... y wysznawa (fatendo, OrtMac 70: 
wysznala), ysz then masz przynyosi pyenądze 
pod szwa pyeczączą OrtOssoł 56, 2; Kakoly 
woyth wysznawa albo wyszną (qualiter iudex 
fatetur, OrtMac 138: wyszna), to ma mocz 
ib. 101, 1; Nos igitur... publice recognoscentes, 
wysnawayacz, profitemur, quod... yillam... yen- 
didimus 1460 P F \  38, sim. Dział 11; Reyocacio 
Iohannis Hessnar: la, Yan Hessnar, wysnayam, 
recognosco, yszem nyesprawyedlywye obmowyl 
xandza Łukasza 1464 AcPosn I 365.
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5. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Wysnawayo confiteor ca 1428 PF 1 488; Wyszna- 
wayoczemu repetitori ib. 489; Visnawayo se 
fatentur 1434 PF V 31; Disputare wysznawacz 
vel *gadzacz XV ex. ib. 19.

Cf. Wyznajać
Wyznawaniefoświadczanie, wypowiadanie, eon- 

fessio, professio, declaratió*: Non fuit necesse, 
quia muliebres persone non astringebantur 
edicto Cesaris ad talem professionem..., quia in 
professione yirorum, wysnawanyy (leg. w wy
znawaniu) mazskyem, includebatur professio et 
obediencia mulierum XV med. SKJ V 256; 
Professio wyznawanye posłuszeństwa a podda- 
nya ca 1500 GIGn 38; ~  Unde oracio dicitur 
quasi cordis et oris confessio, *whysznawanye, 
sive locucio XV med. GIWroc 37 r; Adoracio 
oris est diuine maiestatis professio, wysnawanye, 
que professio habet fieri orando, laudando et 
gracias agendo XV med. RRp XXIV 48.

Wyznawca Jen kto wiele wie, znawca, multa- 
rum rerum peritus, gnarus : Vyączey yyerzyly 
(sc. zwolenicy) mystrzoyy syemv nyzly samy 
sobye y bały szye prze swa krevkoscz, aby on, 
bądącz taky yyznawcza yschech rzeczy, nycz nye 
ybaczyl v nych, czo by ony nye rozymyely 
Rozm 548.

Wyzwać f o r m y : praes. ind. 3. sg. wyzowie 
Sul 21; ~  inf. wyzwać Dział 21; ~  praet.
3. sg. m. wyzwał jest BZ Ex 19, 3; wyzwał 1426 
ArchTerCrac CXCV 406, 5, 1437 AGZ XI 128, 
1447 AKPr VIII a 50, Dział 3; ~  praet. pass. 3. pl. 
były wyzwany Sul 54.

Z n a czen ia : 1. *głośno zawołać, vocare, citare : 
Alye Moyszesz wstopyl na goro ku panu, 
i wiswal gest gego pan (vocavit eum dominus) 
z góry a rzkocz BZ Ex 19, 3.

2. 'pozwać do sądu, in ius yocare : Nicolaus... 
penam XV Andree... et iudicio XV pro eo, quia 
ipsum de districtu Wisliciense evocavit de iure 
non habens al. wiszwal 1426 ArchTerCrac 
CXCV 406,5; Si vero dominus vexillifer non 
iuraverit, tunc idem Wenko circa dominum 
Fredricum remanebit, quod autem dominus 
vexillifer evocavit al. wiswal dominum gladi- 
ferum, pro eo succubuit domino gladifero tres 
marcas pene 1437 AGZ XI 128; lako xąncz łan 
yyszwal mego ezloyyeka cowalya o pothkową 
w duchowne prawo 1447 AKPr VIII a 50, 
sim. ib.; Gdi ktho pozzywaa do sąndv kogo 
o dzyedzyną... a gy do sąndv yyzowye (ipsum 
ad iudicium eyocat) Sul 21; Gdy czyge dzeczy... 
prze nyedostathek lath s powodem rzeczy 
szpoly y sządze wyescz... nye mogą,... a gdy 
thy dzeczy sprawnych lath doszągną,... obrze-
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czenya dawnosczy thy tho dzeczy... odzirzecz 
nye bądą mocz, alye tylko poszywacz bądą 
onych dny dawnosczy..., nyszly napyrwey 
kv sąndv o thą rzecz byli wyszwany (anteąuam 
fuissent... super eadem causa evocati, Dział 46: 
byli pozwany) Sul 54; Gdyby nyektorzy bili 
w gednem powiecze... a geden drugego chczalby 
o zlodzeystwo... wyswacz przed sad (in iudi- 
cium... evocare, Sul 33: w sąnd... poswacz), 
tho ma vczinycz, nyszli rok mynye Dział 21; ~  
wyzwać ku stołu wyszszemu *zwrócić się, odnieść 
się do sądu wyższej instancji', appellare, ad iudi- 
cem superiorem provocare5: Sądzą, ktoremy 
wyną dadzą,... paknyaly bądze przekonań, 
tedy lvpyesze... se sromotą ma dacz temv, 
ktori gego o nyesprawiedlywe zdanye wyzwał 
kv stolv wyszszenw (qui ad superiorem in falsa 
pronuntiatione evocavit) Dział 3.

3. corruptum pro wzywać 'nazywać jakimś 
imieniem, nominare5: Gensze lyczy mnostwo 
gwazd, wszem gym ymena wyzwą (omnibus 
eis nomina vocat, Pul: zdzyewa) FI 146,4.

Wyzwalać 'zwalniać od kary, liberare a poena, 
immunem reddere’ : Ysz thacy slostnyczy przes 
thakee zachoczczow myenyenye wyzwalyaany 
biwaly (a poena liberabantur, Dział 16: byli 
wyzwoleny) Sul 28.

Wyzwanie *wywołanie przed sąd, vocatio in ius': 
Nicolaus, abbas monasterii de Mogyla, et cum 
conuentu pronunciauerunt contumacem Nico- 
laum de Suchdol... pro tribus euocacionibus 
al. o wyswanye de ipsius jurę hereditario in jus 
castrense 1437 StPPP II nr 2703.

Wyzwolenie fo rm y: n. sg. wyzwolenie XV 
med. R XXIV 359, XV med. Zab 517, 1471 Mam- 
Kał 202; — g. sg. wyzwolenia 1435 GIKazB II 53, 
Sul 36, XV med. S K JI 97, etc.; ~  d. sg. wyzwo
leniu Rozm 787; ~  ac. sg. wyzwolenie 1435 
GIKazB II 49, XV med. SKJ I 55, 1451 Przem II 
nr 855, M W  14b ; ~  i. sg. wyzwolenim BZ 
Lev 19, 20, 1482 MMAe XVI nr 653.

Z n a czen ia : 1. *przywrócenie wolności osobi
stej, liberatio, eliberatio': Czlowyek, aczbi spal 
z *zonya sloczenim szemyenya, gesz to bi bila 
dzewka..., ale wiplato nye *viplaczono any 
wiszwolenim darowana (libertate donata) BZ 
Lev 19,20; Alye Pylat kvapyl szye kv yyzyo- 
lyenyy mylego lesucrista, aby y (leg. ji 'go’) 
pusczyl Rozm 787.

2. euwolnienie od skazy moralnej, actus a pec- 
cato liberandi’ : Raczi prosicz za nami grzesznimi 
do pana boga..., abiszmi od nyego podpomo- 
zenie y yzdrowenye, y wizwolenye zasluzili 
M W  14b.

3 .  'wybranie, tu wybranie na syna, usynowienie,

adopcja, adoptio, adoptatio filii \ Ut eos, qui sub 
lege erant, redimeret, ut adopcionem, na wyszvo- 
lene, filiorum reciperemus (Gal 4, 5) 1435 GI
KazB II 49, sim. XV med. SKJ I 55; Viswolene 
adoptacio XV med. R XXIV 359; Adopcionem 
filiorum expectantes wyzwolenya synów bożych 
oczekawayącz (Rom 8, 23) XV med. SKJ I 97; 
Adopcio yiswolenye albo polubyenye XV med. 
Zab 517; Przyyalisczie ducha synów wyszvo- 
lyenya acceptistis (spiritum) [filium] adopcionis 
filiorum (Rom 8, 15) XV p. post. AKH  VI 446, 
sim. 1435 GIKazB II 53, ca 1470 MamLub 279. 
~  Bohemizm semantyczny.

4. 'uwolnienie nieruchomości od ciążących na 
niej zobowiązań, ciężarów, wykupienie, actus 
fundum aere alieno, oneribus liberandi, redimendi’: 
Circa eandem yendicionem (sc. yillae) debet 
fieri libertacio al. wizwoleny iuxta ius terrestre 
1438 AGZ XI 144; Rzeczony zastawcza... przes 
trzydzesczy lyath wykypyenya a wyszwolenya 
(redimendi yel liberandi) przerzeczoną dzedzyna 
pełną a wiswoleną mocz ma ymyecz (Dział 25: 
ma mocz... dzedzina wykypycz y wyzwolycz) Sul 
36; Nicolaus... firmauit solido scabinali, quia ius 
decreuit ei pro elibertacione et resignacione al. 
o wiswolenye domus, quam Stanislao... yendidit 
1451 Przem II nr 855; Heredes in Brudzewo... 
mansum... cum omnibus agris..., rubetis,... 
aquis et earum decursibus ac cum omni elibe- 
racione al. ze wschysthkym wyszwolenym... de- 
derunt 1482 MMAe XVI nr 653.

5. 'układ, przymierze, foedus, pactio : Vizvo- 
lenye (war. lub.: swolenye, mamotrekt mikułow- 
sk i: swolenie) fedus (foedus pacis meae non 
moyebitur Is 54, 10) 1471 MamKal 202. ~  Bohe
mizm semantyczny.

6. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Vyswolenye XV p. pr. PulKras 12; Wiswolenye 
ca 1450 PF IV 577.

Cf. Wzwolenie
Wyzwolić fo rm y: praes. ind. 1. sg. wyzwolę 

BZ Jud 10, 13. IV Reg 20, 6; 3. sg. wyzwoli 1448 
Przem II nr 474, BZ Deut 17, 15. IV Reg 18, 30, 
etc. ; ~  imper. 2. sg. wyzwól FI i Pul 78,9, 
XV med. R XXIV 350, BZ Jud 10, 15. I Par 
16,35, M W  19b, etc.; 3. sg. wyzwoli BZ 
Deut 20,4; wyzwól BZ I Reg 26,24; 2. pl. 
wyzwolicie BZ Jos 2, 13; wyzwólcie Pul 81, 4; ~  
inf. wyzwolić 1425 AGZ XI 19, 1432 StPPP II 
nr 2463, 1450 Przem II nr 662, etc. etc.; ~  praet.
1. sg. m. (-em) wyzwolił BZ Jos 24, 10; -m wy
zwolił BZ Jud 10, 12; 2. sg. m. wyzwoliłeś BZ I 
Esdr 9, 13; 3. sg. m. wyzwolił jest 1463 KsN- 
Warsz I nr 581; jest wyzwolił BZ Deut 17, 8.
10. 18, 5. 6; wyzwolił 1416 StPPP II nr 1493,
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1434 P F  V 31, 1448 P rze m  II nr 379,
ca  1450 P F  IV 577, e tc . e tc .;  f  wyzwoliła B Z  
I Esdr 8, 31; 1. p l .  m . wyzwoliliśmy 1437 W isi 
nr 228 s. 86; 3. p i .  m . są wyzwolili B Z  IV 
Reg 18,35; wyzwolili XV m ed . R  XXIV 359, 
B Z  IV Reg 18,33. 34, e t c . ; n e u tr . wyzwoliły 
O r tM a c  43, O r tO s s o l  39, 2, O rtR p  22, 1; ~  con- 
d it . 2 . sg . m . -byś wyzwolił 1444 R  XXIII 305; 
3. sg . m . (-)by wyzwolił B Z  Deut 22, 27. I Par 
17, 21; ~  p a r t .  p r a e t . p a s s . n. sg . m . wyzwolon 
ca  1428 P F  I 496, B Z  IV Reg 13, 5; wyzwolony 
1444 R  XXIII 302, 1450 R p K a p K r , B Z  Num 
24,22; n. p l .  m . wyzwoleni ca  1420 R  XXIV 
84, XV m ed . S K J  I 102, 1471 M a m K a l
279, XV e x . E rzG lo s  181; c f  te ż  W yzw o
lony; ~  inf. p a ss . sg . m . wyzwolon być 
B Z  IV Reg 19, 11; być wyzwolon S u l  4, D z ia ł
5. 19; ~  p ra e s . p a s s . F  p l. m . jesmy wyzwoleni 
P u l  123. 7; 2 . p l .  m . wyzwoleniście XV p . p o s t .  
AKH  VI 445; -ście wyzwoleni R o zm  810; ~  f u t .  
p a ss . 3. sg. m . wyzwolon będzie 1449 R  XXV 165, 
B Z  Num 35, 25; będzie wyzwolon S u l  7; neu tr. 
wyzwolono będzie 1438 R  XXII 358, XV 
S K J  I 96; 3. p l .  m . będą wyzwoleni D z ia ł  8; ~  
p r a e t .  p a ss . 3 . sg . m . bywał wyzwolon S u l  100; 
/ .  jest była wyzwolona B Z  Lev 19, 20; 3. p l .  m . 
byli wyzwoleni D z ia ł  16; ~  con d it. p a s s . F  p l .  m . 
bychom wyzwoleni 1413—4 M s z a  1 s. 263, 
s im . VIII.

Z n a c z e n i a : 1. fw y d o b y ć  z  o p re s ji , w y ra to w a ć  
z  c ię ż k ie j  lub n ie b e zp ie c zn e j s y tu a c ji , o c a lić  o d  
n ie s zc zę ś c ia , n ie b e z p ie c ze ń s tw a , z a g r o że n ia , libe-  
ra r e , e lib e ra re , e x im e re ’ : Prze sławo ymena twego 
wizwol nas (libera nos), gospodne! FI 78, 9, 
s im . P u l;  Ligatus es, ut solveres vcząnszon<e), 
abis wisuolil (ligatus es, ut solveres mundi ru- 
entis complices) 1444 R  XXIII 305; Ale gdysz na 
polv naydze mosz dzewko... a*popodw yo lezal 
s nyo, on sam vmrze a dzewka nicz nye bodze 
czirpyecz... Sama na polv bila, volala a nizadni 
nye przispial, kto by yo viszwolil (qui liberaret 
eam) B Z  Deut 22, 27; Modlylyscye syo bogom 
czvdzim, przeto wyocey was nye wizwolyo 
(ut ultra vos liberem) B Z  Jud 10, 13; Zgrzeszi- 
lysmi, otplacy ti nam,... gedno nynye wizwol 
nas (libera nos) ib. 10, 15; Wizwolyl (liberavit) 
lyvd Ionato, abi nye vmarl B Z  I Reg 14,45; 
Wirwoc wizwoly (eruens liberabit) nas pan bog 
B Z  IV Reg 18, 30; Bog nas wizwoly (liberabit 
nos) ib. 18, 32; Zaly ti sam gedini bodzesz moc 
wizwolyon bicz (num ergo solus poteris libe- 
rari)? ib. 19, 11; Zaly wizwolyly (liberaverunt) 
bogowye pogansci wszelke, gesz pokazily oczczo- 
wye mogy? ib. 19, 12 ; Posiał z nyeba y wyzwolyl 
(.FI: wywolil) mye (liberavit me) P u l  56,4;

Baczy duszę moyę y wyzwól (FI: wiwol, s im . 
ib. 114, 5) yo (libera eam)! P u l  68, 22, s im . ib. 
114,5; W twoyey prawdze wyzwól (FI: zwoi) 
mye (libera me)! P u l  70, 1; My yesmy wyzwo- 
lyeny (liberati sumus, FI: swyzwoleny gesm(y)) 
P u l  123, 7; ~  c ze g o ś :  Vkrutnego pieklą wisuo- 
loni crudelis inferni liber (post iugum servile 
pharaonis, post catenas dirae Babylonis liber 
homo patriam ąuaerat caelestem Ierosolymam) 
1444 R  XXIII 302; ~  od k o g o ś , c ze g o ś :  Viszvo- 
licze dvsze nasze od smyerczi (ut... eruatis 
animas nostras a morte) B Z  Jos 2, 13; Zbaw 
nas, bosze,... a wizwol ot poganow (erue de 
gentibus) B Z  I Par 16,35; I pomoże gym 
gospodzyn y wyzwoly ye od grzesznykow (libe
rabit eos... a peccatoribus, FI: wiwoli ie... od 
grzesznicow) P u l  36, 42; Bo wyzwolyl (FI: zba
wił) ybogego od szylnego (liberabit pauperem 
a potente) P u l 71, 12; ~  z c ze g o ś , z c zy ic h ś  ręku, 
z c zy je jś  ręki: Wiszwolon bodze nyevinni z rokv 
pomsciczelowich (liberabitur... de ultoris manu) 
B Z  Num 35, 25; Viswoli (sc. bog) wasz ze scodi 
(ut eruat vos de periculo) B Z  Deut 20,4; 
Prziwolaw (sc. Balaach) Balaama,.., aby vasz 
przeklyol,... ale przecziw temv pożegnałem 
vasz y wyszwolyl z gego roki (liberavi vos de 
manu eius) B Z  Jos 24, 10; Wolalyscye ku mnye 
a iam was wizwolyl z gych rokv (erui vos de 
manu eorum) B Z  Jud 10, 12; Wizwolyl (sc . Saul) 
israhelski lyvd z roki gych zbyegow (eruit 
Israel de manu vastatorum eius) B Z  I Reg 14, 48; 
Wizwol myo ze wszego zamotka (Jiberet me de 
omni angustia)! ib. 26, 24; Zaly wizwolyly 
bogowye narodow zemye swe s roki krolya 
syrskego (numąuid liberaverunt dii... de manu 
regis Assyriorum)? B Z  IV Reg 18,33, sim . 
ib. 18, 34; Ktorzi so wizwolyly we wszech bo- 
dzech, gisz wizwolyly z roki mey wloscz swo 
(qui eruerunt regionem suam de manu mea) 
ib. 18, 35; Roka pana boga naszego... wizwolyla 
nas z roki nyeprzyiacyelya (liberavit nos de manu 
inimici) B Z  I Esdr 8, 31; Proszo, panye, abi myo 
raczil z okow... wizwolycz (ut de vinculo... 
absolvas me) B Z  Tob 3, 15; Stradnyka z ręky 
grzesznego wyzwolcze (de manu peccatoris libe- 
rate, FI: wiwolcze) P u l  81,4; Wytargn mye 
y wyzwól (FI: wywol) mye z wod wyelya (eripe 
me et libera me de aquis multis)! P u l  143, 8.

2. *p rz y w r ó c ić  w o ln o ść  o so b is tą , o sw o b o d z ić  
z  n ie w o li, z w ię z ie n ia , liberu m  fa c ^ re , lib e re tre ': 
Wyszwol yączcza XV m ed. R  XXIV 350; 
Czlowyek, aczbi spal z zon[y]a sloczenim sze- 
myenya, gesz to bi bila dzewka..., ale wiplato 
nye *viplaczono any wiszwolenim darowana, 
bita bodzeta oba, ale nye ymrzeta, przeto ze
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iest nye bila viszwolona (quia non fuit libera) 
BZ Lev 19, 20; Nyyedney vymovy myecz nye 
bądzye (sc. Piłat), yze nyevynnego nye vyzvolyl 
Rozm 846; ~  od czegoś: Paknyaly z yączstwa 
yczekną, tegdy yvsz od yączstwa badą wyzwo- 
leny (sint liberi et soluti, Su1 22: mayą bycz 
wolny) Dział 8; ~  z czegoś, z ręki czyjejś: Dal 
pan Israhelowy zbawycyetya a wizwolyon z roki 
syrskego krolya (liberatus est a manu regis 
Syriae) BZ IV Reg 13, 5; Szdrowa, thy nadzyeyo 
nasza,... yyszwol nasz sz yansztwa *dvabel- 
szthwego! XV p.post. R XIX 63; Kyedysczye yy- 
zvolyeny z nyeyolstva... eypskyego, bog vasch... 
odyąl vass z rąky pharaonovey Rozm 810.

3. *uwolnić od skazy moralnej, oczyścić, 
a peccato liberare, purgare : Zavyerne,... po- 
zna[ly]czye praydą, pravda yasz yyzyoly (veritas 
liberabit vos Jo 8,32) Rozm 473; Tegodlya 
szyn yasz vyzvoly (si ergo yos filius liberaverit 
Jo 8, 36), zayyerne volny bądzyeczye ib. 473—4; 
~  od czegoś: <Day...>, aby... oth grzechu 
bychom zawszdy wyszwoleny (ut... a peccato 
simus semper liberi. Msza III. VI. VII. XII. 
XIV: wolny) 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII; 
Wizwol, panie, dusze gich od wszelkiego za- 
wozu grzechów! M W  19b ; Quia et ipsa creatura 
liberabitur a seruitute corrypcionis bo czlo- 
wyecze przyrodzenye wyzwolono będze od 
slvzby... y wyzwolono od czala szmyertelnego 
szluzby (Rom 8,21, R XXV 165: czlowyek 
wyswolon badze od slusby, R XXII 358: wyswo- 
lono *bydzye) XV ex. SKJ I 96; ^  z czegoś: 
Bo ti, boże israhelski, wizvolylesz nas ze zloscy 
naszich (liberasti nos de iniąuitate nostra) 
BZ I Esdr 9, 13; Ale yusz nynye vysvolyenyscze 
(SKJ I 102: wyszwoleny) sz grzechów nunc 
autem liberati a peccatis (Rom 6, 22) XV p. post. 
AKH  VI 445.

4. 'wybrać, przeznaczyć na coś, eligere, de- 
stinare9: Czsosz wiswolyl sobye Loth kray 
(elegit sibi Lot regionem) podle Yordana 
BZ Gen 13,11; Pakli... bodzesz przebiwacz 
yizwolony s plemyenya Cyn (si... fueris electus 
de stirpe Cin) BZ Num 24, 22; Gidzi do myasta, 
któreś iest yiszvolil (quem elegerit) pan bog 
twoy BZ Deut 17, 8, sim. ib. 17, 10. 18, 6; Bo 
gego (sc. kapłana) iest yiszvolil pan bog twoy 
ze wszego pokolenya twego (ipsum... elegit... 
de cunctis tribubus tuis) ib. 18, 5; ~  Wyswolon 
predestinatus ca 1428 P F I 496; Vyswolil prede- 
stinat 1434 PF V 31; ~  'wybrać na syna, usyno- 
wić, adoptare, in filium assumere : Filii adoptiui 
ylg. szynowe wyszwoleny ca 1420 R XXIV 84, 
sim. 1471 MamKal 279; Adoptare, id est... acci- 
pere loco filii, proprie wyszwolycz, inde adop-

tiuus filius wyszwolony syn 1450 RpKapKr\ Wi
swolyl adoptauit ca 1450 PF IV 577; Wyzwolicz 
adoptare XV p. post. PF V 8; Filii adoptiui 
wysvoleny XV ex. ErzGlos 181. ~  Bohemizm se
mantyczny.

5. *uwolnić od obowiązków, zobowiązań, kary, 
de oneribus, muneribus, poenis liberare, immunem 
reddere9: Ktho nye orze, oth dzeszanczyni ko- 
nopney ma bycz praw y yiswolyon (debet esse 
liber et solutus) Sul 4, sim. Dział 5; Gen (sc. 
przekonany w sądzie) acz yczyecze z yąnthswa 
szebye dzirszanczego, bandze praw y wyswolyon 
oth moczi gego (erit liber et solutus) Sul 7; Gdi 
nyektori o pyenyąnszni... dług rąnkoymyą bil 
a gdi isczyecz... czanstka swemu poziczczi 
zaplaczyl..., tegdi... rąnkoymyą ot tego tho 
rankoyemstwa bival yiswolyon (ab ipsa cau- 
tione fideiussoria fuerat absolutus) Sul 100; 
Gdy nyektorzy bywayą pozwany... o nyektore 
vini..., wziąli sobie obyczay, ysz tho... przyka
zanym swych panów... czynyą, ktorąsz to wy
mową od zlosczy y od smyerczy czastokrocz 
byli wyzwoleny (a poena liberabantur, Sul 28: 
wyzwalyaany biwaly) Dział 16; Tedy sąpyercza 
ma bycz wyzwolon od rzeczy przez powoda 
pozwanye ib. 19.

6. *uwolnić nieruchomość od ciążących na niej 
zobowiązań, ciężarów, wykupić, fundum aere 
alieno redimere9: Qui quidem Bobowsky... obli- 
gatus est liberare et quietare dictam sculte- 
ciam... et presentare fideiussoribus iuxta con- 
swetudinem terre yiswolicz 1425 AGZ XI 19, 
sim. 1432 StPPP II nr 2463, 1451 AGZ XI 364; 
Petrus... resignauit agrum... Horeci Rutheno, 
quem solus tenuit ita longe et late et wiswolyl 
1448 Przem II nr 379; Mathias... subdidit se, 
quod si elibertabit al. wiswoli pecunias super 
domo... Nicolao..., tunc erit liber ipse Mathias 
a Nicolao ib. nr 474. Ius decreuit, quod sibi 
debet Norisch... elibertare bona al. wiszwolicz 
1450 ib. nr 662, sim. 1483 AGZ XVI 182, 1488 
ib. 211; Debuisti primo anno partem bonorum 
hereditariorum deliberare al. yizwolicz 1453 
AGZ XIII 322; On tho gymyenye szwe ode 
mnye nygdy nye wyszwolyl (ipse bona eadem 
a me numquam libertavit) OrtOssol 78, 3, sim. 
ib., OrtMac 106; Ten, czyia dzedzina,... ma mocz 
za trzydzessczy lath swą dzedzina wykvpycz 
y wyzwolycz Dział 25; Nicolaus... wyszwolyl 
yest sua bona... de debitis inscriptis in isto 
libro 1463 KsNWarsz I nr 581; ~  Fateor 
ego, quod ego cepi istos homines cum meo 
frumento et istud frumentum eius wisuolii apud 
heredem 1416 StPPP II nr 1493.

8 .'pozwolić, sinere, permittere9: Hannus expe-
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divit al. yyszwolyl Stanislao... in eadem domo 
manere ad suum tempus 1454 KsNWarsz I 
nr 346. ~  Bohemizm semantyczny.

9 .  'uzyskać pozwolenie, permissionem asstąui : 
Tesz nyekthore myasta szobye wyszwolyly 
(ąuidam etiam homines apud suos dominos 
obtinuerunt et arbitraverunt), a(by>... takye 
prawo y wyelkyerz... ymyely, yaky my mamy 
OrtOssol 39, 2, sim. Ort Mac 43, OrtRp 22, 1.

10. *postanowić, zdecydować, uchwalić, decer- 
nere, constituere : Viswolilismi decreuimus 1437

nr 228 s. 86; Whyszwolyly decreuissent 
XV wcć/. R XXIV 359. ~  Bohemizm semantyczny.

Cf. Wyzwolony, Wysłowić, Zwyzwolić
Wyzwolony *nie podlegający ograniczeniom, 

niezależny, swobodny, liber, ąui suae potestatis 
esP: Rzeczony zastawcza... przes trzydzesczy 
lyath wykvpyenya... przerzeczoną dzedzyna 
pełną a wiswoleną mocz ma ymyecz (liberam ha- 
beat facultatem) Sul36; Nos igitur... profitemur, 
quod non coacti..., sed deliberato animo, wyswo- 
lonym *vnyszlem,... nostram villam... yendidi- 
mus 1460 PF Y  38; Servo seruatur lex et per eam 
cryciatur, cuius sit in ecclesia libera, wyswolona, 
iusticia 1466 R XXII 20; Liberum wyszwolo- 
nego, wolnego XV p. post. Zab 522.

Wyzywać f o r m y : praes. ind. 3. sg. wyzywa 
1471 MamKal 155; ~  part. praes. act. adv. wy
zywający 1469 ZapWarsz nr 2931; ~  inf. wy
zywać XV ex. PF V 25; ~  praet. 1. sg. m. -m 
wyzywałem 1469 ZapWarsz nr 2978; ~  condit. 
3. sg. m. (-)by wyzywał XV in. Maik 117, 
OrtMac 35, OrtOssol 34, 2.

Z n a czen ia : 1. 'przywoływać na pomoc, wołać 
na ratunek, auxilium imocare : Invocat yyziwa 
(war. lub.: wzywą), modły schą, klanya schą 
(per feros fluctus iter facere incipiens, ligno 
portante se fragilius lignum invocat Sap 14, 1) 
1471 MamKal 155.

2. 'lżyć, ubliżać, improperare, vituperare : Gdy 
radcze szą w myescz[ye]kyey oprawye, który by 
gych nye częstował albo gye wyszywał (impro- 
perat quis consules verbis contumeliosis),... 
ten ma kaszdemv raczczy pokupicz trzydzeszczy 
szelągów OrtOssol 34, 2, sim. OrtMac 35.

3. 'prowokować słowami do bójki, provocare 
ad rixam: Jakom ya lowczewi paną szandzyego 
gąsschi oth szyeczi... nye wessgnąl szyła gwal- 
the<(m> anym mv groszyl wyszywayanczi 
kv byczy 1469 ZapWarsz nr 2931; Jakom ya ssa- 
mopyanth czassv *nocznyego nye wyzywałem 
Pyotra ss ostra bronya sz domv gego schyla 
gwalthem ib. nr 2978.

4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Adpellare wyszywacz yel zwacz XV ex. PF V 25.

5. dubium: Doliwa... poddał so... rocoymam 
piryey movonim, *gdibo gich ne *voziwal na 
ten *czen przerzeczoni, *tedo so podawa pod 
wsitko swe hymene XV in. Maik 117.

Wyżąć 'ściąć (dojrzałe zboże) sierpem, falce 
metere*: lacom ya wiszola v Oszepa pancz cop 
zitha, oszimini i garzini przes dwnacze (leg. 
dwunacie) sznopu 1409 KsMaz I nr 1330.

Wyżec fo rm y: inf wyżec 1424 KsMaz II 
nr 196; ~  praet. 1. sg. m. -em wyżegł 1452 
Czrs s. LXXXI1I; ja wyżegł 1448 ZapWarsz 
nr 825. 826; 3. sg. m. wyżegł 1442 Kai nr 667, 
1448 ZapWarsz nr 825. 826; 3. pi. m. wyżgli 
1458 AGZ XV 32; ~  part. preet. pass. n. sg. f. 
wyżżona XV med. R XXIII269; n. p l.f. wyżżony 
BZ Neh 2, 17; ac. pl. f. wyżżone BZ Neh 
2,13.

Z naczen ia: 1. 'wypalić, zniszczyć ogniem, 
exurere, igne consumere : Ysze pan Ligascz nye 
wyszegl copczew a drugich nye rosypal 1422 
Kai nr 667; O którą graniczą Mirosław na mya 
zalowal, tey mu ya ne wyzegl gwałtem 1448 
ZapWarsz nr 825, sim. ib. nr 826; Tey (sc. gra
nicy) mu on ne wyzegl gwałtem ib. nr 825, sim. 
ib. nr 826; Jacom ya nie scazil dwanaczcze 
granicz, genichem nye yizekl a drugych nye 
*virobil 1452 Czrs s. LXXXI11; Viszedlem... 
opatrzaio muri ierusalemske skażone, a broni 
gego ognyem yisszone (portas eius consumptas 
igni) BZ  Neh 2, 13; Vi wyecye naszo nodzo,... 
ysze Ierusalem pusto gest a broni gego yisszoni 
ognyem (consumptae sunt igni) ib. 2, 17; Quem 
hominem post abdicacionem percusserunt et 
yerberaverunt..., et barbam sibi exusserunt al. 
wizgli 1458 AGZ XV 32; ~  'przez wypalenie 
lasu, zarośli oczyścić teren pod uprawę, silvis 
combustis terram ad colendum parare*: Simara... 
obligavit se... silyam excidere yizecz y yippra- 
uicz, czisto yczinicz 1424 KsMaz II nr 196.

2. (o wyrobach z gliny, de fictilibus) 'utwardzić 
przez poddanie działaniu gorącego powietrza, co- 
quere, excoquere : Non cocta, gl. non exvsta non 
wyzona, fidelia, gl. olla XV med. R XXIII 269.

Wyżegać 'wypalać, spalać, exurere, combu- 
rere: Antę faciem eius ignis vorans et post 
eum exurens, *wysegayoczy, flamma (Joel 2, 3) 
XV med. GlWroc 101 v; ~  'przez wypalanie 
lasu, zarośli oczyszczać teren pod uprawę, silvis 
combustis terram ad colendum p a r a r e Paschco 
et Johannes... de gaiis yille predicte debent 
laborare vlg. wiszegacz 1409 StPPP II nr 1191.

Wyże! fo rm y: n. sg. wyżeł XV med. MMAe 
11 351, ca 1455 JA XIV 489, 1462 MMAe XVIII 
nr 41, etc.; ~  n. a. ac. sg. wyżeł 1388—-430 
ArchTerCrac III b 142, 8. 370, 69; ~  g. sg. wyżła

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WYŻEŁ WYŻSZYĆ 601

1472 ZapWcirsz nr 1351; ~  ac. sg. wyżła 1405 
KsMaz I nr 591, 1436 KsMaz III nr 2309, 1478 
ZapRpŁomż 3, 715v; ~  n. p l  wyżły 1371 
KodWP 111 364; ~  n. a. ac. pl. wyżły 1397 Ben- 
Lub 167, (1397) ib.; ~  ac.pl. wyżły 1426 Arch- 
TerCrac CXCV 415, 1; ~  pl. wyżły (1413) 
BenLub 194, 1434 TymŁow 58,(1436) BenLub 225.

Z n a czen ie : zool. 'pies myśliwski tropiący 
zwierzynę i aportujący zwierzynę ubitą, Canis 
familiaris avicularis L3: Wyszel cisper ca 1455 
JA XIV 489; Wyszel leniator 1472 Rost nr 639; 
*Visczel melampus XV p. post. P F Y  7; ~  Da- 
mus eciam eidem scolteto... agitare leporemcum 
precincto et cum duobus canibus venaticis, qui 
dicuntur viszli 1371 KodWP IIT 364; Eciam 
dictus advocatus... potest servare canes vena- 
ticos, yidelicet... leporarios, odorarios, proprie 
wiszly 1397 BenLub 167, sim. (1397) ib.; Yaco 
mne Yan zabił viszla 1405 KsMaz I nr 591; 
Dictus scultetus habebit... liberam yenacionem 
agitare lepores cum waltribus, rethibus, canibus 
odorariis ylg. z wyzly (1413) BenLub 194; Pro 
canibus duobus al. wiszly 1426 ArchTerCrac 
CXCV 415, 1; Mathias... cum Derskone... ter- 
minum secundum habet... pro cane wiszel 
1388—430 ArchTerCrac Illb  370, 69, sim. 
ib. 142, 8; Pyotr nye wząl przeth Voythkoyymy 
charthy, ogary, yyszly lyscha schamowtor szylą 
1434 TymŁow 58; Dedimus... sculteto... agitare 
leporem cum precincto et duobus canibus vena- 
ticis ylg. wyszły (1436) BenLub 225; O ktorego 
wiszla na myą Helena szalowała, tegom ya nye 
zabyl ssylą 1436 KsMaz III nr 2309; Procu- 
rator capitanei proposuit, ąuomodo hinc,... 
currebat canis al. yizel post eum 1462 MMAe 
XVIII nr 41; Yakom ya Mykolay(owi) nye 
wsczyala yysla gwalthem w domy yego 1472 
ZapWarsz nr 1351; Duos canes: odoriseąuum 
al. yysla postrzelczego et yyslyczam *quisculo- 
rum 1478 ZapRpŁomż 3, 715v; Ad modum cani 
leporarii yisel XV ex. GIGn 54; ~  w opisie 
herbu: In galea yero canem odorificum, dictum 
wyszel, cum cauda gaili asserunt debere se 
portare XV med. MMAe II 351.

Wyżen(e)k cf  Wyżynek
Wyżlec 'młody wyżek Canis familiaris avicula- 

ris L. iuyenis': w opisie herbu: Super galeam fuit 
proclamacio Swangrody et super clipeo sex 
lopanow, et super galeam wyzlccz sz cocotowim 
ogonem 1400 Pozn nr 424.

Wyżlica 'samica psa z rasy wyżłów, Canis 
familiaris avicułaris L. femind: Duos canes: 
odorisequum al. yysla postrzelczego et yysly
czam *quisculorum 1478 ZapRpŁomż 3, 715v.

Wyż(n)- cf. Wysz(n)-
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

Wyżni cf. Wyżny
(Wyżny, Wyżni) Wyszny, Wyszni 1. 'wysoko 

położony, excelsus, superus5: Addimus ad ean- 
dem sculteciam prenominato sculteto... a yallo, 
dieto ylg. wizni, usque ad metes, que nuncu- 
pantur Kryzę 1392 DokMp I 255.

2. 'najwyższy, zwierzchni, summus, ma x i mus': 
Gospodnye, ... bądź tobye czescz y chvala 
yysznego dostoyenystwa (supernae dignitatis) 
Rozm 66; ~  wyszni 'bóg prawdziwy, najwyższy, 
deus verus, summus5: Yam rzeki: Bogoyyesczye 
a synoyye yyssnyego (filii excelsi Psal 81,6, 
FI i Pul: wisokego) Rozm 839.

3. 'jakiś przełożony lub imię własne, praefectus 
ąuidam vel nomen proprium (?): Item wisch- 
nemu vlg. dedimus HI grossos 1391 AcCas 263.

Wyżreć 'wyjeść wszystko, do ostatka, exedere, 
omnia comedere’: Górze yam, madrczy y mo
czarze lyczemyernyczy, yzesczye yyzarly domy 
ybogych wdów (quia comeditis domos yiduarum 
Mat 23, 14), czynyącz dluge modlytvy Rozm 418.

(Wyższyć) Wyszszyć, Wyszyć, Wyszszyć się, 
Wyszyć się fo rm y: praes. ind. 3. sg. wyszy 1471 
MamKal 24, Pul 73, 24; 3. pl. wyszą Rozm 558; 
~  inf wyszyć FI i Pul 9,41, 1401 Pozn nr 510, 
BZ Jos 3, 7; ~  fut. I. sg. m. wyszyć będę FI 
i Pul 144, 1. ~  Grafika nie pozwala na roz
różnienie form z -sz- i -szsz-.

Z n aczen ia: 1. *bardzo cenić, cenić nade 
wszystko, maximi aestimare : To berzem k swey 
duszi, yszesmi przisangli bawdo (pro prawdo) 
yisicz, a krziwdo tampicz 1401 Pozn nr 510.

2. 'głosić czyjąś wielkość, moc, wysławiać, 
aliąuem exa1tare, Jaudibus extollere': Wyszycz 
czo bodo (exaltabo te), bosze moy! FI 144, 1, 
sim. Pul; Rzecze pan kv Iozve: Dzysz poczno 
czo yysycz (exaltare te) przede wszim Israhelem 
BZ Jos 3, 7.

3. 'stawiać ponad innymi, praeponere, prac- 
ferre5: Kto yest yyąthschy ve cznotach myedzy 
yainy..., albo yegosch nad vass yysszą (qui 
praecessor est Luc 22, 26), ten ma pyryey 
smyerna służbą yczynycz Rozm 558; ~  wysz- 
(sz)yć się 'wynosić się ponad innych, pysznić się, 
se ejferre, superbire': Sodzy sirocze y cychemu, 
iszbi wocey ne smal wiszicz {Pul: wysszycz) se 
czlowek na zemi (ut non apponat ultra magni- 
ficare se homo super terram) FI 9, 41; ~  Pycha 
tych, gysz nyenasrzely czye, wysszy szyć (ascen- 
dit, FI: wstopuie) zawzdy Pul 73, 24.

4. corruptum: Vischy schą (war. lub.: wy- 
nyesze, BZ: przynyesze) proferat (si comestum, 
sc. iumentum, a bestia, deferat, war. proferat, 
ad eum, quod occisum est et non restituet 
Ex 22, 13) 1471 MamKal 24.
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602 WYŻSZY Ć WZ

C f Nadpowyższyć, Podwyższyć, Powyższyć, 
Przewyższyć, Spowyższyć, Wzwyższyć, 
Zwyższyć, Podwyższać, Powyższać, Prze
wyższać, Wywyższać, Wzwyższać

Wyżycie *zużycie, wykorzystanie (pieniędzy) 
na własne potrzeby, actus ałiąuid (pecuniam) 
in rem suam convertendi : Czo Thoma Mico- 
layewy dal grzywno przesz poczy grosy na 
zastawo, tho mu gie dal ne na wiszicze, ale 
podia prawa zemskego na wroczene 1404 
JA VI 209.

Wyżyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. wyżywię 
ca 1470 MamLub 162; 3. p i  wyżywą 1452 AGZ 
XIV 346; -  inf wyżyć 1425 KsMaz II nr 1524; 
~  praet. 1. sg. m. -m wyżył 1415 KsMaz I 
nr 2370, 1453 Zap Warsz nr 911; 2. sg. m. wyżyłeś 
1425 KsMaz II nr 965; -eś wyżył 1425 KsMaz II 
nr 1524; 3. sg. m. wyżył 1407 Czrs 5, 1416 ib. 165, 
3426 KsMaz II nr 1949, 1445 Zap Warsz nr 752.

Z n a czen ia : 1. 'zużyć, wykorzystać na swoje 
potrzeby (przeważnie cudzą własność), ałiąuid 
in rem suam comertere, fructum ex aliąua re 
(praecipue ałiena) percipere’ : Jaco Micolay 
wiszil dwe crowe moy sza copo j tego uszitek ma 
1407 Czrs 5; Jaco mne Ondrzey wyszył sedmoro 
swyny choszebno rzeczo y thego vszy[s]thek 
yma 1416 ib. 165; Noluisti peccora michi 
mittere super caucionem fideiussoriam et pro 
aliis peccoribus inveniam te, czoszesz mi ye 
yyszyl 1425 KsMaz II nr 1524; Hec peccora, 
que ad curiam al. do obory zayolesz, chczalesz 
wyszycz ib.; O ctorego iuncza Staszek na mo 
zalowal, tegom ya ne uszczwal, ale gy szam 
wyzyl 1426 ib. nr 1949, sim. 1445 Zap Warsz 
nr 752; Jakom ja nye wyzyl wolu blandnego 
1453 ZapWarsz nr 911; ~  Yakom ya ne wyzil... 
Pechninich ranp (łeg. rąb) za *dywe cope 1415 
KsMaz 1 nr 2370; Michi gladius est subtractus 
tam bonus sicud media sexagena et tu tego 
vzitek ymasz i yiszilesz gy 1425 KsMaz II 
nr 965; ~  Ministerialis... recognoyit, quia 
quando lyczowal a nobili Christoforo... boyes 
receptos yiolenter..., tunc vidit, quia... homi- 
nibus domini Iohannis... recepti sunt yiolenter 
septem boyes in debitis Christofori et neque 
sunt reyersi eisdem hominibus econtra, qui 
homines sedere debent in Lubynye, asz swe 
yyszywa 1452 AGZ XIV 346.

2. (o ludziach, de hominibus) 'wyzyskać do 
końca, wyniszczyć, exinanire, extenuare : Wyzy- 
wye exinaniat (confudet, sc. dives, te in cibis 
suis, donec te exinaniat bis et ter et in noyissimo 
deridebit te Ecclus 13, 8, mamotrekt mikułowski: 
doniz tebe newyziwie) ca 1470 MamLub 162.

Wyżynek, Wyżenk, może też Wyżenek *zwy

czajowe wynagrodzenie w snopach zboża należne 
żeńcom po ukończeniu żniw, pretium, ąuod 
messe fi ni ta messoribus frumenti manipulis sohi 
solebad: Iacom ya ne winowat Potrowi wizenku 
*czthisziech kop szitha 1403 KsMaz I nr 288; 
Iacom ya ne pobrał Marczinova yiszenku sa- 
mow[i]tor sylo 1424 KsMaz II nr 454, sim. ib.; 
Jacobus advocatus submisit se hominem Jaco- 
bum... de Cleczkowo profugum cum omnibus 
ipsius rebus..., exceptis duabus casulis siliginis 
ex messe al. wyzenk, restituere 1472 TymWol 37; 
Dominus... decrevit, quod dicti nobiles... dent 
ipsi plebano decimam integre et iuste, yidelicet 
decimam capeciam morę sol i to, et hoc antequam 
recipiatur per messores wiszinek 1500 MMAe 
XVI nr 737.

Wyżywać 'używać, użytkować, korzystać 
z czegoś, uti, frui, in rem suam convertere': 
Masyeg homo, qui iam locavit agrum in Luby
nye, iam libere potest transire in Lyesnyowycze 
et sua debet uti libere al. yyszywacz dobrovolnye 
in Lubynye et sedere, quando yult 1452 AGZ 
XIV 339.

Wz łącząc się z acc. rzeczowników wyraża 
stosunki przestrzenne, wskazując kierunek ruchu 
'do, ku, na, ad, in, versus5: Prefatus vero Pe
trus a granicie sua, que debet sippare circa 
przerowa superius al. (przekreślone: ws doi) 
ws górą, eodem fluuio cum ambabus rippis 
debet vti perpetualiter 1432 Monlur VI 79; 
Granicies... facta fuerit super fłuuium Orzicz 
vlg. ws goran ib.; Rozmnożywszy szo wodi 
y wznyozly korab wz goro od zemye (in sublime 
a terra) BZ Gen 7, 17; Vszrzal proch gydocz 
ws goro (ascendentem fayillam de terra) yako 
dym ib. 19,28; Stały wody, ssedwszy syo na 
gednem myesczy, iako góra wz goro syo dmocze 
(ad instar montis intumescentes) BZ Jos 3, 16; 
Chcesz, acz wzidze cyen wz goro dzesyocz 
rzotkow (ut ascendat umbra decem lineis) ? 
BZ IV Reg 20,9; Wz goro ku bronye konskey 
(sursum... a porta equorum) dzalaly kaplany 
BZ Neh 3,28; Podnyosszi wz goro roce (ele- 
vatis sursum manibus), padły na zemyo BZ II 
Esdr 9, 47; Poklonyla syo gemv (sc. Judyt 
Olofernowi) padszi na zemy y wzwyedly io 
wz goro (elevaverunt eam) sludzi Olofernowy 
BZ Judith 10, 20; Usque ad viam al. po drogą, 
qua... ad molendinum... equitare solent, super 
silvam al. wz górą lassa tendendo usque ad 
iluvium 1475 AGZ XVIII 94; ~  Ysze gesm pan 
bog wasz, ktoryszem wywyodl was z yocztwa 
egipskyego a wwyodl gcsm wz szemyo (quod... 
induxerim in terram), na nyoszesm wzwyodl 
rokoo swoo BZ Ex 6, 8; Wschytky dvsche, vye-
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rzyly (sc. ezeici), aby od początka były stworzony 
a podług czaszy yrodzenya każdego czlovyeka 
by vstapyla ws czyalo (iudicabant... animas... 
incorporari) Rozm 183.

Wzajem 'danie, przekazanie czegoś komuś 
pod warunkiem zwrotu tej samej rzeczy lub rzeczy 
tego samego gatunku, ilości i jo kości, mutuum 
alicui datum ea condicione, ut re eadem aut 
eiusdem generis et ąualitatis reddatur\* O daw- 
nosczy nyewpomynanya pozyczenya alybo wzay- 
mv (Dział 26: o poszyczenyy pszenycze) Sul 37, 
sim. ib. 12; Ad reddendam possibiłem vicem 
podobnego wszaymv XV med. R XXV 152.

Wzajemnie (o dawaniu, okazywaniu uczuć, 
Je dando aliąuid, exhibendo ąffectus) 'obustron
nie, nawzajem, mutuo, vicissim, alter alterum*: 
Carissimi, si sic deus dilexit nos, et nos debemus 
alterytrum diligere wzagemnye geden drugyego 
mylowacz (1 Jo 4, 11) XV med. SKJ I 91.

Wzajemno (o dawaniu, okazywaniu uczuć, 
de dando aliąuid, exhibendo ąffectus) 'obustron
nie, nawzajem, mutuo, vicissim, alter alterum tu 
w mylnym tłumaczeniu łacińskiego tekstu: Omne 
datum optimum et omne donum perfectum 
desursum est, descendens a patre luminum, 
aput quem non est transmutacio nec yicissitudi- 
nis, *wszayen no *czynywczym, obvmbracio 
(Jac 1, 17) 1438 R XX1T 353.

Wzajemność cświadczenie w obie strony, od
wzajemnianie, yicissitudo, reciprocatw : Vicissi- 
tudo obopolnoscz, spolnoscz, wzagemnoscz, 
oddanye XV med. R XXIII 279.

Wzajemny'świadczony sobie, okazywany w obie 
strony, obustronny, mutuus, reciprocus5: Nam 
ad portam visus ponenda est custodia, id est 
paccio mutua, lubyenye wzayemne, quia 
cor et oculi debent pactum ad invicem 
habere XV med. R XXIV 368; Mutuam 
wsagyemna(/? XXV 165: *wzayemnyv, *wnatrz- 
ne, pospolna medzy sobą, R XXII355: zayemnw, 
SKJ I 87: zagemną, GIDom 60: obapolna, 
GIJag 99: yeden ku drugemu) othmyąną (pro 
othmyąnną ?, mamotrekt mikulowski: odmiennu; 
yigilate in orationibus, antę omnia autem 
mutuam in yobismetipsis caritatem continuam 
habentes I Pet 4, 8) ca 1470 MamLub 305.

Wzar- cf. Wzhar-
Wzbać się 'przestraszyć się, przerazić się, 

exhorrescere, pertimescere’: Ya ne wzboyo
sie (non timebo, Pul: nye będę szye bacz), czo 
my vczyny czlowek FI 117, 6; Wzbaly syo 
(timuerunt) wszitczi mozowye wyelmy BZ Gen 
20, 8; Wszistek Israhel ysliszaw, wzbogi syo 
(pertimescat) BZ Deut 21, 21; Tedi ysliszawszi 
to sinowye israhelsci..., wzbaly syo (timuerunt)

w z

barzo gego (sc. Olofernowa) oblycza BZ 
Judith 4, 1. ~  Bohemizm?

Wzbadać się 'wywiedzieć się, dobrze rozpoznać, 
explorare, perscrutan : Gdisz pilnye wsbadayocz 
syo (perscrutantes), naydo krzivego swyatka, 
ze przecziw swemv blisznemv powyedzal krziwdo 
BZ Deut 19, 18. ~  Bohemizm?

Wzbełknąć się (o dymie, de fumo) 'podnieść 
się, wzbić się wzwyż, in altum ferri, elevari’: 
In stipulam... dirigit, gl. sc. wlpecula,... facem, 
gl. ignem, in pullos aquile consurgit, gl. vadit, 
erigitur wszbelknye (się), copia fumi 1466 
R XXII 13.

Wzbić, Wzbić się 1. 'przybić, umocować, 
figere, affigere*: Na kriz wsbiwsy (R XXV 208, 
AKPr II s. XXIV: wbywszy) naygego ( pro 
nagyego), o sukni(ą) ygrana (pro ygrano) 
ca 1420 R XXV 229.

2. 'odrzucić roszczenia powoda, actoris \indi- 
cias negare (?): Dum ego steti in iure cum 
Boguslao... tres anno(s) et ipsi me nunquam 
tetenuerunt (pro detenuerunt) et postquam 
aquisivi super Boguslaum iure, detenuerunt 
vlg. wsbili (ib. nr 411: detenuerunt vlg. wbili) 
1403 KsMaz I nr 411 a.

3. wzbić się (o wodzie, de aąua) 'podnieść 
swój poziom, podnieść się, elevari, augeri : 
Breuis immersis accrescens, gl. augens wsbyg- 
wszy (się), sponte lapillis, potandi facilem pre- 
buit vnda, gl. aqua, viam XV p. post. PFIII 287.

Cf. Wbić, Zbić
Wzbłogosławić wzblogoslawić sobie 'być za

dowolonym z siebie, se ipsum laudare : Gdiisz 
ysliszysz słowa przisyogy tey to, wsblogoslavi 
sobye w serczy swem (benedicat sibi in corde 
suo) BZ Deut 29, 19.

Wzbogacać 'doskonalić, uszlachetniać, nobilio- 
rem reddere': Wsbogaczayo nobilitant ca 1428 
PF I 490.

Wzbogacić 'uczynić bogatym, majętnym, locu- 
pletare, ditare : Bodzesz ti... myedzi przyiacyel- 
my krolyowimy a wzbogaczon (et eris tu... 
amplificatus) srzebrem a zlotem, a dari wyely- 
kymy BZ I Mach 2, 18.

Wzbrać cf. Wezbrać
Wzbraniać 'odmawiać, nie chcieć czegoś, 

recusare. nolle': Sumite materiam yestris, qui 
scribitis, equam yiribus et yersate diu, quid 
ferre recusent, wszbranya(ją), quid yaieant 
humeri XV ex. GIKórn 11 210.

Wzbudować 'urządzić, wznieść coś, zbudować, 
construere, aedificare': Quamquidem yillam... 
cum omnibus agris..., siluis..., pascuis inventis 
uel inyeniendis, constructis et construendis, 
wszbudowanymy albo wszbudowayaczymy,...
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604 WZBUDOWAĆ WZBUDZIĆ

resignamus 1460 PFW 38. ~  C f Wzfoudowający, 
Zbudować.

Wzbudowający 'taki który ma zostać zbudo
wany, wzniesiony, urządzony, construendus, tf<?<7/- 
fieandus : Quamquidem yillam... cum omnibus 
agris,.., siluis..., pascuis inyentis et inyeniendis, 
constructis eteonstruendis, wszbudowanymyalbo 
wszbudowayaczymy,... resignamus 1460P i7V 38.

Wzbudzać 1. 'powodować coś, wywoływać, 
wzniecać, excitare, incitare, commovere>: Przecz 
wzbudzasz zle (ąuare provocas malum), abi 
padł ti a ivdzske pokolenye s to[d]bo RZ TV 
Reg 14, 10, s/m. /Z?. II Par 25, 19; Taka rzecz 
mylosyerdza boszego nye obdzersza, ale wyocey 
gnyew wzbudza (iram excitet) a roznyewanye 
zanyecza RZ Judith 8, 12; ~  wzbudzać fcugćR 
przeciw komuś 'wywoływać czyjś gniew na kogoś, 
podburzać kogoś przeciw komuś, irritare, sollici- 
tare : Wzbudza-ly cyo pan przecywo mnye (si 
dominus incitat te adversum me), ukoy syo 
w wolney obyecye RZ I Reg 26, 19.

2. 'budzie ze snu, expergefacerei : Przykład 
o yednem robaczku albo vązu przez yadu, 
który czlovyeka yzbudza, by yego yadoyythy 
wąz nye yyadl Rozm 602; ~  przenośnie 'uświa
damiać,, czynić czujnym, praemonere aliąuem, 
ut caveaf: Yze Kristus byl przez yadu grzecha 
y *zsgloby, myloyal ezloyyeka mylosczya bo- 
skyego myloszyerdzya a yzbudza y (/eg. ji fgo5), 
by nye yrazon yadoyythem yązem pkelnym 
Rozm 603.

Wzbudzenie 1. 'podniesienie na duchu, pokrze
pienie, confirmatio, refectio aninu : Mało gest, 
abi bil mmye (/;ro mnye) slvga kv wzbydzenyy 
pokolenya Iacobowa (ad suscitandas tribus 
lacob) RZ Is 49, 6.

2 . fodbudowanie, restitutio : Myły Cristus rzeki 
o kosczyelye syego (ciała) przepoyyedayącz 
ymączenye syoye przez zlomyenye kosczyola 
a smarthyychystanye przez yzbudzenye Rozm 720.

Wzbudzić fo rm y : praes. md. 1. sg. wzbudzę 
RZ Dcut 18," 18. I Par 17, 11. II Par 7, 18, eR.; 
2. .sg. wzbudzisz EwZam 304; 5. jg. wzbudzi 
RZ Gen 49,9. Deut 18, 15. 25,5, etc. ; 3. pł. 
wzbudzą Roz;;? 290; ~  imper. 2. sg. wzbudź 
FI 79, 3, Rozm 601; ~  inf wzbudzić RZ Num 
24, 9. Deut 25, 7, Dział 27; ~  graef. 3. .sg. m. 
wzbudził RZI Reg 22, 8.1 Par 5, 26. II Par 21,16, 
etc. ; 3. /;/. m. wzbudzili RZ Neh 9, 26, Rozm 702; 
~  condit. 2. sg. m. -by wzbudził RZ III Reg 14, 9. 
Is 49, 8; 3. sg. m. -by wzbudził Rozm 413; 
1. pi. m. bychom wzbudzili Sul 53; ~  praes. 
pass. 3. sg. m. wzbudzon jest FI 77, 71; f. jest 
wzbudzona RZ Num 27, 3.

Z n aczen ia: 1. 'vvgvvo/ać działanie, ruch,

wzniecić, sprowokować, excitare, concitare5: 
Wzbudz (excita, Rw/: zbudzy, MIR 131 a: po- 
ruszi) mocz twoio R/ 79,3; Przetho... lenywe 
oth gnussthwa a lenywsthwa thake bychom 
othczągnąly a wsbvdzyli (ut... retrahamus et 
excitemus), ystawyamy 53; Wzbudził (susci- 
tayit) bog israhelski duch Ful, krolya israhel- 
skego RZ I Par 5,26; Zdzalal (s,o. Achaz) 
ołtarze ku palenyy kadzidła a tak wzbudził 
(proyocayit) gnyew pana boga oczczow swich 
RZ II Par 28,25; A tak syo wzbudził (conci- 
tatus est) gnyew bozi przecyw Iudowu poko- 
lenyy ib. 29, 8; Vzbudz nass, gospodnye, byssmy 
nye yeschly v poku(s)zenye Rozm 601, s/m. ib. ; ~  
komuś za kogoś: Wzbudzi (suscitabit) czo pan 
za swyati lvd sobye, iakosz gest przisyogl tobye 
RZ Deut 28, 9, sim. ib. 29, 13; ~  kogoś ku cze
muś: Vczinyl gesz sobye bogy czvdze,... abi myo 
ku gnyewu wsbudzil (ut me ad iracundiam 
proyocares) RZ III Reg 14,9; Wzbudziły cyo 
(sc. synowie israhelscy boga) ku gnewu (pro- 
yocayerunt autem te ad iracundiam) RZ Neh 
9,26; ~  kogoś przeciw komuś (kimś): Oczecz 
nasz ymarl iest na pysci a nye bil ie w zwadze 
Chore, iasz to iest wzbudzona przeciw panv 
(quae concitata est contra dominum) RZ 
Num 27, 3; Nye nygenego z was, kto bi syo za 
myo smocyl..., przeto ysze wzbudził sin moy 
sługo mego przecyw mnye (eo quod suscitayerit 
filius meus servum meum adyersum me) nye- 
przyiacyelem RZ I Reg 22, 8; ~  nad kimś coś: 
Gdisz syo poczno pelnycz w Bab(i)lonye 
szedmdzesyod lyat, nawy(e)dzo was a wzbudzo 
nad wam(i) słowo me dobre (suscitabo super 
yos yerbum meum bonum) RZ Jer 29, 10 
'ustanowić, powołać, evocare, producere’ : Pro
roka s rody twego a s braczey twey yako mnye 
wzbydzi tobye pan bog twoy (suscitabit tibi 
dominus deus tuus) RZ Deut 18, 15; Proroka 
wzbydzo gim (suscitabo eis) s posrzotky braczey 
gich rownego tobye ib. 18, 18.

2. 'powołać do życia, stworzyć, generare, 
creare5: Gdisz przebiwayo bracza spolv a geden 
z nich ymrze przes dzeczi, zona ymarlego nye 
odda syo za ginego, ale poymye brata gego 
y wzbydzi semyo brata swego (suscitabit semen 
fratris sui) RZ Deut 25, 5; Nye chcze brat moza 
mego v/sbydzicz (suscitare) syemyenya bratra 
swego w Israhel ib. 25, 7; Gdisz wipelnysz dny 
twe, abi szedł ku oczczom twim, wzbudzo 
syemyo twe (suscitabo semen tuum) po tobye 
RZ I Par 17, 11; Kyedyby kto vmarl ny mayącz 
syna, aby (jego) brat yego zoną poyąl, yschby 
yzbudzyl (ut... suscitet Mat 22, 24) plod brata 
syego Rozm 413, sim. ib.
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3. ' u tw o rz y ć  na n o w o , w sk rze s ić :, re fr ic a re , 
e x c ita re  : Wzbvdz0 (suscitabo) tron krolewstwa 
twego, iakom *slybyl oczczv twemv J9Z 11 
Par 7, 18; Dałem cyo w szl(ub) lyvda mego, 
abi wzbvdzil (ziemię) (ut suscitares terram) 
a wlodal dzedzidzstwem B Z  Is 49, 8; Wzbudzi 
(suscitabit) bog nyebyeski krolewstwo, gesz to 
na wyeki nye bodze zruszono B Z  Dan 2, 44; 
Roszd(z)yelczye koszczyol then a w thrzech 
dnyach wsbvdzą (R o żn i 211: wskrzeschą, ib. 450: 
zbudzą) gy (in tribus diebus excitabo illud 
Jo 2, 19) E w Z arn  304, s im . R o zm  719. 720; 
Sztherd(z)eszczy y szeszcz lyath bvdovan yest 
kosczol then, a ve thrzech dnyach vsbvdzysz 
gy (et tu in tribus diebus excitabis illud Jo 2, 20, 
R o zm  211. 450: chczesch y, leg . ji ' g o \  pod- 
nyescz)? E w Z a m  304; ~  (G)dysz rzeczy ymarle 
trudno wzbvdzycz (difficile sit retractare), yako 
mynąle na v/stecz obroczycz D zia ł  27.

4. *p r z e r w a ć  k o m u ś  sen , a lią u em  e so m n o  
e x c ita r e , e x p e rg e fa c e re  : Wzbudzon iest (excita- 
tus est, P u l\  zbudzon) iacobi spoczi gospodzin 
FI 77,71; Szczenyecz lwowi Iuda,... odpo- 
czywayo wzpoleszalesz yako lew a yako lwicza, 
kto wzbvdzy ge (quis suscitabit eum)? B Z  
Gen 49,9; Lezocz iest spal iako lew a iako 
lwicza, któreś to nyzadni wzbvdzycz (suscitare) 
nye smye B Z  Num 24, 9; Yego (sc . Jesusa) 
zvolyenyczy przystąpyly k nyemv y wzbudza 
(suscitaverunt Mat 8, 25) y (leg . ji ego’) R o zm  
290; O tern, yako myły Kristus trzeczye vro- 
czyyschy szye do svych zvolyenykov, nalasl ye 
spyącz a yako ye yzbudzyl R o zm  611, s im . ib. 613; 
Tedy *Annoszoyy słudzy schedyschy yzbudzyły y 
( leg . ji, sc . Krystusa) ib. 702.

C f. Zbudzić
W zburzenie 'n ie p o k ó j, ro z ru c h y , c o m m o tio , 

tu m u ltu s' : Ne forte tumultus, g l. tymultus vlg. 
wzburzenye, roszthyrk (G IK a zB  II 90: meszka, 
M a m L u b  265: brzysk albo zmyesanye, w ar. k o l . : 
schebranye, zamyeschanye w ludzach), fieret 
in populo (Mat 26, 5) XV p . p o s t .  K a łu żn  271;
~  'n ie p o k ó j w e w n ę tr zn y , a n im i m o tu s , co m m o 
tio ’: Naym interpretatur commocio wsburzene 
(w a r. ib. 99: zamoczene) XV in. G IK a zB  II 100; 
Post tempestatem po wzburzenyy, tranąuillum 
facis (non enim delectaris in perditionibus 
nostris, quia post tempestatem tranquillum facis 
Tob 3, 22) 1493 G lA u g  123. -  C f. Zburzenie.

W zburzyć ' w y w o ła ć  n ie p o k ó j, p o d ju d z ić , p o d 
b u r z y ć , c o m m o v e re , c o n c ita re  : Ne wsburzil ne 
exagitet 1434 P F  V 31; ( l)n  illo tempore cum 
intrasset Iesus Ierosolimam commota est, wsbv- 
rzyla szye, universa ciyitas (Mat 21, 10, R o zm  
448: tedy szye poruschylo yschytko myasto) |

XV p . p o s t . G lP o lB  28; Videntes autem 
milites, quod Ihus incepisset loqui, timuerunt, 
ne concitaret, nye wszbyrzyl, turbam XV 
p . p o s t . K a lu żn  276. ~  C f. Zburzyć.

Wzdąć, Wezdać, Wzdąć się f o r m y : prcies. 
ind. 1. sg . wzdam FI i P u l  115, 7; 3. sg. wzda 1411 
K s M a z  I nr 1667, B Z  Lev 7,30, O r tM a c  27, 
O r tO s s o l  29, 3; ~  im per. 2 . p l. wzdajcie B Z  
Jer 13, 16; 3. p l. wzdajcie P u l  106,22; ~  aor. 
a. im p e r f  3. p l. wzdachą K św  ay 12; ~  in f  
wzdąć 1400 T P a w  IV nr 672, 1404 P o zn  nr 565, 
1411 R tG n  186, e tc . etc .', ~  p r a e t .  1. sg . m . -m 
wzdął 1445 Z a p W a r s z  nr 597, 1452 ib. nr 930; 
/ .  -m wzdała 1423 K o śc ia n  nr 1012, 1440 
P o zn  nr 1602, O r tM a c  51, O r tO s s o l  44,1;
2. sg . m . wzdąłeś 1477 A G Z  XVIII 138; 3. sg . m . 
wzdął jest 1402 M a ik  119, 1417 A K P r  VIII a 140; 
wzdął 1400 K sZ P o z n  nr 256, 1403 P o zn  nr 720, 
1405 ib. nr 771, e tc . e tc .;  wezdał 1446 T ym -  
W o l 83;/. jest wzdała O r tM a c  26, O r tO s s o l  29, 1; 
wzdała i 394 L e k s z  II nr 1667, 1414 P o zn  nr 897, 
1418 ib. nr 950, e tc . e tc .;  n eu tr . wzdało 1404 
K o śc ia n  nr 255; 3. p l. m . wzdali K św  cv 33, 1402 
M a ik  118, 1414 K a i  nr 431, e tc .;  ~  p l ą p e r f
3. sg . m . był wzdął 1424 K o śc ia n  nr 1103; ~  
con d it. 3 . sg . m . -by wzdął 1426 K s N W a r s z  I 
nr 68, O r tO s s o l  96,2—3; / .  -by wzdałaby 
S u l  105; 3. p l .  m . -bychą wzdali 1397 R tG n  
nr 25; -by wzdali O r tM a c  105, O r tO s s o l  77, 4—- 
78, 1; ~  con d it. p r a e t . 1. sg . m . wzdałbych był 
K a r tŚ w id z , P u l 50, 17; ~  p a r t . p ra e t . a c t. wzdaw
1399 T P a w  111 nr 4614, S u l 9 6 ; ~  p a r t . p r a e t .  

p a ss . n. sg . m . wzdan 1402 K a i  nr 79, O r tM a c  133, 
O r tO s s o l  99,3, e t c . ; f .  wzdana 1409 P o zn  
nr 663. 669, 1487 L u bP od lc  107; n eu tr . wzdano
1400 P o zn  nr 429, 1402 ib . nr 530, 1408 K o śc ia n  
nr 386, e tc . e tc .;  g . sg . m . wzdanego 1462 
R XXV 269; ac. sg . m . wzdany 1445 A G Z  
XIII 188; /. sg . m . (po) wzdanym 1400 R tK o n  
nr 101; f .  wzdane 1399 R tK o n  nr 77; ac. p l. m . 
wzdane B Z  Ley 7, 13, 1473 A G Z  XVI 136; -  
p ra e s . p a s s . 3. sg . n eu tr . wzdano jest 1399 
R tG n  nr 62; jest wzdano O r tM a c  30. 52, O r t
O sso l  31,2. 44,4; ~  co n d it. p a ss . 3. sg . n eu tr . 
-by wzdano O r tM a c  79, O r tO s s o l  61,2.

Z n a c z e n i a : I. 'd a ć , d a re ' : 1. 'o f ia ro w a ć , 
z ło ż y ć  w  o f ie r ze , o ffe rre , im m o la re , sa cr ifica re  : 
(D)ary iemu ysdaly, bo crol scedreysy K św  
cy 33; Offyerowacz bodo... chlebi kwaszne 
s obyati, wzdane za dzyoky (panes... fermenta- 
tos cum hostia gratiarum, quae immolatur pro 
pacificis) B Z  Ley 7, 13; Gdisz oboyo offyero 
panu poszwyoczyczye, wsda kaplanowy (tradet 
sacerdoti) ib. 7, 30; Animam suam deo obtulit,

| wszdal, et yitam eternam suscepit 1456 Z a b U -
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Pozn 112; By byl chczyal modlę, wzdalbych byl 
owszem (si voluisses sacrificium, dedissem uti- 
que, FI: dalbich bil) Pul 50, 17, sim. Kart- 
Swidz; ~  Primo debes habere obedienciam, ut 
quando semel wszdaly suam voluntatem naute, 
id est confessori, amplius sua voluntate uti non 
deberent XV in. GlKazB II 85.

2. 'oddać, zwrócić rzecz pożyczoną, dzierża
wioną, rem mutuatam, locatam reddere*: W tich 
pyenadzach Szandzywoy... trzymał Ludomye 
any go wsdal, alys s pyelna vybral ty giste sto 
cop 1428 Pozn nr 1505; Stephanus de iure suo 
docuit super Mathiam kmethonem..., quod 
sibi 1/2 iuger non coluit al. nye weszdal et ex 
decreto dominorum debet solvere surreccionales 
1446 TymWol 83; Jako mnye pany stara swymy 
{leg. z swymi) dzeczmj lystu nye wsdala, kthory 
my byl Vrban ranczyl 1462 ZapWarsz nr 1151.

3. rprzekazać sądownie nieruchomość lub inne 
rzeczy, wprowadzić w posiadanie, bona immobilia 
vel res alias in possessionem iure tradere' : 
Yacosmi posli bili ote dw {leg. dwu) Woyczechu 
do Przesprawa y do gego bradze {pro bracze), 
*ysbicho mu wsdali dzedzino, o *yes ony popa
dli skodo 1397 RtGn nr 25; Czo Vrban pobrał 
schekiri Woytkowy(m) luszem {pro ludzem), to 
ge pobrał ne na wsdane *szeszine 1399 RtKon 
nr 77; Ut sciunt, quod Czciborius wzdaw rolye 
y z domem, vivo Janussio agrum cognouit, sed 
in domo sedet 1399 TPaw HI nr 4614; Iacom 
przi tern bil, kedi wsdano Potrowi y cazalem 
szo [a] na list piszacz 1400 Pozn nr 429, sim. 1402 
ib. nr 530, 1408 Kościan nr 386, 1417 Mac- 
Pam 11 348, 1420 Kościan nr 789, etc. ; O to so 
mi roczili, es my meli wsdacz {sc. wlokę) antę 
capitaneum perpetualiter 1400 TPaw IV nr 672; 
Skasalismi..., isze Neko mai swo {leg. z swą) 
mat<k>o przisancz, iaco iego oczecz ne wsdal 
Dzedrzichowi Nekowi oczisni 1403 Pozn nr 720, 
sim. 1412 Kai nr 399, 1416 KsMaz 1 nr 2655, 
etc. ; Jaco list wsdawni, czosz Janowi... wsdana 
Goślina..., ten list sprawne wyszedł 1409 Pozn 
nr 663, sim. ib. nr 669; Fideiussimus..., quod 
Dobeslaus prefatis Butkoni atque Troyano... 
suam... porcionem in Olszewo coram domino 
duce comittet vlg. wzda 1411 KsMaz I nr 1667; 
Jacom ya przi tern byl, essze Wawrzinecz sztar- 
gowal o Falanczicze s Gotharthem, veczne ma 
mu ye na Godi wszdacz 1413 Czrs 40, sim. 1411 
RtGn nr 186, 1413 KodWP VII 505, etc. etc.; 
Iaco Przibislawa bila w trzimanu tey *czanstczi 
possagu asz do gey szmerczi y tą czanscz wsdala 
Przesprawe 1414 Pozn nr 897; Yacom przi tern 
bil, kyedi Pyotr[z]ass i Jan... wsdali Radzye- 
szyewo 1416 Kai nr 534, sim. 1435 KsNWarsz I

nr 92; Coram nostro iudicio terrestri veniens 
dominus Raszcza dedit vlg. wszdal yest yillam... 
in trecentis marcis... cum omni iure... Derslao 
1417 AKPr VIII a 140; Yaco Wlodak bil dzelen 
s Krzywosądem *crzy latha, nyz mu czotka 
soltistwo wszdala 1418 Pozn nr 950, sim. 1444 
AGZ XII 134, 1446 Przem II nr 87, 1454 KsN
Warsz I nr 365; Jacom ya ne wsdala swe ocz- 
czisny mym dzeczem 1423 Kościan nr 1012, 
sim. 1440 Pozn nr 1602; Jaco czsso Jandrzych 
przede mnv ządal prawa na Stacha carczmarza, 
ten yvss byl carczmą przede mną wsdal 1424 
Kościan nr 1103; Ista scultecia non est Hankoni 
data in possessionem al. ne wsdano {sc. sołty
stwa) 1425 ArchCastrBiec II 177, 12; Nicolaus... 
poleczil advocato, aby then dom woyth podał 
Svanszkovi albo wsdal 1426 KsNWarsz l nr 68; 
Debet {sc. Anna) resignare al. wsdacz, oprauicz 
libertare a ąualibet persona magnifico Petro... 
medietatem ville Pella 1442 AGZ XI 187; 
Fedko... recognovit, quomodo exdedit vlg. 
wz[a]dhal, inscribit hereditatem suam... sorory 
sue 1442 AGZX\V 106; Gdikole... nyektori barth- 
nyk... nye chczyalbi... barcy, ktorąn przet thim 
sprawyal..., sprawyacz i dzirzeecz... v swego 
pana, tegdi onemu panu... rzeczonąn barcz 
ma... oblicznye wsdacz albo spusczycz (re
signare) Sul 95; Gdy barthnyk yczyecze barczi 
nye wsdaw Sul 96; Gdibi tha nyewyastha przed 
namy... takye gymyenye dzyedzyczne wsdalabi 
(cum... bona hereditaria resignayerit)..., tegdi 
daley... ku takyemu gymyenyu tha ista nye
wyastha nyyednego prawa otrzima Sul 105; 
Sandzą albo państwo... nye mogą szye za- 
mylczecz, doyad tho gymyenye nye gest wszdano 
przed prawem (quamdiu bona... non fuerint 
dimissa) OrtOssol 31,2, sim. ib. 44.4, Ort- 
Mac 30. 52; Tesz rzekła, aby gey wszdano 
(esset sibi resignata) OrtOssol 61, 2, sim. Ort- 
Mac 79; Aczby który blyszhy przyrodzony tego 
ymarlego... przyszedł, aby gemv tego gymyenyą 
s pełną stapyly y wzdaly (quod ipsi sibi bona 
eadem... sequi dimitterent) OrtOssol 11, A—• 
78, 1, sim. Ort Mac 105; Ona ma geden lysth 
na ten dom, s kthorymze lysthem ten dom 
wszdan (qua, sc. littera, ipsa domus resignata 
est) OrtOssol 99, 3, sim. Ort Mac 133; ~  wyjąt
kowo o majątku ruchomym: Jszem ya nye ranczyl 
za Thomka przecyw Janowy..., aby mu myal 
wszdacz dobitek y szytem {leg. z żytem), y s gyn- 
schymi rzeczami, czosz by miali przycz po gego 
othczu 1429 Pozn nr 1524; ~  rózgę wzdąć 
'wręczyć gałązkę jako potwierdzenie przekaza
nia nieruchomości, ramum alicui tradere in signum 
bonorum immobilium renuntiandoru/n : Radź...
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recognovit, quia sibi Dmytr... fecit solucionem 
pro agro, quem agrum emit aput ipsum prefatus 
Radź, roszka mu wsdal, slubyl mu sa dobro
wolną 1451 Wara nr 8; ~  (list) wzdany 'doku
ment sądowy potwierdzający urzędowe przeka
zanie nieruchomości, litterae ąuibus bonu immo- 
bilia alicui possidenda traduntuF: Dmitr debet 
dare literam iudicialem al. wzdaw {pro wzdani) 
in una septimana post adventum domini Bole- 
slawski 1444 AGZ XIII 163.

4. (o posagu i wianie, de dotc et dotalicio) 
'wypłacić albo zabezpieczyć wypłatę na nierucho
mości, mulieri nubenti dare vel in fundo collocare : 
Iaco Vichne wsdano gest w gey vene poi Ruscza, 
ale gey wsdawni sgorzal lis(t> 1399 RtGn nr 62; 
*Jacosim przi tern bili, kedi Potrek... et Benak 
ranczili Scorziney sestre sto krziwen na Starem 
Dluszku posagu wsdacz (ib. nr 853: *swdacz) 
1404 Pozn nr 565; Yaco Witek Grumberg 
Hance, swey zene, wsdal przet panem Domara- 
tem... osmdzesanth krziwen y dwe krziwne dal 
{pro dla) poszagu na dzedzine Policzsku 1405 
ib. nr 771; Czso wzdal Budzislaw Thomislawye 
czterdzesczy grzywen, swey szenye, tho wzdal 
na swem prawem a nye na sastawye 1425 Kai 
nr 703; Jzem nye raczii za swego striya rodzo
nego..., ysz ne myal wsdacz swey zene Jachnę 
stą grziwen na swem gymenu, dlą pozagu 
pyanczdzezanth grziwen y dlą waną pyanczdze- 
zanth grziwen 1436 Pozn nr 1461; Petrus... 
resignavit al. wsdal super tota advocacia sua... 
trecentas marcas honeste Margarethe... nurui 
sue al. thsczey 1459 AGZ XI 444.

5. wzdąć przę, rzecz itp. ' zlecić, powierzyć 
prowadzenie sprawy, udzielić pełnomocnictwa, 
causam suam apud iudices agendam alicui com- 
mittere : Wichna causam suam comisit vlg. pzrao 
{pro przo) *wsdzala super lucrumet dampnum... 
marito ipsius 1394 Leksz 11 nr 1667; Wincen- 
cius... contulit, wsdal, Stanislao... suam accio- 
nem 1400 KsZPozn nr 256; Tey rzeczi *ksecz 
canownik *wstdal yest panu sandczemu wlocz- 
law(s>kemu mocz wsitko 1402 Maik 119; Jaco 
Jacub... ne bil przi tern, kedi opole... wsdalo *swo 
rzecz cztirzem wibranczem przed woznim 1404 
Kościan nr 255; Quod dominus *pothczaszey 
wszdal suam przo Petraszyo 1408 Czrs 15; 
Nicolaus... dedit, retradidit al. wszdal rzecz 
Benessio... contra Vitum 1409 LubZiem 56, 
sim. 1446 AGZ XI 274, 1460 ib. 451; Wichna... 
resignavit et assignavit al. wzdala domino Mar- 
cissio..., fra(tri) suo, omnes causas, quas habet 
cum Leonardo, suo previgno 1438 AGZ XI 141, 
sim. 1439 AGZ XII 69; Quinque kmetones... 
stantes personaliter resignaverunt yerbum al.

wzdaly rzecz magnifico domino Petro castellano 
1443 AGZ XI 215, sim. 1467 AGZ XV 76; 
Tagenka... resignavit, wzdala rzecz, nobili Paulo 
1443 AGZ XI 224, sim. 1446 ib. 271; Jakom 
ja nye wzdal w prawye o stha grzywyen prze 
Janowi... contra Parissowi 1452 ZapWarsz 
nr 930; Przyszła gedna nyewyastą przed gayony 
szand (i> yest swe gymyenye y szwa rzecz 
wszdala (bona sua et causam confirmavit et 
donavit) OrtOssol 29, 1, sim. Ort Mac 26; Debuit 
citare et concitare al. prziposwacz... et non 
citauit nec concitauit... Post hoc Gregorius 
resignauit al. wzdal causam 1460 LubZiem- 
Rp V 10, sim. 1487 AGZ XIX 250; Veniens 
providus Małek polyeczyl et wsdal, et ustavyl 
firmę Bernardum obvolivacz domini Stanislai 
stricharsz pro pecunis 1464 KsNWarsz I nr 632; 
Fratres amitales... wzdaly tutelam puerorum 
lurkonis et Nicolai... in manus nobili Pakossio 
1465 AGZ XVI 29; Johannes... citavit nobilem 
Johannem..., quia sibi infecit al. przekaszyl 
sipacionem granicierum non habens procura- 
torium nec est sibi causa per dominum Raphae- 
lem data wzdana 1487 LubPodk 107; ~  komuś 
wzdąć się 'udzielić komuś pełnomocnictwa, ali- 
quem sui iuris ricarium constituere5 (?): Satyn
i e  Brestensis, principalis actor vlg. powot, et 
dominus judex Wladislaviensis, quod com- 
muniter nominatur percza tich, czosz szi ('się’) 
mu vsdali 1402 Maik 118; ~  *wnieść sprawę 
do sądu, causam ad iudices referre*: facobus... 
in presencia iudicii causam suam condemnavit 
{pro commendavit ?) al. wszdal, dixit 1486 AGZ 
XIX 277.

II. 'uczynić, sprawić, facere’ : 1. w użyciu 
niesamodzielnym, dopełnieniem rzeczownik: 
A gdas... angel zmouil ta usit(ka słowa, z)apla- 
caho... usem sircem y obetnico bogu vzdaho, 
(iżby... bog) so nad nimy smiloual Kśw av 12; 
Tobe wzdam modło ch[a]waly (tibi sacrificabo 
hostiam laudis) FI 115,7, sim. Pul; Gdisz syo 
bogu pomodlyl a dzoki gemv wsdal (cum... 
gratias egissent), posadził syo BZ Tob 11, 12; 
Wzdaycye panv bogv waszemy sławo (datę 
domino deo yestro gloriam) BZ Jer 13, 16; 
Wzdaycze *modle chwalę {pro chwały, sacrifi- 
cent sacrificium laudis, Fl\ zby, pro aby, obioto- 
waly obiet chwały) Pul 106, 22.

2. (o terminie, de iudicii termino) 'ustalić, 
wyznaczyć, określić, designare, constituere5: 
Yako Potroui wsdan rok y wstał gy sprawne 
1402 Kai nr 79; Jacosmi bili ten dzen sz Iaskem 
w Stawę, kegdy panove wsdali a Stawsky 
mv praua *na oszadzil 1414 Kai nr 431; Stani- 
slaus... cum accepit diem al. na y[i]sdany super
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scabinos, super hominem de Zabyele pro bobus 
mutuatis 1449 TymSąd 143; ~  Sub tutoribus 
et actoribus usque ad prefinitum tempus alysz 
do wsdanego (GIKazB TI 49: do namyenonego, 
SKJ I 55: do *wyrzeczonogo, vlozonego, M W  
gl. 64: namyenyony, nasnamyonany, zaloszony) 
czaszu (ąuanto tempore heres parvulus est..., 
sub tutoribus... est usque ad praefinitum 
tempus a patre Gal 4 ,2) 1462 R XXV
269.

3. 'wydać wyrok skazujący, uzyskać na kogoś 
wyrok skazujący, aliąuem condemnare, efficere 
apud iudices ut accusatus damnetur*: Propter hoc 
wsdaly eos sicut na povodu secundum modum 
terrestrem 1455 AGZ XIV 437; Nykyel in 
nonparicione termini... Groth condemnavit al. 
wszdal 1469 AGZ XII 322; Quia tu ipsum 
condempnasti al. wszdalesch indebite... pro 
septuaginta marcis debiti dotis 1477 AGZ 
XVIII 138; ~  (rok) wzdany 'termin sądowy, 
na którym ogłaszano wyrok, terminus iudicii, 
in quo sententia ferebatur’ : lako po osaszonym 
{pro osadzonym) y po wsdanym (roku) pan 
Szarnowsky mne woszl {pro wszol) X cop 
rszy 1400 RtKon nr 101; Maszko de Zurowycze, 
actor, contra Meczslaum... habet terminum pe- 
remptorium al. wsdani ad alios terminos et debet 
stare et respondere absque quavis contradictione 
1445 AGZ XIII 188; Nos Cristinus..., iudex, 
et Nicolaus..., subiudex,... ponimus terminos 
terrestres condempnabiles al. wsdane prima 
feria Ill-a post festum sancti Bartholomei 1473 
AGZ XVI 136.

4. zapewne corruptum: a. pro wstać (o posie
dzeniu sądu, de iuris actione) 'zakończyć, 
zamknąć, finire, terminare*: Pars aduersa paruit 
et iuri satisfecit, et ministeriali testabatur ad 
illud..., et testimonialia sua posuit, quousque 
iudicium fuit finitum al. *zywdan 1469 StPPP 
TX nr 726; Ortilegium iuris supremi in die 
longiori audire noluit (sc. actor) et ad ipsum 
nullam causam habuit, vsque iudicium surexit 
al. wszdan, et postea infra duas septimanas non 
paruit ib. nr 775; ~  b. pro wziąć: Jacom ya ne 
wszdal {pro wszyal ?) szyana Dzirzkowa sz yego 
ląky 1445 ZapWarsz nr 597; Jaco ya to wem, 
Andrzey ne wszdal {pro wszyal?) syana Dzirz
kowa sz yego ląnky ib.

C f Wdać, Zdać
Wzdalrodległość, spatium, distantia : Zmyerzo 

(sc. sędzię twoi) od myasta tey marchi wzdal 
{Biblia taborska: wzdali) wszistkich myast około 
(metientur... singularum per circuitum spatia 
cmtatum) BZ Deut 21,2; Bodz myedzi wami 
a myedzi skrzynyo dwa tysyocza wzdal {Biblia

taborska: wzdaali) lokyct (sit... spatium cubito- 
rum duum millium) BZ Jos 3,4. ~  Bohemizm.

Wzdaleny foddalony, remotus, longinąuus : 
Casu onego dwa z uczennykow Gezusowy(ch) 
gydechu do mesta, ges to było wzdalew {pro 
wzdaleno, MamLub 276: na dąlyą) stan (pro 
stay) (60) od Geruzalema quod erat in spacio 
stadiorum quadraginta (pro sexaginta) ab Ihero- 
solimis (Luc 24, 13) ca 1425 EwKReg 41. 
~  Bohemizm.

Wzdanie fo rm y : n. sg. wzdanie XV in. JA 
XXVII 267, 1444 AKPr II s. XIII, Sul 96, etc.; -  
g. sg. wzdania 1414 Czrs 46, 1427 Pozn nr 1268, 
1435 KsMaz III nr 1049, etc.; ~  ac. sg. wzdanie 
1391 Pozn nr 109, 1397 Pyzdr nr 51, 1398 
Kościan nr 108, etc. etc.; ~  l. sg. (przy) wzdaniu 
1412 AKH  III 202, 1420 Pozn nr 989, 1439 
AGZ XII 67, 1467 AGZ XV 76.

Z naczen ia: 1. *sądowe przekazanie nierucho
mości lub innych rzeczy, actus bona immobilia 
vel alias res iure alicui tradendf: Isesm posłem 
bil ot Pyotra do Jacusza a do Thomi, isby geli 
do Kosczana na fsdane 1391 Pozn nr 109, 
sim. ib.; Yse iaco Jaxa sapouedzal *Derslaoui 
wsdane, taco gy natemescze posval 1397 Pyzdr 
nr 51; Jako przi tern bili, kedi Szara slubila 
viprauicz Crzczona s tego rokoyemsthwa, czosz 
gy ye mansz wroczil o wsdane Coszcova dze- 
dzyny w szcze grziwen 1398 Kościan nr 108; 
Iaco Przetwoy szamowil so Sandziuogewi po- 
szicicz penandzi y kasal mu do starosti gechacz 
y szapowedzecz vsdane 1402 Pozn nr 543, sim. 
1416 AKH  HI 258; lanussius... iusto iudicio 
euasit Bronkam... pro duabus marcis... super 
addicione vlg. o powiszene przi wsdanv circa 
resignacionem 1412 AKH  III 202; O kthore 
rancoyemstwo wsdana Cracowan Sczepan na 
mo zalowal, tego mu ya ne ranczyl 1414 Czrs 46, 
sim. 1427 Pozn nr 1268; Yakosmy przy tern bili, 
gdi Derska wroczila y sz Wo(j)slawem za 
wzdanye zplachcza... Wawrzyncza 1418 Pyzdr 
nr 561, sim. 1419 ib. nr 578,1425 Kai nr 702, etc.; 
Wsdanye resignacio XV in. JA XXVII 267; 
Ysze Wlodzymir *wycrzymal swoy list na to 
gymene y soltistwo dobrowolne mimo *crzy 
lata... po wszdanu staroscinem 1420 Pozn 
nr 989; lako Zemak ne rączil za mą Zdzeszkowi 
wzdana we[i] trzech kopach 1435 KsMaz III 
nr 1049; Impeticio dicitur intromissio violenta 
vlg. ucziskanye vel wsdanye sandem 1444 
AKPr II s. XIII; Gdi tho iste wsdanye stanye 
syąn (resignatione... facta), ten, gen wsdawa 
albo spuscza, ma polozicz rąnkoyemstwo o tho, 
ze nygdi gros ktorich ma czinicz na potem any 
gabacz czlowyeka, któremu wsdanye tho iste
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WZDANIE WŻDAWAĆ 609

sstanye syąn (in quem huiusmodi resignatio 
facta fuerit) Sul 96; Solucio neąue eciam wsda- 
nye (sc. domus) potest fieri, nisi prius reponantur 
viginti duo grossi provido Mathie 1455 KsN- 
Warsz I nr 375; Gdy ktho od nasz chcze przysza- 
sznykow ku szwyadzeczstwu o wszdanye rolyey 
albo o wyąsszanye (ab introductione heredi- 
tatis, resignatione) OrtOssol 76, 1, sim. Ort
Mac 102; Any mya posiała (sc. Święchna) 
do cancelaryey ku wysluchanyv wsdanya gy- 
myenya na Lypnykach 1471 SprTNW  VIII2, 34.

2. wzdanie rzeczy ezlecenie, powierzenie spra
wy, aetus causam suarn in iudicio agendom alicui 
committendi : Post resignacionem causarum al. 
po wszdanyy rzeczy nobilis Stanislaus Ca- 
pusthka, procurator Michaelis et Iohannis, cui 
causam suam resignaverunt al. rzecz mv wsdaly, 
óixit 1467 AGZ  XV 76.

3. 'skazanie, condemnatio, damnatio*: Nam 
domini non andiunt, si Stanislaus fatus aliquid 
faceret in termino contra Hedwigim eandem 
coram eis, quem preloqueretur al. przypowyedal 
saa ('się’) et Hedwigis tale memoriale ponebat 
post resignacionem iudicii al. po wsdanv schadu 
1439 AGZ XII 67; Qui te citat pro indebita tua 
condempnacione al. o nyesprawne wszdanye 
1477 AGZ XVIII 139; Domine iudex, volo 
audire contumaciam al. wsdanye ex actis 1490 
AGZ XVII 260.

C f Zdanie
Wzdawać, Wzdawać się f o r m y : praes. ind.

1. sg. wzdawam BZ Tob 11,17, OrtMac 68, 
OrtOssol 54,3, 1496 AGZ XVII 323; 3. sg. 
wzdawa Sul 96; 1. p i  wzdawamy 1444 AGZ 
XI 233, BZ Tob 8, 17, 1460 PF V 38; -  imper.
2. p i  wzdawajcie FI i Pul 4, 6; ~  part. praes. act. 
adv. wzdawając XV med. MPKJ V 431; adi. 
n. sg. m. wzdawający Sul 96; ~  inf. wzdawać 
1481 AGZ XVI 392, Rozm 272; -  praet. 3. sg. m. 
wzdawał 1399 RtGn nr 59, 1400 Pozn nr 443, 
1401 ib. nr 709, 1424 Kai nr 898;/. wzdawala 
1420 TPaw VII nr 1566; 2. pi. m. jeście wzdawali 
Kśw av 10; 3. pl. m. wzdawali Pul 105,35;
f. wzdawały 1481 AGZ XVI 392; -  condit. 
1. sg. f. -bych wzdawala Naw 102; 3. pl. m. 
-by wzdawali BZ II Par 8, 14; ~  part. praet. 
pass. ac. pl. m. wzdawane 1450 AGZ XI 360.

Z n a czen ia : I. *dawać, dare, donare \ 1. 'ofia
rowywać5, składać w ofierze, ojferre, immolcre' : 
Wzdawały (immolaverunt, FI: obyetowaly so) 
syny swe... dyablom Pul 105,35; ~  Czszo 
Mirosław yczinil, to yczinil Maczeyowim po- 
czant[e]kem y besla (pro besal) na yego dom 
y ysdawal mu zla słowa 1401 Pozn nr 709; ~  
wzdawać się grzechom 'grzeszyć, peccare5: Yz ya
Słownik staropolski X

czyebye, chlyebye żywy,... sz thakym rozvmem 
przyyala, yzbych szye yyączey nyeczysthym grze
chom nye wzdawala Naw 102.

2. 'przekazywać sądownie nieruchomość lub 
inne rzeczy, bona immobilia vel res alias in 
iudicio alicui in possessionem tradere*: Kedi macz 
Mathie et Jacobi wszdauala czanscz szwo Grecze 
y kedi listh sandowy gey wywolawan, tedi gesth 
Mathias et Jacobus w Brzesczu any w Kuyawach 
bili 1420 TPaw VIT nr 1566; Yako Johannes 
Sobesanthszky ne wszdawal Janowy soltisowy 
o ogrodi nygdy prawa swim soltisem 1424 
Kai nr 898; Wsdawayąnczi (resignans) barcz ma 
postawicz rankoyemstwo Sul 96; Gdi tho iste 
wsdanye (sc. barci) stanye syąn, ten, gen wsdawa 
albo spuscza (resignans), ma polozicz rąn- 
koyemstwo o tho, ze nygdi gros ktorich ma 
czinicz na potem ib.; Panye woycze, ya thu 
stoyą y wszdawąm (resigno) szwemy mazowy 
wszythko, czokolwye mam OrtOssol 54, 3, sim. 
OrtMac 68; Villam... perpetue resignamus 
wszdawamy 1460 PF V 38; ~  eprzekazywać 
coś tytułem wiana, aliąuid dotalicii nomine dare*: 
Kedi na Goślinę Wincencius... yano [s]wsdawal 
swey zene, ne mano skazicz lista wannego na 
Pnewach 1400 Pozn nr 443.

3. wzdawać przę, (opiekę) *zlecać, powierzać 
prowadzenie sprawy, udzielać pełnomocnictwa, 
aliąuem sui iuris \icarium constituere, causam 
suam in iudicio agendom alicui commendare : 
Iaco Iacusz ne wsdawal Andregewi swey prze 
1399 RtGn nr 59; Iste homo tutelam tradere al. 
wsdavacz non potest 1481 AGZ XVI 392.

II. 'czynić, sprawiać, facere*: 1. w użyciu nie
samodzielnymi, dopełnieniem rzeczownik: (P o
gańskim) bogom modło iesce yzdaualy Kśw 
av 10; Wzdawayce obetnice prawdy (sacrificate 
sacrificium iustitiae) FI 4 ,6 , sim. Pul; Molwy 
oblyybyenycza wzdawayocz modlytwy (preces 
effundendo) za drzyewyey rzeczonego byzkypa 
XV med. MPKJ V 431; Vstauil (sc. Salomon)... 
yrzodi kaplanske... y slugy koscyelne..., abi 
chwało wzdawały (ut laudarent) BZ II Par 8, 14; 
Chwało wzdawami tobye (benedicimus te), boże 
israhelski! BZ Tob 8, 17; Chwało tobye wzda
wam (benedico te) ib. 11, 17; Thu navcza myły 
Yesus, yako szye modlycz albo wzdavacz nasche 
modlythvy bogv oyczv Rozm 272.

2. e wydawać wyrok skazujący, aliąuem eon- 
demnare, sontem esse declarare*: Propter absen- 
ciam domini iudicis et eciam, quod sunt primi 
termini post expedicionem, ideo nullum con- 
dempnamus al. nye wzdawamy, sed omnes 
terminos postponimus 1444 AGZ XI 233; ~  
edomagać się wyroku skazującego, postulare, ut
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610 WŹDAWAĆ WZDAWNY

accusatus d a m n a tu r Stanislaus... dixit: Non 
vult respondere, ego pono memoriale et illum 
condempno al. wsdawam 1496 AGZ XVII 323; 
~  wzdawane roki 'termin sądowy, na którym 
ogłaszano wyrok, terminus iudicii, in quo sententia 
pronuntiabatur*: Fredricus... recognoyit, quod 
nobili Msczugio... debet villam suam... inscri- 
bere ad tempora perpetua... in primis vel 
secundis terminis Premisliensibus al. na wzda
wane roki 1450 AGZ XI 360, sim. ib.

3. 'wzywać, pozywać, in ius vocare : Iohannes 
Sopil, kmetho de Welepole, actor, wzdawa 
(pro wzdawal ?) Iacuschonem, procuratorem de 
Kostyrowcze, astitit termino contra ipsum cita- 
tum in curia nadwornym rokem 1435 A G Z X I92.

4. wzdawać się 'przedstawiać swoją sprawę 
w sądzie, występować w roli strony, causam suam 
iudicibus decernendam tradere’ : Mulieres se 
tradiderunt al. sza wszdavaly per legittimum al. 
obczego tutorem et non per sangvineum gladia- 
lem hominem tutelam 1481 AGZ XVI 392.

C f  Zdawać
Wzdawanie fprzekazywanie sądowe nierucho

mości lub innych rzeczy9 actus bona immobilia 
vel alias res iure alicui tradendi : Ysze ryczerze 
zem naszich w sządzech wyecz pospolithich... 
personą naszą snamyonvyą..., przeth kthorimysz 
thesz wszdawanya wyelkego ymyenya szą dzeyą 
(resignationes bonorum magnorum peragantur) 
Sul 78; Obyczay wsdawanya barczy (de resigna- 
tione mellificiorum) Sul 95; Gdy ten czlowyek 
ostawyl szobye myecz (pro mocz) y państwo 
swego gymyenya, gdy go zapyssal, y dal swego 
polowyczą gymyenyą swey zenye po gego 
szmyerczy, a potem kupyl ten dom y przyyal gy, 
gdy mv wzdano przed gayonym szandem, 
a zona gego wzdawanyv {leg. w wzdawaniu) 
zamylczala {pro zamylczana), tedy ta zona nye 
mą dzyalv k temv domv podług prawa Ort- 
Ossol 97, 2, sim. Ort Mac 134; Dorotha wyedzala, 
ysz ya wszdawanyy {leg. w wzdawaniu) y przy- 
yaczv tego domv (in susceptione domus) przed 
prawem zamylczano a ona tho czyrpyala, szlo- 
wye przeczyw temv nye mowyla OrtOssol 99, 2. 
~  Cf. Zdawanie.

Wzdawca 'ten kto przekazuje drugiemu przed 
sądem nieruchomość lub inne rzeczy, ąui alicui 
bona immobilia vel alias res in iudicio tradiP: 
Przyszedł geden czlowyek przed gayny sąnd 
y wszdal drugyemy czlowyekowy szwe dzye- 
dzyczstwo. W *themze szand[y] przyszedł gyny 
czlowyek y zapowyedzal v thego pyenyadze, czo 
my wszdano dzedzyczstwo, czosz my ge wyno- 
wath, czso mv dzyedzyczstwo wszdal, szlowye 
ten wszdawcza OrtOssol 59, 3.

Wzdawina 'oplata sądowa związana z przekazy
waniem nieruchomości lub innych rzeczy, pecunia 
iudicibus pro bonorum immobilium vel alk rum 
rerum traditione solvi so litd : (Sołtystwo ma 
posiadać... trzecią część opłat z każdej rzeczy 
osądzonej) et resignacionum al. wsdawyn (1421) 
1499—509 KodWP V 322.

Wzdawne 1. 'oplata należna sądowi przy prze
kazywaniu nieruchomości lub innych rzeczy, pecu
nia iudicibus pro bonorum immobilium vel aliarum 
rerum traditione sohi so litd : Si... Andreas LXXX 
marcas exsolverit..., eandem partem hereditatis 
perpetuo obtinebit et circa hoc Antonius super 
X marcis resignacionis ylg. wsdawne iurare 
tenebitur 1399 TPaw III nr 6024; Jaco to 
wsdawne, czso na woycze dambodzelskem, to 
crol mi dal wszistko 1407 StPPP II nr 1130; 
Sextum denarium de censis terciumąue de penis 
y wszdawne per scultetum... dedimus 1413 AGZ 
III 167, sim. 1425 ArchCastrBiec II 179,8; 
Eandem resignacionem tamąuam iustam et ra- 
cionabilem admisimus et memoriale al. wsdawne 
in signum eiusdem resignacionis recepimus 1444 
AKH XVI 109, sim. 1457 StPPP IX nr 554; 
Nicolaus Pyenyaszek... Nicolao Vlynsky tenetur 
CCC-ta et XV marcas..., in ąuibus sibi obliga- 
yit... medietatem molandini cum emolimentis 
et cum *wszdawnye 1474 AGZ XVI 107; Capi- 
tanei nostri, coram ąuibus fleri consvevit resigna- 
tio bonorum, non recipiant wsdawne a fratribus 
indiyisis plus quam ab una persona 1497 Jus- 
Pol 286.

2 .'bliżej nie znana należność, solutio ąuaedam 
ignota : Albertus... contra Zmislawam... pro 
wzdawne contumax 1398 TPaw IV nr 5634; 
Sicut scit et testatur, ut Albertus non solvit... 
Zmichne duas marcas wzdawnego ib. nr 5673; 
Jako Yadwiga przedala swa czanscz w Golach 
y iam posłem bil do gey bracy ot ney, aby 
wszdawne ot ney prziyanli 1418 TPaw VII 
nr 222.

Wzdawny fo r m y : n. sg. m. wzdawny 1399 
RtGn nr 62, 1400 Pozn nr 430, 1415 Kościan 
nr 546, etc.; ~  g. sg. m. wzdawnego 1425 Kai 
nr 922, 1425 Kościan nr 1263, 1428 ib. nr 1202; ~  
ac. sg. m. wzdawny 1407 Kościan nr 336, 1409 
Pozn nr 663. 669, etc.; ~  i. sg. m. wzdawnym 
1420 Kościan nr 837. 846, 1424 ib. nr 1027; -  
/. sg. m. (na) wzdawnem 1403 RtGn nr 120, 
1407 Kai nr 276.

Z n a czen ie  : (o dokumencie, de litteris publi- 
cis) 'związany z przekazywaniem sądowym nie
ruchomości lub innych rzeczy, ad bonorum immo
bilium vel aliarum rerum traditionem pertinens : 
laco Vichne wsdano gest w gey yene poi Ruscza,
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ale gey wsdawni sgorzal lis<t> 1399 RtGn nr 62; 
Iaco ten list wsdawni wizedl ot Sandziuoya sta- 
rosti 1400 Pozn nr 430, sim. 1415 Kościan 
nr 546. 555, 1420 ib. nr 1411, etc. ; Jaco *Bo- 
rzimi... ne trzima wączey kszodza *Marczi- 
nawi... czoszczi any trzimal, yedno to, czso na 
wsdawnem lyszcze mowy 1403 RtGn nr 120, 
sim. 1407 Kai nr 276; Jacom przi tem bil, kedi 
Gunczerz... cupil... dzedzino Curanowo... 
i wsdawnim listh vidzal 1407 Kościan nr 336, 
sim. 1409 Pozn nr 663. 669; Jaco kegdi yal Mi- 
colay po wszdawni list do starossti, thegdi mai 
pisacz na ten list wsdawni tako dobrze Y(a)ska 
jaco Micolaya 1410 Kai nr 328; Tze Micolay... 
cupil starosczynim listem z wsdawnim tą cząscz 
v Grzimka..., na yąsz ten list wsdawny mowy 
1420 Kościan nr 846, sim. ib. nr 837; Jaco 
Sczepan... wytrzymał dwa siady w Tloczech 
z lystem wsdawnym pana starosczinym trzy 
lata s pocoyem 1424 ib. nr 1027; Jacosmy wy- 
dzeli y sliszeli listh starosczsky wszdawny na 
poi Peska 1424 Pozn nr 1181; Yako tho sed- 
lyszko słucha k they czasczy, thsso ye Pyotr 
przedal Andree po wysczu wsdawnego lysta 
1425 Kai nr 922, sim. 1425 Kościan nr 1263,
1428 ib. nr 1202; Jsze pan Jan Jugo nycz nye ma 
w Staschewe any listy *wsdawnye pana sta- 
roscyni dzelne na poi Staschewa Jugowi visly
1429 Pozn nr 1341; Jsze ten list wsd[w]awny 
pana staroscyn..., ten yesd wischedl sprawedliwe 
s kanczeleriey staroscziney 1432 ib. nr 1389, 
sim. 1438 Pyzdr nr 1178, 1443 Pozn nr 1609. 
~  C f Zdawny.

Wzdąć 'stać się wyniosłym, dumnym, pysznym, 
superbum, clatum fieri : Wsdąthy elatus 1447 
R XXII 40. -  Cf. Wdąć, Zdąć.

Wzdłuż 'na długość, in longitudine' : Skaził 
(sc. Joas) mury ierusalemske ot broni Efraymowi 
asz do broni kotowey cztirzista loket wzdlusz 
(quadringentis cubitis) BZ II Par 25, 23.

Wzdłużać 'czynić coś dłuższym, tu o samo
głosce: wymawiać jako dłuższą od niektórych 
innych, longiorem fcicere, hoc loco de vocali: 
producere*: Umey obecado moye, kthorem thak 
napissal tobe, abi pissal tak krothke a, aa sso- 
vitho, gdze sszo vsdluszaa Park 412.

Wzdłużą 'na długość, in longitudine, secundum 
longitudineni : Uczynyly so... opoon dzeszyocz 
..., s ktorich gedna myala dwadzeszczya y oszm 
lokyet wsdluszoo (habebat in longitudine yiginti 
octo cubitos) BZ Ex 36,9, sim. ib. 36, 15; Dze
szyocz lokyet bodzye wsdluszoo czka gedna 
(decem cubitorum erat longitudo tabulae unius) 
a poltora lokczya wszyrz bodzye ib. 36,21; 
Ydzelal (sc. Bezeleel) y stool s drzewyaa sethym,

WŻDAWNY

cubitorum) a na ssyrzoo lokyecz myal ib. 37,10; 
Proszthe rany, kthore szą na gyeden pasznogyecz 
w glabyą a gyeden członek wszdlusza (admodum 
articuli longa, sc. vulnera, OrtOssol 57,3: na 
dluszą)..., thy dzyerza za czyaszkye rany Ort- 
Mac 12.

Wzdradzać 'oszukiwać, fałlere, decipere*: 
Extunc Mroczko dixit ministeriali: Ecce vide, 
quod homo veniens ab opole Sandiuogy ad 
meum opole, fraudat ipsum vlg. wsdradza (var. 
KsZPozn nr 799: *rsdradza)... Sed ministerialis 
recognouit coram iudicio, quod non vidi istum 
hominem, qui opole fraudaret vlg. wsdradzal 
(var. KsZPozn nr 799: rosdradzal) 1401 Piek 
VI 51. -  Cf. Zdradzać.

Wzdraz cf Wzraz
Wzdrażnić 'pobudzić do gniewu, rozgniewać, 

podrażnić, irritare, acl iram commovere’ : Gtczso- 
we naszy w Egipcye nye rozvmyely dzywom 
twogym... y po’ovdzyly albo y wzdraźnyly so 
stopaiocz (Pul: pobudzyly wstopayocz) w morze 
(irritaverunt ascendentes in marę) FI 105,8; 
Wsdrasznyly (war. kał.: wsdraznylyby, BZ: 
wzrvszicze gy) irretetis (occurent vobis mała..., 
quando feceritis malum in conspectu domini, 
ut irritetis eum per opera manuum vestrarum 
Deut 31,29) ca 1470 MamLub 53.

Wzdręczenie *cierpienie, przykrości albo po
winności, świadczenia, ciężary, szczególnie lud
ności wiejskiej, nu rzecz panów feudalnych, passio, 
mołestia vel onera subditis a dominis feudałibus 
impositd: Vsdrączenye angaria 1437 Wisi nr 228 
s. 85.

Wzdręczyć 'wyczerpać, osłabić, debil i tarę, infir- 
mare*: Vsdrączoni attenuatus 1437 Wisł nr 228 
s. 85. ~  Cf. Zdręczyć.

Wzdrok cf. Wzrok 
Wzdrost cf  Wzrost 
Wzdrój cf. Wzrój, Zdrój 
Wzdruszać cf. Wzruszać 
Wzdruszyć cf. Wzruszyć 
Wzdrygać się cf. Zdrgać się, Zdrygać 
Wzdrzemać 'stać się sennym, somnołentum 

esse5: Moram autem faciente sponso dormi- 
tauerunt, wsdrzemaly, omnes et dormierunt 
(R XXIV 86: zesznoli szo wszithki y szpali, 
Rozm 487: położyły szye vschysczy spacz y spa
ły, Mat 25, 5) XV med. SKJ V 284.

Wzdrzucić cf. Wzrzucić 
Wzduch 'rodzaj łąki, pratum ąuoddam’ (? ): 

Si terciam aream non haberet (sc. Stanislaus), 
extunc in campum debet dare intromissionem... 
cum piscinulis et pratis omnibus in eodem 
campo al. wzdvchy, que prata y wzdvchy iacent 
wsdluszoo dwu loktu (in longitudine duorum
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a graniciebus et metis Osschenskye 1476 AGZ 
XVIII 127. ~  Rutenizm ?

Wzdun 'garncarz, zdun, figulus, tjui res ex 
argilla conficit' : Iohannes... figulus vlg. wzdun 
1447 Mmz/ar III 144. -  C f Zdun.

Wzdychać f o r m y : /macs. ind. 1. pi. wzdy
chamy SaheReg 1—2. 4— 17. 19; (bohemizm) 
wzdychanie SaheReg 3; ~  /m/>cr. 2. sg. wzdy
chaj ca 1470 MamLub 226, XV cx. SA71 145; ~  
part. praes. act. adv. wzdychajęcy Rozm 695; 
adi. g. pl. m. wzdychających Aaw 48; ~  inf. 
wzdychać XV ex. PF V 27, ca 1500 G/ATzzP I 87, 
Aczm 524; ~  praet. 3. sg. f  wzdychała XV ex. 
SK J1 145; ~  condit. 3.pl. m. -bychom wzdychali 
Pul 139 arg.

Z n a c ze n ia : 1. * głęboko i głośno oddychać 
pod wpływem smutku i przygnębienia, jęczeć, 
gemere, ingemescere, suspirare : Vsdichay inge- 
misce (tu, fili hominis, ingemisce in contritione 
lumborum Ezech 21,6) ca 1470 MamLub 226; 
Mathka od szyroth,... yczyeschenye wzdy- 
chayanczych,... slvthvy szye nade mna! Aaw 48; 
Wszdychacz subspirare XV cx. PT7 V 27; O duszo 
moya myła, placzy, rzewno wsdychay! XV cx. 
SA'/ I 145; Maria... płakała i w<z>dychala, 
ysz *wszythska szemglala zfc.; Quando homo 
cognoscit in se, na szobye, grandia peccata, 
tunc magis suspirat, yszdychacz, et gemit 
zaloyacz ca 1500 GIKazB I 87; Padła dzyeyycza 
Marya ky nogam syego mylego syna..., aze ye 
począł myły syn gorsko yzdychacz a zalosczyy 
bycz Rozm 524; Marya yslychayschy tą yyelyką 
zaloscz..., yzdychayączy (gemens) z yyelykym 
płaczem y rzekła ib. 695.

2. wzdychać k(u) komuś 'gorąco prosić 
kogoś, supplicare, obsecrare : Czerkew o vwlo- 
kach albo o złych duchoch mołwy, abychom 
przeczywo złemu szwyeczkemu ku bogu wzdy
chały Puł 139 arg.; K thobe wołamy wypo- 
wiedniczi szynowe Yewiny, k thobe wzdichami 
(SaheReg 3: wzdychanie) llkayocz y placzocz 
SaheReg 1—2. 4— 17. 19.

Cf. Wdychać
Wzdychanie f o r m y : n. sg. wzdychanie ca 1455 

JA XIV 489, Puł 78,11, XV ex. Zab 536, 
Rozm 152; ~  g. sg. wzdychania ca 1470 Mam
Lub 219, Rozm 25; ~  ac. sg. wzdychanie XV 
mc/. SX / V 259, Puł 101,21, ca 1500 P/csm- 
Wład 178; ~  i. sg. wzdychanim XV ex. SKJ 
I 143, Rozm 36; ~  /. sg. (we) wzdychaniu 
Puł 6, 6; ~  /. pl. (we) wzdychaniach Puł 30, 12.

Z n a c ze n ie : fgłębokie i głośne oddychanie, 
wywołane smutkiem, bólem, jęczenie, gemitus, 
suspirium : Alter partus grauat artus, incutit 
suspiria wthluka wsdychanye XV mc/. SA7
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V 259; Od wsdychanyą a singultu (ne avertas 
aurem tuam a singultu meo Thren 3, 56) ca 1470 
MamLub 219; Robotowalesm we wzdychanyu 
moym (in gemitu meo, i 7/: w moiem płaczu) 
Puł 6, 6; Bo nye statczyl w boleszczy żywot moy 
a lyata moya we wzdychanach (in gemitibus, 
T7/: w placzoch) Puł 30, 12; Wnydzy przed czyę 
wzdychanye (gemitus, FI: stokane) spyętych 
Puł 78, 11, sim. ca 1455 //I  XIV 489; By vslyszal 
wzdychanye (gemitus, FI: stokanee) spyętych 
Puł 101,21; Sloszczy swoye prześle ze lzamy 
y wsdychanym (cum lacrimis vel gemitu) vsta- 
vyczne ną modlythvye vysznavącz XV ex. SKJ 
I 143; Swanthy Mychal... wskazał yemu 
(sc. św. Pawłowi) yeden plomyen, gdzye... 
smanthek y plącz, y czyaschkye wzdychanye 
XV ex. Zab 536; Angyelszky panye,... wyslu- 
chay wsdychanye moye! ca 1500 PieśniWład 178; 
Tamo (sc. u mego oblubieńca) nye placzy any 
wzdychana (nec luctus neąue gemitus est ibi) 
Rozm 25; Począla (sc. błogosławiona dziewica) 
szye modlycz s czyąskym wzdychanym sercza 
(cordis suspiriis ipsum invocando) ib. 36; ~
'oddech, oddychanie, anhelitus, respiratio : Roz- 
koschne było wzdychanye (suavissimus anheli
tus) yego (sc. Jesukrysta) yyelebnych vst Rozm 
152.

Wzdymanie fnabrzmienie, wybrzuszenie, infła- 
tio, tumoF: Terra tumet, tumor, gl. illa inflatura 
wsdymanye, ille gemit gemitusąue fatetur par- 
tum 1466 R XXII 14.

Wzdziać fo rm y: praes. ind. 3. sg. wzdzieje 
BZ Judith 10, 3; ~  imper. 2. pl. wzdziejcie 
XV med. SKJ I 49; ~  praet. 3. sg. m. wzdzial 
1403 RtGn nr 102, Rozm 827; / .  pl. m. wzdzieli 
są ca 1470 MamLub 156; wzdzieli 1422 Kościan 
nr 951.

Z naczen ia: 1. 'nałożyć, narzucić, włożyć coś 
(na kogoś, coś), apponere, imponere (alicui, 
alicui r e i f : Jaco Choyenski wsdzal pow(ro)s na 
^zapitego czloweka y wloczil gy 1403 RtGn 
nr 102; Jacosmy przy tern byli, kyedy łudzę 
opatowy... yąly yey (sc. Hanki) pastuchą 
y wsdzely mv powross na sszyą 1422 Kościan 
nr 951; Obuła (sc. Judyt) nogy swe w trzevyce 
a wzdzege naloketnyce (assumpsit dextraliola) 
BZ Judith 10, 3; ^ wzdziać w coś 'wsunąć w coś, 
immittere, imponere’ : Yedvo yrzuczyl na szye 
suknyą, aze gy poczaly czyagn[y]ącz, ależ potem 
yzdzyal svoye rącze v rąkavy Rozm 827; ~  prze
nośnie: Sed induimini dominum Iesum Cristum, 
gl. id est formam Christi in operibus wszdzeycze 
na szę wsdraz yczynkow pana Iesu Crista 
(Rom 13, 14) XV med. SKJ I 49.

2. ' nadać imię, nazwać, nomen imponere, nomi-
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nare : Wsdzyeli s[y]ą imposuerunt (regibus de- 
servientes homines incommunicabile nomen lapi- 
dibus et lignis imposuerunt Sap 14, 21) ca 1470 
Mam Lub 156.

C f Wdziać, Wzdzięczny, Zdziać
Wzdziałać f o r m y : praet. 3. sg. m. wzdziałał 

BZ I Par 11, 8. II Par 26, 9. 32, 5 ;/. wzdziałała 
B Z 1 Par 7, 24; 3. pi. m. wzdzialali B Z I Reg 28,4. 
III Reg 14, 23; ~  pląperf 3. sg. m. był wzdziałał 
BZ Dan 3, 2.

Z n a czen ie : *wykonać, zbudować, construere, 
aedificare : Sebrawszi syo Fylysteowye a przi- 
szly, a wzdzalaly sobye twyrdze (castrametati 
sunt) w Sunnam I Reg 28,4; Takesz ony 
wzdzalaly (aedificaverunt) tu ołtarze a slupi 
BZ III Reg 14,23; Dzewka gego bila Sara, 
iasz wzdzalala (aedificavit) Beteron nysszszi 
y swyrzchny BZ I Par 7, 24; Vdzalal (sc. Dawid) 
myasto wokol..., potem Ioab ostatek myasta 
wzdzalal (exstruxit) ib. 11,8; Wzdzalal (aedifi- 
cavit) Ozias wyeze nad brono BZ II Par 26, 9, 
sim. ib. 32,5; Kroi posiał zbyracz sług..., abi 
syo seszly kv poswyocenyy sochy, iosz to bil 
wzdzalal (erexerat) Nabuchodonozor BZ Dan 
3, 2. ~  Cf. Zdziałać.

Wzdzielić *odmierzyć, przydzielić, metiendo 
aliąuid alicui tribuere*: Non vis demensurare al. 
wszdzelicz ąuartam sortem in Vilczepole, qua 
sors al. dzyal ad ipsum... pertinet 1442 Lub- 
ZiemRp I 114. ~  C f Zdzielić.

(Wzdzierać) Wzdzirać *unieważniać, kwestio- 
nować decyzję sędziego, iudicis sententiam irritam 
esse declarare’ : Są nyektorzy, czso rzeczy prze
szłe y tesz sądem osądzone nyekakymy wymysły 
navczyly sya wzdzyracz (refricare, Sul 38: 
wsdryszycz) Dział 27; Gdykoleby potem chczal 
nye stoyączy na rokv pyrwszym zdanye sądowe 
odnawyacz abo wzdzyracz (yolenti... senten
tiam arguere et refricare seu reyocare, war. reno- 
yare, innoyare, Sul 39: chczącemy tho gyste 
skazanye layacz, naganycz a wsdrvszycz alybo 
othnowicz), tedy gemv ma bycz yloszono 
wieczne mylczenye Dział 28. ~  Cf Zdzierać.

Wzdzierżać cf  Wdzierżać
Wzdzierżawać, Wzdzierżawać się 1.*ujarzmiać, 

poskramiać, domare.frenare*: Domando, *wszer- 
szawayocz, debet frenari wszogano bycz ca 1450 
PF IV 580.

2. wzdzierżawać się 'powstrzymywać się od 
czegoś, abstinere, yitare : Syosthry... brze-
myenne... nye mayą robiczi cziązko roboth... 
czyelesthnych... A mogąly syosthry, thedy syą 
mogą wstrzymav[y]aczi, chczą-ly, y wzdzierza- 
yaczi (ab exercitatione ąualibet corporali... po- 
tuerint, si yoluerint, abstinere) 1484 Reg 712.

C f Wdzierżawać
Wzdzierżeć, Wzdzirżeć, Wzdzierżeć się fo rm y:  

praes. ind. 2. sg. wzdzierżysz BZ Tob 6, 18; 
3. sg. wzdzierży 1471 MamKal 140, XV p. post. 
Kałużn 283; 3. pl. wzdzirżą Sul 63; ~  imper. 2. pl. 
wzdzierźcie Rozm 595; ~  inf wzdzirżeć Sul 43; 
wzdzierżeć XV med. R XXV 158, BZ Tob 1,10, 
Ort Mac 110, etc.; ~  praet. 2. sg. f  -(e)ś wzdzir- 
żała 1461—1 Serm 444 v; 3. sg. m. wzdzierżał 
Rozm 100. 189. 632. 635; 3. pl. m. wzdzierżeli 
Rozm 368; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. 
wzdzirżane XV med. Zab 523.

Z n aczen ia: 1. *zatrzymać, pozbawić wolności 
osobistej, uwięzić, aliąuem detinere, in custodiam 
dare': Eum retinere wsdzerszecz XV med. 
R XXV 158; Cykth {pro nykth) nye mosze 
szwego dlusznyka wsdzerzecz albo wsczagnacz 
gwaltownye (nemo potest yiolenter... debitores 
suos detinere) przesz woytha OrtOssol 81,4, 
sim. ib., sim. OrtMac 110; ~  Ktho czlowyeka 
wzdzyerszy {pro wderzy, qui percusserit hominem 
Ex 21, 12, BZ: kto bi czlowyeka byl) ch(c>ącz 
zabycz, then szmyerczą ymrze XV p. post. 
Kulużn 283.

2 .  fpowstrzymać od działania, arcere, cohibere :
Nye thilko oth slego, alye y oth kasdego po- 
dobyenysthwa slego kasdemv potrzebno gest szą 
wszdzirzyecz ziwyączemu (ab omni specie mali 
quemlibet viventem sub lege necessarium est 
abstinere) Sul 43; Wsdzirza szą oth pothwarzy 
prawyączy {leg. prawujący, abstinebunt a ca- 
lumniis litigantes) Sul 63; Boga syo yczil 
bacz a wzdzerszecz syo ot wszelkego grzecha 
(abstinere ab omni peccato) BZ Tob 1, 10; 
Benedicta tu, que prohibuisti me, yaszes mio 
wsdzirszala,... ne irem ad sanguinem (I Reg 
25,33) 1461—7 Serm 444v; lesus myły... nye 
mogl szye wzdzyerzecz, aby yey {sc. swej miłej 
matce) dal czyrpyecz które nyedostatky (non 
sufferre potuit ipsius defectum) Rozm 83; Alye 
nye tak Jesus przymaczon, aby ostał pyerszy 
matky syoyey, bo... sam szye wzdzyerzal (nam 
se suo tempore retraxit abstinendo) ib. 100; 
Czernym yego ostała? Czo-ly mya yzdzyerzala 
{pro yzdzyerzalo), yzem ya nądzna nye sla... za 
mym myłem synaczkyem? ib. 696; — Tegodlya 
pytał ych ytore...: Kogo schukaczye? Bo
yego tez any po moyye poznały, bo ych słuch 
y yzrok yzdzyerzal Rozm 632, sim. ib. 635; ~  
wzdzierżeć się od małżonki 'powstrzymać się od 
stosunków małżeńskich, abstinere a coitu matri- 
moniali: Gdiz io poymyesz..., trsy dny syo 
wzdzerzisz od nyey {sc. od małżonki, continens 
esto ab ea) BZ Tob 6, 18.

3. ewytrzymać cierpliwie, patienter ferre':
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614 WZDZ1ERŻEĆ WZEJŚĆ

Tegodlya smątna ycst duscha moya az do 
smyerczy. Poczekayczye albo vzdzyersczye brze- 
myą smatku ku czyrpyenyy a czuyczyc se mną 
(Marc 14, 34) Rozm 595.

4. 'zachować przy sobie, retinere, conservare*: 
Wzdzierzy (uw. /w&.: wdzyrsy) differt (totum 
spiritum suum profert stultus, sapiens differt 
et reservat in posterum Prov 29, 11) 1471 Mam- 
Kai 140; Trzy czlonky baczmy ve krzczonym 
Iesucristvszye: mocz, szyła a svyatloscz, dwye 
yzdzyerzal, a yedną dal syym zyolyenykom, to 
yest mocz Rozm 189; Zyolyenyczy yzdzyerzely 
tho slovo y sobye (verbum continuerunt apud 
se Marc 9,9), yze yego nye pytały, czo by 
on myal bycz, kyedy zmartyyclwstanye ib. 
368.

5. wzdzirżane skazanie *wyrok nieostateczny, 
sententia, quae inter causdm cognoscendam fer- 
tuF: Interlocutoria sentencia yzdzyrzane, za
trzymane skazanye XV med. Zab 523.

C f Wdzierżeć, Zdzierżeć
Wzdzierżenie *dobrowolne ograniczenie przy

jemności, wstrzemięźliwość, abstinentia, conti- 
nentia, parcitas' : Sed propter tumultum extra 
vrbem monasterium construxit, ybi cum septua- 
ginta discipulis in magna abstinencia, wsdzyer- 
zenyy (leg. w wzdzierżeniu), yixit (sc. Martinus) 
XV p. post. R XXV 181; K (pro y) yzyyanyy 
myal (sc. Jesus) yyelykye wzdzyerzenye (tenuit 
magnam parcitatem), yze ny myal tego v oby- 
czayv, aby... przebyral myedzy karmyamy 
Rozm 158; Vstal (sc. Krystus) od yyeczerzy na 
znamye yzdzyerzenya y ymyernosczy (Jo 13,4) 
ib. 531; ~  Acz szye myenyly (.sr. niektórzy) 
czystotą wzdzyerzenyy (leg. w wzdzierżeniu) 
choyacz (nam si homines abstinendum arbitra- 
rentur... a coniugio), yschakosch tako, yschby 
szye rodzay czloyyeczy nye ymnyeyschal Rozm 
184. ~  Cf. Zdzierżenie,

(Wzdzierżować się) Wzdzirżować się 'opano
wać się, cierpliwie znosić (przykrości), patienter 
ferre, tolerare*: Wsdzyrszuge sya (war. kal.: 
*czirpyal, marnot reki mikidowski: wzdrzuge sie) 
sustinens (sollemnitates yestras odiyit anima 
mea..., laboravi sustinens Is 1, 14) ca 1470 
MamLub 180. ~  Bohem izm.

Wzdzięczny (?) 'miły, acceptus, iucundus : 
Yze *kakokolyy mąką... sama y sobye barzo 
przykra..., yschakoz... ku zbayyenyy rodzayą 
czloyyeczego yczynyla szye yemy (sc. Krystu- 
sowi) yzdzyeczna y przyemna Rozm 643; ~  du- 
bium: Kaszdy czlowyek może w gayonem sąndze 
swa żałobą odpusczycz, czo szye poczalą 
w gayonem sząndze, clioczą tha żałoba gyesth 
wszdzyączna (pro wszdzyąna ?), *yszwyathczona

albo przekonana (nisi ąuerela fuerit decisa ct 
producta) OrtOssol 46, 3.

Wzdzigać 'podnosić, unosić, elevare, extol- 
lere5: Wysluchay, gospodnye, glos proszby 
moyey..., gdy wzdzygayę (FI: gdi podnaszaio) 
ręczę moye (dum extollo manus meas) ku kosz- 
czyolowy szwyętemu twemu Pul 27, 2. /■V/ Cf 
Wdźwigać.

Wzdzignąć cf. Wzdźwignąć
Wzdzir- cf. Wzdzier-
Wzdźwignąć, Wzdzignąć, Wzdźwignąć się

1. 'podnieść, unieść, lerare, elevare’ : Wzdzygny- 
cze (FI: *wdzgnycze) ręczę wassze (extollite 
manus yestras) w szwyęta Pul 133, 3; Wzdzygnę 
(levabo Deut 32, 40) na nyebo rękę moyę Pul 
Deut 58.

2. wzdźwignąć się 'wstać, podnieść się, surgere, 
exsurgere : Wzdzwygny szye(exsurgat, FI: *wsta- 
ne) bog a rosproszeny bodzcze nyeprzyaczele 
yego Pul 67, 1.

C f Wdźwignąć
Wzdżałować cf Udziałować
(Wzejście) Wezście, Wześeie czy Wezszcie, 

Wzeszcie 1. 'wejście na coś, ascensio, ascensus : 
Y dzalal podle gego Asser... myaro drugo 
przecyw przetwardemy *wzesczcyy wogelnemy 
(contra ascensum... anguli) BZ Neh 3, 19.

2. 'pojawienie się słońca na wschodnim hory
zoncie, wschód słońca, oriens*: Yako Swyantho- 
mir bil s namy w Pradze czai dzen y nocz, 
ot sluncza wesczya do sluncza vesczya, gdy 
Jacusz... ranyon w Raczczanach 1423 Kai 
nr 695; Przed slonczem vesczya (pro sloncza 
yesczyem, antę solis ortum) nycz proznego nye 
moyyly Rozm 182. ~  Zamiast przedrostka 
w(e)z- można dopuścić przedrostek we-.

Cf. Wejście, Zejście
(Wzejść) Wzić czy Wżyć, Wznić fo rm y:  

praes. ind. 1. sg. wzidę BZ Jos 23, 14; wznidę 
BZ Jos 8,5; 2. sg. wznidziesz BZ Jos 8,1; 
3. sg. wzidzie XV med. SKJ V 253, BZ Num 
28, 24. IV Reg 20, 9. 1 Par 13, 6. II Par 25, 21, 
1466 R XXII 12; wzijdzie BZ Ex 22, 3; wznidzie 
FI i Pul 71, 7, XIV ex. Pocz 232; 3. pl. wzidą BZ 
Nah 2,5; wznidą BZ Num 14,44. Jos 8, II, 
Pul 91,7; ~  praes. ind. z partykułą ać dla wyra
żenia trybu rozkazującego 3. pl. ać wzidą BZ 
Jos 4, 16; ~  imper. 2. sg. wzidzi BZ III Reg 
22, 12. IV Reg 18, 25; wznidzi BZ Num 27, 12. 
Deut 32,49; 2. du. wznidzieta BZ Jos 2,16;
1. pl. wzidźmy BZ Judith 5, 24; 2. pl. wzidziecie 
Z?ZNum 13, 18; ~  part. praes. act. adv. wznidąc 
ca 1450 PF IV 570; ~  praet. 3. sg. m. wszczedl 
jest FI 17, 10, XV med. Lent; f. wezszła jest 
FI i Pul 111,4, Pul 84, 12; weszczdła jest FI
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84, 12. 96, 12; weszdła jest Pul 96, 12; wezszła 
M W  lb; neutr. wzeszło jest FI 103, 23; wezszło 
BZ Gen 32, 31, Pul 103, 23; weszczdło ca 1450 
P F IV 570, BZ I Reg 20, 27. Nah 3, 17; 3. pl. m. 
są wzeszli BZ I Esdr 8,1; wezszli BZ I Esdr 7,28. 
Judith 5, 23; ~  pląperf. 3. sg. m. wzszedł był XV 
med. SKJ V 266; ~  condit. 3. sg. neutr. -by 
wezszło Rozm 182. ~  Ponieważ grafika nie po
zwala na rozróżnienie lekcji wzi- i wzy- oraz 
w(e)zsz- i w(e)sz-, dlatego w wykazie form użyto 
umownie wzi- oraz w(e)zsz-.

Z n a czen ia : 1. * wejść na coś, wspiąć się, 
wstąpić na coś, ascendere, sur sum scandere9: 
Chcesz, acz wzidze cyen wz goro dzesyocz 
rzotkow (ut ascendat umbra decem lineis) albo 
acz syo nawrocy tylesz slopyenyow zasyo BZ 
IV Reg 20,9; ~  ku czemuś. Y wzidze Dauid 
y wszitek Israhel ku pagórku (ascendit... ad 
collem) Kariathiarim BZ I Par 13, 6; ~  na coś: 
Tedi ony oslepyeni soocz wznido na wirzch gori 
(ascenderunt in verticem montis) 5ZNum  14,44; 
Wznidzi na to to goro Abarim (ascende in mon- 
tem istum Abarim) BZ Deut 32, 49, sim. ib. 
Num 27, 12; Vznidzeta na gori (ad montana 
conscendite)... a tv syo vtagita BZ Jos 2, 16; 
Z rosproszenya swego... sebrany soo w gednoto 
y weszły (leg. wezszli, Biblia tabor ska: wzesli su) 
na to wszitko pogorzee (ascenderunt montana 
haec omnia) BZ Judith 5,23; Ro(cz)e wzydo 
na mvri gego (ascendent muros eius) BZ 
Nah 2, 5.

2. * wyjść, wyruszyć w drogę, egredi, exire, 
proficisci9: Wstaw (sc. Jozue) na dnyv, zliczil 
towarzysze, wzidzi(e) s starszimi na czoło 
woysky (ascendit cum senioribus in fronte 
exercitus) BZ Jos 8, 10; A zatim wzidze loas 
(ascendit igitur loas), kroi israhelski, abi syo 
pokusyly społu BZ II Par 25, 21; Sebralem 
israhelska ksyoszota, gisz weszły (leg. wezszli, 
Biblia tabor ska : su wzesli) se mno (qui ascen- 
derent mecum) w krolewstwo Artaxersovo BZ 
I Esdr 7, 28; ~  do czegoś: Wzidzi do Ramot 
Galaad (ascende in Ramoth Galaad) a gydzi 
sczostnye BZ III Reg 22, 12, sim. ib. IV Reg 
18,25; ~  z czegoś: Ta so ksyoszota czelya- 
dzi..., gisz so wzeszły se mno (qui ascenderunt 
mecum)... z Babylona BZ I Esdr 8, 1; ~  k(u) 
komuś, czemuś: *Wzydzecze kv polvdnyowey 
stronye (ascendite per meridianam plagam) 
a... opatrzicze (considerate) zemye BZ Num 
13, 18; Poymi sobo (leg. z sobą) wszitko wyeli- 
koscz boyownikow a powstano wznidzesz 
kv myastv Hay (ascende in oppidum Hai) 
BZ Jos 8, 1; Tedi przespyecznye wzidzmi k nym 
(sc. k synom israhelskim, ascendamus ad illos)

BZ Judith 5,24; ~  przeciw czemuś: Ale ia 
y giną wyelikoscz, ges to se mno gest, wznido 
s drvgo strono przecziw myastv (accedemus ex 
adverso contra urbem) BZ Jos 8, 5; A gdysz 
przis(zed)wszi wznido na strono przecziw 
myastv (cumque venissent et ascendissent ex 
adverso civitatis) ib. 8, 11; ~  za coś: Przikasz 
kapłanom, gis to nyoszo skrzynyo *zslvbyenya, 
acz wzydo za Tordan (ut ascendant de Iordane) 
BZ Jos 4, 16; ~  wzić na drogę wszelkiej ziemie 
'pójść drogą wszystkich ludzi, tj. umrzeć, viam 
omnium hominum ingredi, id est mor i9: Tocz ia 
ivsz wzydo dzysz na drogo wszelkyey zemye 
(ingredior viam universae terrae) BZ Jos 23, 14.

3. (o słońcu, gwiazdach, de sole, astris) 'poja
wić się na wschodnim horyzoncie, podnieść się 
nad horyzont, oriri, exoriri9: Wzeszło gest (ortus 
est, Pul: weszło) sluncze FI 103,23; A na- 
temyeszczye weslo (leg. wezszło) slunce (ortusque 
est ei statim sol) BZ Gen 32,31; Pakby, gdy 
sluncze wzyydze (orto sole), to by uczynyl, 
moszoboystwo spachal BZ Ex 22, 3; Gdisz 
slunce wesczdlo drugego dnya po godzech 
(cumque illuxisset dies secunda post Calendas), 
potem naleszono myasto Dauidowo próżne 
BZ I Reg 20,27, sim. ib. Nah 3,17; Nycz 
proznego nye moyyly, modlyyczy szye slonczy, 
aby yeschlo (leg. wezszło, solem, ut oriatur, 
orantes) Rozm 182; ~  Gdy wesla (leg. wezszła) 
gwiazda szwiatlosczy (iam lucis orto sidere), 
boga prószmy nabożni, abi w dziennich vczyn- 
koch nas zachował od grzechów M W  lb .

4. (o roślinach, de plantis) 'wykielkować, wy
dobyć się z ziemi, oriri, enaści9: Et natum, 
yeszcztlo (pro yeszczdlo) a wsznydaacz, aruit 
(aliud, sc. semen, cecidit supra petram et natum 
aruit, quia non habebat umorem Luc 8,6) 
ca 1450 PF IV 570, sim. ib.; Et simul exortae 
(sc. spinae), a tako wsznydaacz, suffocaverunt 
(sc. semen, Luc 8, 7) ib. ; ~  fpojawić się, appa- 
rere9: Gdy wznydo (cum exorti fuerint) grzesz- 
nyczy yako szyano Pul 91, 7.

5. ezacząć sięf wziąć początek, powstać, oriri, 
incipere, originem sumere9: Wznidze (SKJ V 253: 
wzydzecz) we dnoch iego sprawedlnoscz (orietur 
in diebus eius iustitia) y oplwytoscz pocoia 
FI 71,7, sim. Pul; Prawda z zeme weszczdia 
iest (orta est, Pul: wezla yest, leg. wezszła jest) 
FI 84, 12; Swatloscz weszczdia iest (orta est, 
Pul: weszdła yest) prawemu FI 96, 12; Weszła 
gest (leg. wezszła jest, exortum est) we czmach 
swatloscz prawym serczem FI 111,4, sini. 
Pul; [...] gesc wam boyocym sye boga wsznydze 
(sc. światłość?) XIV ex. Pocz 232; Voluit Xpc... 
ad se yocare paganos ab ortu solis.., ideo.
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quia ibi ortum fuit, wschedt (leg. wzszedl) byl, 
primum peccatum XV med. SKJ V 266; Voluit 
igitur deus, ut ibi inter gentes oriretur, wszesslo, 
prima benediccio, vbi progressum habuit prima 
malediccio ib.; ~  (o człowieku, de homine) 
'pojawić się, apparere, adesse : Naschych czasów 
wsczedl yest czlovyek w zemy zydowskey..., 
gemv yman Ihus Xpus XV med. Lent.

6. (o zapachu, woni, dymie, de odore, fumo) 
'unieść się, wznieść się w górę, elevari, sur sum 
tolli: Wsczedl iest (Pul: wstąpyl) dym (ascendit 
fumus) w gnewe iego FI 17, 10; Tako vcinicze 
na kasdi dzen... kv podnyeczenyv ognyovemv 
y kv wony przechotney panv, yasz to wzydze 
z obyati zapalney (qui surget de holocausto) 
BZ Num 28,24; ~  (o potoku, de torrente) 
'podnieść się, wezbrać, insurgere, increscere : 
Nam quem pluuialibus vndis intumuit, gl. id est 
invndauit, wszydze, zabrała, torrens, fluit acrior, 
gl. seuerior, crudelior, id est peyor, amne per- 
henni 1466 7? XXII 12.

Cf. Wejść, Zejść
Wzeszcie cf. Wzejście
Wzeście cf. Wzejście
Wzgarda cf. Wgarda
Wzgardzać, Wzgar-zać fo r m y ; praes. ind.

1. sg. wzgardzam XV p. pr. RRp XXIV 356; 
3. pi. wzgardzają XV p. pr. P F IV 615; ~  itnper.
2. sg. wzgardzaj FI 26, 15; ~  inf wzgardzać XV 
med. SKJ V 261, XV ex. SKJ I 144; -  praet. 
2. sg. m. wzgardzał jeś FI i Pul 118, 118; 3. sg. m. 
wzgardzal FI 52, 7. 77, 68. 101, 18; f. wzgar-zała 
jest FI 106, 18; wzgardzała FI 76, 3; 3. pi. m. 
wzgardzali 1471 MamKal 21 A.

Z n a c ze n ia : 1. *gardzić, nie cenić, lekceważyć, 
też odtrącać, odrzucać, zaniedbywać, brzydzić się, 
nie zważać (nu coś), contemnere, aspernari, 
despicere, neglegere' : Ego, Katharina,... omnia 
contempsi vsgardzala Gn gl. 169b; Sed heu 
quidam hac misericordia dei abvtuntur 
wszgardzayo XV p. pr. P F W  615; Ego te desero, 
fili, neque derelinquo wzgardzam any opusczam 
XV p. pr. RRp XXIV 356; Nolite eum spernere 
(sc. regem gloriae), *wsgardacz, quia est valde... 
diues XV med. SKJ V 261; Wsgardzal (war. lub.: 
wzgardzyal) detestatus (cur detestatus sum disci- 
plinam? Prov 5, 12) 1471 MamKal 134; Wsgar- 
dzaly (war. lub.: gardzyly) aspernabantur (di- 
xit... ad quosdam, qui... aspernabantur ceteros 
Luc 18, 9) ib. 274; ~  kogoś, coś: Ne ostaway 
me ny wzgardzay me (neque despicias me, Pul: 
ny odrzuczay mye), bosze! FI 26, 15; Ne wzgar
dzal modlitw (Pul: nye wzgardzyl modłytwo) 
gich (non sprevit precem eorum) FI 101, 18; 
Wszelko karmo wzgarzala gest (omnem escam

abominata est, Pul: zadała sze) dvsza gych 
FI 106, 18; Nye ofszem gich zarzvcil any tako 
wsgardzal (non penitus abieci eos neque sic 
despexi), abi zagynoli BZ Lev 26,44; Żadnego 
nye wsgardzacz (nullum odire) XV ex. SKJ 
I 144; — kimś: Bog wzgardzal (Pul: wzgardzyl) 
gimi (sprevit eos) FI 52, 7; Wzgardzal yes wszemy 
odstopayoczymy (sprevisti omnes discedentes) 
od prawot twoych Pul 118, 118, sim. FI.

2. 'nie chcieć czynić czegoś, odmawiać, abnuere, 
renuere’: Wzgardzała (ManiLub 130: nye chczala 
yest) weselicz se (renuit consolari, Pul: nye 
chczyala vczyechy) dusza moia FI 76, 3.

Wzgardzenie fo rm y: n. sg. wzgardzenie 1437 
Wisi nr 228 s. 86, 1453 R XLVII 351, BZ 
Gen 49, 7, XV p. post. JA XII 144; -  g. sg. 
wzgardzenia BZ II Par 28, 22, Roim 830; ~
d. sg. wzgardzeniu 1461—7 Serm 345 r; ~  ac. sg. 
wzgardzenie De mor te w. 422, M W  6 b ; ~  l. sg. 
(w) wzgardzeniu XV p. post. R XXV 181.

Z n a c ze n ie : *zlekceważenie, okazanie pogardy, 
lekceważenia, odrazy, contemptio, despicientid: 
Wsgardzenye exacerbacio 1437 Wisi nr 228 s. 86; 
Oro, ut caritas vestra magis ac magis abvndet 
in sciencia et in omni sensv, ut probetis pociora 
(Phil 1,9—10)... Ut probetis non tamen bona, 
sed pociora... et elligatis inter bona, que sunt 
meliora et viciniora saluti vestre... Et hec sunt 
paupertas, vtilitas, wszgardzenye (wydawco czyta 
błędnie wszgardzony), et asperitas, que hic 
Xhc asumsit et nos elligere docuit 1453 R XLV1I 
351; Achaz... czasu swey nodzi przisporzil 
wzgardzenya przecyw swemu panu (auxit con- 
temptum in dominum) BZ II Par 28, 22; Sed si 
hec, gl. sc. dona, tibi prodesse, posse perpenderis 
sine quauis repulsa, wszgardzena, gratenter 
accipi 1466 RRp XXII 11; Iudex autem ianuam 
assistit, sc. ad reprobandum malos, ku wszgar- 
dzenyv szlich, et introducendiun electos 1461—7 
Serm 345 r; Wszal (sc. mnich) oth wszythkych 
wszgardzenye De morte w. 422; Oddali ode 
mnye przecziwnoscz y wsgardzenie (opprobrium 
et contemptum Psal 118,22, FI i Pul: potopo) 
M W  6b; O myły boże, y czo może przydz 
kv mysly... pamyątayączemy koroną tarnovą 
mylego lesucrista ? Yedno vkazanye vzgardzenya, 
przeczyvnoscz sromoczenya Rozm830; ~  Prze- 
klyoti (pro przeklyote) gich wzgardzenye, bo gest 
ystawne, a gnyew gich, bo gest twardi (male- 
dictus furor eorum, quia pertinax, et indignatio 
eorum, quia dura) BZ Gen 49, 7; ^  ~  wzgar
dzenie (grzechów) *potępienie, odrzucenie grze
chów, detestatio, condemnatio peccatorutn (?): 
Peccatorum detestacio wszgardzenye grzechów 
albo oslabyanye XV p. post. JA XII 144;
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Assimilauit (.s c . Cristus) eam (sc . sanctam Cathc- 
rinam) Iohanni Baptiste in reprehensione, w oda- 
lenyy, pecatorum vel wzgardzenyv (leg . w wzgar
dzeniu), vel w karanyy XV p . p o s t .  R  XXV 181. 
~  C f. Wgardzenie, Wzgardzić 3., Zgardzenie.

Wzgardzie f o r m y ' ,  p ra e s . ind. 1. sg . wzgardzę 
P u l 117,7; 2. sg . wzgardzisz FI i P u l  50, 18, 
K a r tŚ w id z , B Z  Deut 23, 7, e t c .; 3. sg . wzgardzi 
FI i P u l  111, 7, S u l 32, B Z  Deut 21,18, e t c .; 1. p l. 
wzgardzimy FI 43, 7, R o zm  96; 2. p l. wzgardzicie 
XV p. p o s t . K a lu żn  287; 3. p l. wzgardzą R o zm  28; 
~  im p e r . 2. sg . wzgardź XV p . p o s t . RFIII 290; 
~  inf. wzgardzić 1462 P F  VI I ,  N a w  142, XV 

p . p o s t .  K a lu żn  291, e t c .; ~  p r a e t .  2. sg . m . wzgar
dziłeś M W  38 b; 3. sg . m . wzgardził jest 1471 
M a m K a l  69; wzgardził FI i P u l  68,38, B Z  
Num 15,31. Jud 11,17. 20, P u l  77,68. 101, 
18, e t c .; / .  wzgardziła J Par 15, 29; 2. p l. m . 
wzgardziliście XV p . p o s t. R  XXV 182; 3. p l. m . 
wzgardzili B Z  Judith 5,4. 10,12, D z ia ł  28, 
ca  1470 M a m L u b  264; ~  p lą p e r f . 3. sg . m . wzgar
dził był B Z  II Par 28, 19; ~  con d it. 3. sg . m . 
wzgardziłby S a l  31. 98; (-)by wzgardził S u l 
64. 98; -by by wzgardził S u l  93; 1. p l .  m . bychom 
wzgardzili XV e x . G IW p  29; ~  co n d it. p r a e t .  
3. sg . m . by był wzgardził B Z  Judith 11, 2; ~  
p a r t . p r a e t . a c t. wzgardziw B Z  Gen 48, 19; 
wzgardziwszy 1466 R  XXII W , ca  1470 M a m 
L u b  117, R o zm  214. 800; ~  p a r t .  p r a e t . p a ss .
n. sg . m . wzgardzony XV p . pr. S K J  I 313, 
B Z  Deut 18, 20, ca  1500 E rz  127, e tc . ; f. wzgar
dzona 1448 R  XXIV 354, 1456 Z a b U P o zn  90, 
XV p . p o s t .  G ID o m  57, e t c .; d. s g . f .  wzgardzonej 
N a w  167; ac. sg . m . wzgardzonego Gn gl. 161 b, 
XV p . p r . S K J  I 313; i. sg . m . wzgardzonym 
S u l  38; n. p l. m . wzgardzeni XV p . p o s t .  R  XXV 
180; ac. p l .  m . wzgardzone XV p . p o s t .  G l- 
P o lB  28; ~  inf. p a ss . sg . f .  być wzgardzona 
XV p . p o s t .  R  XXV 183; p l. n e titr . być wzgar
dzona 1456 Z a b U P o z n  108; ~  p ra e s . p a ss . 2. sg. 
m . -ś wzgardzon XV cx . K a lu żn  292; 3. sg . m . 
wzgardzon bywa XV in. G IK a zB  II 99.

Z n a c z e n i a : 1. 'o k a z a ć  b ra k  sza cu n k u , o d 
m ó w ić  o k a za n ia  sza cu n k u , z le k c e w a ż y ć , o k a za ć  
sw o je  o b r z y d ze n ie , w s tr ę t, co n ten m ere , d e sp ice re , 
a sp ern a ri, sp e rn ere  : b e z  k o n te k s tu  p o ls k ie g o : 
Wsgardzyly proiecistis ca  1450 P F  IV 580; 
Wzgardzicz abimere 1462 P F N  11; Abus[t]i sunt 
wsgardzywschi aut sle pozyvaly (multi bonitate... 
et honore... abusi sunt in superbiam Esth 16, 2) 
ca  1470 M a m L u b  117; Reprobauerunt zarzv- 
czyly, wszgardzyly (lapidem, quem reprobave- 
runt aedificantes, hic factus est in caput anguli 
Psal 117, 22, FI: so odrzvczyly, P u l: odrzuczyly) 
ib . 264; Wsgardzy (w a r. lu b .: odsządzy) contcm-
S ło w n ik  sta ro p o lsk i X

W ZGARDZENIE

nat tcondemnat autem iustus mortuus vivos 
impios Sap 4,16) 1471 M a m K a l  151; Nemo 
potest duobus dominis seruire, aut enim vnum 
sustinebit... et alterum contempnet wszgardzy 
(Mat 6,24, R o zm  280: bądzye... potąpyacz) 
XV p . p o s t .  R  XXV 174; O beatissima rosa 
virginum,... estne aliąuis, ąuem despicies 
wzgardzysz? ib. 183; Despicere, id est contem- 
nere vel vilipendere wsgąrdzycz ca  1500 E rz  127; 
Wsgardzycz reprobare i b .; Wsgąrdzycz renuere 
ib . ; ~  k o g o ś , co ś: W ymenu twoiem wzgardzimi 
(P u l: wzgardzemy) wstaiocze (spernemus insur- 
gentes) na nas FI 43,7; Gensze wsgardzy w to (re- 
nuens) y powyedzal B Z  Gen 48, 19; Sgynye 
z lvdv swego, bo słowo boże wsgardzil (verbum 
enim domini contempsit) B Z  Num 15,31; 
Wzgardziłeś (FI i P u l:  wzgardzal ges) wszitki 
odstampoiąncze (p r o  odstampviąncze, sprevisti 
omnes discendentes Psal 118,118) od *zan- 
dow twogich M W  38 b; Dzedzynę swoyę 
wzgardzyl (hereditatem suam sprevit, FI: wzgar
dzal) P u l 77,68; Wsgardzyczyely moya prawa 
(si spreveritis leges meas Lev 26,15, B Z :  sgardzi- 
czeli prawi minii) XV p .  p o s t .  K a lu żn  287; 
O boże, który dlya othkupyenya szwyatha 
chczyalesz szye... od Zydow wzgardzycz ib. 291; 
Vszgarcz szyweczke rzeczy! XV p . p o s t .  P F  
III 290; Vocaui et renuisistis wsgardzyliscze me 
(Prov 1, 24) XV p . p o s t .  R  XXV 182; Myły pą- 
nye,... day nąm then dar..., bychom wszgardzyly 
wszyczką szlosz<ć> XV ex . G IW p  29; Vyelye 
dzyevycz ostanye v czystoczye, yze... wzgardzą 
malzenskye loże (torum coniugalem spernentes) 
R o zm  28; Tadeus vzgardzyl wschytky rzeczy 
y skarby odmovyl (respuens cuncta recusavit) 
ib. 232; Kto mnye yzgardzy (qui spernit mc 
Jo 12, 48), nye przyymye moych slow ib. 469; ~  
Serca scruszonego..., bosze, ne wzgardzisz (cor 
contritum... non despicies) FI 50, 18, sim . P u l, 
K a r tŚ w id z ;  Aby raczył... ypadnyoną podnyescz, 
modlyaczey nye wzgardzycz N a w  142; ~  Vidit 
quendam... miserum horrendum et despectum 
ocropnego y wsgardzonego Gn gl. 161 b, sim . XV 
p . p r . S K J  I 313; Deus contempnitur, *wsgar- 
czon biuą, cum hoc, quod ipse precepit, non 
obseryatur XV in. G IK a zB  II 99; Quasi abscondi- 
tus wltus eius et despectus wsgardzony (Is 53, 3) 
XV p. p r . S K J  1313; Sexus femineus fuit despec
tus ylg. wszgardzona, g l. w ganbye były (sc. żony) 
1448 R  XXIV 354, s im . 1456 Z a b U P o z n  90; 
Pothem drygy sz nych przystąmpywky obłicznos- 
czy sąndzego, wiwodzi szą wzgardzonym (alle- 
gat se contemptum)..., ządayącz thegodla spy- 
szacz tho skazanye y othmyenycz S u l 38; Tercio, 
quia peccatum reddit hominem deo abhomina-
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618 WZGARDZIĆ WZGARDZIĆ

bilem wsgardzone {pro wsgardzonem lub wsgar- 
dzonego) XV mcd. GIWroc 76v; Pleni (sc. anni)... 
deliciis et affluencia temporalium bonorum me- 
rito deberent contemni myalaby bycz wszgardzo- 
na 1456 ZabUPozn 108; Libera eos, qui serviunt 
gentibus et contemptos, wsgardzone, et abomi- 
natos, myerzyone, respice (II Mach 1,27) 
XV p. post. GIPolB 28; Qui avertit aurem suam, 
ne audiat legem domini, oracio eius erit execra- 
bilis wzgardzona (Prov 28,9) XV p. post. 
GIDom 57; Humilis et abiecta erat (sc. saneta 
Katherina) in vestibus wzgardzona XV p. post. 
R XXV 177; Reprehensa est eorum stulticia 
wszgardzona ib. 180; Circa nos non debent 
(sc. publicani) esse infames wszgardzeny albo 
omovyony ib. ; Detestanda est corea, ma bycz 
vszgardzona..., quia corea dicitur quasi cor 
eans in perdicionem ib. 183; Bandz mi łaskawy, 
yakosz byl oney nyewyesczye wzgardzoney 
w domy Schymona thrądothawego {pro thrądo- 
wathego, Marc 14,3) Naw 167; Abominabilis 
wsgąrdzony yel brzythky ca 1500 Erz 127; 
Wsgardzony abiectus ib. ; Despectus, id est 
deorsum aspectus wsgardzony ib. ; Exosus mye- 
rzony {leg. mier-ziony), wsgardzony ib. ; Vilis 
sprosthny yel wsgardzony ib.; Ossądzon (sc. 
Jesus) yako yyloczcza czczy bozey..., vplvan 
yako yzgardzony Rozm 729; ~  Dzyekyyą
thobye, panye Yezy Kryszczye, kthorysz dlya 
odkypyenya szwyatha... od Żydów wzgardzon 
XV ex. Kałużn 292; ~  kimś, czymś: Bo wisluszal 
ybogego gospodzin y ioczczi swimi ne wzgardził 
(non despexit) FI 68, 38, sim. Pul; Ne poruszy 
se, alysz wzgardzy *naprzeyacelmy swymy 
(donec despiciat inimicos suos) FI 111,7, sim. 
Pul; Nye wsgardzisz Ydymeyskim (non abomi- 
naberis Idumaeum), bo brat twoy gest BZ 
Deut 23,7; Gensze y on slowi israhelskimy 
wzgardzi! (yerba despiciens), nye przepusczocz 
gemu przędz przes swe myedze BZ Jud 11, 20; 
Dzewka Saulowa... yzrzala krolya Dauida ska- 
czoci..., wzgardziła gym w syerczu swem 
(despexit eum in corde suo) BZ I Par 15,29; 
Ponyzil bil... pan Iudo prze Achaza..., przeto 
isze obnazil gy bil ot swe pomoczi, bo wzgardził 
bil panem (eo quod... contemptui habuisset do- 
minum) BZ II Par 28, 19; Przecz tako mymo 
wszitki gyne, gisz bidlyo na wschód sluncza, cy 
wzgardziły mno (contempserunt nos)? BZ Ju- 
dith 5, 4; Wzgardziły wamy (contemnentes yos) 
ib. 10, 12; A lyvd twoy bi bil mno nye wzgardził 
(si non contempsisset me), nye wzwyodlbich 
kopya swego przecyw gemy ib. 11,2; Fastidito 
labore, gl. sc. spreto conatu wszgardzywszy 
robotą, carnem sentis *ville torpescere 1466

R XXII 11; Adversatus wsgardzil gyest gymy 
(ecce Dayid misit nuntios de deserto, ut benedi- 
cerent domino nostro, et adyersatus est eos, 
sc. dominus I Reg 25, 14) 1471 MamKal 69; 
Nye wzgardzyl {FI: ne wzgardzal) modlytwo 
gich (non sprevit precem eorum) Pul 101, 18; 
Gospodzyn mnye pomocznyk yest a wzgardzę 
{FI: * wzgardzą) nyeprzyaczyelmy moymy (despb 
ciam inimicos meos) Pul 117, 7; Wzgardzymyly 
to {pro tą) mylosczą (si contempserimus nobi> 
hanc collatam gratiam)..., baczczye, by na nasz 
nye przyschła pomsta okropna Rozm 96; O tern, 
yako Herod yzgardzyl myłem Iesucristem (spre- 
vit... illum Luc 23, II, PF V 83: gardzyl y po- 
smewal) ib. 800, sim. ib., sim. ib. 801; Tedy 
Herod yzgardzyyschy ym y s sva yoyszką 
(sprevit... illum... cum exercitu suo Luc 23, 11) 
y począł myslycz ssam w sobye ib. 800, sim. 
ib. 214.

2. 'przez lekceważenie nie chcieć (czynić cze
goś), odmówić, aliąuid parvipendendo facere 
nolle, denegare*: absolute i bez kontekstu pol
skiego: S pylnosczą gesm pobydzyl sasyady, 
proszącz gych, aby my pomogły... zlodzeya 
pogonycz. Tedy ony wzgardzili (recusaverunt, 
Sul 39: posczygacz slodzeya othmowily szą) 
a pomoczy dacz nye chczeli Dział 28; Post 
hoc Laurencius..., ut sacrificaret ydolis, com- 
pellitur, qui cum renueret, wszgardzyl, durissime 
plumbatis ceditur XV p. post. R XXV 180; 
~  z inf.: Paknalyby była żałoba personna..., 
yako gest o dlugy,.., a... poswany wsgardzy 
alybo omyeszka stacz (si... contempserit vel 
neglexerit... parere, Dział 20: a ten to by za- 
myeschkal abo stacz nye chczal) na rokv... gemv 
sdanem Sul 32; Gdyby poszwany stacz nye dbał 
alybo wsgardzyl (si... comparere noluerit vel 
contempserit)..., oszmy skoth za wyną sądowy 
ma zaplaczycz Sul 64; Paklibi ktori krziwi... 
ku moczi prziycz bi wsgardzil (si... renuerit ad 
auctoritatem venire) Sul 93; Pakli ten isti za
stawnik rzeczonym poziczczam doszycz vczi- 
nycz przes zaplaczenye wsgardzilbi (si... sa- 
tisfacere per solutionem renuerit) Sul 98; 
Paklibi... tho iste gymyenye... pyruemu po- 
ziczczi... wroczycz nye moglbi, nye chczyal 
albo ktorimkole obiczayem wsgardzyl (si... res 
restituere non valuerit vel qualitercumque 
renuerit) ib.; Gdysz vrodzi czlowyek syna nye- 
poslusnego..., genze... karan soocz poslvchacz 
wsgardzi (qui... oboedire contempserit) 5ZDeut 
21, 18; Przeto posiał ku krolyv moabskemu 
y ten przescya dacz gym wzgardził (ipse transi- 
tum praebere contempsit) BZ Jud 11, 17; Gdy 
[kto] kogo sadownye o którą rzecz... skazą
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WZGARDZIĆ WZGLĄDNĄĆ 619

dosycz vczynycz, a ten to wzgardzy dosycz 
yczinicz (dum... sufficientem... cautionem... fa- 
cere contempserit, Sid 31: dostatecznego rąąko- 
yemstwa dacz a yczinycz wsgardzylbi) Dział 19.

3. 'napełnić pychą, superbia aliąuem ex- 
plere5 (?): Ale prorok, genze wsgardzoni (pro 
wsgardzenim ?) pogorszon soocz (qui arrogantia 
deprayatus), bodze chczecz moyicz v imyo 
me..., zabyt bodze BZ Deut 18,20.

C f Wgardzić, Wzgardzenie, Zgardzić
Wzgardzieć 1. *okazać brak szacunku, zlekce

ważyć , okazać swoje obrzydzenie, contemnere, 
detestari : Ludu czudzemu przedacz (sc. dziewki) 
nye maa moczy, aczbi wzgardzyal yo (si spreverit 
eam) BZ Ex 21,8; Wzgardzyal (war. kał.: 
wsgardzal) detestatus (cur detestatus sum disci- 
plinam? Prov 5, 12) ca 1470 MamLub 134; 
W gymyenyu twoym wzgardzemy (spernemus, 
FI: wzgardzimi) wstayącze na nas Pul 43, 7.

2. *odmówić (zrobienia czegoś), recusare, 
renuere’ : Puszcz lud moy, acz my offyeruge, 
a paklybi geszczye wzgardzyal (quod si adhuc 
renuis) a dzerszal gy, tocz ma rokoo (pro roka) 
bodzye nad twymy poimy BZ Ex 9, 2.

Wzgar-zać cf  Wzgardzać
Wzgląd f o r m y : n. sg. wzgląd 1466 R XXII 25, 

M W  91 b; ~  g. sg. względa ca 1450 P F IV 571; 
~ ac. sg. wzgląd 1466 R XXII 11, ca 1500 
Er z 127, ca 1500 GIGn 60; ~  ac. pi. względy 
1466 R XXV 139.

Z n a czen ia : 1. 'wygląd, forma : Sedile sibi 
constituebat (sc. angelus) ibi, formaque fulgurei 
terroris, gl. aspectus fulminee horribilitatis 
wszgląth straszlyyego lyskanya, erat faciei 1466 
R XXII 25; ~  'obraz, wizerunek, imago, spe- 
culum : Cum famę tue titulos deflorando de te 
perversorum oblatrat detractio, yite tue tibi pro- 
pone speculum, wszgląd, et mentem tuam inter- 
roga 1466 R XXII 11.

2. 'sposób odnoszenia się do kogoś, patrzenia, 
modus spectandP: Nyechay bandzye wzgląd moy 
na czyą, pana mego, yako wyernoscz y pylnoscz 
szlugy kozdego (Psal 122, 2) M W  91 b.

3. 'liczenie się z kimś, pamięć o kimś, respectus, 
rado5: Myecz wsglad respicere ca 1500 Erz 127.

4. 'widzenie, przywidzenie, widziadło, visum, 
ostentum : Od nepodobnego wszgląda ab illicitis 
yisionibus ca 1450 PP IV 571.

5. 'wzór, model, exemplar, quod ad imitandum 
proponituF: Collegit (sc. pictor) septem yirgines 
formosas in exemplar na wszglądi 1466 R XXV 
139; Vt habeat exemplar wzgląd ca 1500 
GIGn 60.

Wzglądacz czy Względacz 'ktoś postawiony na 
straży, czuwający, strażnik, vigij, custos*: Wsglan-

dacz (war. lub.: wglądacz) speculator (elevavit 
puer speculator oculos suos et aspexit, et ecce 
populus multus yeniebat II Reg 13,34) 1471 
Mam Kai 73. ~  Cf. Wglądacz.

(Wzglądać) Względat  fo rm y: praes. ind. 3. pi. 
wzglądają FI i Pul 10, 5, MW  80 b; ~  imper.
2. sg. względaj BZ Num 16, 15; ~  part. praes. 
act. adv. wzglądając FI i Pul Ez 7, XV med. 
Lent, BZ Gen 30, 41; ~  praet. 3. sg. m. wzglądał 
BZ Gen 24,21, ca 1470 MamLub 11; neutr. 
wzglądało FI 53,7; 3. pi. m. wzglądali są 
FI 21, 19; ~  condit. 3. pi. m. -by wzglądali 
BZ Num 16,38.

Z n a czen ie : 'patrzeć na kogoś, coś, przypa
trywać się, przyglądać się, inspicere, obserrare, 
contemplan : Oni zaprawdo wzglodali S0 (Pul: 
patrzyły) y znamonali so me (considerayerunt et 
inspexerunt me) F/21, 19; Wsczedl yest ezloyyek 
w zemy zydowskey..., oblycze mayanci yyeleb- 
ne, ktorego bi szan nany wzglandayancz mogły 
bayecz (pro boyecz) a boyancz mylowacz XV 
med. Lent’, On wzglodal na nyo (contemplabatur 
eam) tagemnye BZ Gen 24,21, sim. ca 1470 
MamLub 11; Iacob kladl proczye w zlobi przed 
oczy owczam, abi wzglodayocz na to proczye 
(in earum contemplatione) poczynali rodzycz 
plod BZ Gen 30, 41; Acz... sklepye ge w blachi 
y *przybil ge kv ołtarzu..., aby wsglodali na nye 
(ut cernant ea) BZ Num 16,38; ^  'patrzeć 
błagalnie, precando inspicere’ : Pomdleny so oczy 
mogy, wzglodaiocz na wyszo (suspicientes in 
excelsum Ts 38, 14) FI Ez 7, sim. Puk, Oczy 
szluzebnyczky thwey na pana mego wzgladayą, 
thy, boże moy, szmyluy szye nade mną M W  
80 b; ~  'patrzeć z pogardą, despicere, contemptim 
aspicere : Na neprzyaczele moie wzglodalo 
(Pul: nyenasrzalo yest) oko moie (super inimi- 
cos meos despexit oculus meus) Fl 53, 7; ~  
(o bogu, de deo) 'patrzeć łaskawie, benigne 
respicere’: Oczi iego na ubogego wzglodaio (in 
pauperem respiciunt) Fl 10, 5, sim. Puk, Nye 
wsgloday na obyato gich (ne respicias sacrificia 
eorum) BZ Num 16, 15.

Wzglądanie 'spoglądanie, zerkanie, intuitus, 
obserratio': Nutibus myganym aut wsglądanym 
(non concupiscat pulchritudinem eius, sc. mulie- 
ris. cor tuum, nec capiaris nutibus illius Prov 
6, 25) ca 1470 MamLub 135.

(Wzglądnąć) Względnąć fo rm y: praes. ind.
3. sg. wzgląd nie BZ Gen 33, 1 ; ~  imper. 2. sg. 
względni Fl i Pul 68,20. 70, 13, BZ Gen 6,7, etc.; 
1. pl. względnimy Rozm 584; ~  inf względnąć 
Naw 149; ~  praet. 3. sg. m. wzglądnął MW 59b, 
ca 1500 GIKazB I 78; ^ part. praet. act. wzgląd- 
nąw BZ Judith 9, 13.
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Znaczenia'. 1. 'spojrzeć (na coś), popatrzeć, 
intueri, aspicere : Potem lacob wsglodnye (ele- 
vans... oculos suos) y vszrzy Ezau Gen 33, 1; 
Acz bodze iot sydlem swich oczv, na myo 
wzglyodnow (capiatur laqueo oculorum suorum 
in me) BZ Judith 9, 13; Conversus Ihus inspexit, 
wszgladnąl, Petrum oculis divinitatis sue, non 
carnaiibus ca 1500 GIKazB I 78; ~  (o bogu, 
cle deo) 'popatrzeć łaskawie, benigne respicere : 
Wisluszay me, gospodne,... podług mnoszstwa 
slutowana twego wzglodny (respice, Pul\ wzglyę- 
dny) na m o! FI 68, 20, sim. FI i Pul 70, 13, BZ 
Judith 6, 15, 1471 MamKal 220. Pul 118 arg. 10;
0  Jesu Kriste,... mylosczywym okyem raczy 
wzgladnacz na mya grzeschna! Naw 149.

2. 'wziąć pod uwagę, inspicere, considerare : 
Wzglądnal na plącz y pokora malzenyszką Anny 
swyatey M W  59b; Nye vyem, przecz by pravda 
yzyteczna była, gdyby naslyadnykov ny myala... 
Przeto na thy vczynky yzgladnymy, yyz nan 
(sc. na Jesukrysta) ortel skażemy, abychmy y 
(leg. ji fgo5) ossądzyly kv symerczy Rozm 
584.

3. w błędnym rozumieniu czes. shladim 
'delebo5 jako shlćdni 'vide : Wzglodny, czlo- 
wyecze, na szvyyat a na czlowyeka (delebo... 
liominem), gegoszesm stworzył BZ Gen 6, 7.

C/~. Zglądnąć
Wzglądnienic 'spojrzenie, intuitus, respectus: 

Wsglądnyenyem szczodroby liberalitatis intuitu 
1475 /? XXV 129.

Względacz ę/! Wzglądacz
Względać cf. Wzglądać
Względnąć cf. Wzglądnąć
Wzgłobić się 'uczynić zło, ma/efacere, delictum 

committere: Wznyeszy ręczę twoye w pychy 
gich do koyncza, kyelko wzglobyl szye yest 
(FI: zglobyl se iest) nyeprzyaczyel w szwyętym 
(ąuanta malignatus est inimicus in sancto) 
Puł 73, 4. -  Cf. Zgłobić.

Wzgnać cf. Wczgnać
Wzgórę * na górze, sursum, supra, superne*: 

Czso zostanye z domu Iuda, puscy k[r]orzen 
na doi a ycziny yszitek wzgoro (faciet fructum 
sursum) BZ IV Reg 19, 30; ~  *wyżej, wcześniej, 
poprzednio, supra, prius : Iteni lyatha, dnya
1 myesczcza, yako wsgorąn (quibus supra), 
ystawilismi 5/// 104, s/w. /Z?. 103. ~  Cf Wz.

Wzgórze 'kraj górzysty, pogórze, góry, montes, 
colles, montana : Exurgens Maria abiit in mon- 
tana na wszgorze (Luc 1,39, EwZam 289: na 
góry, Rozm 52: v góry) 1453 R XXIII 298.

Wzgrozić się 'przestraszyć się% expavescere, 
timere' : Wsgrozyl syą (hw . kał. : ygrozyl, mr/- 
motrekt mikulowski: wzhrozyl sie gest) horruit

(horruit spiritus meus Dan 7, 15) oz 1470 A/am- 
Lub 238. ^ Bohemizm.

(Wzhardzać) Wzardzać 'gardzić, nie cenić, 
lekceważyć, /<?ż odtrącać, odrzucać, contemnere, 
aspernari, despicere, neglegere' : Quos deus re- 
probat wsardza XV GIWroc 106v; Ne
^wsarczala non dedignatur XV RXXI[40.

(Wzhardzenie) Wzardzenie 'okazanie pogardy, 
lekceważenia, odrazy, pogarda, contemptio, despi- 
cientia : Wsardzenye contumelia XV med. GI
Wroc 18r; Turbacio est culpabilis et illa est ire 
et contumelie *swardzena /Z?. 33 r.

(Wzhardziciel) Wzardziciel 'ten kto gardzi, 
pogardza (kimś, czymś), contemptor, qui con- 
temnit (aliąuem, aliąuidf: Wsardziczel dete- 
stator 1447 /? XXII 40, s/ra. ib.

(Wzhardzić) Wzardzić 'okazać brak szacunku, 
odmówić okazania szacunku, zlekceważyć, con
temnere, aspernari : Contemnat ma wsardzicz 
1447 R XXII 40.

Wzhuczeć 'zabrzmieć głośno, zagrzmieć, za- 
huczeć, tonare, sonare, perstreperc*: *Wzchvcz 
morze y pelnoscz gego (tonet marę et plenitudo 
eius) a wyesyelcye syo role BZ I Par 16, 32.

Wziąć, Wźwiąć, Źwiąć, Wziąć się fo rm y:  
praes. ind. L sg. wezmę FI i Pul 49, 10. 74, 2. 
115, 4, etc. ; 2. sg. weźmiesz Dek VII 2. 3, XV 
p. pr. JA XIV 506, KartŚwidz, etc. etc. ; wieźmiesz 
XV p. post. Kałużn 286; 3. sg. weźmie *7 i p w/ 
23, 5. 48, 16, 1444 PF IV 590, etc. etc.; wieźmie 
OrtMac 58, OrtOssol 15,3. 16, 1. 47,4. 48, 1.
51,4. 69,3; L pl. weźmiemy 1461—7 Serrn 
114r, M W 98a; weźmimy XV med. R XXV 153; 
weźmiem BZ Neh 5, 2. 4; weźmim Rozm 359; 
2. pł. weźmiecie BZ Ex 12,5. Lev 23,40. 
Num 14,34, etc.; wieźmiecie Błaż 322; 3. pł. 
wezmą FI i Pul 138, 19, cc 1420 R XXIV 84, 
Sul 87, etc. etc.; wiezmą OrtOssol 45, 3. 70, 3. 
79,3; wezną Rozm 440. 485; ~  praes. ind. 
z partykułą niechać, niechaj dla wyrażenia trybu 
rozkazującego 3. sg. niechać weźmie OrtMac 142, 
OrtOssol 104, 3; niechaj weźmie M W  92a, 1500 
ListTat 174; ~  imper. 2. sg. weźmi FI i Pul 34, 2, 
ca 1420 R XXIV 83, etc. etc., Rozm 80, etc.; 
wieźmi BZ Num 18, 2, XV p. post. Kałużn 286, 
XV ex. GILek 45. 46; 3. sg. weźmi FI 108, 7, 
BZ Ex 12,3. I Reg 26,22, Rozm 582. 638; 
wieźmi Sul 52; 2. pl. weźmicie Gn 182a, FI 
i Pul 80, 2, 1413—4 Msza I s. 261, sim. IV. VIII, 
etc. etc., Rozm 211, etc.; wieźmicie ca 1470 
MamLub 130; weźcie XV med. GIWroc 28 r; ~  
inf. wziąć 1387 Pozn nr 9. 10, 1395 Kościan nr 24, 
1396 ib. nr 82, etc. etc.; ~  praet. L sg. m. 
wziąłeśm 1424 Pyzdr nr 773, OrtOssol 41,2; 
wziąłem 1423 Kościan nr 1018, 1427 Pozn
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Wziąć

nr 1268, 1427 Pyzdr nr 855, etc.; -m wziąłem 
1428 Kai nr 730, 1470 ZapWarsz nr 2941, 1471 
TymProc 275, 1471 SprTNW  VIII 2,34, 1471 
ZapWarsz nr 3017. 3041; (bohemizm) wziął sem 
BZ Lev 7, 34; jeśm wziął 1402 SKJ Ul 194, 1421 
Kościan nr 909; -(e)śm wziął 1391 Pozn nr 267,
1396 ib. nr 193, 1402 ib. nr 539, etc., 1425 
RtKon nr 442; -(e)m wziął 1399 Pozn nr 367, 
1401 KsMaz I nr 63, 1402 ib. nr 228, etc. etc.; 
-m wzieł 1432 Pyzdr nr 1077; (-em) wziął BZ 
Jos 7,21; ja wziął 1395 PKKr I 242, 1416 
Pyzdr nr 468, XV RafPocz 26; / .  -m wzięłam 
1471 ZapWarsz nr 3013, 1473 ib. nr 1404; 
-śm wzięła 1399 StPPP VIII nr 8585, 1421 
Pyzdr nr 697; -(e)m wzięła 1414 Kai nr 441, 1423 
Kościan nr 977. 990, etc. etc.; ja wzięła 1452 
ZapWarsz nr 933, 1463 ib. nr 1135, 1480 ib. 
nr 1494; 2. sg. m. wziął jeś FI i Pul 67, 19, 
BZ Ex 14, 11; wziąłeś 1399 Pozn nr 367, 1420 
TPaw VII nr 1654, BZ III Reg 21,19, etc.; 
-(e)ś wziął 1437 Pyzdr nr 1154, BZ Gen 20,3. 
IV Reg 18, 20, etc.; f. -ś wzięła De mor te w. 113, 
1486 ZapWarsz nr 1581, Rozm 223; 3. sg. m. 
wziął jest FI 14, 4. 17, 19, BZ Ex 6, 23. 13, 19. 
14, 7. Jos 7, 1; jest wziął 1396 Pyzdr nr 34, 1401 
HubeSąd 148, 1406 Kai nr 154, etc., Rozm 288, 
etc.; jest źwiął 1393 Pozn nr 144; (jest) wziął 1415 
Pyzdr nr 434; wziął 1388 Pozn nr 42. 46. 48, 
1389 ib. nr 76, etc. etc.; źwiął 1391 Pozn 
nr 115, 1393 ib. nr 144, 1398 Pyzdr nr 55, etc., 
1418 Kościan nr 698. 717; wzieł 1425 Zab 538; 
źwziął 1416 Kościan nr 569; wziąn 1420 TPaw 
VII nr 1829; f. wzięła jest 1432 Pozn nr 1545; 
wzięła 1391 Pozn nr 271, 1393 ib. nr 141. 173,
1397 ib. nr 337, etc. etc.; źwięła 1398 Kościan 
nr 35. 36, 1419 ib. nr 737, 1421 Pyzdr nr 966; 
wźwięła 1484 ZapWarsz nr 1555; neutr. wzięło 
Blaż 320, BZ Tob 4, 14, M W  73b, Rozm 90;
l. du. m. wa wzięła 1474 ZapWarsz nr 1433; 
3. du. m. wzięłasta BZ Gen 34,26; 1. pl. m. 
-(e)smy wzięli 1443 Pozn nr 1612, BZ Gen 48, 22, 
Rozm 360. 763; 2. pl. m. -(e)ście wzięli 1449 
R XXV 165, Rozm 308. 361; 3. pl. wzięły 1420 
Kościan nr 810; m. wzięli są FI 16, 13, ca 1420 
R XXIV 83, 1434 Pozn nr 1573, etc., BZ Jos 7,11; 
są wzięli 1416 BiblWarsz 1857 II 797, 1418 
Kościan nr 671, 1420 Kai nr 792; wzięli 1406 
Kościan nr 314, 1407 RtGn nr 170, 1410 Kai 
nr 307, etc. etc.; źwięli 1471 GórsJaz 282;
m. a. neutr. wzięli a. wzięły Rozm 764; / .  wzięły 
Rozm 487; ~  plcjperf. L sg. m. -m wziąłem był 
1499 ZapWarsz nr 1859;/. -m była wzięła 1432 
Kościan nr 1437; 3. sg. m. jest wziął był Gn 179 b. 
184a; wziął był BZ Neh 6, 13, Dział 35; był 
wziął 1416 Pyzdr nr 459, 1418 Pozn nr 964, 1427

ib. nr 1241, etc., Rozm 113, ctc.; 3. pl. m. byli 
wzięli BZ Ex 12, 39. I Reg 21, 6. IV Reg 18, 36, 
Rozm 178; wzięli by Dział 13; ~  condit. I. sg. m. 
wziąłbych Rozm 490; (-)bych wziął 1402 SKJ 
III 194, 1421 Kościan nr 909, 1423 ib. nr 1009, 
etc., Rozm 409; / .  -bych wzięła 1417 KsMaz I 
nr 2756, 1421 Kościan nr 880, 1423 ib. nr 990;
2. sg. m. (-)by wziął BZ Deut 24, 19. Tob 4, 22. 
5, 4, Pul 36, 36, Rozm 33; 3. sg. m. wziąłby 1414 
Kai nr 443, Sul 89; -by wziąłby Dział 41; 
(-)by wziął 1396 Pyzdr nr 29, 1397 Pozn nr 332, 
1404 ib. nr 576, etc. etc.; (-by) wziął BZ Deut 
24, 7; f. (-)by wzięła 1428 Kał nr 721, BZ I li 
Reg 14, 5, Ort Mac 133, etc.; 7. pl. m. bychom 
wzięli 1443 Pozn nr 1612; 2. pl. m. -byście 
wzięli 1435 GIKazB II 51 ; 3. pl. m. -by wzięli 1418 
Kościan nr 671, Sul 53, BZ Jud 21,22, etc.; 
~  part. pract. act. wziąw 1420 Kościan nr 783, 
1424 Msza III s. 57, sini. IV. VI. XIV, 1424 
TPaw VII nr 3615, ctc. etc., Rozm 122; wziąwszy 
1398 StPPP VIII nr 7702, 1405 HubeZb 106, 
1413—4 Msza I s. 261, sim. VII. VIII, ctc. ctc.; 
źwiąwszy Rozm 117; wźwiąwszy XV med. 
R XXV 154, Rozm 12. 48. 124. 172. 710; -  part. 
praet. pass. n. sg. m. wzięt 1387 Pozn nr 15, 1391 
ib. nr 292, 1400 ib. nr 447, etc.; wzięty Pul 
98 arg.; / .  wzięta 1400 Pozn nr 487, 1436 Zap
Warsz nr 478, Sul 19, etc.; neutr. wzięto 1391 
Pozn nr 287, 1400 ib. nr 450, 1401 Kościan 
nr 170, etc.; źwięto 1393 Pozn nr 135; g. sg. m. 
wziętego 1471 MamKal 176; neutr. wziętego 
Sul 50; ac. sg. m. wzięty Sul 16; / .  wziętą 
Sul 1. 10. 16, etc.; neutr. wzięte Sul 46; neutr. 
a. ac. p l.f. wzięte Sul 31, Dział 19; /. sg. m. (na) 
wziętem 1474 AG Z  XVIII 89; / .  (o) wziętej 
Sul 50; g. du. m. wziętu 1456 ZapWarsz nr 1048;
n. pl. m. wzięci Dział 32, ca 1470 MamLub 159; 
wzięty 1415 Pozn nr 705, 1419 Pyzdr nr 582, 
1428 Kai nr 1043; wzięte Dział 18, 1471 Mam
Kal 159; f. wzięty 1406 Pozn nr 585; g. pl. m. 
wziętych 1491 ZapWarsz nr 1653; neutr. wzię
tych Sul 46; ac. pl. m. wzięte Sul 46. 49. 55, 
etc.; ~  inf. pass. sg. m. być wzięt Dział 33; 
neutr. być wzięto Dział 15; pl. f. wzięte być 
Sul 34; ~  praes. pass. I. sg. m. wzięt jeśm 
FI i Pul 108, 22; 3. sg. f. jest wzięta 1415 Kai 
nr 488, XV med. SKJ V 282, BZ Gen 2, 23, 
XV p. post. R XXV 265; neutr. bywa wzięto XV 
med. PFV  73; ~  fut. pass. 3. sg. m. będzie wzięt 
Ort Mac 62, OrtOssol 50, 3, Dział 9, ca 1470 
MamLub 143; / .  wzięta będzie Dział 41; będzie 
wźwięta Rozm 485; neulr. wzięto będzie BZ 
Num 35, 8. Jer 29, 22; będzie wzięto Rozm 336;
3. pl. m. wzięci będą FI i Pul 57, 8; wzięty będą 
Sul 49; będą wzięci BZ IV Reg 20, 18; będą
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wzięty Dział 41; ~  ptaet. pass. 3. sg. m. był wzięt 
BZ Tob 12,21, Rozm 244; byl wzięty XV ex. 
PF IV 750; / .  była wzięta Sul 30; ~  condit. 
pass. 3. sg. f. byłaby wzięta Sul 61; mutr. 
by wzięto 1407 Kościan nr 360; (-by) wzięto 
BZ Ex 22, 10; 3. pl. m. -by wzięty Rozm 633.

Układ znaczeń

1. 9ująć, uchwycić (przede wszystkim rę
koma), złapać, tez nabrać, capere, acci- 
pere, recipere, assumere, sumere (prae-
cipue manibus) ' .....................................624
~  (o broni, de armis) 'chwycić na znak 
gotowości do walki, capere' ; ~  (o pły
nach, de liąuoribus) 'zaczerpnąć, su
mere, haurire'; ~  (o pokarmach,
napojach, lekarstwach, de cibis, potio- 
nibus, medicamentis) 'zjeść, spożyć, 
sumere, comedere'.

2. * umieścić, położyć, ponere, imponere 625 
~  wziąć (na się) (o odzieniu, de 
yestibus) ' ubrać się, odziać się, assu
mere, sibi induere'.

3. 'zabrać skądś, unieść, zabrać z sobą 
(w drogę, w podróż), tollere, auferre,
sibi sumere' .........................................625
~  wziąć kogoś na stronę *odprowadzić 
kogoś na bok, gdzie można rozmawiać 
bez świadków, aliąuem sevocare'; ~
*usunąć, amovere, tollere*; ~  *pożyczyć 
(od kogoś), mutuari, mutuum acci- 
pere ; ~  wziąć na dług; ~  wziąć (na 
pieniądze) 'kupić, emere, pretio dato 
comparare'; ~  'uwolnić z niewoli, cap- 
timm liberare'; ~  wziąć (ciało) 'wcie
lić się, incarnari, corpus hominis assu
mere' ; ~  czyjeś ciało na się wziąć 
'przyjąć (do czasu) czyjąś postać, 
alicuius corpus ad tempus assumere';
~  (podmiotem zwykle bóg) w niebo 
wziąć, wziąć w niebiosa, do raju, do 
krolewstwa niebieskiego wziąć 'zabrać 
po śmierci czyjąś duszę (wyjątkowo 
ciało) do nieba, animam (interdum 
corpus) mor tui in caelum assumere'',
~  (ze świata) być wziętym, być wzię
tym ze świata 'umrzeć, mori, obire';
~  wziąć duszę (czyjąś) 'odebrać komuś 
życie, aliąuem vita privare'; ~  od oczu 
wziąć 'usunąć z pola widzenia, ab ali
cuius conspectu amovere\

4. 'pozbawić kogoś czegoś, zdobyć na 
kimś, zabrać, posiąść (legalnie lub 
nielegalnie), aliąuem aliąua re privare,

fraudare, alicui aliąuid auferre (lege
vel contra le g e m f ......................................627
A. (o dobrach ruchomych, de bo- 

nis mobilibus) 'zabrać bezprawnie 
ukraść, zrabować, vi auferre, fur ar i' 627
a. bez dodatkowych określeń w ję 

zyku p o lsk im ..................................627
b. z określeniami nazywającymi to,

co za b ra n o ......................................621
c. z określeniami nazywającymi

osobę, której zabrano coś. . . 628
d. z określeniami nazywającymi

miejsce, skąd zabrano . . . .  629
e. z określeniami nazywającymi

sposób zabran ia ..............................629
B. (o dobrach nieruchomych, de bonis

immobilibus) 'zagarnąć, zdobyć, 
opanować, posiąść (zwykle bezpraw
nie), occupare, possidendum capere 
(praecipue v if  ..................................630

C. 'zająć w szkodzie na zastaw, na za
bezpieczenie pretensji, roszczeń, 
pecus alienum in agro suo deprehen- 
sum in stabulum suum pignoris loco 
im pellere'.........................................630

D. 'pobrać, ściągnąć opłatę, karę, na
leżność, odszkodowanie itp., wyeg
zekwować, colligere, exigere pecu- 
niam, multam, recompensam . . .  631
~  z określeniami wskazującymi 
osobę, od której pobrano opłatę itp. ;
~  z określeniami wskazującymi 

podstawę, powód pobrania opłaty 
itp.; ~  o procentach od pożyczki, 
od należności.

5. (o ludziach, de hominibus) 'pojmać, 
wziąć w niewolę, do więzienia, zatrzy
mać, uprowadzić, capere, comprehen- 
dere, in captmtatem ducere, in \inculum
conicere, abducere' ................................ 632
~  o pannie poślubionej wbrew woli 
rodziców, porwanej w celu poślubienia 
wbrew woli rodziców; ~  'zatrzymać
w szkodzie, furem deprehendere'; ~  na 
prawo wziąć 'doprowadzić do sądu, ad 
iudicem ducere'; ~  wziąć w ręce 'por
wać, auferre, rapere'; ~  przenośnie 
'usunąć, zabrać na stracenie, auferre, 
perimendum capere'.

6. *odzyskać, odebrać swoją własność, res
suas recuperare, recipere' .................... 633
~  'odebrać dług, aes alienum recipere, 
exigere'.

7. 'otrzymać, dostać, uzyskać, osiągnąć, 
objąć w posiadanie, w użytkowanie,
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przyjąć, accipere, asswnere, recipere, 
percipere'.................................................634
a. z rzeczownikami konkretnymi. . . 634

~  'otrzymać tytułem posagu lub 
wiana, przyjąć jako posag lub wiano,

vel dotalicii nomine accipere' ;
~ 'odziedziczyć, przejąć w spadku, 
hereditate accipere'; ~  o dziedzicze
niu przez matkę majątku po dzie
ciach; ~  *przyjąć (coś należnego 
lub darowanego), (aliąuid debitum 
\el donatum) accipere' ; ~  miestce 
wziąć *znaleźć się, stanąć na wyzna
czonym miejscu, loco certo consi- 
stere'.b. z rzeczownikami abstrakcyjnymi. . 635
~  'otrzymać nagrodę za swe zasługi
lub karę za przewinienia, recipere 
mercedem pro meritis vel poenam 
pro delictis'; ~  policzek wziąć *zo
stać uderzonym w twarz, alapa affici, 
percuti'; ~  wziąć radę, radę wziąć 
*poradzić się, też naradzić się, eon- 
silium capere, consulere'; ~  wziąć 
ranę 'zostać zranionym, ndnere 
affici'', ~  wziąć szkodę 'ponieść 
stratę, iacturam, detrimentum acci
pere'.

8. 'posłużyć się czymś, użyć czegoś, zasto
sować coś, assumere, adhibere' . . . 636
~  wziąć liczbę 'policzyć, computare, 
numerare'; ~  pomstę wziąć na, w kimś
'wziąć na kimś odwet, wymierzyć komuś 
karę se ab aliąuo rindicare, poenas pro 
se capere'.

9. 'uznać, zgodzić się, nie odrzucić, nonrei- 
cere, concedere, sinere, pati, agnoscere' 636 
~  wziąć opiekadlnika, wziąć kogoś
za opiekaldnika, opiekaldnikiem 
'obrać kogoś za swojego prawnego opie
kuna, ustanowić kogoś swoim praw
nym opiekunem, aliąuem tutorem sibi 
assumere'; ~  wziąć za syna 'uznać za 
syna, zaadoptować, aliąuem adoptare, 
filium sibi asciscere'; ~  wziąć obyczaj, 
w obyczaj, obyczaj wziąć 'nabrać przy
zwyczajenia, consuescere, solere'; ~  
wziąć rękojemstwo, rękojmię, rękojem- 
stwo wziąć 'przyjąć czyjeś zabezpiecze
nie zobowiązania, porękę, jideiussio- 
nem recipere5; ~  coś wziąć na ręko
jemstwo 'przyjąć coś jako zastaw, ali
ąuid pignoris loco capere'.

10. 'uczynić towarzyszem, współuczestni
kiem jakiegoś działania, dopuścić do

towarzystwa, do współudziału w czymś, 
aliąuem comitem sibi assumere'. . . 637
~  'przybrać sobie kogoś do pomocy, 
na urzędowego świadka, aliąuem sibi 
adiutorem, testem assumere'', ~  'wy
brać, wywyższyć, eligere, extollere'; ~
'pojąć za żonę, poślubić, uxorem ducere, 
nubere*; ~  męża wziąć 'wyjść za
mąż, mar i tum ducere'.

11. 'przyjąć na siebie odpowiedzialność za 
kogoś, coś, periculum alicuius rei prae-
s t a r e ' ..................................................... 638
~  ku czci wziąć 'poręczyć swoją czcią,

fidem alicui dare'; ~  k(u) duszy
wziąć *przyjąć na swoje sumienie, 
złożyć przysięgę, aliąuid in se recipe
re, iurare \ ~  wziąć kogoś w opie
kę, opiekanie, na pieczą 'podjąć 
się opieki nad kimś, in curam, tutelam 
recipere aliąuem\

12. 'przyjąć do siebie, udzielić gościny,
excipere, recipere hospitem ..................... 638

13. 'obronić, udzielić obrony, pomocy,
opieki, defendere, tueri' ......................... 638

14. ( o urzędzie, godności, de honore, digni- 
tatę) 'objąć, accipere, asseąm . . . 638

15. 'zaopatrzyć się w coś, skorzystać z cze
goś jako zasobu, aliąuid suniere ex 
alicuius rei copia' ......................................638
~  wziąć (z) czegoś (dowód, naukę) 
'wyciągnąć z czegoś wniosek, pouczenie, 
praeceptum, conclusionem ex aliąua 
re capere'.

16. 'pomieścić w sobie, capere, continere
in s e ' .......................................................... 639

17. oznacza przystąpienie do jakiejś akcji,
gotowość do działania ( ? ) .......................639

18. użycia specjalne..........................................639
wziąć czas 'wyznaczyć termin, tempus 
certum constituere' ; ~  koniec wziąć 
'przestać istnieć, jinem habere'; ~  
wziąć liczbę 'zdać rachunki, rozliczenie 
z dochodów i wydatków, rationem redi- 
tuum et expensarum reddere'; ~  od 
czegoś wziąć początek 'zacząć się od 
czegoś, pochodzić od czegoś, initium 
sumere, incipere'; ~  przekorzyznę
wziąć 'ubliżyć, zelżyć, opprobrio, con- 
tumelia afficere'; ~  ręce na kogoś 
wziąć 'uderzyć kogoś, zranić, aliąuem 
percutere, ndnerare' (?)', ~  wziąć 
(rok) na kogoś 'pozwać kogoś na okre
ślony termin, aliąuem ad certum ąuen- 
dam diem in ius vocare'; ~  słowo tesnie 
wziąć 'z żalem przyjąć żądanie, verba

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



624 WZIĄĆ WZIĄĆ

alicuius moleste accipere* ; ~  zajem 
wziąć fpożyczyć, mutuum accipere ;
~  wziąć na pamięć *zapamiętać, we- 
minisci, memoria t e n e r e ~  wziąć na 
rozmyślenie 'odłożyć decyzję do rozwa
żenia, sententiam suam amplius dęli- 
bcrandam dijferre*; ~  wziąć na ska
zanie 'zć/tfć wyrok sądu, iudicis
sententiae futurae assentin (?); ~  
wziąć na spytanie 'zwrócić się do wyż
szej instancji o opinię, superiores 
iudices consulere5; ~  wziąć po westczy 
'zwrócić się do sędziego o poświadczenie 
w sprawie uprzednio przez niego sądzo
nej, ć/ć/ iudicem appellare, ut de re a se 
iudicata testimonium det*; ~  wziąć 
w prozność T/żyć /ra darmo, zmarno
wać, seąui, vana, mania, futtilia
cup er e, desiderare, appetere.

19. 'rozpocząć coś, aliąuid incipere*. . . 639
~  wziąć się za roś ezabrać się do cze
goś, ad aliąuid accedere, actionem 
aliąuam suscipere\

20. wziąć się *pojawić się, apparere, ad-
esse* ..................................................... 639
~  'począć się, powstać, oriri, or i ginem 
sumere*.

21. wziąć się o coś eM/qć 57 £ z# czymś, stanąć 
w obronie czegoś, aliąuid ( iniuriam,
fidem) defendere, .................... 640

22. wziąć się 'odwołać się do sądu (zwłasz
cza do wyższej instancji sądowej), ad 
iudices (praecipue superiores) appel
lare* ......................................................... 640

23. wziąć się w roi 1 objąć coś w posiada
nie, aliąuid vi occupare* . . . .  640

Z n a c ze n ia : 1. bv/ąć, uchwycić (przede wszyst
kim rękoma), złapać, też nabrać, capere, tfcc/- 
/w e , recipere, assumere, sumere (praecipue ma- 
nibus)*: (Kyelych)... poszegnal, (roszdal) szwo- 
lenykom swoim rzekącz: Weszmycze (Msza III. 
VI: przymicze, VII: byerzcye) a pygcze (accipite 
et bibite) 1413—4 Myzr/ I s. 261, j//«. VIII, 
Rozm 529, 5/«z. 1413—4 M.vza I s. 261,
IV. VIII, Ttozw 542; Tedy s tego pokolyenya 
vyelye mesczysn y młodych y starych przyslo, 
każdy noschącz laską v rąkv... y podały ye 
byskvpovy, a on vzyąl y naznamyenoval każdego 
(qui receptas singulas signis consignavit) 7?ozm 
30; ~  czegoś: Wszowszy tego owocza (tulit de 
fructu illius) y sznye (yc. żona) Gen 3, 6, 
■sz/w. z6. I Reg 28, 24; Tako wstaw Abraham... 
a wzol chleba (tollens panem)... y wloszyl gey 
na pleczi Z?Z Gen 21, 14, /̂/zz. zfe. 21,27; Wesz- 
myczye pełni rocze popyola s komyna (tollite

plenas manus cineris de camino) a *rosypye gy 
Moyszesz 5Z Ex 9, 8; A wszowszy popyola 
s komyna (tulerunt cinerem de camino) y stalasta 
przed ffaraonem zfe. 9, 10; Weszmyesz byely 
(accipies... similam) a warzisz (leg. uwarzysz) 
z nyey dwanascze chlebów BZ Lev 24. 5; ~  coś: 
Accipe caucionem tuam weszmi przepysz thwoy 
(Luc 16, 6) ca 1420 R XXTV 84, sim. Rozm 389; 
Wszowszy lyszczye (consuerunt folia) fikowe 
yczynylasta sobye wyenyky BZ Gen 3, 7, sim. 
ib. Ex 17, 12, etc.; Tedi weszmye drwa (tulit... 
ligna) ku przebitku y wswyoze na Ysaaka BZ 
Gen 22, 6, sim. ib. 28, 11. 31,45; Węszmy proot 
swoy (tolle virgam tuam) a porzucz gy na 
szemyo BZ Ex 7,9, sim. ib. 7,19. 14,16. 
Num 16, 46, etc. etc.; Wszyow mazanye oleyne 
(tulit et unctionis oleum), gymsze smasze stan 
BZ Lev 8, 10, sim. ib. 8, 30. I Reg 16, 13. 23, etc.; 
Przetos gdysz Iozve w noci powstał, wzyoli so 
kapłani *skrzinya bożo (tulerunt... arcam) BZ 
Jos 6, 12; Wyeszmy loy czelanczy a moszk 
sz wylczego gnatha..., sluczy-sz poszpolu XV 
ex. GILek 45, sim. ib. 46; lako to yzryaly dzye- 
czy..., yezmą syoye yyadra (receperunt urceos) 
y naczyrpaly ye yody Rozm 124; Vstan, vezmy 
tvoye loże (tolle grabatum tuum Jo 5,8), 
chodzys! ib. 257, sim. ib. 293; Vzyyayschy rące 
mylego Iesucrista y zyyazaly y(e) opak na 
*grzyebyeth ib. 710; ~  kogoś, coś w rękę, 
w ręce: (Thakyesz gdysz) wyeczerzano, wszyaw- 
szy (Msza III. IV. VI. XIV: wsząw) <y then) 
czysty szwathly (kyelych w swathe) *wyelebnye 
raczę swoye (accipiens et hunc praeclarum 
calicem in... manus suas) 1413—4 Msza I s. 261, 
sim. VII. VIII; Proot... weszmyesz w roko swo 
(yirgam... tolles in manu tua) BZ Ex 7, 15, 
sim. ib. 1 Reg 16,2; leslysz syn boszy, spvszcz 
szya na doi, bo pysano yest, ysze angyolom 
syoym przykazał o thobye a w raczę yesmą 
czyebye (in manibus tollent te Mat 4, 6), aby 
nye obraszyl o kamyen nogy thyogyey Ew- 
Zam 300; ~  kogoś, coś za coś: Gdisz to odmo- 
wyl 6sr. anjoł), wszol gi (,sc. Lota) za roko 
(apprehenderunt manum eius)... y wiv/yodl ge 
BZ Gen 19, 16; Alye wżdy lesus yzyavschy 
drzeuo za konyecz (unum finem ligni capiens) 
a za drugy konyecz parobek y przyczyagnąly 
onych drzew Rozm 128; ~  ^ (o broni, de armis) 
'chwycić na znak gotowości do walki, capere5: 
Sodzy, gospodne, wadzocze mne, wiboiuy 
boiuiocze mne, wezmi bron (apprehende arma) 
y sczit y wstań na pomocz mne FI 34, 2, sim. Pul; 
Weźmy zbroio (sumę arma), wnydzisz w boy BZ 
III Reg 22, 30, sim. Rozm 637; Vschelky, który 
vezmye myecz (qui acceperint gladium Mat

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



26, 52), czvsch kv pusczenyy (pro pomsczenyy) 
krzyydy yemv yczynyoney, od myecza zgynye 
Rozm 637, sim. ib. ; ~  (o płynach, de liąuoribus) 
*zaczerpnąć, sumere, haurire’ : Wszwawszy n[y]a 
palecz pokropy vncto digito asperget (Lev 4, 17) 
XV wet/. 7? XXV 154; Wszowszy gego (sc. ko- 
ziełka) krew (sument de sanguine eius) y po- 
mazeczye na oba podwoya BZ Ex 12, 7; Wesz- 
mye kapłan krwye na palecz swoy (tollet... de 
sanguine in digito suo) a dothknye gym rogu 
ołtarza BZ Lev 4, 30; Weszmye kapłan krew 
gey palczem swim (sumet... de sanguine eius 
digito suo) ib. 4, 34; Wzyąwszy wody (accepta 
aqua Mat 27, 24) y umywał (sc. Piłat) szwe rącze 
XV p. post. RozmPam 476; Napelnyce sądy 
vodą..., czerpayczye nynye a nyesczye szyrczoyy. 
I wszyaly (et tulerunt Jo 2, 8) EwZam 303; 
~  (o pokarmach, napojach, lekarstwach, de cibis, 
potionibus, medicamentis) * zjeść, spożyć, sumere, 
comedere' : Przystąpyla (sc. Maryja) kv olta- 
rzovy bozemv y vzyala yodą pyczya bożego 
vkvsywschy (bibit aquam potationis) Pczw 
60; Bo czokołyye yzyal (sc. Jesus) podłvg 
czyała, to wschytko v nym gorączosczyą było 
skarmyono ib. 75; Yako kto wzyal (prc wzyav) 
peyne lyekarstwo (accepta efficaci medicina), 
baczye yzdroyyon ib. 189; Tegodlya <gdy> 
ludasch yest vzyąl kąsz chleba rozmoczonego 
(cum... accepisset ilłe buccellam Jo 13, 30) 
ib. 553.

2. * umieścić, położyć, ponere, imponere':
Węszmy na swo roko dzesyocz chlebów (tolle... 
in manu tua decem panes) BZ III Reg 14,3; 
Wszoły sinowye Leui skrzinyo boszo... na 
ramyona swa na szerdzach (tulerunt... arcam 
dei... umeris suis in yectibus) BZ I Par 15, 15; 
Wzow ge (sc. martwe ciało) na syo (tollens illud) 
nyosl (sc. Tobijasz) do domv swego BZ Tob 2, 4; 
On vszyąl go (sc. Jesusa) na lokczye svogye 
(accepit eum in ulnas suas Luc 2, 28, Rozm 78: 
yzyal... w syoye rącze) EwZam 294; Tedy on 
vzvyawschy vegla y łono svey suknye, ponyosl 
Rozm 124; Wzyayschy y (leg. ji, sc. człowieka 
rannego) na sye kluszye (imponens illum in 
iumentum suum Luc 10, 34) y przy nyosl y 
(leg. ji 'go’) do gosczyncza ib. 332; ~  wziąć (na 
się) (o odzieniu, de vestibus) *ubrać się, odziać się, 
assumere, sibi induere : Tedi Saul... wszow na 
syo gyne rucho (yestitus est aliis vestimentis) 
y szedł BZ I Reg 28, 8; Wszowszi na syo odzenya 
swa *boiowa (assumentes arma sua bellica) 
y obsadziły woskoscy dróg myedzi goramy BZ 
Judith 7, 5; Czczyenye o tern, yako myły Cri- 
stus... yzyąl sye odzyenye na szyą. A gdyż yest 
myły Iesus ymyl nogy ych, yzyąl szye odzyenye
S łow n ik  sta ro p o lsk i X

WZIĄĆ

(accepit yestimenta sua Jo 13, 12), począł ym 
moyycz Rozm 538; ~  przenośnie: Sunt are 
yestes sancti, quas induit, gl. assumpsit wszyal, 
ałti liberator celi XV p. post. PFIII 288; Vezmy- 
czye yarzmo moye na vasz (tollite iugum meum 
super vos Mat 11, 29) a yczczye szye ode mnye 
Rozm 323.

3. 'zabrać skądś, unieść, zabrać z sobą 
(w drogę, w podróż) , tollere, auferre, sibi su
mere' : Jacom ya niczs wyancze drew nye brał 
gedno to, czssom cupil a wlodarzs my otpusczyl 
wzącz 1425 Kościan nr 1120; Jakom suknye nye 
szyąl sz mlinarky..., alem ya nalasl, ana ('a ona’) 
leszy w sdroyą, a tham(em) wsząl y yydal na 
panske skazanye 1434 Pozn nr 1572; Oto myecz 
Golyata... a chceszly ten wszocz, węszmy 
(si istum yis tollere, tolle) BZ I Reg 21,9; 
Si ergo de hac arbore (sc. nostrae redemptionis) 
ramos auferimus, yesmemi, et nobis inseri- 
mus,... reuirescimus 1461—7 Serm 114r; Vez- 
mye (war. lub.: wschopy) tollet (yentilabis eos, 
sc. colles, et yentus tollet, et turbo disperget 
eos Is 41, 16) 1471 Mam Kai 197; ~  czegoś: 
Tedi Abimelech wezmye owyecz (tulit... oves)... 
y dal Abrahamowy BZ Gen 20, 14; Wzowszi 
owoczow (sumentes de fructibus) zemye tey... 
y przinyesli k nim BZ Deut 1, 25; ~  kogoś, coś: 
Węszmy syna (tolle filium) swego gedzynego 
Isaaka,... gydzisz do] zemye wydzenya a tamo 
gy obyetuy BZ Gen 22,2, sim. ib. 19, 15, 
EwZam 295, Rozm 80; Snacz nye bilo gest 
grobow w Egipczye, przeto wszool gesz nasz 
(tulisti nos), abichom zmarły na puszczy BZ 
Ex 14,11; A syodmego lyata posiał loyada 
a wszow setnyky (assumens centuriones)... 
y wwyodl ge k sobye BZ IV Reg 11,4, sim. 
ib. 11, 19; Tedi lozabeth... wzowszi Ioasa (tulit 
Ioas)... y skrila gy... w komorze poscyelney 
BZ II Par 22, 11, sim. ib. IV Reg 14, 21. 23, 30. 
II Par 36, 1, etc.; Gdyschby nye chczyal Davida 
poslacz, nyechay poslye kthorego raczy gynego 
dobrego czlovyeka k nam a wezmye thesch 
Dowlyeteka 1500 ListTat 174; Iozeph... zvyaw- 
schy Mary a dzyevyczą z dzyeczyątkyem (sumens 
puerum) y poschedl w swą zyemyą Rozm 117; 
Ivdasch yest vzyąl yoyszką (cum accepisset 
cohortem Jo 18,3)... Tez ludasch vzyal slugy 
byskupye... y przyszedł thu ib. 614; ~  Jako 
czszo Andrzey wszol weprza, tho swsol swego 
prawego, ale ne Micolayewego 1416 Kościan 
nr 569; Weszmye gy (sc. barana) y offyeruge 
bogu (quem assumens obtulit holocaustum) BZ 
Gen 22, 13; Weszmyeczye koszelka (tolletis et 
haedum) a bodzyeczye gy chowacz BZ Ex 12, 5; 
Gydzyczye, weszmyczye dobidczyo (tollentes
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animal)... a offyeruyczye przesznycze ib. 12, 21, 
sitn. ib. 12, 32. Lev 9,3; ~  Ezh Kathussza 
wzanwsszi swe, czso myala y przinosla, s tym 
szła za wtori mansz 1398 StPPP VIII nr 7702; 
Vesmiczesz vy tho slotho... a sprzedagcesz vy ge 
Gn 182a; Jaco czsso dzatky panye Marcussewe 
ssekly y wsząly trawą, to czyniły na prawem na 
swem 1420 Kościan nr 810; Ysze Jan sz Myco- 
layem nye myal gynnego rzodu, nyszly wszyol 
kon za kon 1421 Pyzdr nr 969; Ma... stany 
sz drew czynycz narąbyonych abo wsząthich 
w leszyech (de lignis... incisis et receptis) Sal 46; 
Ne weszmyesz thych kssok, alysz my trzy wyer- 
dunky dassz XVp.pr.JA  XIV 506; Wszool gest 
(sc. farao) szeszczsed wozow (tulit sescentos 
currus) wibornich, czsosz w Egipczye... bilo BZ 
Ex 14, 7; Gdisz sesznesz nasenye na twem polv 
a zapomnyaw snop ostavisz, nye wroczysz syo, 
aby gy wzol (ut tollas illum) BZ Deut 24, 19; 
Owa tocz kopye krolyowo, przidzi geden 
s sług..., wezmysz ge (tollat eam) BZ I Reg 
26,22; Tedy then masz... wsząwszy pyenadze 
(recepta pecunia) thy... y tesz szwoge pyenadze 
y szmvrowal then szgorzaly dom OrtOssol 27, 4, 
sim. OrtMac 24; Ale gdzekoly kląthwa pa- 
pyesska bądze dana,... chczemy, aby wsyąwszy 
gey kopyą przykazanye rzadnye... zachowano 
Dział 6; Swyąthe czyalo pochowayczye a do 
grobu gye donyesczye... Apostoly czyalo wszyąly 
ca 1500 Pieśni Wlad 176; Vezmyczye (EwZa/n 
304, Rożni 449: yynyesczye) to odtąd (auferte 
ista hinc Jo 2, 16) Rozm 211; Bo yvz kto ma 
myech, vezmy y tobola (tollat... peram Luc 
22, 36) ib. 582, sini. ib. 638; ~  sobie: Jaco mo 
Jan posslal do Wancencza, abi mu dwoye coni 
przeprawił przes przewosz a ssoby(e) trzedze 
(leg. trzecie) wsszol 1411 Pozn nr 678; Byale 
(sc. jagnięta) sobye weszmyesz (alba... accipies) 
BZ Gen 31,8; Weszmyecze sobye... owocze 
s drzewa (sumetis... fructus arboris) prze- 
krasnego BZ Lev 23,40; ~  z sobą: Wszistek 
dobitek czysti wezmyesz s sobo (tolle) BZ 
Gen 7,2; Wszool gest Moyszesz koszczy loze- 
fowissoboo(tulit... ossa... secum) 5ZEx 13, 19; 
Sceptrvm otcza twego w'yeszmi s sobo (scep- 
trum... sumę tecum) BZ Num 18,2; Spyekl 
(sc. Tobijasz) myoso tey ribi..., abi s sobo na 
drogo wzol (secum tulerunt in via) BZ Tob 6, 6; 
David wezmye s sobą od naschey strony w po- 
selsthwye Dowlyeteka 1500 ListTat 174, sim. 
Rozm 300; Zvolyenyczy yego zapomnyely 
vzyącz chleba s sobą (panes accipere Mat 16, 5) 
Rozm 360; Wzyavschy lampy nye vzyąly 
(sc. dziewice) oleyv sobą (leg. z sobą, acceptis 
lampadibus non sumpserunt oleum secum

Mat 25, 3) ib. 487; ~  wziąć kogoś na stronę 
*odprowadzić kogoś na bok, gdzie można rozma
wiać bez świadków, aliąuem serocare' : Wszyaw- 
schy (leg. wziąwszy ji, sc. Jesusa) svyąty Pyotr 
na stroną (assumens eum Petrus Mat 16,22) 
począł y (leg. ji 'go') karacz Rozm 364; ~  ~  
komuś: Nye yest podobno vzyacz chleb dzye- 
czyom (non est bonum sumere panem filiorum 
Mat 15, 26) y dacz pssom zyescz Rozm 358; ~  
od kogoś: Jszem ya nye raczil (leg. ręczył)... 
lista dacz na ty giste sto grziwen anym go 
py[a]zacz kazał, anym go oth pyzar(z)a wsal 
y szobem go nye zachował 1430 Pozn nr 1364; 
Albo grodzy podnyesyone a piece oddzyelone 
wsyol sem od synów israhelskych (armum... tuli 
a ńliis Israel) BZ Lev 7, 34; Vezmyczyesch od 
nyego ona mną (leg. onę mnę, auferte ab illo 
mnam Luc 19,24) Rozm 409, sim. ib. 490; ~  
u kogoś: Jaco mnye Pyotr ta rolya poorał, 
którą my yednacze *wzowsy v nyego zamyaną 
podali 1448 ZapWarsz nr 833; ~  z (pośród) 
czegoś: Ne wezmo z domu twego czelot (non 
accipiam de domo tua vitulos) Fl 49, 10, sim. 
Pul; Chczely mv lysth sz rąky wszącz, nye mogli 
go mv wszącz Aleksy w. 221. 222; On (sc. duch 
święty) mye osweczi, isz sz mego veszme 
a vzy<(a)vi vam (quia de meo accipiet et annun- 
tiabit vobis Jo 16, 14) 1444 PF IV 590, sim. 
Rozm 572; Z mego rodu wezmyesz zono synu 
memu (de cognatione mea accipies uxorem 
filio meo) BZ Gen 24,38; Nawarzyły soo tey 
moky, ktoroo skropyono s Egipta biły wszyoly 
(quam... de Aegypto... tulerant) BZ Ex 12, 39; 
Starszi z myasta *wyeszmye ialoviczo s stada (se- 
niores... tollent vitulam de armento)... y wyodo 
(leg. wwiodą) yo w doi przikry BZ Deut 21, 3; 
Vinnicze wsplodz{z)ysz..., ale vina nye bodzesz 
pycz ani czso z nyey veszmyesz (nec colliges 
ex ea quippiam) ib. 28,39; A tak gdisz bil 
kroi wzol lysti Ezechias s roku poslow (cum 
accepisset... litteras de manu nuntiorum) y prze- 
czedl ge BZ IV Reg 19, 14; Palcem ym vkazoval 
dwanasczye kamyenow, ktorez były vzyaly 
dvanasczye vodzow z posrod Yordana (quos 
tulerunt... duces de medio lordanis Rozm 178; 
Vzyawschy svey (leg. z swej) glovy podvyką... 
y podała mylemv Iesuszovy ib. 303; Którzy 
na drodze bąda, nye stąpyą, by svego (leg. 
z swego) domv czo vzyąly (tollere aliquid de 
domo sua Mat 24, 17) ib. 481; Vzyąly, czvsch 
kxyąząta kaplanskye, s karbany trzydzyesczy 
pyenyądzy *szybrnych (acceperunt triginta ar- 
genteos Mat 27, 9) myta zakupyonego... y dały 
ye na rolyą ffygulovą ib. 764; ~  ~  'usunąć, 
amovere, tollere': Taco Janusz ne wszol kamena
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crziszowa, tego granicznego, szwymy (leg. 
z swymi) pomoczniky 1401 Kościan nr 116; ~  
*pożyczyć (od kogoś), mutuari, mutuum accipere*: 
Jaco v mnye Geduiga wzola dwa pyrscyenya 
a nye wrocyla mi gich 1427 ZapWarsz nr 2705; 
Yakom ya... Mycolayewy... eony nye sdzyl, 
gyedim oth czyebye dwa grossa wszal 1437 
Pyzdr nr 1113; Yse ya nye myal szwych pye- 
nadzy gedno kopą wszyaleszm (OrtMac 47: 
wszyąlem) Warsz a podzwygnąlem albo owych 
pyanadzy (pro a wszyaleszm albo podzwygną
lem Warszowych pyenadzy, tuli et recepi 
a Varsio pecunias) yedna y dwadzesczyą 
grzywyen OrtOssoJ 41, 2; ~  wziąć na dług: 
Weszmyem na dług pyenyodzy (mutuo suma- 
mus pecunias) na dan krolyowo BZ Neh 5, 4; 
~  wziąć (na pieniądze) *kupić, emere, pretio 
dato comparare*: Yakom ya nye sial swego 
posła do Manczky y nye wszyolem przes tego 
gistego posła za poltori grzywni sukna 1427 
Pyzdr nr 855; O ethore sukno Sassin na myo 
szalował, tegom ya v Micolaya na gego pe- 
nodze nye wzol 1427 ZapWarsz nr 2751; ~  
'uwolnić z niewoli, captivum liberare \ Dwa syni 
Iacobowa... wszo wszy myecze (arreptis... gla- 
diis)... sbylasta wszitky mosze Emor a Sichem 
y wszolasta swo syostro (tollentes... sororem 
suam) BZ Gen 34,25. 26; *Znową bądze 
wszyath (war. kal.\ vynydzie) egrediatur (quod 
de carcere catenisąue interdum ąuis egrediatur 
ad regnum Eccles 4, 14) ca 1470 Mam Lub 143; ~  
wziąć (ciało) *wcielić się, incarnari, corpus 
hominis assumere’: Dzisa boog czlouek uczinon 
yest. Yen przettim bil, ostał, a tso ne bilo 
(sc. ciało), wsol (id, quod fuit, permansit, et 
quod non erat, assumpsit) XV in. ModlJag 36; 
~  czyjeś ciało na się wziąć 'przyjąć (do czasu) 
czyjąś postać, alicuius corpus ad tempus assu
mere’: Ktorąz(sc. gloza) movy,... yschby anyely 
ych (sc. Mojżesza i Elijasza) czyala na szye 
wzyąly (dicit angelos eorum corpora assum- 
psisse) Rozm 368; ~  (podmiotem zwykle bóg) 
w niebo wziąć, wziąć w niebiosa, do raju, 
do krolewstwa niebieskiego wziąć *zabrać po 
śmierci czyjąś duszę (wyjątkowo ciało) do nieba, 
a n imam (interdum corpus) mor tui in caelum 
assumere*: A prestocz na sznamo tego tho 
myloserdza gestcy gy (sc. św. Jana) nasz Xc miły 
do krolefstwa nebeskego fszol byl Gn 179 b ; 
A tako vocz svoty Gan gestcy gy on natichmasth 
do ragu fszol byl Gn 184a; Szadny angyel any 
zadny szwyathy ny byl... w nyebo *thak 
wszyathy XV ex. PF IV 750; Thedy pr(z)esz 
phszelkyey bolesczy vmarla mathka mylosczy, 
syn mathuchny swey duszą wszyal ca 1500 Pieśni-

Wlad 175; Ihesus przyszedł... do grobu..., 
dzyewycze czyalo obudzyl..., swoyą mathuchna 
Ihezus iesth wszyal ib. 176; Kyedy na nyebo 
vstąpya, nagotuyą tobye myescze... a wzvyav- 
schy k sobye poszadzą w mem krolestvye 
(atque te suscipiam in caelum traducturus) 
Rozm 172; Po mey szmyerczy otvorza tobye 
nyebyossa a potem przydą po czyą y vezma 
czye chvalebnye yyekyyste (leg. w wiekuiste) 
blogoslavyenye v nyebyossa ib. 525; ~  (ze 
świata) być wziętym, być wziętym ze świata 
*umrzeć, mori, obirey: Regina celorum hodie 
de terris et de hoc seculo nequam eripitur yest 
wząta (R XXV 265: sz tego szvyata zlosczyvego 
yest wszyatha) XV med. SKJ V 282; Nyechay- 
czye tych odycz, bocz yescze nye przyschedl czass, 
aby vzyąty svyatha (leg. z świata) Rozm 633; ~  
wziąć duszę (czyjąś) 'odebrać komuś życie, 
aliąuem vita privare': Wtem gdi so se seszli 
pospołu przeciwo mne, wzocz duszo moio 
(accipere animam meam) radzili so se FI 30, 17, 
sim. Pul; Gdisz weszmye bog duszo mo (cum 
acceperit deus animam meam), pochoway cyalo 
me BZ Tob 4, 3; Yze ya klade duschą moyą 
a potem yą byorą, nykt yey ode mnye nye 
vezmye (nemo tollit eam a me Jo 10, 18) Rozm 
427; ~  od oczu wziąć 'usunąć z pola widzenia, 
ab alicuius conspectu amovere’ : lako to rzeki 
(sc. Rafael), natichmyast od gich oczu bil wzot 
(ad aspectu eorum ablatus est), tak yze gego 
wyocey nye yzrzely BZ Tob 12,21.

4. 'pozbawić kogoś czegoś, zdobyć na kimś, 
zabrać, posiąść (legalnie lub nielegalnie), aliąuem 
aliąua re privare, fraudare, alicui aliąuid auferre 
(lege vel contra legem f: A. (o dobrach rucho
mych, de bonis mobilibus) 'zabrać bezprawnie, 
ukraść, zrabować, vi auferre, fur ar i, rapere \ 
a. bez dodatkowych określeń w języku polskim: 
Snayo, eszem wszol a czsom yczinil, tom na 
swem yczinil 1399 Pozn nr 367; Wyessyelczye 
syą..., bocz otplata... *opliwyta gest na nye- 
byesschech, gdzye wam nykt otyącz ny wsyącz, 
ny ycrascz nye może XV med. R XXII 247; 
Gdyszem ysrzal myedzi plonem plascz czir- 
voni..., pozodalem tego y wzol (concupiscens 
abstuli) BZ Jos 7, 21.

b. z określeniami nazywającymi to, co za
brano: czegoś (czyjeś): Iaco Vocenecz szwol 
Stachnina żyta za czternaczcze grzywni i tego 
yzitek yma 1398 Pyzdr nr 55; Yako Msczyslawa 
wszola domowych rzeczy sza kopo na wosz 1417 
KsMaz 1 nr 2752; Jakom wsząl dzeszanczora 
scota... i takye dw konu za szescz grziwien 1420 
AKPr VIIIa 150; Sgrzeszyl gest lvd israhelsky..., 
wzoli so zaklotey rzeczy (tulerunt de anathemate)
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BZ Jos 7, 11; ~  coś (czyjeś): Jaco Potrek ne 
wszanl Potrkowa drewna, ale kmeczewo 1389 
Pozn nr 237, sim. 1394 Pyzdr nr 49, 1396 Kościan 
nr 88, 1416 ib. nr 596, etc.; Jaco Czewley ne 
sdzyl Maczegewy a ne zwonl brogu rszy 1399 
Kościan nr 131; Ale Grizinski przed panem 
Sodziw<o>iem poznał, ize cztirzista grziwen 
wzol, yey opekadlnikem bil 1399 Pozn nr 397, 
sim. 1409 Kościan nr 407, etc.; Iaco ten conn, 
czso wszant pot Yanowim pacholkem, ten stal 
za dwadzeszcza krziwen 1400 Pozn nr 447; 
Iacosm ne wszol *polsodminadze krziwen Miko- 
lagewich penandzi iego czansczi, czso bili na 
Gorzisewiczech 1402 ib. nr 539; Taco ta sossna, 
iasz iest wszantha do Przedwoyouego domu, ta 
yest stała na Micolaioue szemi 1415 Kai nr 488; 
Yako pan Lutek wsyal dzesancz scott penandzy, 
czso bil ortil poloszyl 1418 Kai nr 632; Ysze ty 
penandze wszyanthy kasznyo panyey Thomco- 
wey... y gych vszytek ma 1419 Pyzdr nr 582; 
Yz pan Dobrogost... yachal na Stanisławową... 
dzedzyną... y zayąl yego stadoy gego soltisa gwał
tem moczą, wząw cztirzy scopy y snadl ge 1420 
Kościan nr 783; Yakosm ia nye wszyola posasz- 
nich pyenyandzy Janowich *anich sze gich zo- 
byosalachowacz 1421 Pyzdr m  691 \ Ysze Thoma 
y Woczech ne wzaly Micolayewego ymeną 1423 
Pozn nr 1152; Yako dominus cantor... wszal 
brog rszy 1427 Kai nr 955, sim. 1453 ZapWarsz 
nr 936, 1456 TymProc 334; Thy pyenyadze... 
wszathy w thardze 1428 Kai nr 1043; Jakom 
ya nye wszola szukney yego szyostri anim mu 
yey myala wroczicz 1428 Pyzdr nr 1021; Jacom 
ya nye wszal dwu cupku srebrnu... any tego 
vsythcu mam 1432 Pozn nr 1381, sim. 1462 
ZapRpŁomź 2,215, 1493 ZapWarsz nr 1746, 
etc.; Za koppą... żarna we dnye wząnthą (pro 
una copa... recepta)... ma zaplaczycz, wząl-ly 
w noczy, thedi chąnzbą wynowath Sul 16; Thedi 
panv oney wszy... zaplaczycz ma podlvg gego 
przysągy o rzeczy tak wsząthe yczinyoney 
Sul 46; Aczbi kto polyeczyl blysznemu swemu... 
dobitczyoo k stroszy a ymarlobi... albo wszoto 
od *nyeprzyyaczyol (si... mortuum fuerit... yel 
captum... ab hostibus) BZ Ex 22, 10; Falco 
poznał, ysze myecz y tobola wząl byl..., ale 
o pyenyądze zaprzal Dział 35; Jakom ya... nye 
szyanl z nog Janowich... scorzen... jako zlo- 
dzyey y myecza nye wzyalem 1479 ZapWarsz 
nr 1219; Temy, który... chcze tyoye suknye 
yzyącz (tunicam tuam tollere Mat 5, 40), day 
yemv y plascz Rozm 270.

c. z określeniami nazywającymi osobę, której 
zabrano coś: od kogoś: Czso Micolay wszanl 
dzewancz grziwen ot rankoym Woliszewskego,

to mu bilo ne zaplaczono 1406 Kościan nr 316, 
sim. 1426 AKPr VJIIa 48, 1427 Kai nr 950; 
O *cthore pancerz Janik na nyo Ćmię5) szalował, 
tegom ya nye wzol oth Micolaya na szidowski 
dług 1428 ZapWarsz nr 2863; Jako ja nye 
wzyąla od Jachny czechla y czepcze 1452 
ib. nr 933; K.to ny ma, y to czo ma, bądzye 
wszyato od nyego (quod habet, auferetur ab eo 
Mat 13, 12) Rozm 336; ~  u kogoś: Isz Szefka ne 
*swaola dwu *gzrifnv y Godswina, k czemy 
Staszeg prawo myal 1398 Kościan nr 35, sim. ib. 
nr 36; Jacosm ne wzala y kmyecza V marcas... 
ani kazała wzancz 1399 StPPP VIII nr 8585; 
Jaco Janusz czo wsąl w Paska brog szitha, to mu 
gest za tho doszicz yiczinil 1415 Pyzdr nr 435, 
sim. 1420 Kai nr 763, etc.; Essze J. wssel w Po
trą... trzy grzywny 1425 Zab 538; Yako moya 
matka nye myala dacz dzeszanczi loketh sukna 
Drogosławę... za ten plascz, czso myeny, bi gy 
moya matka v Drogochny wszyola 1428 Kai 
nr 721; Jakom ya nye yyvar any yypvsczil 
volow z obory kmyeczya mego..., kthorem voly 
wszalem byl y kmyeczy 1499 ZapWarsz nr 1859; 
~  z kogoś: Jaco Jan na dobroyolney drodze ne 
ryal... ani z *geko rakoymey yerdunka wszal 
1414 Pyzdr nr 406, sim. 1421 ib. nr 698, 1444 
Pozn nr 1648; ~  komuś: Jaco my Sandziwog 
kazał swemu ludu wzoncz dwoye skota 1387 
Pozn nr 10, sim. 1420 ib. nr 1002, 1423 Pyzdr 
nr 727; Jaco Wanczenecz wszal Marczinoui 
*scztirzi clody siedzi przes praua 1388 Pozn 
nr 42, sim. 1397 ib. nr 357, 1401 Kai nr 5, 1406 
Pozn nr 601, etc.; lako temu tri lata minala, 
*keydi Petr vzol Pauloui kon 1391 Pozn nr 87, 
sim. ib. nr 125, 1397 Pyzdr nr 45, etc.; Czo gim 
Wawrzinecz swoi kone, ti stali za trzi grziwni 
1391 Pozn nr 115; Jaco Sechna Grabczeui ne 
wszola bidla 1391 ib. nr 271, sim. 1393 ib. nr 141, 
1410 Kai nr 317, etc.; Czso wszoto Maczeyewi 
kon y odzene, to ne s yego yzithkem 1391 Pozn 
nr 287, sim. 1401 Kościan nr 170, 1418 Pilz 273, 
1421 ZapWarsz nr 12; Jaco mi Borzislauouim 
poslanim swonto za dzesoncz grziyen bidlo 1393 
Pozn nr 135; Ize przes czazu wyszła a ya gey 
nicz ne *wsayl 1395 PKKr I 242; Czosm Petroui 
wzol, o tom sz im ygednan 1396 Pozn nr 193, 
sim. 1391 ib. nr 267; Yaco czso ycradzoni sedm 
krziwen... Janowi, ti mu wszanti, ne noszoni do 
Maczeya w dom 1406 ib. nr 585; Jako my neest 
{leg. nie jest) Troyan wzol mego walszynsza 
*pydzeszoth groszow 1409 Czrs 343; Jacom tego 
dna opprawal *poszim obrzodem tedi, gedi 
Jacubowi w[a]szanti cone Micolaya 1415 Pozn 
nr 705; Jaco gest Jan *prziseld w *Mycolayw 
dom y wsąl mu koyn 1415 Pyzdr nr 434; Jaco
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czsso Nicolay na myą żałował, abich mv czapką 
wsząl, te gesm ya ne wząl 1421 Kościan nr 909; 
Yako pany Sandka... yala gwałtem y moczą na 
pana Yandrzeyewą dzedziną... y swąla mą 
(leg. mu) yego dobitek 1421 Pyzdr nr 966; 
Jaco czsso na mya pan Donyn zalowal, abych 
mv po zyednanyy wząla XXII1I grzywen, 
tychem ya nye wząla, yedno czssom wząlą, tom 
strawyla w domv a obroczylam to na polepssenye 
domv 1423 Kościan nr 990; Jacoszem ne wsul 
eona y wosza... Janowy..., aleszm *wsunl 
Wawrzinczowy, yego oczewi 1425 RtKon nr 442; 
Yakom ja bandocz opyekadlnykem Margorza- 
czinim nye *wszyolem gyey czinszu dzeszyanczy 
grziwen 1428 Kai nr 730; Jsze opacicha... wsząla 
gest jathka myąssną w Costrzynye Marcinowy 
kmyothowiczu 1432 Pozn nr 1545; Tedisz my 
wszal szita tako dobre yako dzeszancz grzywyen 
1437 Pyzdr nr 1154; Zatliim Pyotr... przes 
sąndza spytany, mokl-li-by przes thi, czso vy- 
dzelibi psczoli alybo dzenye Pyotrowy przes lana 
wsząnthe bicz (qui yidissent apes... per Iohan- 
nem recipi),... vmysl swoy doswyathczicz 
Sul 34; Jako ya nye poszlala dzewky szwogey do 
domv Malgorzethy any yey wszala koszvl, 
maszl, szyrow 1480 ZapWarsz nr 1494; Jakoś thy 
wsyal kmyeczeyy memu kłodą pyya 1493 
ib. nr 1750; ~  wyjątkowo o dobrach niematerial
nych: Pyrworocztwo me mnye wzol (sc. Ezawowi 
Jakob, primogenita mea antę tulit) BZ Gen 
27,36; Yze byl Archelaus omoyyl oycza do 
czeszarza, kyedy yemv ymyenye yzyal (cum ipse 
corpus rerum gerendarum sibi rapuisset) Roz n 
113; ~  na kimś: Czo na[m] mne *fsaol XX 
*gzrifni, tego mam X *gzrifen scody 1394 
Kościan nr 3; Jaco Zbroszew oczecz ne wzol na 
Barthlomegewem oczczu dzesoczi grziuen ani 
gego dobra 1395 Pyzdr nr 3, sim. 1398 Kościan 
nr 109.

d. z określeniami nazywającymi miejsce, skąd 
zabrano: z czegoś: Ysz pan Potr... ne wząl dwa- 
dzesca grzywen sz Pogwiszdowa, dzedzini Dzer- 
skowey 1418 Pozn nr 1015, sim. 1424 ib. nr 1186; 
Yakom ya ne wszanl czthirzech cop z Malgorza- 
czinj szkrzinki gwalthem 1422 ZapWarsz nr 41, 
sim. ib. nr 52, 1423 Pozn nr 1153; Yakom ya 
ne wszal dw (leg. dwu) wolv v Dobka s domu 
1426 ZapWarsz nr 157, sim. 1429 Pozn nr 1516; 
Jakom ya s czeledza moya... nye wzalam zitha 
sz połą gwalthem Abramoyy 1471 ZapWarsz 
nr 3013; Jakom ya gwalthem przischethwschi 
do gymyenya Janowego y Pyotrowego nye 
wzalem trzech gestrzabow sze gnyaszda w leszye 
gych ib. nr 3041; ~  na czymś: Js Woczech 
wszol Maczeiewi kmeczeui yol na drodze 1397

Pozn nr 328, sim. 1402 Pyzdr nr 177, 1404 Pozn 
nr 747, 1419 AKPr VIIIa 147; Jakom na Bu- 
cowniczy zitem, pczolmi ne wsząl yzitka yako 
dzeszancz grziwen 1419 Kościan nr 733, sim. 
1415 Kai nr 484, etc.; Yszem s Gyanem... nye 
szmawyal pola gonycz anim gemu sarny wszanl 
na boru 1436 Pozn nr 1554; Jako ya nye wsyal 
yemu yiolenter myeccza na Lutostanyu XV 
RafPocz 26; ^ w czymś: Jakom wencze yey 
ne wszol w Thomiszewe ze ymena pana stolni- 
kowego, yedno dwadzescza grziwen 1416 Kościan 
nr 605; Ysze czo Yan Lowanczsky Yanowy 
szoltyssewy... pobrał yosz y cone, to mu wsal 
w yego domu w Lovanczine a ne na drodze 1423 
Pozn nr 1135, sim. 1432 ib. nr 1537; Jsze yakosz 
nass pan Stanisław obszalowal, bychom wsząly 
iego resch w brodzech w Sląmpowye..., tho 
czsosmy wszaly, swesmy wszaly a nye iego 1443 
ib. nr 1612; Jakom ya nye wsąl w xansem boru 
czthyrzey royoph przes sapovyecz silą 1449 
TymSąd 73, sim. ib.; Kon s yrona plyesznyyy, 
równy, gdyszmy thachly, swyaly mv gy pyeszy 
ye wschy 1471 GórsJaz 282; Jakom ya nye 
ranczyl dw (leg. dwu) vosu apud nobilem 
Nicolaum... w gayv wsyąthych 1491 ZapWarsz 
nr 1653.

e. z określeniami nazywającymi sposób zabra
nia: gwałtem: Iaco Jandrzey ne wszol Stachowi 
dwu weprzu gwałtem 1400 Pozn nr 479, sim. 
1406 Kai nr 159, 1424 Pozn nr 1164, 1427 
Kościan nr 1187, etc.; (O kto)ry korecz *moky 
na mo szalował Barthlomey, abych gy *wszola 
gwałtem, tey my on przedal sza trzy grossze 
1417 KsMaz I nr 2756; Za woozz szyana gwal
them wząnthi (pro curru foeni)... ma zapla- 
czycz Sul 16; Acz ktho gwalthem plascz... 
komykole... weszmye (si quis yiolenter... rece- 
perit, Dział 41: (a)czby... wząlby),... wroczicz 
myszy tak oddalone a gwalthem rzeczy wsząthe 
(Dział 41: rzecz gwaltownye wzątą) Sul 49; 
Kędy komv cztirzy voly gwalthem wsząthy 
bądą (quatuor boves yiolenter fuerint recepti, 
Dział 41: gwaltownye bądą wząty),... chczemy, 
aby... doszycz yczynycz byl powynyen ib.; 
O szenye abo o kopye gwalthem wsząthey (de 
foeno recepto yiolenter, Dział 41: kto gwaltow
nye wezmye woz syana) Sul 50; Tesz sza wosz 
szyana gwalthem wszątego (pro curru foeni 
yiolenter recepto, Dział 41: (k )to  wezmye woz 
syana komy gwaltownye) trzy grosze... zapla- 
czycz powynyen ma bycz ib.; ~  gwałtem mocą: 
Jako Marczyn iachal... na Yanowo loko... 
y wzol szana iako trzy grzywny gwałtem moczo 
1411 Pyzdr nr 334, sim. 1435 Pozn nr 1651; ~  
mocą: Iaco Przibek ne bil... kmotowi{e>n ani
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*kadczi moczo wzol 1396 Kościan nr 86; Ysze 
Derszek nye wszyal mocz0 kona Jacubowego 
1419 Pyzdr nr 590; Jszem ya ne wszal *Jan- 
drzeyewo eona na dzedzine Grabowe... moczą 
1432 Pozn nr 1413; ~  mocą siłą: Jszem ya ne 
wszal dwu eonu Marcynowi... na dziedzinę 
Grabowe moczą szyła 1432 Pozn nr 1415, 
sim. 1433 ib. nr 1416. 1417. 1418; ~  chąziebną, 
niewidomą rzeczą, rzeczą kradziebną: Is San- 
dcziwoy ne wsol kona chosebno reczo Ianusewi 
1395 Kościan nr 77, sim. 1401 Pozn nr 525, 
1405 ib. nr 780, etc. etc. ; Taco Jasek Janowi ne 
sval pszenice chozebno rzeczo 1400 HubeSąd 
278, sim. 1400 Kościan nr 150. 151. 152, etc.; 
Iaco Marczin ne wszol Grzegorzowi rzeczi pod 
zamkem newidomo rzeczo 1407 KsMaz I nr 1072, 
sim. ib. nr 1071. 1073; Yakom ya przyssethwschy 
s domv mąza mego... nye wzyąlam skrzynky 
rzeczą kradzyebną 1473 ZapWarsz nr 1404; ~  
siłą: Jacom ya v Anninich lowczow nye wząl 
zwerzancza samotrzecz siło 1436 ZapWarsz 
nr 473; Jakom ya nye sbyla Zemakowy dzewky 
w yego domv any gąszy wszania szylą 1452 
TymWol 74; ~  siłą gwałtem: Jakom ya przi- 
schethwsszy do domy Micolayowego... nye 
wząlem szyła gwalthem pirsczyencza *srzebre- 
nego 1470 ZapWarsz nr 2941; ~  siłą mocą 
gwałtem: Esz (leg. eż-ś?) przyal we twudzestu 
ye trzech tako dobrich iako sam... siło moczo 
gwałtem wszolesz mi newoth 1399 Pozn nr 367; 
~  szyndem: Czso pan Potrasch na mye żało
wał, bich yego kmeczy VIII scotos schindem 
wzanl, tych yesm ya ne wssanl 1402 SKJ III 194; 
~  złodziejstwem abo zbójem: (A )cz komv 
konye... abo gynsze rzeczy ktorekolebądz zlo- 
dzeystwem abo zbogem, abo gwałtem yezma (in 
iumentis... yiolenter vel furtiye ablatis) Dział 50; 
~  gwałtownie: Jaco pan Jan... ne wząl gwał
towne przes prawa Jacubowy... dzewanczy 
grzywen zemskych 1422 Kościan nr 938, sim. 
Dział 43; Za kopą yarą... wyznawamy gedną 
czwyerthnyą, gdy na woz gwaltownye wząta 
bądze (dum recipitur ad currum) Dział 41; 
~  kradmie: (P)yotr szalował na lana przed 
sądem, kako pczoly... gego noczną rzeczą 
kradmye wzawszy do swego domy donyosl 
Dział 22; ~  złodziejskie, złodziejski: Jsze czo 
szalowała Jafroska... na Maczeya..., aby... wzal 
gey dwanacze grziwen polugroskow szlodzeysky, 
tego on nye wczynil 1445 Pozn nr 1633; 
O swyerzepycze lybo konye gwalthem alybo 
slodzeyske wsząthe (yiolenter yel furtiye ablatis), 
do dwy lathv ma mocz myecz poszwanya Sul 65.

B. (o dobrach nieruchomych, de bonis immo- 
bilibus) *zagarnąć, zdobyć, opanować, posiąść

(zwykłe bezprawnie) , occupare, possidendum 
capere (praecipue v //:  Bo molwycze w mysly: 
Wezmo w prosnosczy masta swoga (accipient in 
yanitate civitates tuas) FI 138, 19, sim. Pul; 
Damczy tobye czyoszcz gedno mymo twoo 
braczyo, yosz tosmi wszoli z *rokoo Amo- 
reyskych (quam tuli de manu Amorrhaei) pod 
myeczyem... mim BZ Gen 48, 22; Myasta, iasz 
wszol (quas tulit) ocyecz moy oczczv twemu, 
nawroczo tobye BZ III Reg 20, 34; Nye wyecye, 
ysze nasze gest Ramot Galaad a myeszkami ge 
wszocz z rokv krolya syrskego (negligimus 
tollere eam de manu regis Syriae)? ib. 22,3; 
Potem przydą Rzymyanye y yezna (ib.: yezmą) 
nam nasche myescze y lyvd (tollent nostrum 
locum et gentem Jo 11, 48) Rozm 440; ~  Yaco 
Mycolag ne wszol Kathusy yeg poloyicze solti- 
stwa 1401 Kał nr 21, sim. 1413 Pozn nr 692, 
1420 Kościan nr 789, 1426 Pozn nr 1221, etc.; 
Jakom ya oth Jana o tha krziwda wstał, esz mi 
lanka wloczna wszyal 1427 ZapWarsz nr 198; 
Jakom ya o than krziwda wstał oth Jachny, 
esz my wszania rolya wymyerzonan 1428 ib. 
nr 337, sim. ib. nr 2900.

C. 'zająć w szkodzie na zastaw, na zabezpie
czenie pretensji, roszczeń, pecus alienum in agro 
suo deprehensum in stabulum suum pignoris loco 
impellerey: Czso wzant Stasszcoui skoth, to 
wszant do yyednana 1387 Pozn nr 15; Jaco 
Potrasz ne wsanl s Miroslaua łupu 1388 ib. 
nr 46; Czo Stasek swal Woczechoui mene, to 
iest swal, isz mu ne yczinil niiedne yprauisni 
1393 ib. nr 144; Co iest Jędrzey wziol dwoje 
koni Filipowi, to jest wzol na swey loce 1401 
HubeSąd 148; O chtore szito na mo zalowal 
Stasek, tom ia wszol sprawne, kedi ote mne 
yczekl 1402 KsMaz I nr 228; Iaco Bodzantha 
swimi ludzimi yol Nosilinskey *dzloweka... 
y lup ot nego wzant 1405 Pozn nr 777; Jaco czso 
wszal Dzirszek... cone, tho wszal na swe prave 
lancze 1407 Kał nr 245, sim. 1415 Kościan nr 566, 
1416 Pyzdr nr 469, 1417 ib. nr 496, etc.; Yacom 
ya łanowi eon wraczal za iutra taco czalo, 
iacom gy wzol 1412 KsMaz I nr 1736; Czsom ya 
wzol konye Falkowi, tom wzol na swem ib. 
nr 1811, sim. 1418 Kai nr 631, etc.; Yacoszmy 
przi tern były, kedi Adam... dawał eony (leg. 
koń) na raky panu Potrowy..., czo[y] gy byl 
wszanl poth Woytkem 1416 Pyzdr nr 459; 
Yako my szye zawyosal Maczek lista dacz za 
pyancz a za dwadzescza grzywen wtenczasz, 
kedi zastawą przyymowal, yszbi myal penandze 
wroczycz a zastawo wzancz 1418 ib. nr 568; 
Jaco ty dwe szekirze, czssom wząl (war. ib.: 
wząlem) Sczepanowy na mem na prawem 1423
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Kościan nr 1018; Ysze czo moy kmothouiczy 
wsaly troye kony na Plawne, to wsaly na mem 
pravem boru 1423 Pozn nr 1128, sim. 1436 ib. 
nr 1474, 1438 ib. nr 1600, etc.; Jaco czssom wząl 
wos, tom vcządzal na swcm na prawem w lesse 
1424 Kościan nr 1040, sim. 1425 ib. nr 1128; 
Yako czsom wszyol kmeczem pana Mycolagewim 
szedmoronaczcze kony, thim zayol w mey lancze 
nye poszeczoney a ono ye pasza w noczi 1428 
Kai nr 999, sim. ib. nr 1005, 1434 ib. nr 1069, 
1435 Pyzdr nr 1091, etc.; Jaco *cczom była 
wszanla czworo kony i wosz w them zayeszdze 
w zapuszczę,... thym wszanla w them zayeszdze 
w mem prawem 1432 Kościan nr 1437; Kaschdi 
sąndza czanzą wynyach (leg. w winach) wząnthą 
(pignora ratione poenarum recepta) lyecze dwye 
nyedzeli... schowacz yma Sul 7, sim. ib. 10; 
Tosz slvsza kmyeczom yczynycz, kędy o vyną 
pana swego cząsza byłaby gym wszątha (cum... 
pignora fuerint recepta eisdem, Dział 62: gdyby 
kmyecze... dzeczskowany) Sul 61; Jakom ya nye 
ranczil poi grziwni cracowskyey... dacz ode dw 
(leg. dwu) volv w gayv wzanthv... pothstolyemv 
1456 ZapWarsz nr 1048; Tego tesz nye opvscza- 
my, aby thy woli tako wząte (boves pignoraticii, 
Sul 30: wolowye czązzebny) kromye wszego 
obraszenya... chowany dwe nyedzeli Dział 18; 
Tedi sądzą terno (pro temv)... bydło abo gynsze 
rzeczi tako wząte (pecora vel ąuaslibet alias 
res... ablata et recepta)... kromye szkodi... ma 
wroczycz ib. 19, sim. Sul 31; Yako *czyelącz 
moya wszwala dwa vozy cum duobus eąuis in 
gayo suo iuxta cittacionem 1484 ZapWarsz 
nr 1555; Wyeszmyeszly od nyego zakład, gego 
odzyenye (si pignus a proximo tuo acceperis 
vestimentum Ex 22,26), nye mały gynego, 
wroczy mv ge XV p. post. Kałużn 286.

D. *pobrać, ściągnąć opłatę, karę, należność, 
odszkodowanie itp., wyegzekwować, colligere, exi- 
gere pecuniam, multam, recompensam : coś: lako 
pany Katherina L grzywen yszonla szeczinnego, 
ku czemu prawa ne mała 1398 RtKon nr 68; 
Yze Sczedrzik osadzyl lawiczo abo sand y yolal 
soltissa cu prawu, an ('a on’) ne chczal przicz, 
czo mu wzanl, to mu wzanl podluk prawa 1400 
Pozn nr 456; lako pan Janusz wszol dwadzeszcza 
grzywen rocznego czinsszu 1413 Kościan nr 477, 
sim. 1405 Pyzdr nr 258, 1422 Kościan nr 934, 
etc.; Yako Zegotha zdał rok Sobcowy w so- 
botho, a nye w ponyedzalek y w sobotho nan 
przysand wszyol 1420 Kai nr 661; Jaco tego 
pachołka, czoszm gy yąl o wczącze Maczeyewi 
raky, ot *thegom szacunku ne wząl anym *go 
mą wolą puszczil 1420 Pozn nr 1067; Jaco czsso 
moy towarzisse wzoli coyn a achtel pywa, to I

wząli, yze przecradzono czlo a nye czlono 1423 
Kościan nr 1004; Ten tho sząndza, bądzsly 
przemozon przes stroną pothąpyoną,... zaszą 
gey lypyeze alybo trzy grzywny wsząthe (eidem 
pelles aut tres marcas receptas)... wroczycz yma 
Sul 55; Panowye, cziy kmyecz sbyt, poi kopi... 
yiczyąngnan i vesmą (mediana sexagenam .. exi- 
gant et recipiant) Sul 108, sim. ib. 109; Bodzeli 
popadnyon czlowyek nokayo brata swego... 
a przedalby gy a wzool penyodze (si... yendito 
eo acceperit pretium) BZ Deut 24,7; Wyesz- 
myely woyth wyną (OrtMac 64: weszmyely 
woyth na kym wyną) nyesprawnye (si iudex 
iniustas accepit emendas) OrtOssol 51,4, sim. 
ib. 16, 1; Tedi gemy (sc. służebnikowi) liczę ma 
bycz przezszono a gymyenye wszythco na nas 
ma bycz wząto Dział 15; ~  ~  z określeniami 
wskazującymi osobę, od której pobrano opłatę itp .: 
od kogoś: Taco Payel cupil kon v Mikolaya... 
a on mu gy myal przechowacz do swatego 
Marcina, a on od nego wsal zapłatą a kona 
mu ne dal 1415 Pyzdr nr 413; Jacom nye wząl 
dwnascze (leg. dwunaście) funtów pyeprzy ot 
Nicią ssoltissa Kyellczewskego czinsewich 1427 
Kościan nr 1192; Od tich, *ktoris wyoczey mayo, 
wyocey wzyoto bodze (plures auferentur) BZ 
Num 35, 8; Nye weszmyecze yiplaty od nyego 
(non accipietis pretium ab eo), ktoris iest vinyen 
krwye ib. 35,31; Ale... Tobias a Sanabalach 
naioly biły gy, bo wzol bil nagem od nych 
(acceperat enim pretium) BZ Neh 6, 13; Ma thą 
lyphą wroczycz, od kogo yą wszyąl (usuram 
restituere debet, OrtMac 39: brał) OrtOssol 
36, 3; Przesthapyly kto przeczywko raczczam..., 
od tego mogą raczcze wszandz wyną (possunt... 
emendas accipere) podług... yffaly myescz[ye]- 
kyey ib. 43,2, sim. OrtMac 49; Gdy rzecznyk 
myal foldrowacz tego ymarlego czlowyeka, 
wszyal pyenyadze od strony y odstapyl foldro- 
wanya OrtOssol 90,3, sim. OrtMac 124; ~  
u kogoś: Jacom ne wząla XXIII! grzywen grossy 
v chorangwicza, czssoss byli pyenandze oczcza 
pana Donyna w Lasczine na zastawye 1423 
Kościan nr 977; Jacom nye wząl dzessanczy 
grzywen grosy v Nicią... czinssewich pyenyądzy 
1427 ib. nr 1191 sim. 1423 ib. nr 978; ~  z kogoś: 
Jaco Sczepan ne wszanl s Woyczecha zaplati 
ale s yego rancoymey 1403 RtGn nr 85; Jakom 
vanczey ne w[r]zol świni, gedno podług zem- 
skego vkladu, s konarskich kmot 1411 Pyzdr 
nr 329; Ysze Gantkowsky Micolay wsząl 
grzywną s kmecza Stanisława przes prawa, przes 
wini 1419 Pozn nr 1044; Jacom dal wolą kme
czem w Strycowye, czszo Jurcowsky s nych 
dwanacze grzywen wsząl czinszy 1420 Kościan
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nr 805, sim. 1425 Pozn nr 1192; Przyszasznyczy 
y woyth nyesprawnye ze[che] mnye wząly wyną 
OrtOssol 103,3, sim. OrtMac 141; ~  komuś 
('od kogoś’): Ysz Wschouanye nigdi czla ne 
dauali welatowskego ot gich zbosza..., iedno 
czso by gim gwałtem wszanto 1407 Kościan 
nr 360; ~  na kimś: Jacosm ne slubil San- 
dziuog(e)wi, bi na mne przes przisogi swo 
sz(k>odo wzol 1396 Pyzdr nr 29; Isz Potrasz 
stawał so na ten rok, iaco mai, ano go ne 
chczano *prziayncz, a wtem na yego rokoymi 
wsanto triginta marcas 1400 Pozn nr 450; 
Iaco Mikosz wsol na Potrku sprawne quadra- 
ginta marcas, ysze mu ye prawo skazało 1403 
ib. nr 555, sim. 1424 Kai nr 905, etc.; Czo Micosz 
vczinil szkodą na Michała..., tą wczinil pirwey, 
niszli Michalovi ktori rok dal ani mv szą za- 
vanszoual, ne wsząllibi na nem kanczlerz szkody, 
tediby on na Michale nicz wszancz ni mai 1414 
Kai nr 443; O cthori czinsch na myo Jan 
szaloual, tegom ya na gego czlowece nye wzol 
1427 ZapWarsz nr 2761; Jacom ya gow slo- 
dzeya nye wzol na nem dwdzestv (leg. dwu
dziestu) groszi za wipusczenye 1428 ib. nr 2800; 
~  ~  z określeniami wskazującymi podstawę, po
wód pobrania opłaty itp. : dla czegoś: Ysze wsząly 
quinquaginta marcas... *dlay nyezaplaczena 
gysczyni 1424 Kościan nr 1217; Jaco czssom 
zayąla conye Dzerscowi, tychem nye dala mymo 
zemskye prawo na gboth any dla gbotu s yego 
czloweka copim wząla 1427 ib. nr 1184; Vstawy- 
lismi, abi... sząndza dla rzeczoney placzey 
przysząth daley czthirzech groszy nye szmyal 
viczągacz any wszącz (quod... iudex praetextu 
dictae solutionis... ultra quatuor grossos exigere 
et recipere non praesumat, Dział 27: aby... 
myasto piaty... wząl) S u l 38; Dla przegygranyą 
*nykkth nye ma komv gego czo wzancz (nullus 
yir alteri quid proprii accipere debet) Ort
Ossol 74,2, sim. OrtMac 100; ~  od czegoś'. 
Yakom ya oth tich pyenyądzy płatu nye wszal 
oth Dzyerska 1437 Pyzdr nr 1150; ~  z czegoś: 
Jako przy tern bili, gdy pan Pasek wszyol 
pyocz grzyyen gr<oszy> penodzy Micolayewych 
s Szyrznik wyssey, nysly prawo myal 1417 
Pyzdr nr 481, sim. 1419 Pozn nr 978; ~  o coś: 
Isze Maczey o Grimkowa [v]szalobo wszol wini 
a Grimek o to swich win strądze 1389 Pozn 
nr 76; Czo Jan dobił na Czewlegw septem 
marcas, o to ne wszol nigedne sc[z]ody 1394 
Kościan nr 7; Jaco wsząto wol ne o mą viną, 
ale o twą 1398—408 BiblWarsz 1861 III 31; 
Yaco Micolay, yego opecadlnik... o Mico- 
layewą rzecz ne wsząl wącey yedno sescznascze 
grzywen 1418 Pozn nr 967; Yaco o wyny Ja-

nuschewy... wszato mu volu 1425 ib. nr 1214; 
O mnyeysze rzeczy dwa grosza ma (sc. sędzia) 
wzącz (in minoribus... causis... duos grossos 
exigendi habeat facultatem, Sul 38: wyczągnye- 
nya mocz ymyey) Dział 27; ~  za kogoś, coś: 
Esz dominus episcopus Cracouiensis wszanl 
dwoye penandze za yednan dzeszandzinan 1398 
StPPP VIII nr 6409, sim. 1406 Kał nr 154, 1409 
Kościan nr 404, etc. ; Yako pan Wyanczenecz 
wzyal penandze za moy eon ot Yandrzeya 1418 
Kai nr 624; Yakom ja nye wszyol kmyeczich 
pyenandzi za wr[z]oszdo 1427 Pyzdr nr 850; 
Poziczacz albo isczyecz ma wzyancz za schkodąn 
tako wyele, ilko gisczisni Sul 102; Naszich 
sinow... wyele gest barzo, wezmyem za nye 
zboza (accipiamus pro pretio eorum frumentum) 
BZ Neh 5,2; Ty yzrysch y posnasch, czosz 
yczynyl, zdradzyyschy gy a myto vzyavschy zan 
Rozm 761; ~  ~  o procentach od pożyczki, od 
należności: Wąnczey za koszdi thydzen yano 
quarthą... wząncz nye mayą za lyffą Sul 15; 
Vstawyla naszych riczerzow mocz, aby Zy- 
dowye... chrzesczyanom pyenyądzi szwych po- 
szyczayącz, nye wyączey za kaszdy thydzen 
wszącz myely (ut... exigere habeant, Dział 38: 
aby... wząly) nyszly tylko geną qwartą Sul 47, 
sim. OrtMac 41, OrtOssol 37, 3, etc .;Y stawiamy, 
aby nygeden Szyd... przez geden tydzen od 
grzywny wiączey gedno grosch nye wząl (quod... 
non plus de usura recipiant, Sul 68: aby... brały) 
Dział 57; Poszyczy(s)chly vbogyemv... pyenya- 
dzy, nye wykrthaczysz gych na nym, any liphy 
od nyego wyeszmy (nec usuris opprimes Ex 
22, 25) XV p. post. Kalużn 286.

5. (o ludziach, de hominibus) 'pojmać, wziąć 
w niewolę, do więzienia, zatrzymać, uprowadzić, 
capere, comprehenderey in captmtatem ducere, 
in rinculum conicere, abducere : Jaco Jasek... 
sedl gwałtem moczo do mego mlina y wsol mego 
cloueka 1397 Pozn nr 339, sim. 1394 Kościan 
nr 8, 1399 ib. nr 128, 1407 ib. nr 354, etc.; 
Yszem Zadorzinego kmecza ne kazał wszancz 
moczan s yego dzedzini 1400 Kościan nr 205; 
Iaco Hynczka... ne posiał swych ludzi ani iego 
volo... pany Jagneszka wszanta do czucey (pro 
czudzey) zeme 1400 Pozn nr 487; *Wsoli so me 
(susceperunt me) iaco lew gotowi ku lupowi 
FI 16, 13; Jaco Szidowczinich dzeszancz kmeczi 
s Szidowczino rado... iachali na Iadamowo 
dzedzino gwałtem moczo y wszoli mu kmecza 
1406 Kościan nr 314; Cszom wszol Staska, tom 
gi wszol i gonił, kedi mi szodlo vcratl 1406 
KsMaz I nr 720, sim. 1418 TymWol 68, etc. ; 
Jaco Mikolai wszol kmecza na Mikolaiowim 
oroczo (leg. orędziu) a drzewe go ne pusczil,
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alisz mu dal czwertno ofsa 1412 Pyzdr nr 347, 
sim. 1421 Kościan nr 865; Yako Jan syachaw 
s dobrowolne drogy y wszal myo, y nyosl do 
chrosta gwalthem, y yczinyl my vsile 1433 
Kai nr 1067; Jacom ya o tho kmecza wsząla, 
esze wroth nye szawarl 1454 TymProc 243; 
Ale s sinow twich... bodo wzocy (de filiis tuis... 
tollentur) a bodo geszczci a yrzodnyci y krolya 
babylonskego w syeny BZ IV Reg 20, 18; 
A potem Ioatasa wzow (tulit) y wyodl (sc. kroi 
farao) do Egypta ib. 23, 34, sim. ib. 1T Par 36, 4; 
Ony gy wszdy na to w yaczthwo wszaly (ipsi 
utiąue ultra hoc posuerunt captiyum, OrtMac 
45: oszadzyly w yacztwo) OrtOssol 40, 1; Aczby 
(sc. pożeźca) do kosczola... yczekl, tedy przez 
poruszenya swiątosczy ma bycz zlostnyk wząth 
a podług prawa osądzon Dział 33; Alye ony 
wolały przedsze: Weźmy gy, weźmy, ukrzyzuy gy 
(tolle, tolle, crucifige eum Jo 19, 15)! XV p. post. 
RozmPam 476; Tedy bądzyeta dwa na roly, 
yednego yezmą (unus assumetur), drugyego 
ostayyą, dyye ye mlynye myelyącz, yedna bądzye 
ysyyątha (una assumetur Mat 24, 40. 41), druga 
ostayyona. Druga dva bądą na łozy yednem, 
yednego yezną, a drugyego ostayyą Rozm 485; 
Tez tego Samsona mocznego, mylego Iesucrista, 
począly targącz y ssyepacz myedzy sobą 
y yzyąly y (leg. ji 'go’) v yącztvo ib. 654; ~  
Cvszthosza y przeora, yeszma gye do szwego 
dwora De morte w. 468; Tham gy (sc. kostarza) 
dyably pochwiczyly..., duschą sz czyalem w pye- 
klo wzyalj XV ex. MacDod 137; ~  Yacom ya ne 
wszanl Szbeychi (pro Szbyethi, leg. Żbiety) siło 
anim ye dzewstva othyol 1405 KsMaz I nr 516; 
Yoosz gdisz yszrzal Sychem..., poczol yo mylo- 
wacz y wszol yo, y spal s nyoo (rapuit et dormi- 
yit cum illa) BZ Gen 34,2; Yakom ya nye 
przyszethl do domy twego... any wszal dzewky 
Katharzeny gwalthem 1469 ZapWarsz nr 1316; 
~  o pannie poślubionej wbrew woli rodziców, 
porwanej w celu poślubienia wbrew woli rodziców: 
Alye dzewka przes woley porodzyczelow dra- 
pyeszczy przyswolącz abo szą wszącz przy- 
cynyącz oth drapyeszcze (se procurans rapi 
a raptore),... poszag straczycz ma Sul 58, sim. 
ib. 19, Dział 55; Gdi nyekteri slachczicz... 
drugego slachczicza... dzyewką... rankąn gwał
towną wzyąlbi (si... filiam... manu yiolenta 
receperit) w domy gich Sul 89; ~  'zatrzymać 
w szkodzie, furem deprehendere': Yze Michał 
w[r]zol Maczeia w swye (pro swey) zapuscze 
noczno (r)zeczo 1412 Pyzdr nr 340; Jaco 
Thomek y s Yanem czo sę wsąly kmecza 
Wyskowa, tho sę *wsoli w *schwych scodach 
1416 BiblWarsz 1857 II 797; Yakom ya wszyol
S łow n ik  sta ro p o lsk i X

Mycolaya a on wyesze drzewo z panyey zapustu, 
y wszyolesm y (leg. ji 'go’) do wszy 1424 Pyzdr 
nr 773; Yako czom wszal Grzegorza, tom gy 
wszel na szwey dzedzynye 1432 ib. nr 1077; 
Jakom ya dlathego sbyl Jana kmyecza, ysch my 
scha wszacz nye dal w gayw oczcza mego 
a szkoda dzelal 1479 ZapWarsz nr 1466, sim. 
1477 ib. nr 1204; ~  na prawo wziąć 'doprowa
dzić do sądu, ad iudicem ducere \ Ys pan Przed
staw... schetl pyechotha szamoczwyart... na 
Zun... y pobrał szano w kopach, y tam sza nye 
dal na prawo wszancz 1438 RtGn nr 351; ~  
wziąć w ręce 'porwać, auferre, rapere’ : laco 
Hynczka ne wsol paney *Jgneske w swoy rancze 
gwałtem y ne dal gegey na losze szwemu bratu 
1400 Pozn nr 488; ~  przenośnie 'usunąć, zabrać 
na stracenie, auferre, perimendum capere’ : laco 
wozk, iensze pline, wzoczi bodo (sc. grzesznicy, 
auferentur) FI 57, 8, sim. Pul; lako czen, gensz 
to myya, wzot yesm (ablatus sum) y wybit 
albo wypodzon yesm yako kobyłka FI 108, 22, 
sim. Pul; Męża krzywego zła wezmo (Fl\ zlc 
vlapy) we zgynyenye (virum iniustum mała 
capient in interitu) Pul 139, 12.

6. 'odzyskać, odebrać swoją własność, res suas 
recuperare, recipere': Jacosm przi tern bil, gdze 
yest Bogumił ne swich penodzi v Potrą wzol, 
ale Potr swich mv posziczil 1396 Pyzdr nr 34; 
Yakom ya nye kasala swemu parobku wszyancz 
polugrzywnya v Vawrzyncza 1420 ib. nr 624; 
Nadzeszly czloweka swego na zemy abo na 
wodze, swandy ('wszędy’) węszmy gy, gd[r]zekoly 
gy nadzesz 1423 RtKon nr 404; Jacom ya nye 
sial mego starszego do pana Jacussza do gego 
domv bronącz mv gego crowi wsząncz 1427 
Kościan nr 1301; Yakom ya thobye konya nye 
wszal, ktorim czy dal za slusbą 1437 Pyzdr 
nr 1132; Yako w thi czassi pan Moszcicz nye 
rzeki..., abich szwe ludzy wszal, gdzye bich ye 
nalaszi 1440 ib. nr 1187; Czemusz ty nye dal 
pyenyedzy na moy stoi, abych navroczywszy 
szye y vzyal ye (ut... exegissem illam Luc 19, 23, 
MamLub 275: wzyal, yyczągnal, war. kal.\ 
yyczangnąlem, Rozm 490: vzyalbych) z ssyskyem 
Rozm 409; Przeto vezmyczye sve pyenyądze, 
pusczye nyeyynnego ib. 760; ~  Gdi tha cząą- 
zza... gwaaltheem była wsząątha a othbyta 
(si... ipsa pignora... violenter recipiantur), thedi 
knąbr[o]noscz gych karząącz chczemi Sul 30; 
~  wziąć zasię, zasię wziąć: Yako Wyanczoska 
wnyosla szescz a dwadzescza grzywen posagu 
v dzedzycztwo do Mroczek, a tamo gych nye 
wzyola zaszyo 1420 Pyzdr nr 637; Nye mam gey 
zaplaczycz czym, otho ma swą rolya, nyechacz 
yą zaszye weszmye OrtOssol 104, 3, sim. Ort-
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Mac 142; Jeorgius emit agrum quartam pro 
media sexagena circa Srzenyavyna. Gotowa 
*oczthapycz (Odstąpić5) y yego zaszą pyenya- 
dzye wzyacz 1499 Wara nr 140; ~  *odebrać dług, 
aes alienum recipere, exigere : Jacom ya ne 
wzala po moyem mązu trzech y dwudzesztu 
ko(p dlug)ow 1448 ZapWarsz nr 808; Wezmyes 
od nyego pyenyodze (recipias ab eo pecuniam) 
BZ Tob 9, 3; Dal gemv (sc. Rafael Gabelowi) 
gego zapys a wzol wszitki pyenyodze ot nyego 
(recepit ab eo omnem pecuniam) ib. 9, 6, sim. 
ib. 12,3; Potem... wnydze Sara... s wyelym 
pyenyodzi y s timy pyenyodzmy, gesz bil od 
Gabaela wzol (quam, sc. pecuniam, receperat 
a Gabelo) ib. 31, 18.

7. 'otrzymać, dostać, uzyskać, osiągnąć, objąć 
w posiadanie, w użytkowanie, przyjąć, accipere, 
assumere, recipere, percipere*: a. z rzeczownikami 
konkretnymi: Isze na pirzwo swo *dzelnicze 
wszol gedennacze grziwen, tego ne vicupo 
wrzuczil sze w dzal 1399 Pyzdr nr 101; Yeko so 
Grzegorz nye mo wolo na schedlisko wprowa
dził, ale gwalthem, anym za to gynego schedliska 
wzanl 1416 /'£. nr 464; Yze Alszbetha ygednala 
sze swimi (/<?g. z swymi) brathankami o dwescze 
grzywen a na tho wząnla dwanacze loketh sukna 
1420 AKPr V llla  151; Acceperunt singulos 
denarios wsząly szą (Rozm 393: vzyąly) yeden 
yaco drugy penocz (Mat 20, 9) ca 1420 R XXIV 
83; O kthore pomoczne pyenądze... xądz Wlo- 
dzyslaw na Byemka... szalował, tich on od nyego 
nye wszal ca 1437 SprTNW  VIII 2,41; Esze 
Kelcz wszanl na Yanye dwogyą szethin kop za 
genim zapyschem 1444 PF VIII 18; Eze caszdi, 
gen opusczy dom, brata, oczcza... prze me 
gymyą, sstokrocz tcle wezmye (centuplum acci- 
piet Mat 19,29, Rozm 392: vesmyeczye) XV 
med. R XXII 235; Pokolenie synów Gado- 
wich... a poi pokolycnya Manassowa... wzyoli 
so swoy dzal (acceperunt partem suam) za 
lordanem BZ Num 34, 15; Ktho da na kthora- 
kolwyek kupya boży pyenyadz, szlowye za- 
dathek, albo wyeszmye Ort Mac 58 sim. Ort- 
Ossol 15,3. 47,4; Czokoly mąsz gydaczego 
gymyenya szwey zenye, poky była żywa, kxobye 
(leg. k sobie) wszal (in potestatem suam susce- 
perat)..., to ma myecz y dzerszecz Ort Ossol 29, 2, 
sim. Ort Mac 26; Czso thą pany gothowych (pie
niędzy)... przynyoszlą k szwemv mąszowy, nye 
trzebą gey zaszye wroczycz, bo thy pyenądze 
yvsz były gego, gdy ge on wząl w szwą obroną 
(in suam potestatem recepit, Ort Mac 75: wszyal 
na szwa obroną) y obesczye OrtOssol 59, 1, 
sim. ib. 66, 1, Ort Mac 88; Qui sperant in 
domino, mutabunt fortitudinem, assument,

weszmo, pennas vt aąuile (Is 40, 31) 1461—7 
Serm 90 v; A nye gyesth wdzanczna (pro wdzan- 
czen) darv wzanthego et (ab) obfuscatione dati 
et accepti (erubescite... ab obfuscatione dati 
et accepti Ecclus 41,24) 1471 MamKal 176; 
Yako Marczyn... nye vydal sbroye... czelathny- 
kowy memv..., sza kthora Marczyn... czthyry 
kopy wszal pothla poszw (leg. pozwu) 1498 
ZapWarsz nr 1883; Takosch po svey smyerczy 
*Artelawsza namyenyl (sc. Herod) po szobye 
krolyem, alye tako, yschby od czeszarza myal 
koroną vzyącz (quod ab Augusto susciperet 
diadema) Rozm 110; Krolyv, mna tvoyą, 
ktorązem vzyal (quam habui repositam Luc 
19, 20), chovalem yą ib. 408; ~  Jacosm tey 
vmowi... ne mai, bich mu mai list wroczicz 
a gini wszoncz 1404 Kościan nr 225; Gdi 
nyekterzi zyemyenye o swoye... dzedzyni targ... 
yczinyą a twardosczy na tho... na swyadomye gych 
kupyenya vesmą Sul 94; (N )a  to wysznanye 
wsząl (OrtMac 60: wszyaly) yawnye pyszmo 
(publica instrumenta recepit) OrtOssol 48,4; 
Anym przywyleya na tho gymyenye nye wzalem 
1471 SprTNW  VIII 2,34; Ego non sum in 
causa, quod nullas literas acceperis nye moya 
bila prziczina, yzesz ode mnye żadnych lystow 
nye wzal XV ex. PFIII 179; ~  z elipsą rzeczow
nika: Volayczye, otvorzą vam, bo wschelky, 
który prószy, vezmye (accipit Luc 11, 10) 
Rozm 275; Bo asch dothychmyast nye proszy- 
lysczye nycz v me ymyą. Prosczye, yvz vezmye- 
czye (accipietis Jo 16, 24) ib. 574; ~  fotrzymać 
tytułem po sagu lub wiana, przyjąć jako posag lub 
wiano, dotis vel dotalicii nomine accipere’ : Isz 
Thomislaf vzol po szwei szene, po Margorzacze, 
400 grziuen poszagu 1393 Pozn nr 149, sim. 1403 
RtGn nr 86, 1412 Pyzdr nr 362, 1425 Kościan 
nr 1260, etc.; Jako Gertruda ne vszola poszagu 
v szwego ocza 1393 Pozn nr 173; Jacosmy pytale 
Przechny y iest przywolila... Choczicze przedacz 
a gyndze swe wano wzonla oprawono 1400 
Kościan nr 154; Czso wsola Wichna v Potrą 
polthori grziwni sza swerzepiczo, tho wszola 
sza sz(w)og posag, ale ne sza pusczino 1402 
Kai nr 43; Jako Hanka ne wzola trszidzeszczy 
*grziwem ssz Chomanczicz dla swego vana 1413 
Kościan nr 487, sim. 1413 Pozn nr 846, 1423 
Kai nr 693; Jacom ny wsala dwstu (leg. dwustu) 
owyecz... any thego vsithka mam 1414 Kai 
nr 441; Yaco Bogufal ne wsząl dwdzestu 
(leg. dwudziestu) grzywen... za swą zoną Jaro- 
slawą [dla] za wano 1418 Pozn nr 960; Jaco Jaro- 
slav ne wząl z Yagneska, swą zon(ą>, XXX grzy
wen ot Sobca... wyana szwe zony, ale wząl 
possag prawy 1424 Kościan nr 1090; Ta zona

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



WZIĄĆ WZIĄĆ 635

wzala cztyrzy y szyesczdzyeszanth grzywyen 
swego wyana (dotalicium suum suscepit) Ort- 
Ossol 102, 3, sim. Ort Mac 139; — *odziedziczyć, 
przejąć w spadku, hereditate accipere': Jaco 
Zofka ne wsala nicz dzeczacze czosczi, ale czo 
so ye po pirwem moszu dostało 1397 Pozn 
nr 337; Eze pani Bethka s bratem ymala smowo, 
eze wzowszy dwanaczcze grziwen, oczczisni 
y maczerzini ymala othstopicz 1405 HubeZb 106; 
Iaco Dersca wanczey wfszala dzesancz grziwen 
niszli Hanka, szo<s)tra ieg, swego dzalu 1412 
Kai nr 391, sim. 1411 ib. nr 355, 1415 Pozn 
nr 860, 1424 Kościan nr 1110, etc.; Jaco ya po 
Szandziwoyewy smerczy ne wszanl panczerza 
sza pandzeszanth grziwen, czosz na Maczeya 
przisluchal 1416 Pyzdr nr 468; Yz czszo Helska 
żałowała na Janusza y na Zofcą, aby wszoly 
sto y sesczdzeszanth grziwen groszow szyrokich 
po yey stryyu rodzonem puscziny, tich szą ne 
wsząly 1418 Kościan nr 671; Yako Helena nye 
wszyola polpyanttha ssta grzywen za oczysno 
1419 RtGn nr 256; Jakom ia nye vzyal wyanczey 
dzelnicze maczerziny yeno volu 1449 Czrs 
s. XLIX; Gdi vmrze macz, wszego ymyenya 
dzeczy... byerzą polowyczą, a przetho... przy- 
gadza szą gym... *cząscz ytraczicz gymyenye oth 
oczcza wsząthe (amittere bona levata a patre) 
Sul 46; Dzyeczy..., czo po nyem zostaną, 
wyeszmą (OrtMac 53: weszma) gego cząscz 
(tollunt hereditatem) OrtOssol 45, 3, sim. ib., 
sim. ib. 70, 3. 79, 3; Jaco wa nye wzyąla ssta kop 
po babye Vychnye, kthore wzyanla za czanscz 
dzyedzyczsthwa swego w Szlubovye 1474 Zap- 
Warsz nr 1433; Czekay gospodna a strzezy 
drogy yego y powyszy czie, aby w dzedzycztwo 
wzyol (FI: aby dzedziczstwem vchwaczil) zyemyę 
(ut hereditate capias terram) Pul 36, 36; ~  
o dziedziczeniu przez matkę majątku po dzieciach: 
wziąć w łono: Mathias, powod, ąuerit et inter- 
rogat in iudicio accepere, quod si in sinum 
cecidit iste predicte domine post filias, czo by 
wszyal<(a) w łono, czo yeg dzyewky vmarly 
1484 AG Z  XVI 396; ~  fprzyjąć (coś należnego 
lub darowanego), (aliąuid dębi tum vel donatum) 
accipere’ : Iaco Micolay placzil Maczeyewy, an 
(fa on’) ot nego ne chczal wsszocz zaplaczono 
1387 Pozn nr 9; Iszem bil posslem od Budziwoia 
do lana y do tich, czo k temu prawo maio..., 
by penodze brali a ony gich ne chczeli wzocz 
1395 Kościan nr 24, sim. 1402 Kai nr 49, 1406 
ib. nr 164, 1406 Pyzdr nr 280, 1408— 14 Bibl- 
Warsz 1857 II 801, 1463 AKPr VIIla 54, etc.; 
Węszmy (accipe) darek moy B Z  Gen 33f 10; 
Ale proszo cyebye, oczcze moy, abi go poprosyl, 
zalybi raczil wzocz tego wszego polouiczo (si...

dignabitur medietatcm... sibi assumere)? BZ 
Tob 12,4, sim. ib. 12,5; Tadeus vzgardzyl 
wschytky rzeczy y skarby odmovyl a tego nycz 
nye vzyąl (nil ex his accipiens) Rozm 232; ~  
miestce wziąć 'znaleźć się, stanąć na wyznaczo
nym miejscu, loco certo consistere*: Wstawyami, 
aby ryczerz kazdi... pod pewną... chorangwyą... 
staal, yszbi w przypadzenyv potrzebizni *poyo- 
wanya... vmyaal myestcze wząncz pewne (ut... 
sciat capere locum certum, Dział 8: myesczcze... 
odzerszecz) kv obronye szwey chorąngwye 
Sul 21.

b. z rzeczownikami abstrakcyjnymi: Ten isti 
wezme blogoslawene od gospodna (hic accipiet 
benedictionem a domino) FI 23, 5, sim. Puly 
sim. XV med. R XXII 244; Accipitc, wesmice 
(GIWroc 28 r: weszcze), spiritum sanctum (Jo 
20,22) XV in. R XXIV 72; Fratres, hortamur 
wos, ne in vacuum graciam dei recipiatis łaszka 
boszką abyscze ny wszaly (II Cor 6, 1) 1435 
GIKazB II 51; Pirzwy pop Lassota wzzol mocz 
od chobota Constantina smoka Gałka w. 37; 
Przetho aby dobrze robyaczy... *nyekthorzy 
vszythek ss tego wszaly (ut... aliąuod commo- 
dum inde reportent)..., vstawyamy Sul 53; 
Od gegosz *dotgnyenya dzecyo pełne zdrowye 
wsyolo (sanatus est) Błaż 320; Za krotko moko 
wyeszmyecye wyeczne wyesyele ib. 322; \n tali 
unitate percipitur, bywa wszatho, remissio pec- 
catorum XV med. PF V 73; Prziszedl twoy brat 
pyrwey a ten wszol twe pozegnanye (accepit 
benedictionem tuam) BZ Gen 27, 35; Wszal 
(sc. mnich) oth wszythkych wszgardzenye De 
mor te w. 422; Lud thwoy wezmye weszele (FI 
i Pul: weselicz se bodze) w thobye (laetabitur in 
te Psal 84, 7) M IL69a; Nyechay zły duch w po- 
kuszach szwych bandzye poganybyon ode mnye 
a dusza moia weźmie w thobye poczeszenye 
M W  92a; Pokladaymy zbawyenya naszego na- 
dzyeyą w szwyąthey Anny modlythwye, laczwye 
weszmyemy wyszluchanye przez yey naszwyath- 
sze przyczynyenye M W  98a; Preualere wszyącz 
albo myecz mocz ca 1500 Erz 127; Samaryta- 
novye odtąd tho gymyą wzyąly, bo kyedy... 
lyvd zydowsky byl v yącztwo wzyąth, tedy 
kroi assyrsky posiał Parsany Asyryany (leg. 
a Asyryjany), yzby oszyedly gemv zyemye ży
dowską Rozm 244; ~  Yaco Maczek wszal 
othpusczene ot pana Przibyslawa y ot paną 
Virzbąthy... a po wszaczu otpusczeną yali gy 
1420 Pozn nr 1063; Jacom ya sial posła do 
pana Barthossa, aby przyal y wząl wrzessenye 
1423 Kościan nr 1016, sim. 1425 MPKJ II 303; 
Jacom ne srzadzyl ymeną v Maczka... anym 

i od nego wszdana wszal przed starostą 1427
80*
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Pozn nr 1268; Gdi szą przigodzy, ysz nyektori 
s nych (sc. braci) w rzeczi dzedzinney weszmye 
przeczywko sobye skazanye (quod... accipiat... 
sententiam, Dział 27: przygmą skazanye) Sul 38; 
Danyna ma wzzącz mocz wyekyystą (donatio 
perpetuam recipiat firmitatem) Sul 62; Nye 
mayą... szwyadeczstwa wzącz (nec ostensionem 
recipere) OrtOssol 31,4, sim. Ort Mac 31; ~  
z elipsą rzeczownika: Ut ąuemadmodum acce- 
pistis, aby yakoscze wszaly, a nobis (I Thes 4, 1) 
1449 R XXV 165; Przepovyedayczye, yzecz szye 
przyblyza krolewstvo nyebyeskye, nyemoczne 
vzdravyayczye, ymarle wskrzesczye,... Za da- 
resczye yzyaly (gratis accepistis Mat 10, 8), za 
dar dayczye Rozm 308; ~  'otrzymać nagrodę 
za swe zasługi lub karę za przewinienia, recipere 
mercedem pro meritis vel poenam pro delictis : 
Zlodzyey gdi yesmye otplathąn, wschitko za- 
placzy Sul 87; Zayyerne vam poyyedam, wzyą- 
lycz pomstą svoyą (receperunt mercedem suam 
Mat 6,2) Rozm 271, sim. ib. 272. 279; Który 
przymye proroka y ymye proroka, ten yezmye 
pomstą albo odpłatą proroka (mercedem pro- 
phetae accipiet Mat 10,41) ib. 313, sim. ib.; 
Górze yam, madrczy y moczarze, lyczemyerny- 
czy, yzesczye yyzarly domy ybogych wdów..., 
przeto yyączsy osąd yezmyeczye (amplius acci- 
pietis iudicium Mat 23, 14) ib. 418; ~  policzek 
wziąć *zostać uderzonym w twarz, alapa affici, 
percuti : Jesusz yest polyczyek wsząl v Anaszą 
wyelky XV ex. SKJ I 145; ~  wziąć radę, radę 
wziąć 'poradzić się, też naradzić się, consilium 
capere, consulere : Wszowszi o to rado (ceperunt 
consilium) powyedzely BZ Jud 21, 19; Owa tocz 
szona Geroboamowa przidze k tobye, aby ot 
cyebye rado wszola (ut consulat te) o swem 
sinu, gen nyemosze BZ III Reg 14, 5; Snadzesz 
wzol rado (inisti consilium), abi syo prziprawyl 
ku boiy BZ IV Reg 18,20; Przeto Amazias... 
wzow przezloo rado (inito pessimo consilio) 
posiał ku Ioasowy BZ II Par 25,17; Wesmi 
radą (war. kal. : wschedlem w radą) *iyi consi
lium (ini consilium, coge concilium Is 16,3) 
ca 1470 MamLub 186; ~  wziąć ranę *zostać 
zranionym, vulnere affici' : A pakly wilomy zlo
dzyey doom... a nalyeszon bi byl, a wszoow 
rano (accepto yulnere) ymarlby BZ Ex 22,2; 
~  wziąć szkodę 'ponieść stratę, iacturam, detri- 
mentum accipere' : Jaco czso Micolay... wzol 
skodi czterdzesczy a sto y dwe grziwne 1411 
Kal nr 512, sim. 1416 Kościan nr 604, 1417 Pozn 
nr 923, 1418 Kościan nr 670; Tim segnanym 
pan Bartosch wsyan we mlinye skodi iako 
XX marcas 1420 TPaw VII nr 1829; Jsze o nye- 
saplaczenye *pyenadze szesczinascze grziyyen

wszaly szą scody szescznascze grziyyen 1434 
Pozn nr 1573.

8. 'posłużyć się czymś, użyć czegoś, zastosować 
coś, assumere, adhibere*: Nye weszmyesz (Dek 
I 1—9. II 1—4, etc. : ne berz(y), VII 6: nye 
bądzyesz bracz, III 1: ne mey, III 26: nye spo- 
mynay, III 28: nye wsziway) ymenya boga 
twego w prosnoscz Dek VII 2. 3, sim. BZ 
Ex 20,7; Wroczi syo kv Balaakovi y to po- 
wyecz... A wzyow przislowye (assumpta para
bola) swe rzeki BZ Num 23, 7; ~  wziąć liczbę 
*policzyć, computare, numerare5: Wezmicze licsbo 
synów Caatowich (tolle summam filiorum Caath) 
BZ Num 4, 2; ~  pomstę wziąć na, w kimś 
'wziąć na kimś odwet, wymierzyć komuś karę, 
se ab aliąuo vindicare, poenas pro se capere5: 
Gdi xanząn *nyekterego zlodzyey a... obyesycz 
kazalbi a na tern pomstąn yesmą (super eo su- 
meret aliąuam yindictam) Sul 87; Paklibi onemu 
bolanczemu przigodzylo syąn, ze pomsthąn 
wzyąl w onem (quod yindictam sumat in illo), 
ktorisz yynyen yest Sul 93.

9. 'uznać, zgodzić się, nie odrzucić, non reicere, 
concedere, pati, sinere, agnoscere : Yse pan Mi
colay, nekdy szadza poznansky,... wszai equita- 
cia królewska na dzeszacz grziyen a na to 
szaplaczil trzi grziyni 1420 Pozn nr 1052; 
Czeley, czso gyo (sc. Hankę) bil poswal poswem, 
kthori wszyol pan Nakelsky z panem szandza 
po(z)nansky<m) w rancze, ten posew bil wy
szedł po trzech leczech gyey mosza smyerczy 
1420 Pyzdr nr 655; My o tho przerzeczonego 
Ydzyka powoda przyszągą wsząwszy (iura- 
mento recepto)..., przerzeczonego Falka... w ra- 
nyeszmy ysządzyli bicz skazanego Sul 45; 
Myszyly woyth thy przyszagy wzancz (an... 
iuramenta recipere opportet) OrtOssol 91, 1, 
sim. ib. 91,2, OrtMac 125; Tegdy wezmyesz 
(FI: przymesz, KartŚwidz: yezmesz, gl. przy- 
mesz) modły sprawyedlnoszczy (acceptabis sacri- 
ficium iustitiae) Pul 50,20; Kto nye yezmye 
krzyza syego (qui non accipit crucem suam 
Mat 10, 38) y nye bądzye mnye naslyadoval, 
nye yest mnye dostoyen Rozm 313; ~  wziąć 
opiekadlnika, wziąć kogoś za opiekaldnika, 
opiekaldnikiem 'obrać kogoś za swojego praw
nego opiekuna, ustanowić kogoś swoim prawnym 
opiekunem, aliąuem tutorem sibi assumere5: Ysze 
Widma wysla z opekana Wączenczewego y wszą- 
la szobe ginnego opekadlnika 1419 Pozn nr 971; 
Gedna pany przyszłą swym (leg. z swym) ma- 
szem przed gayony sand y wząla go szobye 
opyekaldnykyem (pro tutore elegit) OrtOssol 
96,2, sim. ib. 21,4, OrtMac 143; Katherina... 
cum patre (pro patruo?) suo... sibi recepit in
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tutorem al. vszyąla ge sobye za opyekaldnyka 
1474 AGZ XII 362; ~  wziąć za syna *uznać za 
syna, zaadoptować, aliąuem adoptare, filium sibi 
asciscere : Czeszarz... kazał, aby Gayvs, vnąk 
Agripow, syn czeszarzow, gegosz byl czeszarz 
vzyąl sobye za syna, ten szyedzyal navyssze 
(filium adoptivum sedere iussit) Rozm 113; 
~  wziąć obyczaj, w obyczaj, obyczaj wziąć 
*nabrać przyzwyczajenia, consuescere, solere*: 
Nyektorzy z naszych ryczerzow... wsząli obiczay 
(consueverunt, Sul 21: obykli) nye stacz pod 
szadną choragwą Dział 8; (S)adze... wsyali bi 
sobie w obyczay (consueverunt, Sul 25: obikli 
sząą) myesczcza yarczy gdze kv sądzenyy wyby- 
racz ib. 13; <N)yezgodny obyczay wsząly 
myedzy sobą zemyanye (abutiva consuetudine 
noscitur esse observatum, Sul 40: przewrothnym 
obyczayem znacz bilo chowano, Dział 16: 
wziąli sobie obyczay), ysze gdy ktori kmyecz 
vmrze..., pvscziną gego dobra k sobie przygmvyą 
ib. 29; Ale ysze taczy zlosnyczy kv odpyranyy 
swey zlosczy wząly sobye w obyczay (con- 
sueyerunt, Sul 42: obykly szą) myeszkacz 
w myesczech..., gdzesz to by syą nyemyeczskym 
prawem odpyraly ib. 33, sim. ib. 45. 46; ~  wziąć 
rękojemstwo, rękojmię, rękojemstwo wziąć 
'przyjąć czyjeś zabezpieczenie zobowiązania, po- 
rękę, fideiussionem recipere': Thegom go ya 
rancoyemstwa prosno ne pusczyl any gynego 
wszyąl 1417 Pyzdr nr 487; Ne wszalem od nego 
rankoyemstwa na yiczlene dzedzyni 1427 Pozn 
nr 1268; Paknyaly kto... na kostkach da na 
zakład abo na zastawą pyenyadzy, abo za to 
rakoymya wezmye Dział 37; <(J)an poszyczyl 
Pyotrowy dzesyączy grzywyen y wzal po nyem 
za nye rakoymye (sibi dedit fideiussorem, 
Sul 52: dal gemy rąkoymya) Wawrzyncza ib. 43; 
~  coś wziąć na rękojemstwo 'przyjąć coś jako 
zastaw, aliąuid pignoris loco capere' : Ysze pan 
Olbracht posiał do Szblothka..., aby wirszą 
yego na rankoyemstwo wsząl 1429 Kościan 
nr 1385.

10. *uczynić towarzyszem, współuczestnikiem 
jakiegoś działania, dopuścić do towarzystwa, do 
współudziału w czymś, aliąuem comitem sibi 
assumere' : In illo tempore sumpsit Ihus duode- 
cim discipulos w[o]szol albo k szobe przyyol 
dwanacze wcznow (Luc 18, 31) ca 1420 R XXIV 
83; Potym yzyąl Phylypa (Philippum ad se 
vocat) a dw (leg. dwu) Zebedeow,... a Iudasza... 
tesch k sobye yzyal Rozm 201. 202; ~  'przybrać 
sobie kogoś do pomocy, na urzędowego świadka, 
aliąuem sibi adiutorem, testem assumere': Kandy 
mya dzelcze roszdzelili, tądym ya graniczę sypał, 
wząw woźnego y potcomorzego sz ządu sz wrza-
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dem 1445 ZapWarsz nr 756; Tedy on dzedzycz 
sz... szolthiszem mayą przystąpycz... kv sądv 
zemskemy y wszącz (recipere) a wybracz dwye 
personye rostropne..., gesz godząthnoscz takego 
szolthiszowsthwa... oszaczowawszy... dzedzy- 
czowi powyedzą zaplaczysz Sul 80; Ze wszelkich 
myast wezmye sobye pomocznyki (assumpsit 
sibi auxiliarios), mosze silne a wiborne ku boiy 
BZ Judith 3, 8; Badzely kthory przyszasznyk 
wsząth w gyny vrząd od radzecz, mogą k temv 
przyszwolycz gyny przyszasznyczy OrtOssol 
50, 3, sim. Ort Mac 62; Gdy woyth chcze pod 
kymkoly czokoly zapowyedzecz podług prawa, 
tedy ma wszdy wzancz dwa sząszyady (yiciniores 
yicinos... accipere debet) albo pospolnego poszlą 
na szwyadeczstwo OrtOssol 96, i, sim. Ort Mac 
132; Przeto odtychmyast zakazugem, aby slu- 
szebnyczy tako wzączy kv oglądanyy zabytego, 
nye czinili szadnych lupow Dział 32; ~  *wybrać, 
wywyższyć, eligere, extollere : On posiał angela 
swego y wzol me od owecz (recepit me ab oyibus) 
oczcza mego FI II Prol 3; I wibral Dawida sługo 
swego a wyol (leg. wyjął) gi s stad owecz, od 
*porodzoczich wzol gy (dc post fetantes accepit 
eum) FI 77, 76, sim. Pał; Pan bog nyeba y zemye, 
genze myo wszol s domu (tulit me de domo) 
oczcza mego BZ Gen 24,7; lam cyo wzol 
(ego tuli te), gdisz na pastwye za stadem chodził, 
abi bil wodzem lyvda mego israhelskego BZ 
I Par 17,7; ~  ~  * pojąć za żonę, poślubić, 
uxorem ducere, nubere': Jacom ya do pana 
Donyna Jurgy chodzyl ot pana Nyemyerze 
w orandzu, aby ssostrą yego Helską dal yemv 
wzącz, a on yem<u> otpusczyl wzącz yo 1424 
Kościan nr 1049, sim. ib. nr 1235. 1235a; ~  
wziąć żonę: Sdechnyesz przeto, yzesz wsyol 
zono (propter mulierem, quam tulisti), bocz ma 
moza BZ Gen 20,3; Wezmyely lacob zono 
s rodu (si acceperit... uxorem de stirpe) tey to 
zemye, nye chczo żywa bicz ib. 27, 46; A opyocz 
wszool (ib. 6,23: wszool gest) Amram szono 
(accepit... Amram uxorem) lochabeth BZ Ex 
6, 20, sim. ib. I Par 7, 15; ~  wziąć za żonę, 
za małżonkę: Prze ktoro rzecz myenylesz yo 
(jc. Saraj) sobye syostr[z]o? Abich yo sobye 
wzol za zono (ut tollerem eam mihi in uxorem)? 
BZ Gen 12, 19; Nye bodze mocz gey pirwi mosz 
zasyo za małżonko wzoocz (recipere eam in 
uxorem) BZ Deut 24, 4; Każemy tobye, by yą 
(sc. Maryję) wzyąl za zoną (eam ut in coniu- 
gem suscipias) Rozm 33; ~  wziąć żoną: 
Iozephye,... nye chczyey szya bacz wzyąncz 
Marią szoną thvogya (accipere Mariam coniu- 
gem tuam Mat 1,20) EwZam 291; Tamosch 
szye s nyą (sc. dziewką) smovyl, yze kyedy
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zaszye poyąda, vezmą czye sobą {leg. z sobą) 
zoną (quod... duceret eam in uxorem), odpra- 
vywschy od syebye moye zoną Rozm 243; ~  
męża wziąć ''wyjść za mąż, maritum ducere : 
łasz nyewyasta mayącz dzeczy, acz gynszego 
mąsza weszinye alybo wszącz bądze chczala 
(si alium yirum receperit vel recipere voluerit), 
skazygemy SuJ 51; Ona... mąsza sobye wyeszmy 
(quod... maritum accipiat, Dział 43: masza 
poymye) podług swey voley Sal 52.

11. *przyjąć na siebie odpowiedzialność za 
kogoś, coś, periculum alicuius rei praestare*: 
Gdze Janusz s Woyczechem rok swonl na 
*oprawon y wynj na schen {leg. na się) swonl, 
tu Janusz tweyj {pro w tey) roku ne stal o trzi 
*grziwin 1398 RtKon nr 52; A czterdzesczi laat 
weszmyecze nyeprawosci wasze (recipietis ini- 
quitates yestras) BZ Num 14, 34; Owo baranek 
boży, yen vezmye grzechy tego syyata, czvsz 
przyschedl, aby vzyal grzechy svyeczkye (ut 
tollat peccata mundi) Rozm 200; Yze on yest 
mldosczy nasze[y] wzyąl (infirmitates nostras 
accepit Mat 8, 17) a nyemoczy nasche noszy 
ib. 288; ~  ku czci wziąć "poręczyć swoją czcią, 
f i dem alicui dare’: Ten pan, od ktorego yischetl 
taky kmyecz, ma scholtissa se dwyema przi- 
syansznykoma za onim kmyeczyem do onego 
pana... posslaacz, ktori scholthys s przisyansz- 
nyky thimy ku czczy gich wząncz mayąn (super 
honorem ipsorum recipere debent), ize ten 
kmyecz panu swemu... prawa nye yczinyl 
Sal 91; ~  k(u) duszy wziąć "przyjąć na swoje 
sumienie, złożyć przysięgę, aliąuid in se recipere, 
iurare*: Nobilis... Gywan super animam recipere 
debet al. g duschy wszancz, yszem tam byl 
1428 Pozn nr 1495, sim. ib.; Jacom ya yedna- 
czem byl, eze *Sczeszek Mroczkowy myal poi 
grzywny zaplaczycz a Mroczek ku duschy 
wzyacz 1441 ZapWarsz nr 540, sim. ib.; ~  
wziąć kogoś w opiekę, opiekanie, na pieczą 
"podjąć się opieki nad kimś, in curam, tutelam 
recipere aliąuem’: Jaco Mała wszen {pro wszon 
‘wzion* ?) Betka v opekane 1389 Pozn nr 71; 
laco Wawrzincza Vocech i Przibislaw vsanli 
v opekane 1407 RtGn nr 170; Francyszek 
wnukephi swogą... s gymyenym stoyączym za 
sto grzywyen kv trzymanyy y chowanyy 
wszyąl na swą pyeczą (in suam curam recepit) 
Sul 37.

12. "przyjąć do siebie, udzielić gościny, exci- 
pere, recipere hospitem : Ut cum amotus fuero 
a uilicacione, recipiant me, weszmo mo, in do- 
mos suas (Luc 16, 4) ca 1420 R XXIV 84, sim. 
Rozm 389; Tedi mozowye wpuszczyly Lota 
a wzoly gy k sobye (introduxerunt ad se Lot)

a zawarły drzwy BZ Gen 19, 10; Wiszedl 
k nyemu Banadab y wszol gy na swoy woz 
(levavit eum in currum suum) BZ III Reg 20, 33, 
sim. ca 1470 MamLub 84; Czynczye przyaczyelye 
z ganyebnego dobytka, bo kyedy nyedosta- 
teczny bądzyeczye, vezmą vasz (ut... recipiant 
vos Luc 16,9) vyeczne (leg. w wieczne) przy- 
bytky Rozm 390; ~  Ten ps(alm) powyada, 
ysz Xpus na nysko Syon wzyęty naywysszy 
nade wszemy lyudzmy przebywcza yest Pul 
98 arg.

13. "obronić, udzielić obrony, pomocy, opieki, 
defendere, tuen : Posiał {sc. gospodzin) z wiso- 
coscy y wzol iest {Pul: wszyąl) me (accepit me), 
y wyol me z wod wela FI 17, 19; Zaprawdo 
bog odkupy duszo moio od roky pkelney, gdy 
wezme mne (cum acceperit me) FI 48, 16, 
sim. Pul.

14. (o urzędzie, godności, de honore, dignitate) 
"objąć, accipere, asseąui : Bodzecze dny yego 
w małe a byskup(s)two yego wesmy {Pul, 
Rozm 443. 540. 634: wezmye) gyny (episcopa- 
tum eius accipiat alter) FI 108, 7; Gdyś on yest 
wzyavszy krolevstvo (accepto regno Luc 19, 15) 
y vroczyl szye Rozm 408.

15. "zaopatrzyć się w coś, skorzystać z czegoś 
jako zasobu, aliąuid sumere ex alicuius rei copia : 
Wstopil ies na wisocoscz, iol ies ioezstwo, wzol 
ies dari na ludzoch (accepisti dona in hominibus) 
FI 67, 19, sim. Pul; Gydączy na woyną na 
ląnkach any we wszi staacz mayą... any dra- 
pyenya czynycz, yano *konyeom pokarm wzancz 
(recipere) wmernye Sul 15, sim. ib. 46; Skądże 
vezmym tako vyelye chleba (unde nobis... panes 
tantos Mat 15,33) na pusczy? Rozm 359; 
Kelkosczye koszov vzyąly (quot sportas sumpsi- 
stis Mat 16, 10)? ib. 361; ~  Rzeki Adam: 
To koszcz s mich koszczy a czyalo z czyala 
mego. A bodze wezwana moszono, bo gest 
z mosza wszota (de viro sumpta est) BZ Gen 
2, 23; Gyesz czyalo on (sc. Jesukryst) raczył 
wzyacz z dzyevycze Mariey Naw 133; Pozdro- 
wyon bandz Jesv Crysthe, wzyalesz czyalo 
z panny czysthey Naw 155, sim. XV p. post. 
R XIX 97; Krew szwyatha s thwego bokv, 
kthorasz wzyal z Mariey panyensthwa Naw 156; 
~  Herod yzyawschy ynych yyelye przykładów 
(acceptis quoque aliis pluribus argumentis) 
z yyelykye rady Rozm 107; ~  wziąć (z) czegoś 
(dowód, naukę) "wyciągnąć z czegoś wniosek, 
pouczenie, praeceptum conclusionem ex aliąua re 
capere*: Ex quo habetur a stand yeszmymy XV 
med. R XXV 153; Accipe ad hoc ex hoc argu- 
mentum, yeszmy k themu s tego dovod, quod 
sancti angeli... eum aspiciunt 1456 ZabUPozn
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106; *Vezmyemy tego navka (doctrinam acci- 
piamus) [...], yze pczoly ('pczole’) kv zebranyv 
myodu nye wschelkye zyelye yest yzyteczne 
Rozm 417.

16. *pomieścić w sobie, capere, continere in se*: 
Veszmy ssood (sumę vas) geden a puszcz tam 
manno, czsosz mosze wszoocz gomor (ąuantum 
potest capere gomor), a polosz przed panem 
BZ Ex 16, 33.

17. oznacza przystąpienie do jakiejś akcji, 
gotowość do działania (?): A zatem vzvyavschy 
y począla czyscz ten psalm Rozm 48; Tu byl 
przed nym (sc. Jesusem) yeden czlovyek opy- 
chly... Alye myły Iesus vzyavschy y (leg. ji 'go*) 
y vzdrovyl y (leg. ji 'go*, apprehensum sanavit 
eum Luc 14,4) ib. 380; Ony nathychmyast 
vzyavschy y (leg. ji *go’) y zyyązaly yemy rącze 
opak ib. 701.

18. użycia specjalne: wziąć czas * wyznaczyć 
termin, tempus certum constituere : Gdi wezmo 
czas (cum accepero tempus), ia sprawedlnosci 
bodo sodzicz Fl 74, 2, sim. Pul; ~  koniec wziąć 
* przestać istnieć, finem habere': Recedente genere 
humano gdy konyecz wezmye wszitko plemyę 
czlowyecze na koynczw szwyata XV ex. R XXV 
143; ~  wziąć liczbę * zdać rachunki, rozliczenie 
z dochodów i wydatków, rationem redituum et 
expensarum reddere’ : Raczcze maya na kaszdy 
rok przed starszymy y przed pospólstwem ze 
wszythkych dochodow *myesczyskych wząncz 
lyczbą OrtOssol 89,4; ~  od czegoś wziąć po
czątek * zacząć się od czegoś, pochodzić od czegoś, 
initium sumere, incipere' : Bo ot pichi wszelke 
zatracenye wzolo poczotek (initium sumpsit) 
BZ Tob 4, 14; ~  przekorzyznę wziąć 'ubliżyć, 
zelżyć, opprobrio, contumelia afficere9: Any yczi- 
nil blisznemu swemu złego, any przecorzyzni 
wzol iest (Pul: wzyąl) przeciw blisznim swogim 
(opprobrium non accepit adyersus proximos 
suos) Fl 14, 4; ~  ręce na kogoś wziąć *uderzyć 
kogoś, zranić, aliąuem percutere, \ulnerare (?)'. 
Jaco Micolay ne da[y]l Philipowy trzsszy ran, 
alle czso wczynil, tho wczynil sza ygego *po- 
czothkem y rancze szon nany (leg. nań) *wszoly, 
quia ipsum a matre et a patre ipsum maledixit 
et puerum ipsius percussit circa hoc factum 
1420 Kai nr 792; ~  wziąć (rok) na kogoś 
'pozwać kogoś na określony termin, aliąuem ad 
certum ąuendam diem in ius \ocare : Jako kedi 
Otha wszyanl rok na mlinarza od szwego kmecza 
1424 TPaw VII nr 3563; Nobilis Iohannes... 
in termino ad evictorem recepto al. na gyszcza 
wszyąthem condempnayit magnificum Dobę- 
slaum... pro dampno yiginti marcarum 1474 
AGZ XVIII 89; ~  słowo tesnie wziąć *z żalem

przyjąć żądanie, rerba alicuius moleste accipere*: 
To słowo Abraham tesznye wszol o swem synu 
(dure accepit hoc Abraham pro filio suo) BZ 
Gen 21,11; ~  zajem wziąć *pożyczyć, mutuum 
accipere*: Zayem wezmye (Fl: zayme) grzesznyk 
(mutuabitur peccator) a nye zaplaczy Pul 36, 22; 
~  wziąć na pamięć 'zapamiętać, me min iści, 
memoria tenere': Wszyanly (.vc. słowa) na pa
rny acz (EwZam 190: ystawyly... y szyerczy, et 
posuerunt, sc. yerba, omnes, qui audierant, in 
corde suo Luc 1,66) ca 1450 P F IV 579; ~  wziąć 
na rozmyślenie 'odłożyć decyzję do rozważenia, 
sententiam suam amplius deliberandam differre*: 
Tedy prószył tey panyey masz opyekaldny- 
k<ow>..., aby mv zostawyly ty lyszky... Opye- 
kaldnyczy wszaly tho na roszmyszlenye (de eo 
yolebant se tutores permeditare) OrtOssol 64, 3, 
sim. Ort Mac 86; ~  wziąć na skazanie 'zdać się 
na wyrok sądu, iudicis sententiae futurae assen- 
tiri (?): Jaco kędy pan Crczon Nicią sial do 
Dominica, aby mv prawa s yego łudźmy pomogl 
o cztyrzy copcze skażone..., tedy pan Dominik 
rzeki: ... Chczely pan Crczon wzancz na skaza- 
nye panskye, [albo] mv prawa nye otmawyam 
1425 Kościan nr 1129; ~  wziąć na spytanie 
'zwrócić się do wyższej instancji o opinię, superio- 
res iudices consulere': Ysze Nicolai Bernawsky 
wsal na spitane 1420 AKPr VIIIa 152; ~  wziąć 
po westczy 'zwrócić się do sędziego o poświadcze
nie w sprawie uprzednio przez niego sądzonej, ad 
iudicem appellare, ut de re a se iudicata testimo- 
nium deP : Troyanus: Domini,... ego sum iam 
iudicatus... Tunc Sbroslaus respondit: Ego 
paratus sum ylg. wzocz po westhczi, quod 
nunquam ego te citavi 1415 KsMaz I nr 2436; 
~  wziąć w prozność 'użyć na darmo, zmarno
wać, vana seąui, vana, inania, futtilia cupere, 
desiderare, appetere*: Kto wstopi na goro 
boszo?... Newinowati rokama y czistego sercza, 
iensze ne wzol w prosznoscz dusze swoiey (qui 
non accepit in yano animam suam) Fl 23, 4, 
sim. Pul.

19. 'rozpocząć coś, aliąuid incipere*: Wezmicze 
psalm (sumite psalmum, MamLub 130: wyesz- 
mycze chwalą) Fl 80, 2, sim. Pul, sim. 1471 
MamKal 130; ~  wziąć się za coś 'zabrać się 
do czegoś, ad aliąuid accedere, actionem aliąuam 
suscipere : Tedyo (leg. tedy ją, sc. wodę) na 
rocze dayo, tu szo wocz starsy posznayo, przy 
tern szo k stołu szadzayo, za tho szo ma kasdy 
wszocz, otlozywszy yedno swocz (leg. swą-ć, 
sc. część?) Slota w. 61.

20. wziąć się 'pojawić się, apparere, adesse : 
Wschakosz thy szyal dobre naszyenye na they 
roly, skąd-ze szye wzyąl ten kąkol (unde ergo
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habet zizania Mat 13, 27)? Rozm 339; ~  'począć 
się, powstać, or/rz, originem sumere : Myła 
szmyerczy, gdzesz szya wszyala, dawnolysz szya 
vrodzyla? De morte w. 113.

21. wziąć się o *ująć się za czymś, stanąć 
w obronie czegoś, aliąuid ( iniuriam, fidem) de- 
fendere, tueri*: Presto na snamo tego kalsdy 
prelath malbi szo on o crifdo kosczelno y tesze 
o uaro krescygansko fszocz Gn 178 a.

22. wziąć się 'odwołać się do sądu (zwłaszcza 
do wyższej instancji sądowej)9 ad iudices (praeci- 
pwe superiores) appellare : Hoc nos non inyeni- 
mus in libro, pro quo ipse se sumpserat vlg. 
o cz[cz]o sza on wsal, si ipse est lucratus vel 
non 1422 Czrs 264; Gdy ktho laye ortel a wesz- 
mye szye do wyszego prawa Ort Mac 67; Gdy 
ortel badzye layan a weszma szye do wyszego 
prawa ib.; Thedy rzeki...: Then ortel yesth 
nyeprawdzywy. Y wszyal szye (OrtOssol 62, 3: 
brał szye) o tho do krakowszkyego dworu 
(trahens se de eo in domini nostri regis curiam) 
ib. 81; Quod ipse Johannes... obmittendo jus, 
in quo stabat cum ipso Gregorio pro causa 
inter ipsos agente, excepit se al. wszyal szye ad 
regiam maiestatem 1493 StPPP IT nr 4413; 
Si aliquis ex nobilibus... se ad statuta reciperet 
al. wzyal szyo, aut ad dominum palatinum 1497 
Paw Sejm nr 130.

23. wziąć się w coś 'objąć coś w posiadanie, 
aliąuid vi occupare9 (?): Jaco Jacusz pirwey to 
carczmo trzimal y troy czinsz wibral s ney, 
nisz so Micolay w no wsal 1407 Kai nr
272.

C f Wiąć w Uzupełnieniach, Wzjawić, Zziąć
Wziątek 'to co zostało wzięte, zabrane, id ąuod 

ablatum est9: Jakom ya wanczey ne wszol 
wszantku s Kabathow y s Potasinskey Woley 
nisz tho, czo win(e)nem 1422 ZapWarsz nr 52.

Wzić cf. Wzejść
Wzięcie, Źwięcie f o r m y : n. sg. źwięcie Rozm 

830; ~  g. sg. wzięcia Sul 89, 1471 AGZ XV 116; 
~  cl. sg. wzięciu Sul 50. 89, XV p. post. Gl- 
Dom 65; ~  ac. sg. wzięcie 1426 Msza IV s. 315, 
1428 ZapWarsz nr 2866, 1437 Pozn nr 1582, 
etc.; ~  i. sg. wzięcim 1417 Pozn nr 929, 1419 
Kościan nr 750, XV p. pr. R XXV 271; ~  /. sg. 
(w) wzięciu 1419 TPaw VII nr 900, 1420 Pozn 
nr 1063, Sul 50, etc.

Z n a c ze n ia : 1. 'zabranie czegoś (wbrew woli 
właściciela) , ablatio, receptio (possessore imito)9: 
Esz gdi gesth Byerwold posziczil paney konya 
genego, tedi ona ginego wsyanla, w tern *wsyans- 
czu gesth gy scaszila 1419 TPaw VII nr 900; 
Ysz oczcecz baczącz yyszsze, czso gemv syno- 
wye przes w[d]zącze gimyenya (in receptione

640 wziąć

bonorum) vczynyly, gim nye thbal any chczal 
dopomocz Sul 75.

2. 'przywłaszczenie sobie, zagarnięcie, pozba
wienie kogoś czegoś, ablatio, actus furto vel vi 
aliąuid auferendi, aliąuem ałiąua re prhandi9: 
Yaco Yandrey Krestkowsky Pawiowy, Derscze, 
Yadwidze ne wynosi s gych *domo panczy 
grzywen any gich wsythka mym wszącim mam 
1417 Pozn nr 929; Jacusz... recepit scolteto 
equum... y tim wszączim kona stradzą me 
sluszby 1419 Kościan nr 750; O cthore wzocye 
lucziwa na mio Adam szalował, temv rok minol 
1428 ZapWarsz nr 2866, sim. ib.; Jako czo myą 
vynoval Pyothr... o wzancze pyenyądzy za 
zwyerzepycze y za szitho..., any tego yzythku 
mam gedno tho, czossmy pospoly strawyly 
1437 Pozn nr 1582; A thakesz kv wszaczy szana 
(ad receptionem foeni) tho rosczągamy, tho gest 
*rosvmuyegemy o wszączy kopy szyana Sul 50; 
O wzączv wolow (de receptione boum) Dział 41, 
sim. ib. 50; Yako themy gwalthowj rok minal, 
o kthorj na mya zaluye, o phzacze drew 1469 
ZapWarsz nr 1259; Qui te concittat ad solven- 
dum decem marcas occasione recepcionis qua- 
draginta filitextorium al. dla wszączya wyączerzy 
czhthyrdzeysczy 1471 AGZ XV 116.

3. *pojmanie, uprowadzenie, captivatio, com- 
prehensio9: O które... wzancze y zbycze nye- 
wasthy Dominik na Stanisława żałował, sz tego 
on gy wypusczyl 1437 ZapWarsz nr 693; 
Js themu gwalthouy rok mynal, o kthory my(ą> 
pozwał, o wzyanczye dzyewky 1497 ib. nr 1785; 
~  o porwaniu panny w celu poślubienia wbrew 
woli rodziców: Czlonky o wzyąnczye gwałtem 
panyen i wdów Sul 89; Gdi nyekteri slachczicz... 
drugego slachczicza... dzyewką... rankąn gwał
towną wzyąlbi..., tegdi... possagu... s nyąn 
nye bandzye myal nyzly odzyenye telko, w kto- 
rem yąn wzyąl czassu wzyanczyafn] (tempore 
receptionis) gwaltowego ib.

4. *uzyskanie, otrzymanie, acceptió9: Yaco 
Maczek wszal othpusczene ot pana Prziby- 
sława y ot paną Virzbąthy... a po wszaczu otpus- 
czeną yali gy... y klodowaly 1420 Pozn nr 
1063.

5. *spożycie, tu o sakramencie komunii iw., 
sumptioy hoc loco de sacramento Eucharistiae9: 
Tho wzanczye czyala y krwye kyelkokrocz 
yczynicze (feceritis), na mo pamyancz yczinicze 
1426 Msza IV s. 315.

6. 'przyjęcie na siebie odpowiedzialności za 
coś, actus periculum in se recipiendi9: Przez tą 
koroną tarnoyą rozvmye szye szyyączye na- 
schych grzechów, bo yako nascha zyemya rodzy 
tarnye pchayącze, thakyez myły Cristus przyy-
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mvyącz koroną tarnovą... myenyl, yze nasche 
bolyesczy sam on myal noszycz Rozm 830.

7. *ogarnięcie rozumem, comprehensio, cogni- 
t i o O, quam profundum est misterium sancte 
trinitatis ad capiendum, kv wszyaczy, ad co- 
gnoscendum, y kv vsznanyv, et intelligendum 
y kv vrozumyenyv! XV p. post. GIDom 65.

8. wzięcie w kimś pomsty *ukaranie kogoś, 
vindicta, ul tio9: Gdi... starschi... gwaltownyka... 
moglibi yancz, tegdi tako yantego ku wzyanczyu 
w nyem *pomstha (ad yindictam in eo sumen- 
dam) xanzączyu postawicz gy bandąn vinny 
Sul 89.

Wzigranie morskie wzigranie 'morskie falo
wanie, fala morska, marę aestuans, unda maris*: 
W morsskyem wzgygranyy (war. kal.: w mor- 
skyem gygranyy) in maris freto (transibit, 
sc. Israel, in maris freto et percutiet in mari 
fluctus Zach 10, 11) ca 1470 MamLub 256.

Wzjać cf  Wzjechać
Wzjawiać, Wzjawiać się f o r m y : praes. ind.

1. sg. wzjawiam XV med. SKJ V 252, 1479 
AGZ XVIII 185; 2. sg. wzjawiasz XV med. 
SKJ V 260; 3. sg. wzjawia 1413—4 JA XIV 503, 
1437 Wisi nr 228 s. 88, Ort Mac 37, Pul 28 arg.; -  

part. praes. act. adv. wzjawiając ca 1428 P F I 492, 
ca 1470 MamLub 123, XV ex. MPKJW  320; -  
inf. wzjawiać OrtOssol 35, 3, EwZam 287. 307, 
XV ex. PFW 20. 22; ~  praet. 3. sg. m. wzjawiał 
XV p. post. RRp XXV 180; 3. pl. m. wzjawiali 
XV p. post. R XIX 72; neutr. wzjawiały XV med. 
SKJ V 271.

Z n aczen ia: 1. fpodawać do wiadomości, 
rozpowszechniać wiadomości, ogłaszać, ujawniać, 
nuntiare, annuntiare, propalare9: Wszyawya cyr- 
keff represcntat ecclesia 1413—4 XIV 503;
Wszyawayocz publicantes ca 1428 PF I 492; 
Wzyawya prowlgat 1437 IK/s/ nr 228 s. 88; 
Wyyawyl-ly-by kthory przyszag[a]ly radczcza 
taką tagemną radą myeszczką, kthorasz gest za- 
powyedzana wszyawyącz (reyelat consul iuratus 
ciyitatis secretum consilium, quod sibi prohibi- 
tum est, Ort Mac 37: kthory przyszyaszny raycza 
myesz<(k)a thayemna radą wszyawya),... ten... 
gest krzywoprzysząsczą OrtOssol 35, 3; Domini 
camerarii, ego nuncio al. wsyawyam, quod ego 
citayeram dominum Szebrzyd... pro homine 
Stan profugo 1479 AGZ XVIII 185; Eorum 
magicam artem detegebat wszyayyal XV p. post. 
RRp XXV 180; Occurrerunt serwi nunccian- 
tes [...]... byeszely thv szlydzy przeczyw gemy 
wzyawyayącz my sdrowye szyna (Jo 4, 51) 
XV ex. MPKJ II 320; Exprimere ysnawacz uel 
wszyawyacz XV ex. PF V 20; Wszyawyacz 
referre ib. 22; Ysch byl yescze svoych zwolye-
Słownik staropolski X

nykow... sobye nye yybral (sc. Jesus), abyszmy 
(pro abychą ?) yego czuda popysaly a potem 
wschemy syyathy vzyavyaly (suamiracula mundo 
propalarent) Rozm 162; — An forte dolorem 
et planctum mihi annuncias, boleszcz a plącz 
wzyawyasch, mee a te per mortem tuam separa- 
cionis XV med. SKJ V 260; Super omnia mon- 
tana Iudee diwlgabantur, a po wschech górach 
wzyawyaly sze (R XXIV 360: roszyrzyly a wzya- 
wyly, GIWroc 52 r: *sgaywylo sze yel rosnoslo 
sze, EwZam 290: były obyayyone, R XXIV 76: 
rosnasana), omnia verba hec (Luc 1, 65) ib. 271; 
Ten psalm wypowyada, yze Xps prze zgroma- 
dzenye błędnych pysma yednotę przes szwyen- 
tego ducha wzyawya Pul 28 arg.; Angely wszya- 
wyaly yey thayemnoszczy, gdy Marią *prowa- 
czyly XV p. post. R XIX 72; ~  'ogłaszać dobre 
nowiny, nuntia bona praedicare’: Ecce enim 
ewangeliso, wsgyawyam, yobis gaudium mag
num (Luc 2, 10) XV med. SKJ V 252; la yestem 
Gabriel, chtory stoyą przed bogyem a poslanem 
yest... tho tobye wsyayyacz (missus sum... haec 
tibi eyangelizare Luc 1,19) EwZam 287; ~  Dvch 
boszy na myą, dlyaczego pomazał mya vzya- 
wyacz vbogym (propter quod unxit me, eyange
lizare pauperibus misit me Luc 4, 18 EwZam 307.

2. wzjawiać (się) epokazywać się gdzieśt 
apparere, comparere aliąuo loco9: Nye wsya- 
wyayacz (mamotrekt mikulowski: ne zgewugicze 
sie) non parentes (filii stultorum et ignobi- 
lium, et in terra penitus non parentes Job 30, 8) 
ca 1470 MamLub 123.

Cf. Zjawiać
Wzjawić, Wzjawić się fo rm y: praes. ind. 1. sg. 

wzjawię BZ I Reg 20, 13, De mor te w. 219, 
Pul 88, 2; 3. sg. wzjawi 1444 PF IV 590, XV med. 
SKJ I 53, BZ Ex 13, 7, etc.; ~  praes. ind. z party
kułą niechaj dla wyrażenia trybu rozkazującego 
3. sg. niechaj wzjawi Rozm 60; ~  inf. wzjawić 
XV med. SKJ V 263, BZ Gen 24, 12. 31,20, 
etc.; ~  praet. 1. sg. m. wzjawiłeśm Pul 39, 12; 
wzjawiłem MIK 7a; 2. sg. m. wzjawił jeś XV 
in. R XXIV 75; / .  wzjawiłaś XV p. post. R XIX 
62; 3. sg. m. wzjawił jest BZ Gen 21, 1; wzjawił 
BZ Gen 48, 3, ca 1470 MamLub 54, MW  134a, 
etc.; f. wzjawiła 1444 R XXIII 308, BZ Num 
16, 19. 20, 6, etc.; neutr. wzjawiło Bogur C—F, 
Aleksy w. 202, Ort Mac 43, etc.; 3. du. m. -sta 
wzjawiła BZ Lev 20, 17; 3. pl. neutr. wzjawiły 
XV med. R XXIV 360; ~  pląperf 3. sg. m. jest 
był wzjawił Gn gl. 101 a; był wzjawił BZ Gen 
35, 1; ~  condit. 1. s g .f  -bych wzjawiła De morte 
w. 54; 3. sg. m. -by wzjawiłby OrtOssoll 35, 2; 
by wzjawił XV med. PF IVa593, OrtMac 37; 
neutr. -by wzjawiło Rozm 60; 3. pl. m. -by wzja-
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642 WZJAWIĆ W2JAWIĆ

wili 1484 Reg 719; ~  part. praet. act. wzja- 
wiwszy 1471 Mam Kai 278; ~  part. praet. pass.
n. sg. m. wzjawiony 1461—7 Serm 415r;/. wzja- 
wiona XV med. GIWroc 23 r; neutr. wzjawiono 
XV med. SKJ I 68; n. pl. m. wzjawieni 1471 
MamKal 263; neutr. wzjawione Sul 74; ~  inf. 
pass. sg. m. wzjawion być XV med. SKJ W 262; 
/ .  być wzjawiona Sul 53; neutr. wzjawiono być 
ca 1428 PF 1 489; ~  praes. pass. 2. sg. f. wzja- 
wionaś jest XV p. post. R XIX 63; 3. sg. m. wzja
wion jest Pul 97 arg.; ~  fut. pass. 3. sg. neutr. 
będzie wzjawiono De morte w. 341; ~  condit. 
pass. 3. sg. m. -by był wzjawion Sul 38.

Z n a czen ia : 1. *podać do wiadomości, obwieś
cić, rozgłosić, ujawnić, rozpowiedzieć tajemnicę, 
nuntiare, annuntiare, propalare, secretum reve- 
larey: Wsyawono bicz intimandum ca 1428 
P i7 1 489; Chczemy, abi na dzedzinye, o którą 
szą skarga dzeye..., przes slyzebnyka... rok 
poszwanya przes yywolanye yawnye byl wszya- 
wyon (terminum citationis edictum publice pro- 
ponatur, Dział 28: aby... dano yawny rok) 
*SW38; Gdysz slodzeystwa... cząstokrocz skrytha 
bywayą, thako ysz snaymoscz grzecha wkrothcze 
nye może bycz wsyawyona (non potest propa- 
lari) Sul 53; Vstawyenya przes oswyeczonego 
ksządza pana Wlodzyslawa króla... ylozona, są 
thy tho nyzey popisana,... na seymye wyelgem 
wszego krolewstwa yydane y wz[a]yawyone 
Sul 74; Opportebit te reuelare tuam iniąuitatem 
ysz musszysch wzyawycz twą zloszcz XV med. 
SKJ V 263; Nye mogli go nygdzey naycz..., 
*gydno młode dzeczą było, tho gym wyacz 
wszyawilo Aleksy w. 202; Nye chczyal gest lacob 
wsyawycz (confiteri) swemu czczyowy, bi chczal 
yczyecz BZ Gen 31,20; Ktos-bi-kole poyol 
szostro sw(o)yo..., zabita bodzeta oba..., 
przeto zesta swo skaradoscz sobye wzyayila 
(mutuo reyelayerint) BZ Ley 20, 17; Ktoś syo 
zydze szono (leg. z żoną) swo wipliwanyy (leg. 
w wypływaniu) zenskey nyemoczi a wzyayi (re- 
yelayerit) nyemocz gey..., zabita bodzeta oba 
ib. 20, 18, sim. ib. 20, 20; Gdyby radzczą..., czo 
by gy przyszwano w rada tagemną a tha radą 
wszyawylby (si... reyelaret, OrtMac 37: by... 
wszyąwyl), czosz by myala bycz zamylczaną, czo 
za tho przepadł? OrtOssol 35, 2; Radczcze 
roczne wybyeraly przyszasznyky a kakokoly 
prawo... gym wzyawylo (ąuamyis ipsis ius... re- 
yelatum et nunciatum sit), ysz ony nye mąyą 
s prawa przyszasznykow wybracz ib. 38, 4, sim. 
OrtMac 43; Pan bog tha rzecz thako noszyl, 
yszy<e)sz go o tho barszo prószył, abych czy 
szya ykaszala, wszythka swa mocz wszyayyla 
De morte w. 54; Chczeszly, yescze wszyayya

tobye, gethno byerz na roszvm szobye ib. w. 219; 
Tho wszythko bandze wszyauyono y czaszko 
pomsczono ib. w. 341; Mynistroyye..., yestlyby 
thaką to nyemocz szvoyą nyemoczny... opo- 
yyedziely albo tez wzyayyli (si hoc... fecerit 
intimari) 1484 Reg 719; Exprimo, scilicet mani- 
festare wszyawycz ca 1490 LeksRzW  89; 
Wzyawylesm (annuntiayi, FI: ziawil iesm) spra- 
wyedlnoscz twoyę w wyelykyem zborze Pul 
39, 12; Wszyawycz emittere XV ex. PF V 19; 
Wsyavycz significare ca 1500 Erz 127; ~  wzja- 
wić uchu czyjemuś 'przekazać komuś wiadomość, 
alicui aliąuid nuntiare’ : Gęstły bodze oczcza 
mego zloscz ystawyczna przecyw tobye, wzia- 
wyo ychu twemu (reyelabo aurem tuam) 
y pusczo cyo w pokoiy BZ I Reg 20, 13; ~  ~  
Quia abscondisti hec a sapientibus... et reuelasti 
ea, *wisiayil gesz ge (Rozm 323: zyayylesz tho), 
paruulis (Mat 11,25) XV in. R XXIV 75; 
Które rzeci prysle są, wzyayi vam (quae yentura 
sunt, annuntiabit yobis Jo 16, 13) 1444 PF IV 
590; Wsiauila pandit (yentris obstruso positus 
cubili senseras regem thalamo manentem, hinc 
parens nati meritis uterąue abdita pandit) 1444 
R XXIII 308; Per angelum Christi resurrectio 
mulieribus anuncciatur wsaywona (pro wsya- 
wona) XV med. GIWroc 23r; Do Nazareth 
poselstwo srządzylo wyerne bostwo, by Gabriel 
nawyedzyl, dzewyczy *posolstwo wzyawyl 
(R XIX 51: szrzadzyl) XV med. PF IV 593; 
Super omnia montana ludee diwlgabant(ur), 
roszyrzyly a wzyawyły (SKJ V 271: wzyawyaly 
sze, GIWroc 52r: *sgaywylo sze yel rosnoslo sze, 
EwZam 290: były obyayyone, R XXIV 76: 
rosnasana), omnia yerba hec (Luc 1,65) XV 
med. R XXIV 360; Ut in nomine Ihu omne 
genu fłectatur... et omnis lingwa confiteatur, 
wszyąwyl a wypowyadal (SKJ I 80: wszelky 
yazyk wysznalby), quia, yze, dominus Ihus 
Xpus in gloria est dei patris (Phil 2, 11) ib. 362; 
Itaque nolite antę tempus iudicare, quoadus- 
que yeniat dominus, qui illuminabit abscon- 
dita tenebrarum, gl. id est pecata oculta yensze 
wzyawy... tagemnosczy grzechów (I Cor 4, 5) 
XV med. SKJ I 53; Veniam, gl. yeniam et nar- 
rabo, ad yisiones et reuelaciones domini czom 
wydzal a czo my od boga wzyawyono (II Cor 
12, 1) ib. 68; Sicut Xpc dominus in magna 
humilitate yoluit naści, sic eciam primo humili- 
bus... yoluit annunciari wzyawyon bycz XV med. 
SKJ V 262; Lepak pan bog wzyawyl gest 
(yisitayit) Sarze, yakos to bil szlubyl gey y na- 
pelnyl gey, czso mowyl BZ Gen 21, 1; Wszakoz 
yczinki boże wziauicz (reyelare) a yiznayacz 
poczcywye gest BZ Tob 12,7; Quartum (sc.
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templum sanctum) Johanni in Apocalipsi reuela- 
tum et est ecclesie triumphantis czwarti (sc. 
kościoł) swantemy Ianovi w Tayemniczach 
wsziavoni 1461—7 Serm 415 r; Drogi moie 
oznayomylem, wzyawilem (enuntiavi Psal 
118, 27, Fl i Pał: zyawil gesm) y wisluchales mie 
M W  7a; Sządow swich nye wziawil (sc. bog, 
Fl i Pul 147, 9: zyawyl) gym (non manifestayit 
eis Psal 147, 20) MW  134a; Wzyawyę (annun- 
tiabo, Fl: ziawo) prawdę twoyę Pul 88, 2; Ize 
Xpus wzyawyon yest szwyatu przes narodzenye 
z panny Marie od boga Pul 91 arg.; Yzayasz... 
wszyayyl nam yyelka radoscz rzeknacz: Przy- 
dzye yyelebny goscz XV p. post. R XIX 50; 
Wszyawylasz yyelkye radosczy ib. 62; Thysz... 
szwyathey troycze mylosznycza, wszyayyonasz 
yest tagemnycza Xpa nazarenszkyego ib. 63; 
Maria..., que dona (sc. dei) vsque tunc pudore 
yirgineo celauerat, congruo tempore patefecit 
wszyavyla XV p. post. R XXV 179; Gabriel do 
nyey nawyedzyl, tagemnyczą boską wszyawyl 
XV p. post. SlOcc XXXIV 161; Myły Yesus 
na ye wschytko pytanye (sc. Maryi) barzo 
mądrze odpovyedayącz, wschytko ye vzyavyl 
(exponebat) Rozm 163; ~  ~  wzjawić kogoś 
'ujawnić, zdradzić czyjąś tajemnicę, alicuius 
secreta prodere': Które yyątsche znamye vkaze 
szye nad tobą, o to yvze (pro nad to, yze) 
wszyavy (cię) (quam hoc, quod prodit te) 
poczeczye zyvota twego Rozm 60; Poznay, kto 
yest, yen czye zdradzyl, bocz yest Iyepyey, by 
czye twe poznanye wzyavylo (ut te tua confessio 
prodat), nyzly gnyew boży... posrod lyvda czye 
wszyayy (quam... te manifestet) ib.; Acz yest 
ve mnye który zakał albo który grzech..., 
nyechay mye tv wzyavy (bog) (detegat me 
dominus) przed obezrzyenym svego lyvda ib.

2. wzjawić się 'dać się widzieć, ukazać się, 
pojawić się, apparere, comparere*: Fuerunt que- 
dam signa ostensa in ipsa invencione, per que 
crux Christi fuit manifestata pres gasz sna- 
mo(na) svoty crisz gest so bil fsgauil Gn gl. 
101 a; Było wydzenye thworczą angelszke besz 
konyczą, thucz szye nam wszyawylo (Bogur B: 
swidzalo) dyablye pothapyenye Bogur D—F; 
Panye boże Abrahamów, racz my syo wzya- 
wycz (occurre, obsecro, mihi) dzysz BZ Gen 
24, 12; Vczynysz ołtarz bogu, genzecz syo 
bil wzyawyl (qui apparuit tibi), gdizesz yczyekal 
przed bratem Ezau ib. 35, 1; Bog wszechmo- 
goczy, gensze my sze wzyawyl (apparuit mihi) 
w Lvza..., poszegnal myo gest ib. 48, 3; Wzya- 
vi 1 a syo (apparuit) wszitkim sława boża BZ 
Num 16, 19, sim. ib. 20, 6; Wzyavi syo (apparuit) 
pan gima tam w slvpye oblokowem BZ Deut

31, 15; Qwyatek polny szyą narodzyl, czyynem 
pastyrzom szyą wszyawyl ca 1500 De nativ 
w. 62; ^ Przesznycze bodzeczye geszcz szedm 
dny a nye wzyawy sze (non apparebit) nyczs 
kwasznego u czyebye BZ Ex 13,7; Surrexit 
vkazal, wszyavil (się) XV p. post. JA XII 144; 
Wsyawyl szą ortus est (dominus de Sinai venit 
et de Seir ortus est nobis Deut 33, 2) ca 1470 
MamLub 54; Wzyawy syą orietur (ego feci in 
caelis, ut oriretur lumen Ecclus 24,6) ib. 167; 
Wzyawy syą pandetur (ab aquilone pandetur 
malum super omnes habitatores terrae Ier 1, 14) 
ib. 206.

3. corruptum pro wziąć: Wsgyaviwschi (war. 
lub.: wsawszy) przicziną occasione facta (occa- 
sione autem accepta Rom 7,8) 1471 Mam- 
Kai 278.

Cf. Zjawić
Wzjawienie, Zwjawienie 1. 'podanie do wiado

mości, ogłoszenie, manifestatio, publicatio : 
Vt illud Christiani ad honorem matris domini 
omni anno in hac die totum mundum accensis 
luminibus illuminarent. Secundo propter repe- 
tendam4 na fsgauene, hodiernam processionem 
Gn gl. 57a; Wsyawene insinuacio ca 1428 
PF I 489; Quomodo Anthonius... coram nobis 
et judicio nostro banito... contra honestam 
dominam Vrsulam... notificacionem seu mani- 
festacionem al. szwyavenye fecit 1463 Kod- 
Wiel 28; ~  'pouczenie, documentum, praecep- 
tum': Depinguntur (sc. cruces in ecclesia) 
propter appostolorum representacionem na wka- 
zane a na wszyawene apostolszke ca 1420 
R XXIV 81; Ize widzeli oczi moie zbawenye 
tve..., szwyecza na wzyawenye (EwZam 295: 
kv obyavyenyv, Rozm 78: na zyavyenye) poga
nom (lumen ad revelationem gentium Luc 2, 32) 
M W  144a; Wsyavyenye clarificacio ca 1500 
Erz 127; ~  'powiadomienie o czymś tajemnym, 
revelatio, proditio secretorum : Ne magnitudo 
revelacionum, sgwaywene (pro wsgyawene), 
extollat me (II Cor 12, 7) XV med. GIWroc 37v; 
Ita multi vnum corpus sumus in Cristo, ... 
habentes donaciones secundum graciam, que 
data est vobis, differentes, siue propheciam, 
gl. id est reuelacionem futurorum wzyawyenye 
przyslych rzeczy (GIKazB II 49: prorocz-
two), ... siue ministerium in ministrando (Rom 
12,6) XV med. SKJ I 57; Uszlyszal (sc. Ga- 
bryjel) przykazanye, szwyathey troycze wszya- 
vyenye XV p. post. R XIX 51; ~  'zapowiedź, 
oraculum, praesagium : Maria priusquam na- 
sceretur, diuinis est oraculis denuntiata, gl. 
oraculis, id est diuinis responsis boskym wsya- 
yyenym yel poyyedzyenym ca 1500 GIGn 40.
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2. f ukazanie się, apparitio, actus apparendC: 
Vocatur autem festum istud apparicio, fsgauene, 
sancti Michelis Gn gl. 147 b.

Cf. Zjawienie
Wzjechać, Wzjać fo r m y : praes. ind. 3. sg. 

wzjedzie BZ II Par 22, 6; ~  imper. 2. sg. wzjedź 
BZ Gen 50, 6; ~  praet. 1. sg. m. wzjechałem 
BZ IV Reg 19, 23; 3. sg. m. wzjał jest BZ II 
Par 35,20; wzjał BZ III Reg 20,26; ~  part. 
praet. act. wzjaw BZ III Reg 15, 17.

Znaczenie'. 'przybyć, advenire, adire
Wsgedz (ascende) a pogrzeb otcza twego BZ 
Gen 50,6; Przeto Otozias... wzgedze (descen- 
dit), abi nawyedzil Iorama BZ II Par 22, 6; ~  
do czegoś: Zatim Baza... wziaw do zemye 
ludowi (ascendit... in Iudam) y vdzalal wiso- 
koscz BZ III Reg 15, 17; Wzial gest Nechao... 
ku boiowanyy do Cartamys (ascendit... in Char- 
camis) BZ II Par 35,20; ~  na coś: Przeto 
gd isz rok mynol, zlyczil Benadab Syrske 
y wzial na Affet (ascendit in Aphec), abi boiowal 
przecyw israhelskemu lyvdu BZ III Reg 20, 26; 
W wyelykoscy wozow mich wzgechalem na 
wisokoscz gor (ascendi excelsa montium) BZ 
IV Reg 19,23.

Cf. Wjechać, Zjechać
Wzjutrzniejszy 'poranny, matutinus, qui manę 

esP : Vade ergo in ciuitatem ad maximum episco- 
pum et dic, ut in die Paschę hora matutina, 
wsyvtrznyeysz0, me expectat in ecclesia, ibi ego 
veniam XV med. R XXIV 361.

Wziąć 'wpuścić płyn, przelać, effundere, pro- 
fundęre': Jaco... saswal Marcin Kota, o czso mu 
crziwdan vczinil, ysz pogro<dki> podnosi y wo- 
dan na yego dzedzi(nę) wsiał 1404 RtGn nr 110. 
-  Cf. Wlać, Zlać.

Wzlec 'oprzeć się, inniti, fulciri : Wydzal gest 
we znye drab... a gospodzyna wzlegwszy (inni- 
xum) na nyey BZ Gen 28, 13; Azaly nadzeio 
masz w lyascze trcyaney a *zlamanya *egyp- 
skego, na *nyemsze to wzlyegnyely (in baculo 
harundineo atque confracto, Aegypto, super 
quam, si incubuerit) czlowyek, zetrze syo BZ 
IV Reg 18, 21. ~  C f Zlec.

Wzlecieć 'unieść się w powietrze (na skrzy
dłach), erolare, alis se l e v a r e Aera scindit 
(sc. aquila), gl. nubes sc. diuidit, id est alis, 
id est in aerem na powyetrze wszleczyal 1466 
R XXII 13; Wstąpił na cherubyn y wzlyeczyal 
(volavit, FI: latał), lyatal na pyerzu wyatrow 
Ful 17, 12. -  Cf. Zlecieć.

Wzłajać 'czynić obraźliwe wyrzuty, znieważać, 
improperare, v i tup er ar e’: Wslage improperabit 
(stultus acriter improperabit Ecclus 18,18) 
ca 1470 MamLub 164. ~  Cf. Złajać.

644 WZJAW1ENIE

Wzłajnik 'pies myśliwski, canis venatorius': 
Jacussius... cum Paschcone... terminum primum 
habent... pro cane sagittato vlg. wzlaynik 
1388—430 ArchTerCrac IJIb 479, 7.

Wzłamować'unieważniać, irritum facere : Czso 
pyrwey po klątem trzy dny nye spyewano, tho 
wzlamygemy Dział 5. ~  Cf. Ziarnować.

Wzłączać się 'rozdzielać się, rozchodzić się, 
dividi, discedere : Usque ad yias distinctas..., 
que diyiduntur al. wsląnczayą szą, una de Popow 
ad Wrząndow et alia ad dictam narosznicza 
(1444) 1482 DokMp III 153. -  C f Złączać.

Wzłomca miru wzłomca 'ten co narusza spokój 
publiczny, ąui pacem publicam violaP: Gdy woyth 
woldruge o głową, o czyaszkye rany albo 
o ktorakoly beszprawna rzecz... a then owy- 
nyony stanye ku prawu gothow odpowye- 
dacz..., myszyly woyth thy przyszagy wzancz, 
a mozely takyemy myrv wzlomczy (pacis fractori, 
Ort Mac 125: zlomczy myru) odpusczycz, aby 
szye sz nym szgednal OrtOssol 91,2. ~  Cf. 
Złomca.

Wzłomić fo rm y: praes. ind. 3. sg. wzłomi XV 
in. GIKazB J1 104; ~  inf. wzłomić 1418 Pyzdr 
nr 559; ~  praet. 3. sg. m. wzłomił 1418 Pyzdr 
nr 559; ~  inf. pass. sg. neutr. być wzłomiono 
Sul 38.

Z n aczen ia: 1. 'usunąć, amorere, tollere 
Czso iest pan Thomislaw (przekreślone: wzlomił) 
casze wslomicz płotu pana Milayewego, tho 
iest bil obiczay, comu bi trzeba bilo drogo 
iachacz, ysz y (leg. ji 'go’) mogl wzlomycz 
a zazyo zagrodzycz 1418 Pyzdr nr 559.

2. 'naruszyć, przekroczyć, laedere, \iolare': 
Qui ergo... per cupiditatem disrumpit, wslomi, 
et odit pacem,... nihil aliud yidetur facere nisi 
lapidare... Christum XV in. GIKazB II 104.

3. 'unieważnić, irritum facere, abolere5: Pothem 
drygy sz nych (sc. braci)... wiwodzi szą wzgar
dzonym..., ządayącz thegodla spyszacz tho ska- 
zanye y othmyenycz, a thakosz thake szkazanye 
przes thaką proszbą obyklo bicz wslomyono 
(consueyit retractari, Dział 27: rzeczy skazane 
wygassaly) Sul 38.

C f Włomić, Złomie
Wzłożyć 'położyć, umieścić, tu przenośnie, 

ponere, imponere, hoc loco translate’: Sławo 
y weliko craso wzloszil ies (impones, Pul: wło
żysz) nan FI 20, 5. ~  Cf. Włożyć, Złożyć.

Wzłój fo rm y: ac. sg. wzłoj 1483 AGZ XIX 
191; -  /. sg. wzłojem 1446 AGZ XIII 197; ~
/. pl. wzłoj mi 1447 AGZ II 129; ~  l.pl. (w) wzło- 
joch 1447 AGZ U 129. 130.

Z n aczen ie: 'wylew, rozlewisko rzeki, stawu, 
loca inundata, stagnantia : Allexander... con-
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WZŁÓJ WZNAK 645

dempnavit... Dmitronem... pro eo, quia per 
diluvium seu diffusionem vlg. yisloyem (pro 
wsloyem) tue nove piscine... ąuatuor milia 
arbores ąuercinos... per diluvium piscine su- 
bundasti potopilesz 1446 A G Z X III 197, sim. ib.; 
Eundem prefatum fluvium, qui est ex opposito 
eorundem dimidii tercii lanei sculteti et (cum> 
ipsius fluvii inundacionibus al. wszloymi, que 
sunt seu erunt, sculteto damus 1447 A G Z II 129; 
Item in superficie vlg. na wyrzch istius fluvii 
Wrzessycza et in eius diffusionibus al. wszloyoch 
{leg. w wzlojoch) usque ad piscinam magnam 
molendini... utilitates {sc. damus)... et scultetus 
similiter libere habet piscari in superficie 
eiusdem fluvii Wrzessycza... et in ipsius fiuvii 
Wrzessycza diffusionibus vlg. wzesloyoch (pro 
wszloyoch) ib. 129. 130; Quia Vassyly debet 
piscinam denuo fundare in fiuvio Lypycza ad 
rippam ipsius Fyedor spectantem, pro qua ripa 
recepit Fyedor alvearium al. wlzoy {pro wzloy) 
1483 AGZ XIX 191; Fluctuacio al. czloy {pro 
vzloy) 1499 AGZ XV 565.

Wzmagać 1. *nabierać sil, convalescere, vires 
recuperare’ : Vsmagam conyalesco 1437 Wisi 
nr 228 s. 86; Wsmagaly convaluerunt (qui... 
operati sunt iustitiam,... convaluerunt de infir- 
mitate Hebr 11,34) ca 1470 MamLub 295.

2. *utwierdzać (w dobrym), ulepszać, in melius 
mutare : Nye wzmaga non edificat XV med. 
Zab 523.

Wzmartwychwstać (powrócić do życia ze stanu 
śmierci, ożyć, a mortuis resurgere : Gdy wzmarth- 
wychwstał (SKJ I 122: qui reformabit corpus 
humilitatis nostre configuratum corpori clari- 
tatis sue podobne czai u swyathosczy gego, 
kthora myal, gdycz w swąthosczy sze apostołom 
*trszom vkazal, gdy zmarthwychwsztal, Phil 
3, 21) 1449 R XXV 167. -  Cf. Zmartwychwstać.

Wzmawiać * mówić ponownie, powtarzać, iterum 
dicere, repetere5: Redicere wsmawyacz seu lepak 
mowycz XV ex. PF V 21. ~  Cf. Zmawiać.

Wzmnożyć * zwielokrotnić, powiększyć, multipli- 
care, augere’ : W ktorykoly dzen wzowo czo, 
vslyszy me, wzm noszysz {Pul: rozmnożysz) 
w duszy m ogey sylo albo mocz (multiplicabis 
in anima mea yirtutem) FI 137,4.

Wzmożenie 'udzielenie pomocy, poparcie, auxi- 
lium, praesidium : Wszmozene promocio ca 1428 
PF I 488, sim. ca 1500 Erz 127; A tocz mylo- 
ssyerdze gesth [gest] czudzey byadi zalowanye 
y wszmozenye pod(l)uk moczi XV med. 
R XXII 240.

Wzmóc, Wzmóc się fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
wzmoże Sul 12. 39; — inf wzmóc XV med. 
ArchLit XVI 13; -  praet. 2. sg. m- wzmogłeś

BZ IV Reg 14,10, ca 1470 MamLub 211; 
3. sg. m. wzmógł Sul 74. 100, BZ IV Reg 20, 12; 
3. pl. m. są wzmogli FI i Pul 17,20; ~  part. 
praet. act. wzmogszy Gn gl. 169b; ~  part. 
praet. pass. n. sg. f. wzmożona Gn gl. 171 a.

Z n aczen ia: 1. *dodać sił, udzielić pomocy, 
wspomóc, confortare, confirmare, iuvare : Gdi... 
ten isti pan... thego tho kmyeczya nyektorąn 
summa pyenyandzi albo ktorąnkoli pomocząn 
wzmógł (cum... aliquo iuyamine supportayerit) 
Sul 100; ~  Quos virgo confortans, wsmogszy, 
de fide instruxit Gn gl. 169 b ; In carcere uisitata 
fuit et confortata wsmoszona ib. 171 a; Przes 
ten twoy naswyantschy owocz, myła panna, 
racz nam wspomocz, na duschy, na dzyele 
{pro czyele) wszmocz {R XXV 218: szmocz) 
XV med. ArchLit XVI 13.

2. 'odzyskać siły, zdrowie, convalescere, vires 
recuperare’ : Gysz kony on przes czasz prze- 
rzeczoni nye wszmosze-ly (si... non convaluerit, 
Dział 30: paklyby... nye wyzdrowyal), thedi 
o thego konya... przyiaczelsky szą sgednacz ma 
Sul 39, sim. ib. 12; Przysąze (sc. pozwany), 
ysz yako szlekl w thą tho nyemocz, yescze do 
they doby nye wszmokl (non conyaluit) Sul 74; 
Posiał Merodach... dari ku Ezechiaszowy, bo 
ysliszal, isze nyemogl Ezechias a wzmógł (quod 
aegrotasset, war. et conyaluisset) BZ IV Reg 
20, 12.

3. *pokonać, zmusić do posłuszeństwa, inva- 
lescere, super ar e': Wsmogless [sya] {war. kal.: 
wsmoglesch) inyaluisti (seduxisti me, domine,... 
fortior me fuisti et inyaluisti Jer 20, 7) ca 1470 
MamLub 211; ~  wzmóc się *stać się silniejszym, 
zyskać przewagę, invalescere, superare : Witargl 
me z neprzyaczelow mogich silno mocznich 
y od tich, czso me nenawidzely, bo so se wzmogli 
na mo (quoniam confortati sunt super me) 
FI 17, 20, sim. Pul; Pobyw y wzmógłesz syo nad 
Edomskimy (percutiens inyaluisti super Edom) 
BZ IV Reg 14, 10.

Cf. Wymóc 2.
Wznak 1. (o leżeniu, padaniu ludzi na ziemię, 

de hominibus iacentibus, in terram cadentibus) 
fplecami do ziemi, corpore resupinó*: Wsznak 
resupinus 1457 R XXII 57; Gdy leszal wsznak 
yako yyla, szmyercz do nyego przemowyla 
De morte w. 47; Abierunt retrorsum et cecide- 
runt in terram padły ysnak po trzycrocz (Jo 18, 6) 
ca 1500 GIKazB I 72; O tern, yze zly przed 
pomstą bożą padły yznak, alye dobrzy ku bogv 
mylosczyą padayą na sve oblycze modlyącz 
szye yemv Rozm 629; Padły starschy na sye 
oblycze y modlyly szye bogu, alye zly padayą 
yznak, yako szye czczye y Krolewskych Kxyą-
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646 WZNAK WZNIEŚĆ

gach o onym popye Elyen (leg. Eli, jen) svych 
dzyeczy nye kaznyl, yze spadł stolcza (leg. 
z stolca) vznak za drzvy (cecidit de sella retror
sum iuxta ostium I Reg 4, 18) a zlomyl glovą 
y zdechł ib. 630; Ten padnye vznak, yen nye 
vydzy ib. 631.

2. (o kierunku ruchu, cle directione motus) 
'do tylu, w przeciwną stronę, retro, retrorsum : 
Poschly vznak (abierunt retrorsum Jo 18,6, 
GIKazB 1 76: wstąpyly szya wsthecz, za sya, 
Kcdużn 272: wsthąpili szya wstecz), czvsch od 
oblycza bożego odruczayącz (pro odwraczayącz) 
sve lycze Rożni 626; ~  odwrocie, położyć kogoś 
wznak 'zmusić do odwrotu, do ucieczki, fugare, 
7/2 fugam vertere9: Owocz gich (sc. nieprzyja- 
cielow) z zeme zagubisz..., bo poloszisz ie wznak 
(ąuoniam pones eos dorsum, Pul: opak)
FI 20, 12; Odwroczeny bądzyeczye vznak (FI 
i Pw/: opak) myslyączy mnye slye (avertantur 
retrorsum... cogitantes mihi mała Psal 34,4) 
Rozm 626.

Wznaszać, Wznaszać się f o r m y : praes. ind.
1. sg. wznaszaję BZ Tob 3, 14; ~  imper. 2. pl. 
wznaszajcie Pul 74, 4. 5; ~  part. praes. act. 
adv. wznaszaję FI 104, 11. 112, 6; wznaszając 
Pul 101, 11. 112, 6; ~  inf. wznaszać FI 74, 5; 
~  fut. 3. pl. m. wznaszać będą Pul 139, 9; ~  

praet. 3. pl. m. są wznaszali FI 72, 18.
Z n a czen ia : 1. *podnosić, dźwigać, elevare, 

sur sum tollere9: Pyczye moie se płaczem smeszal 
iesm od oblicza... rozgnewana twego, bo wzna- 
szaio (quia elevans, P///: wznaszayocz), przitro- 
czil ies me F/ 101,11; Gospodzyn,... gen... 
smerne wydzy... z gnoya wznaszayo (P///: 
wznasayocz) vbogego (erigens pauperem) FI 
112, 6; ~  przenośnie: wznaszać rog 'stawać się 
butnym, superbum se gerere9: Nechaycze wzna- 
szacz (Pul: nye wznaszaycze, sini. ib. 74,4) 
w wisocoscz rogu waszego (nolite extollere in 
altum cornu yestrum) FI 74, 5.

2. (o oczach, de oculis) 'spojrzeć w górę, 
sur sum aspicere9: K tobye oczy wznaszaio (ad te 
oculos... dirigo) a proszo, panye, abi myo raczil 
z okow... wizwolycz BZ Tob 3, 14.

3. wznaszać się 'stawać się pysznym, butnym, 
unosić się pychą, superbum se gerere9 : Porzuczil 
ies ie, gdi so se wznaszali (dum allevarentur, 
Pt//: gdy szye podnaszaly) FI 72, 18; Nye daway 
me, gospodne, od zodze moye grzesznemu..., 
bo snadz wznaszacz szye będo (ne forte exalten- 
tur, FI: buczycz so bodo) Pul 139, 9.

Cf. Wnaszać
Wznawiać 'jeszcze raz coś robić, powtarzać, 

iterare, repetere9: Wsznawyas rep[t]etis ca 1428 
PF I 491; ~  rotę wznawiać 'jeszcze raz wy

głaszać rotę przysięgi, powtarzać, formatu iura- 
menti repetere9: Przes tąn istąn przissyanga 
oczysczyąyanczi syan s tego długu trzikrocz... 
prz<y)syanze, a yemu asz do trzeczy<e)go rotha 
przes woźnego ma bicz wznawyana (forma 
iuramenti resumatur) Sul 100.

Wznękać 'usilnie namawiać, nakłaniać, exhor- 
tari, persuadere9: Wsn<ęk)aly (coegerunt Luc 
24,29, MamLub 276: przynąkaly albo przy- 
pądzyly, PF IV 573: poymaly) gy rzkucze: 
Ostań s namy ca 1425 EwKReg 42.

Wznętrzny wznętrzny grzech 'grzech pierwo
rodny, peccatum originale, primi hominis culpa9: 
Cyrinus hereditas interpretatur et significat 
peccatum originale wznothrzni grzech XV //z. 
GIKazB II 117. -  Cf Wnętrzny.

Wznętrzony 'uzewnętrzniony, wyjawiony, //ro- 
palatus, dmdgatus9: Primo hortatur (sc. pro- 
pheta) nos... ad divine laudis freąuenciam... 
Secundo subiungit motive racionis, p(r>z<y>- 
clada wznotrzoney rzeczi, congruenciam, cum 
addit: Quia mirabilia fecit XV in. GIKazB II 109.

Wznić cf. Wzejść
Wznieć cf. Zwnieć
Wzniedoszły (o płodzie, de partu) 'nie dono

szony, poroniony, intempesti\e natus, abortivus9: 
Wznyedosle (war. kal.: nyedosle) aborti(vum) 
(si... percusserit quis mulierem praegnantem et 
abortivum quidem fecerit..., subiacebit damno 
Ex 21,22, BZ: martwe dzeczyo urodzylabi, 
Kałużn 283: az ymarle dzyeczą porodzy) ca 1470 
MamLub 23.

Wzniesienie 1. 'wzgórze, pagórek, mons, collis9: 
Dorothea... resignayit agrum situm penes mon- 
tem w<z)neszenie Iasconi consuli 1417 Przem I 
nr 865; Stanislaus... emit medium laneum 
agri..., qui ager est situs retro montem dictum 
wsnesene ib. nr 940; Clemens... resignayit me
dium laneum retro montem dictum wsnesene 
1418 ib. nr 1070; Agrum cum acrescenciis..., 
iacentem inter wznyeschenim et korytho..., 
eadem Casperowa cum filio suo... resignauerunt 
1451 Przem II nr 993.

2. 'wyjście z grobu, zmartwychwstanie, resur- 
rectio9 (?): Ps(alm) Dauid(ow) za wznyeszye- 
nye albo przyęcze ranę (pro assumptione yel 
susceptione, pro assumptione matutina), to iest 
za boże zmartwychwstanye, yesz rano stało 
szye yest Pul 21 arg.

3. 'wzięcie w opiekę, ochrona, praesidium, 
tutela9: Bosze iest wznesyene nasze (domini est 
assumptio nostra) y swotego Israhel FI 88, 18, 
sini. Pul.

Cf. Wniesienie
Wznieść, Wznieść się fo rm y: praes. ind. 1. sg.
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WZNIEŚĆ WZNIEŚĆ 647

wzniosę Fl i Pul 62, 5, XV p. post. SlOcc 
XXXIV 162; 2. sg. wzniesiesz BZ Deut 17, 20; 
3. sg. wzniesie BZ Lev 23,11. Num 27,4;
1. pi. wzniesieni ca 1400 CyzWroc; ~  imper.
2. sg. wznieś i FI i Pul 73, 4, XV in. CyzPIoc, 
BZ Gen 13, 14. Ex 10, 21; wznieś BZ Gen 6, 16. 
31, 12. Deut 27, 4; 2. pl. wznieście BZ Deut 1,17; 
-  inf wznieść BZ I Reg 26, 23, XV ex. P F \  21; 
~  praet. 1. sg. m. wzniósł jeśm FI i Pul 118, 48; 

jeśm wzniósł Pul 142, 10; -em wzniósł BZ 
Num 14, 30; 3. sg. m. wzniósł FI i Pul 105, 26, 
1451 MacDod 105, BZ Gen 13, 10, etc.;f. wznio
sła XV p. post. SlOcc XXXIV 161; neutr. wznio
sło 1466 RRp XXII 26; 3. du. neutr. wzniesie 
jesta FI 130, 1; wznieslesta Pul 130, 1; /. pl. m. 
wznieśliśmy ca 1470 MamLub 112, Pul 43,22;
3. pl. m. są wznieśli FI 46, 9; wznieśli FI 
i Pul 82, 2, BZ Jud 21,2, Pul 46, 9; / .  wzniosły 
BZ Gen 7, 17; ~  condit. 2. sg. m. -by wzniósł 
Rozm 11; ~  part. praet. act. wzniosw BZ 
Gen 33,5. Num 24,2. Neh 8,6; wznioswszy 
1426 Msza IV s. 314, BZ Ruth 1, 9; wzniowszy 
Rozm 465; ~  part. praet. pass. n. sg. m. wznie- 
sion 1420 Kościan nr 852; n. pl. m. wzniesione 
Rozm 21; ~  praes. pass. 3. sg. m. jest wznie- 
sion BZ Judith 11,6; ~  fut. pass. 3. sg. m. 
wzniesion będzie FI i Pul 71, 16, BZ Num 2, 17, 
Pul 63, 7.

Z n a czen ia : 1. 'przesunąć na wyższy poziom, 
umieścić wyżej, podnieść, dźwignąć, unieść w górę, 
levare, elevare, extollere, suble\are : Rozmno
żywszy szo wodi y wznyozly (elevaverunt) korab 
wz goro od zemye BZ Gen 7, 17; Po zastopyech 
swych... poydo. A wznyeszon bodze (levabitur) 
stan swyadzeczstwa po rodzech slvg kosczelniich 
BZ Num 2, 17; lako orzeł... rosszyrzyl (sc. bog) 
skr(z)ydla swa y wznyosl gy (assumpsit eum, 
sc. Israel, Deut 32, 11), y noszyl na plyeczoch 
swoych Pul Deut 16; Vloszy na povyekach 
(sc. Maryi) były malyvdko wstoczony, any 
rzatkye, any gąste..., any mało wznyeszyoną 
(leg. wzniesione, nec convexi) Rozm 21; ~  o ge
stach modlitewnych, ofiarnych, etc., de gestibus 
orantium, precantium: Taco blogoslawicz cze 
bodo w sziwocze moiem y w imo twoie wznoso 
*rocze moie (levabo manus meas) FI 62, 5, 
sim. Pul; Wznyeszy rokoo swo w nyebo (extende 
manum tuam in caelum), acz *bodoo czmi po 
wszitkyey szemy egipskyey BZ Ex 10,21; 
Przinyescze pirwey vrody szny waszey kv ka- 
planovy, ienze wznyesze oczepko przed panem 
(qui elevabit fasciculum coram domino) BZ 
Lev 23, 11; Wznyosw swoy roce (elevans manus 
suas) a sklonyw syo, modlyl syo panu BZ 
Neh 8, 6; Aczesmy zapomnyely ymyenya boga

naszego, aczly wznyeszlysmy (Fl: acz roszirzili 
iesmi) ręczę nasze ku bogu czudzemu (si expan- 
dimus manus nostras ad deum alienum)? 
Pul 43,22; ~  przenośnie: Wznyosl gesm rocze 
mogę ku kasznom twoych (pro twoym, levavi 
manus meas ad mandata tua) Fl 118,48, sim. 
Pul; Zyawyonę vczyn my drogę twoyę, bo yesm 
k tobye wznyosl (Fl: podnoszl geszm) duszę 
moyę (ad te levavi animam meam) Pul 142, 10; 
~  być wzniesionym nad czymś \przewyższyć 
coś, superare, exsuperare aliąuid’ : Bodze sczwer- 
dzene w zemy na wisocosci gor, wzneson bodze 
nad Lybanem (superextolletur super Libanum) 
owocz iego Fl 71, 16, sim. Pul; ~  wznieść głos 
'zacząć mówić głośno, krzyczeć, vocem elevare, 
clamare': Prziszly wszitci do boszego domu... 
a wznyesly swoy glos (levaverunt vocem), 
z wyelyko szalosczyo poczoly plakacz rzekocz 
BZ Jud 21,2; Onye wznyozwszi glos (elevata 
voce) poczolesta plakacz rzekocz BZ Ruth 1,9; 
A onye *wznyoszi glos (elevata... voce) wtóre 
poczolesta plakacz ib. 1, 14; ~  wznieść głowę, 
wznieść sierce w pychę 'nabrać pewności siebie, 
stać się hardym, in superbiam erigi, superbire : 
Gisz nenawidzeli czebe, wznesli głowo (extule- 
runt caput) Fl 82, 2, sim. Pul; Nye wznyeszesz 
syercza swego w picho (nec elevetur cor eius 
in superbiam) nad swo braczo BZ Deut 17, 20; 
~  wznieść kopie nad kimś, wznieść rękę na 
kogoś, w coś 'zamierzyć się (aby uderzyć), 
pokonać kogoś, zniszczyć coś, manum in aliąuem 
levare, aliąuem superare, aliąuid d e le r e Wznesy 
rocze twoye w pichi gich do concza (leva manus 
tuas in superbias eorum in finem) Fl 73,4, 
sim. Pul; Wznyosl roko swoyo na nye (elevavit 
manum suam super eos), by rozprostrzaal ye na 
pvszczy Fl 105,26, sim. Pul; Bo cyo bil pan 
podał dzisya w moy roce y nye chcyalem 
wznyescz ro(ki) mey (nolui extendere manum 
meam) na mazanego boszego BZ I Reg 26, 23; 
Ten to wznyozl kopye swe nade trsyemysty 
ranni my (levavit hastam suam super trecentos 
vulneratos) BZ I Par 11, 11; ~  wznieść krzyż 
'uczcić krzyż (obchodząc święto Podwyższenia 
Krzyża Św.), crucem exaltare (in fiesto Exalta- 
tionis Sanctae Crucisfi: Daimi *chwalo Marziei 
a wsnesem crisz sinka iey ca 1400 CyzWroc; 
Ywsz, Marzya, wszneszy my crisz wyszpr XV in. 
CyzPIoc; ~  na coś wznieść rękę *obiecać coś 
pod przysięgą, iureiurando aliąuid promittere*: 
Nye vnidzecze do zemye, na nyosz to czem 
wznyosl roko swo (super quam levayi manum 
meam), chczo abiscze w nyey przebiwali BZ, 
Num 14, 30; ~  coś wznieść w gromadę 'złączyć,

| spoić, iungere, connectere': Wyrzcb tego korabyu
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wsnyesz w gromadę (in cubito consummabis 
summitatem eius, Stary Testament Cardy: swe- 
deś w hromadu), wyrzch na lokyecz BZ 
Gen 6, 16; ~  ~  'spowodować wzrost, rozmno
żyć, ampliare, multiplicare’ : Gdy wznesene (pro 
wzneseni) bodoo (cum exorti fuerint, Pul: 
wznydo) grzeszny iaco syano FI 91, 7; ~  'uczynić 
czymś, excitare, suscitare : Vybralesz gy (.yc. twój 
lud) sobye ze wschego lyvda, aby sz nyego 
wznyosl yedną svyeczą (ut ex ea lumen unum 
tibi suscitares), yschby osvyczyl wschystek svyat 
Rozm 11; ~  wznieść się 'powstać (z pozycji 
siedzącej lub leżącej), surgcre, exsurgere : Exsur- 
gere wsznyescz szyą z losza XV ex. PF V 27; 
Vznovschy szye (erexit se Jo 8, 7) myły Tesus 
rzeki Rozm 465; ~  Wznyosl sze (tollens se) 
anyol boszy, gensze przechodzyl stani izrahel- 
skye BZ Ex 14, 19.

2. (o oczach, de oculis) 'spojrzeć, zwłaszcza 
w górę, elevare sur sum9: Wszol (yc. Chryst) 
chlep... y tesch wsznyoszwschy (Msza I. VIII: 
pothnyowszy, III: podnyossl, VL VII. XIV: 
podnyoswszy) oczy swe w nyebo (elevatis oculis 
in caelum)... przeżegnał, przelomyl, dal zwole- 
nykom... swym 1426 Msza IV s. 314; Yesus... 
pothem wsznoszl swogy swoczy oczy w nebo- 
sza... y poczol sze modlycz (Luc 22,41) 1451 
MacDod 105; Potem wznyosl Loth oczy (eleva- 
tis... oculis) BZ Gen 13, 10; Wznyeszy swoge 
oczy wisprz (leva oculos tuos) a poglodny s tego 
myasta ib. 13, 14; Wsnyosl (sc. Abraham) swoge 
oczy (elevatis oculis) y vszrzal myasto opodal 
ib. 22, 4, sim. ib. 22, 13; W(z>nyesz twoge oczi 
wisprz (leva oculos tuos) ib. 31, 12; Wsnyosw 
swe oczy (levatis oculis) y uszrzy zoni a gich syni 
ib. 33, 5, sim. ib. Num 24, 2; Wznosi (sc. Jozue) 
oczi (levavit oculos), vsrzal moza przecziw sobye 
stoyoczego BZ Jos 5, 13, sim. ib. I Par 21, 16; ~  
'spoglądać hardo, pysznić się, exaltari, superbire : 
Pane, ne gest powyszono sercze mogę any 
wznesle gęsta (Puł: wznyeslesta) se oczy mogę 
(neque elati sunt oculi mei) FI 130, 1.

3. (o budowli, de aedificio) 'uczynić wyższą, 
podwyższyć, ałtius exstruere’: Jaco opatow młyn 
wsnesson taco wyele, sicut testibus videbitur 
1420 Kościan nr 852; ~  wznieść kamienie 
'ułożyć kamienie jeden na drugim, lapides erigere, 
disponere : Gdysz przeydzesz Iordan, wznyesz 
kamyenye... na górze Ebal (erigite, war. erige, 
lapides... in monte Hebal) y spogysz ge wapnem, 
y ydzalasz tv ołtarz... s kamyenya BZ Deut 27, 4.

4. 'uczcić, uwielbić, otoczyć chwalą, laude 
ejferre, exaltare, extollerei : Tsoszota (pra kso- 
szota) ludzi sebraly so se s bogem Abraham, 
bo bogowe moczni zeme welmi so se wznesly

(vehementer elevati sunt, Pul: szye wznyeszly) 
FI 46, 9; Przystopy czlowyek ku syerczu wysso- 
kyemu y wznyeszyon będze (exaltabitur, FI: 
powiszon bodze) bog Puł 63, 7; Swyebodnoscz 
boga żywego wsnyosla mathka syna swego nad 
wszitky kory angelske XV p. post. SlOcc 
XXXIV 161; Poydzysz, mylę vczyeszenye, 
wsznyoszą czye w wyeczne sbawyenye ib. 162.

5. wznieść się (o słońcu, de sole) 'pojawić się 
nad wschodnim horyzontem, podnieść się nad 
horyzont, exoriri, oriri: Cornua... thauri sol 
inflammauerat, gl. illustrauerat wsznyoszlo (się), 
auri 1466 RRp XXII 26.

6. 'nadać czemuś rozgłos, rozsławić, dimłgare, 
propalare5: Bo gest tak wznyesyon domisl twego 
rozumy (nuntiatur enim animi tui industria) po 
wszech narodzech BZ Judith 11,6.

7. wznieść (coś) ku komuś, na sąd komuś 
'oddać do rozstrzygnięcia, do rozsądzenia, de- 
cernendum dare*: Wznyesze Moyzes przo gich 
na sood pany (rettulit Moyzes causam earum 
ad iudicium domini) BZ Num 27, 4; Iestli czso 
nyesnadne syo wam ysrzi, wznyescze ky mnye 
(referte ad me) a ya yislvcham was BZ Deut 1,17. 
~  Bohemizm semantyczny.

8. 'podać do wiadomości, insinuare, indicare : 
Insinuare etc. wznyeslismy (mamotrekt kapi
tulny: wznesli sme; in libro Esther alphabetum 
ex minio usque ad theta literam fecimus diversis 
in locis, yolentes scilicet Septuaginta interpretum 
ordinem per hoc insinuare studioso lectori Esth 
prol.) ca 1470 MamLub 112. ~  Bohemizm se
mantyczny.

Cf. Wnieść, Znieść
Wznikać się 'zaczynać się, pojawiać się, oriri, 

incipere5: Caleph kroczoocz szemranye *luczkey, 
gesz to syo wznikalo myedzi lvdem przecziw 
Moyzeszowi (murmur populi, qui oriebatur 
contra Moysen) y rzecze BZ Num 13, 31. ~  
Cf. Wnikać.

Wznikły 'ten który zaczął istnieć, pojawił się, 
powstał, qui ortus est, apparuiF: Y *bodo moszo- 
wye wznykly (Biblia boskowicka: wznikli) tich 
czasów (gigantes... erant super terram in diebus 
illis) BZ Gen 6, 4. ~  Bohemizm.

Wzniknąć fo rm y: praes. ind. 3. sg. wzniknie 
ca 1470 MamLub 203; ~  praet. 3. sg. m. wznikł 
jest BZ Deut 34, 10; / .  wznikła ca 1470 Mam
Lub 223; 3. pl. m. są wzniknęli BZ Ex 10, 6; ~  
part. praet. act. wznikszy 1436 R XXIII 278; ~  
part. praet. act. II cf  Wznikły.

Z n aczen ie: 'zacząć istnieć, pojawić się, oriri, 
prodire : Bocz oglodzoo (sc. kobyłki) wszitko 
drzewye... a napelnyo-cz domi twe y sług twich, 
y wszech Egipskych, gichze to nye wydały waszy
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oczczowye y dzyadowye, yako so wznyknoli na 
szemy00 (ex quo orti sunt super terram) asz do 
dzyszeyszego dnya BZ Ex 10, 6; Nye wznikl 
gest (non surrexit) wyoczszy prorok v Israhel 
iako Moyzesz BZ Deut 34, 10; ~  Wzniknye 
orietur (sanitas tua citius orietur Is 58, 8) ca 1470 
MamLub 203; Wzniklą surrexit (iniąuitas sur- 
rexit in virga impietatis Ezech 7, 11) Ib. 223; ~  
(o roślinach, de plant is) 'wykiełkować, wyrosnąć, 
enasci, generari : Canna arundinea iuxta can- 
nam melliam oriens, gl. procedens, ipsa arundo 
uel stipula arundinea secus stipulam generata 
ysnykszy, eandem in breui transcendens altitu- 
dine, tumens ait 1436 R XXIII 278.

Cf. Wznikły, Zniknąć
Wznor cf. Wzwór
Wznosić, Wznosić się fo rm y: praes. ind. 3. sg. 

wznosi FI i Pul 144, 15, 1436 RRp XXIII 276, 
1466 RRp XXII 20, etc.; 2. pl. wznosicie BZ 
Num 16, 3; 3. pl. wznoszą 1444 R XXIII 303; ~  
imper. 2. sg. wznosi BZ Gen 22, 12; ~  inf. wzno
sić FI 74, 4, Sul 78, ca 1500 Erz 127; ~  praet. 
3. sg. m. wznosił 1413 RtKon nr 323, BZ 
Gen 48, 17.

Z n a czen ia : 1. 'przesuwać na wyższy poziom, 
podnosić, dźwigać, levare9 elerare, exaltare, extol- 
lere’ : Wznosy (allevat) gospodzyn wszytky, gysz 
spadayo, y podnoszy wszytky poraszone Fl 
144, 15, sim. Pul; Josef..., vyow otczowo rokoo, 
vszylnye wznoszyl (levare conatus est, Biblia 
taborska: ysylowal zdwihnuti) z głowi Effray- 
mowi a poloszycz na głowo Manassenowo 
BZ Gen 48, 17; Bog wznoszi (Fl: wywysza 
albo podswyga, Pul: wzwysza, R XLVII 358, 
GIWroc 1 r, PF V 59: podnoszi) sraszone (domi- 
nus erigit elisos Psal 145, 8) M W  126 a; ~  o fali 
podnoszonej przez wiatr, de maris unda a vento 
le\ata: Około są wsnoszy circumfertur (qui... 
haesitat, similis est fłuctui maris, qui a vento 
movetur et circumfertur Jac 1,6) ca 1470 
MamLub 304; ~  wznosić rękę na kogoś 'po
rywać się na kogoś, zamierzać się (aby zabić), 
manum alicui inferre : Rzeki gest k nyemu 
angyol: Nye wznoszy swey roky (non extendas 
manum tuam) na swego syna BZ Gen 22, 12; 
~  przenośnie: a. 'czynić lepszym, kierować ku 
czemuś lepszemu, meliorem facere, elevare*: 
Crapula grauat, sobrietas eleuat, gl. sublimat, 
erigit <w)snoszy, ebrietas tollit mentem 1436 
RRp XXIII 276; Sic quasi per tactum naturę 
mens regit actum, quem grauat, gl. ad terrestria 
deprimit spusczya, aut acuit, gl. ad celestia 
deducit wsznoszy 1466 RRp XXII 20; ~  b. wzno
sić rog 'stawać się butnym, superbum fien : Rzeki 
jesm zlim: Nechayce zle czinicz. Y dopuszczayo-
S ło w n ik  starop o lsk i X

czim se: Ne chczeycze wznosicz (Pul: nye wzna- 
szaycze) rogu (nolite exaltare cornu) Fl 74, 4.

2. (o budowli, de aedificio) 'czynić wyższą lub 
wyżej położoną, podwyższać, altius exstruerei : 
Jako Mikolay poraszyl pogrodek podług pan- 
skego skazana y podług mari, a potem viszey 
ne wsnoszy 1 1413 RtKon nr 323; Expandere 
wsnoszycz, podnoszycz ca 1500 Erz 127.

3. wznosić się 'być ponad czymś, unosić się 
nad czymś, ejferri, lewar i supra aliąuid': Vexilla 
regis prodeunt wichodza, vkazuia są, wsnoscha 
są (vexilla regis prodeunt, fulget crucis myste- 
rium) 1444 R XXIII 303.

4. wznosić się 'uważać się za ważniejszego, 
przypisywać sobie szczególne przywileje, pysznić 
się, ex alt ar/, efferri, superbire : Przecz syo wsno- 
szicze na(d> lvd bozi (cur elevamini super 
populum domini)? BZ Num 16,3.

5. wznosić się 'opuszczać jakieś miejsce, 
discedere, a b i r e Komornyczy albo vrzadnyczy 
thako poszadzeny nye mayą, nyszlyby wlosthnc 
szwe rzeczy mowycz any kv mowyenyv rzeczy 
sz sądv szą wsznoszycz (ad procurandum se dc 
iudicio levare) Sul 78.

C f Wnosić, Znosić
Wznoszenie 'wywyższanie się nad innych, 

pycha, elatio,superbia9 iactantid: Superbia habet 
sub se has speciales dicciones:... elacio, wsno- 
szenye, et est tumor animi, quando quis non 
wult parere uel proximum pati M W  gl. 63.

Wznowić fo rm y: praes. ind. 3. sg. wznowi 
Dział 46; ~  imper. 2. sg. wznowi Fl i Pul 50, 11, 
KartŚwidz; ~  inf. wznowić Sul 12, Dział 21; ~  
praet. 3. sg. m. wznowił Sul 40; ~  inf pass. s g .f  
wznowiona być Sul 100.

Z n aczen ia:  1. 'przywrócić coś do pierwotnego 
stanu, ad statum pristinum restituere : Serce 
cziste stwórz we mne, bosze, y duch prawi 
wznowi (innova, KartŚwidz: vznovi, gl. od
nowy, R XXII 244: otnow, M W  9a: odnow) we 
czrzewech mich! Fl 50, 11, sim. Pul.

2. rzecz, żałobę wznowić, wznowić żałobę 
'ponownie wszcząć odroczone z różnych powodów 
postępowanie sądowe, litem dilatam iterum ad 
iudicem ferre : Braczaa dzelna bandancz, acz 
nyekthori rzecz straczi zkazanym sandzynym, 
drughi thego szlomycz nye bandze mocz any 
rzecz wsznowycz Sul 12; Mykolay... wszdrvszyl 
a wsznowyl tą tho żałobą (refricat et innovat 
eandem quaestionem, Dział 29: chczal tą rzecz 
wzrvszycz a o nyą czynycz) Sul 40; Sądzą 
prawo ma odloszycz (sc. pozew)... tako długo, 
az dzeczem lyata wynydą. A potem, acz syą 
rzecz wznowy (si quaestio eadem ipsis innova- 
tur, Sul 54: acz tasz rzecz gym othnowyona
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bądze), dzeczy mayą odpowyedacz Dział 46; ~  
Gdyby... geden drugego chczalby o zlodzeystwo 
nyektorych rzeczy wyzwacz przed sad, tho ma 
vczinycz nyszli rok mynye. Paknyali the (pro tho) 
vcziny po rocze geden a szalobą nany o zlodzey
stwo chcze wznovicz (si... ąuaestionem eandem 
voluerit movere, Suł 33: paknyąliby po rokv thą 
skargą ryszycz chczal), tedi to, czso bądze nany 
mowicz, swiądeczstwem ma nany {leg. nań) 
dokonacz Dział 21.

3. [jeszcze raz wygłosić, powtórzyć ( tu o rocie 
przysięgi) , formułam iurisiurandi iterare': Yemu 
asz do trzeczy(e)go rotha przes woźnego ma 
bicz wznawyana. Pakli o summą mnyeyschąn... 
przisyancz bi myal podług starego obiczaya, 
tegdi dosicz, ze yednąn przes yoznego... themu 
istemu przissyangayąnczemu... tha ista forma 
przisyangy wsnowyona ma bicz (eadem forma 
iuramenti exponatur) Suł 100.

Wznowienie *ponowne wszczęcie postępowania 
sądowego, restitutic litis coram iudice : Refrica- 
cio, id est innouacio vlg. wznowyenye OrtCel 10; 
Refricatio, id est invocatio vlg. wsznowyenye 
XV ex. Zab 526.

Wzorać f o r m y : inf. wzorać Suł 92, ca 1455 
JA XIV 492; ~  praet. 1. sg. m. -m wzorał 1484 
ZapWarsz nr 1560; 3. sg. m. wzorał 1396 TPaw 
III nr 3915, 1403 JA VJ 208, 1418 Kai nr 600, 
1423 Kai nr 837; ~  pląperf 3. sg. m. wzorał 
był 1453 ZapWarsz nr 990; ~  condit. 3. sg. m. 
-by wzorał 1425 Kościan nr 1121; ~  part. praet. 
pass. g. sg. f. wzoranej 1469 ZapWarsz nr 1304.

Z n ac z e n ie : ' uprawić rolę przez oranie, zaorać 
ziemię, terram arare, exarare' : Sicut sciunt et 
testantur, sicut... wzorał bez mey woley moyo 
rolo 1396 TPaw III nr 3915; Esze Voczech 
Micolayowi roley wzorał oszem sczyp {pro skib ?) 
ne po prawe 1403 JA VI 208, sim. 1418 Kał 
nr 600; Ysse yest Mathias... szastawyl yest 
Nastcze plossy dwye w trzech grz(y)wnach 
ssemskych y wsoral ye 1423 Kai nr 837; laco 
czsso Sczedrzyk zalowal na Jasska..., aby mv 
dwyema plugoma po trzycrocz poltora sta za
gonów na yego wolwarcu wsoral..., tego on nye 
yczinil, gedno czsso orał..., to orał... na swem 
1425 Kościan nr 1121; Kyedikoli kmyecz syedzy 
w ktorey wsy... a tha wyes acz yest albo bila nye 
orana a puscznaa, thedi kaszdi kmyecz na swey 
wlocze... dwa morgy na zymąn a trzeczy mórg 
yyesnye yikopacz bandzye yynowat koszdego 
roku i wzoracz (tenetur... exstirpare et colere) 
Sul 92; Yacom ya roley, kthorą *Cmvs... wzorał 
byl, they ya nye zaorał gyaltem 1453 ZapWarsz 
nr 990; Excolere owszeyky wzoracz ca 1455 
JA XIV 492; Jakom ya nye wzorał any possyal

rolyey Pawiowy 1484 ZapWarsz nr 1560; ~  
na ugór wzorać 'w trójpolówce wykonać pierwszą 
orkę w procesie ugorowania pola, zaorać nie pod 
bezpośredni zasiew, agrum ąuiescentem arare': 
Yakom ya nye poorał roley redlj {leg. redły) na 
vgor wszoraney gwalthownye Janowey 1469 

I ZapWarsz nr 1304. ~  Cf. Worać, Zorać.
1. Wzór 1. 'postępowanie, które należy naśla

dować, exemplar imitandum : Exemplar wszor- 
prziclad (dies venit victoriae, quo exemplar 
militiae, Wenceslaus, occiditur) 1444 R XXIII 
309; Wszor forma XV med. R XXV 153; Wzór 
norma ib. 160; Notandum est, quod uita Xristi 
est exemplar uite Xristianorum vlg. wszor 1453 
R XLVII 350.

2. '?': Plena omni racione vivencium wszech 
wzorow rzeczy zyvich XV med. R XXV 154.

2. Wzór, Zwór fo r m y : g. sg. wzoru 1468 
ArchSław II 215, 1491 AGZ XVI 233; -  ac. sg. 
wzór 1440 AGZ XIII 96, 1456 StPPP II nr 3574, 
1468 AGZ XIII 557, etc.; ~  i. sg. wzorem 1464 
AGZ XIII 436, 1483 AGZ XVII 199, 1491 AGZ 
XVI 233; -  n. pi. wzory 1483 AGZ XVIII 254; 
~  g. pl. wzorow 1474 AGZ XVIII 74; ~  ac. pl. 
wzory 1485 AGZ VII 154, 1488 AGZ XIX 69; 
zwory 1478 AGZ XVIII 162; -  i. pl. wzormi 
1475 AGZ XVIII 94, 1479 AGZ XV 501, 1494 
AGZ XVIII 358.

Z n a czen ie : fo le  uprawne, grunta orne fo l
warczne, rola, ager cultus': Iohannes... recogno- 
vit marcas quinquaginta nobili Iohanni..., quas 
inscripsit in *Hwgrzeczpole villa, solum exci- 
piendo araturam al. wsor 1440 AGZ XIII 96, 
sim. 1478 StPPP IX nr 890; Adamek in totam 
aream al. wzór {leg. w wzór), quam colebat 
pater suus,... in dictis XXX marcis debet dare 
intromissionem in obligacionem tenendam 
1456 StPPP II nr 3574; Generosus Iacobus... 
post... Margaretham... recepit... possagw super 
tota medietate ville Mo(ra)wsko... cum predio 
al. wsz[w]orem 1464 AGZ XIII 436; In ipsa 
villa Tuliczow idem Muszik quatuor kmethones 
obligavit et agrum al. wzór 1468 ib. 557, sim. ib. 
566; Prefata domina habebit... medietatem 
agrorum ad curiam spectancium al. wzoru 1468 
ArchSław II 215, sim. 1491 AGZ XVI 233; 
Iohannes... recognoyit, quia... ducentas mar- 
carum fate Annę... super medietate omnium 
laborum et exaracionum al. wzorow... reforma- 
vit 1474 AGZ XVIII 74; Eodem Demetrio cessit 
perpetue curia... cum omnibus exaracionibus... 
al. wzormy 1475 ib. 94, sim. 1479 AGZ XV 501; 
Nobilis Cleophas... recognoyit se teneri debiti 
quinquaginta marcas... nobili Thome... solvere 
sub intromissione... in yillam tenute sue Thru-
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schovicze et in exaraciones, et prata al. we zwory 
1478 AGZ XVIII 162; Cum omni iure... et curia, 
et exaracionibus dietę curie al. sze wszorem 1483 
AGZ XVII 199; Quas septingentas marcas 
consorti sue super... omnibus exarationibus al. 
wzori ad curiam spectantibus... inscribit (sc. Ni- 
colaus) 1483 AGZ XVIII 254; Si autem non 
solveret (sc. Procopius), extunc... debet ei (sc. 
Nicolao) dare intromissionem in medietatem 
ville sue Malechow et... in medietatem agrorum 
curiensium al. wzory (leg. w wzory) 1485 AGZ 
VII 154, sim. 1488 AGZ X IX 69; Sigismundus... 
dotayit uxori sue Hedyigi... totam curiam... 
cum omni agricultura al. wzorem una cum 
prato magno 1491 AGZ XVI 233; In ąuibus 
(sc. marcis) obligat... totam suam sortem... cum 
curia, exaracionibus al. sze wszormy 1494 AGZ 
XVIII 358; lohannes... recognoyit se recepisse 
centum marcas a nobili Syenko..., in ąuibus 
inyadiavit... noyem areas,... agrum pro curia 
al. wsor superius stagnum 1495 ib. 362.

Wzraz, Wzdraz, Z wraz 1. 'kształt, postać, 
wygląd, forma, species, figura : Wsdrassz aspec- 
tus 1448 R XXIV 352; Sed induimini dominum 
lesum Cristum, gl. id est formam Christi in 
operibus wszdzeycze na szę wsdraz (R XXV 163: 
*wszdrzaz) yczynkow pana lesu Crista (Rom 
1 3, 14) XV med. SKJ I 49; Semetipsum exina- 
niuit formam, yzdraz (R XXV 155: obrasz, 
R XXV 174, SKJ I 80: yyobraszenye), serui 
accipiens (Phil 2, 7) MWRp gl. 66.

2. 'wzór, przykład, forma, exemplar": Fratres, 
imitatores mei estote et obseruate eos, qui ita 
ambulant, sicut habetis formam, gl. id est 
ymaginem, nostram wyobrazenye, wzraaz lycza 
naszego (Phil 3, 17, R XXV 167: yrzad zycza 
naszego, GIJag 102: prziclad) XV med. SKJ 1121; 
~  na wzdraz, zwraz 'na podobieństwo, na sposób, 
na wzór, ad exemplar, in exemplum : Na wsrasz 
ad exemplar 1447 R XXII 40; Na wszdrasz ea 
imagine XV med. R XXV 156; Nostra autem 
conuersatio in celis, ynde eciam saluatorem 
exspectamus, qui reformabit, na wzdraz pyrzwy 
przywyedze albo odnowy (R XLVII 351: 
wczwyrdzy), corpus humilitatis nostre, con- 
figuratum corpori claritatis sue (Phil 3, 21) 
XV med. SKJ I 121, sim. 1449 R XXV 167; 
Na szwrasz in morem ca 1500 Erz 137.

3. *formula, ustalony tekst, forma, formula, 
tenor": Ziem obiczayem bilo trzimano, ze gdi 
nyektori... przissyangal... przes syąn..., yakoli 
s pełna forma,* •• *vsrzaas albo slowye forma 
przissyąngi (formam iuramenti) yemu... przes 
pyssarza... powytdzyani albo powy<e>dzyana 
dostatecznye yymowyl..., tako wszdi przes

wschitky, gysch przi they przissyąndze sye- 
dzeli..., milczano bywało Sul 99.

C f Zraz
Wzrok, Wezrok, Wzdrok f o r m y : n. sg. wzrok 

XV in. R XXV 267, XV med. R XXIII 279, 
XV med. R XXV 151, Rozm 362; ~  g. sg. wzroku 
XV med. SKJ V 278, M W  lb ; wezroku 1461—7 
Serm 350v; ~  d. sg. wzrokowi XV med. R XXII 
40; -  ac. sg. wzrok XV med. R XXV 153, 1456 
ZabUPozn 89, XV p. post. Kalużn 284, etc .; 
wzdrok 1466 R XXII 12. 17.

Z naczen ia: 1. 'zmysł, którego narządem są 
oczy, zdolność widzenia, visus, aspectus, acies 
oculorum : *Wrosk yisum XV in. R XXV 267; 
Wsrokowy yisui XV med. R XXII 40; Vderzy-ly 
ktho szlvgą szyego albo dzyewką w oko, az mv 
wszrok szkazi (si... luscos eos fecerit Ex 21, 26, 
DZ: a blykawe ge uczynylbi), ma go wolno 
pusczycz za tho, szlowye zkazenye oką XV 
p. post. Kalużn 284; Dominus... liniyit oculos 
ceci nati et continuo lumen, wsrok, recepit 
(Jo 9, 6) ca 1500 GIKazB l 70; O tobyesmy 
schlyszely yyelykye dzyyy y yyelyką tvoyą 
mocz,... bo przez lekarstwa zelnego... yzdra- 
yyasz nyemoczy yednem sloyem: slepem wzrok 
yraczass (caecis visum reparas), nyemym moya 
Rozm 226, sim. ib. 361. 419; Przepoyyedacz 
posiał mye (sc. duch święty) ybogyem,... prze
poyyedacz yątem odpysczenye a slyepem wzrok 
(praedicare... caecis yisum Luc 4, 19, EwZam 
307: yydzenye) ib. 251; lesus pothemylozyl rącze 
na yego (sc. ślepego) oczy, y począł yydzyecz 
a yzrok yemy wroczon, yze yasno *yydzyan 
wschytky rzeczy (coepit yidere et restitutus est, 
ita ut clare yideret omnia Marc 8, 25) ib. 362; 
Tegodlya pytał ych (sc. lesus) ytore... rzekącz: 
Kogo schukaczye? Bo yego tez any po movye 
poznały, bo ych słuch y yzrok yzdzyerzal ib. 632, 
sim. ib. 635.

2. 'spojrzenie, patrzenie na coś, wyraz oczu, 
conspectus, aspectus, oculi’: Wszrok respectus 
XV med. R XXV 151; Vt... impossibile esset eam 
(sc. Mariam) licitis actibus matrimonii applicari, 
quia quidam splendor siue radius diuinus ab 
eius aspectu, wzr[z]okv, tam yirtuose procedebat 
XV med. S K J \  278; Illayirgo... specie, krasza, 
sua ac puleritudine celi ciuium in se provocauit 
aspectum pobudzyla wszrok albo oczy 1456 
ZabUPozn 89; Predicit (pro producit, sc. agri- 
cola) minas frontis ytrumąue iubar wszdrok 
1466 R XXII 17; Vidi thronum... et sedentem 
super eum, ad eius conspectum fugit terra oth 
gegosch yeszroku yczekala szemya (Ap 20, 11) 
1461—7 Serm 350y; Boga prószmy..., abi 
wzroky strzegącz zascziczil, bi proznosczi nye
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652 WZROK WZRÓŚĆ

przygymowal MW  1 b; ~  na wzrok ' na wygląd, 
z pozoru, dla oka, spocie, aspectu : Flos pretendit 
decorem apparencie, vydzy scha czudny na 
wsrok, modice tamen est existencie XV /hc7. 
7? XXV 153.

3. 'zdolność pojmowania, rozumienia, myślenie, 
ingenium, acumen ingenu : Sed cum visus, g/. 
organum vidcndi, senio ingrossatur, aspectus, 
g/. sc. tunc intuitus wzrok, ex parte racionis 
acuitur XV med. R XXIII 279; Munus enim... 
distorąuet acumen, g/. id est aciem animi, 
intelectum vmyszl, wsdrok, ivdicis 1466 A 
XXII 12.

C/. Zrok
Wzrost, Wzdrost fo r m y : /?. sg. wzrost 1471 

Mam Kai 237; wzdrost OrtCel 4; ~  g. sg. wzrostu 
ca 1430 GIKazB II 12, XV W .  Lent, BZ 
Num 13, 33, etc.; wzdrostu 1466 R XXV 136, 
XV p. post. ib. 198; ~  d. sg. wzrostu XV ex. 
PamLit XXVIII 307; wzdrostu ca 1420 R XXIV 
81; wzdrostowi XV in. R XXIV 75; ~  ac. sg. 
wzrost XV in. Szwed 49, ca 1470 MamLub 281.

Z n a czen ia : 1. 'wymiar pionowy, wysokość, 
do której ktoś wyrósł lub coś urosło, sta tur a, 
altitudo*: a. o ludziach, hominibus: Quis autem
vestrum cogitans potest adicere ad staturam 
suam. pridacy wsdrostowy (/? XXIV 81: 
k... wszdroszthw, PamLit XXVIII 307: 
wszrostw, Ttozw 281: kv... zrosty) swemy, cubi- 
tum ynum (Mat 6,27)7 XV in. R XXIV 75; 
Naschych czasów wsczedl yest czloyyek w zemy 
zydowskey... wzrostu nye yyelmi yisokyego 
(statura procerus mediocris) XV med. Lent; 
Lyd, ktorizesmi opatrzili, wiszokyego wzrosty 
(procerae staturae) iest BZ Num 13, 33; Przeto 
yiwyodl (sc. bog) nas z zemye egypskey, aby 
nas dal w rocze Amorreyskyego... Gdze wni- 
dzem? Poslowye so sercza nasza srzesili rzekocz: 
Przewyelika wyelikocz iest a nasz wsrostv 
wyoczszy {pro wsrostem wyoczsza, nobis statura 
procerior) BZ Deut 1, 28; Postaw(a) wzrosty 
( war kał.: wrost w postawye) statura (statura 
tua assimilata est palmae Cant 7, 7) ca 1470 
MamLub 149; ~  Potuit enim sic dicere secun- 
dum Augustinum: O, bonę homo, pulcre sta- 
ture, *wrzostu, nobilis genere! XV p. post. 
GIDom 49; ~  b. o roślinach, de plantis: Wsrosth 
(war. lub.: vrost) proceritas (magna arbor et 
fortis, et proceritas eius contingens caelum 
Dan 4, 8) 1471 MamKal 237.

2. 'stawanie się coraz wyższym, większym, 
rośnięcie, wzrastanie, incrementum, augmentum : 
Ego plantaui, Apollo rigauit, sed deus incremen
tum dedit pan bog wsrost dal (I Cor 3, 6) 
XV in. Szwed 49, sim. ca 1470 MamLub 281;

Quilibet resurget in eadem ąuantitate, in qua 
fuisset in etate iuyenili, quo est terminus aug- 
menti wszrostu ca 1430 GIKazB II 12; ~  'przy
bywanie, pomnażanie, amplificatio, multiplicatio : 
Etas, id est eternitas wyek uel wzdrost lyath 
OrtCel 4; ~  'czas rośnięcia, młodość, tempus 
crescendi, adolescentia : Sensus enim et cogitatio 
humani cordis in malum prona sunt ab adoles
centia, od wszrostu, sua ca 1430 GIKazB II 12.

3. *pochodzenie, ród, pokolenie, origo, gens, 
progenies’ (?): Filius... fuit progeniei clarissime 
quantitatis sz slachetnego wsdrostu (ib.: 
wzrostw) 1466 R XXV 136, sim. XV p. post. 
ib. 198.

Cf. Urost, Zrost
Wzrozumieć euświadomić sobie, pojąć sens 

czegoś, zrozumieć, intelligere, comprehendere*: 
Quoniam discipuli propter carnalitatem non 
poterant verba Christi apprehendere wrzosu- 
mecz (pro wzrosumecz) XV med. GIWroc 37v. 
~  Możliwa też lekcja urozumieć. ~  Cf. Zro
zumieć.

Wzrój, Wzdrój 1. 'strumień, potok, rivus, tor- 
renss: Paulus... et sui successores rywlos (leg. 
rivulos) vlg. wsdroge... ad piscinam decurrentes 
reparare debebit 1430 Monlur VI 41; Episcopo 
Plocensi... ortum nostrum... cum... pratis tor- 
rentibusque al. wsdroye... dedimus 1435 Kod- 
MazL 185; Wszdroy riwlus ca 1455 JA XIV 490; 
~  prawdopodobnie już nomen proprium: Domi- 
nus dux dedit Stanislao... decem mansos in terra 
Wysnensi, vbi riwulus ylg. welgi wzdroy intrat 
fluuium Lodwigowka 1428 Monlur V 106; ~  
przenośnie 'odgałęzienie, odmiana, species, ge- 
nus’: Misericordia habet tres species wzroye, 
latorosly XV cx. R XXV 148.

2. *źródło, fons, caput rivC: Fluuius fluit 
a fonte, rzeca pline ot *wsdroyo, leuiter 1461—7 
Serm 443y; ~  przenośnie: Et ideo dicitur 
(sc. beata yirgo) puteus, yszdroy, aquarum 
yivencium XV in. GIKazB II 107.

C f Zdrój
Wzróść fo rm y: praes. ind. 3. sg. wzroście BZ 

Gen 48, 19. Deut 32,2, ca 1470 MamLub 53; 
2. pl. wzrościecie BZ Ley 26, 9; ~  praet. 3. sg. m. 
wzrósł ca 1470 MamLub 249; 3. pl. m. wzrosły 
BZ I Esdr 9, 6; ~  part. praet. act. wzroswszy 
XV med. R XXIV 362.

Z naczen ia: 1. (o istotach żywych, de animan- 
tibus) erozwinąć się powiększając swoje rozmiary, 
siły, ilość, crescere, incrementum capere*: a. (o lu
dziach, de hominibus) 'rozmnożyć się, ampliari, 
multiplicari : Brat gego młodszy bodze wyoczszy 
gego a gego szyemyo wzroszczye w rod i (crescet 
in gentes) BZ Gen 48, 19; Wesrzo na was
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Wzróść Wzruszyć 653

a wsrosczecze (respiciam vos et crescere faciam) 
y wsplodzicze sy0 BZ Lev 26, 9; ~  b. (o rośli
nach, de plcmtis) 'stać się wyższym, bujniejszym, 
crescere, maiorem fieri': Sciebat enim, quia per 
mortem suam magnum fructum fidei fecerat 
(sc. s. Laurencius), sicut granum frumenti, qum 
in terram seminatur et moritur, czusz roszklygy, 
et crescens, wsrozwschi, denuo multum frvc- 
tum afficit (Jo 12,25) XV med. R XXIV 362; 
Wrzrzosl (pro wzrósł, war. kal.: vyrosl) asscendit 
(praeparavit dominus deus hederam et ascendit 
super caput Ionae, ut esset umbra super caput 
eius Jon 4, 6) ca 1470 MamLub 249.

2. (o abstraktach, de rebus abstractis) 'nasilić 
się, spotęgować się, augeri, concrescere*: Wzros- 
cze (MamKal 53: vrosczie) iako descz (concrescat 
ut pluvia) vczenye me BZ Deut 32, 2, sim. ca 1470 
MamLub 53; Panye boże,... zloscy nasze roz- 
mnozoni na naszo głowo a grzechi nasze wzrośli 
(creverunt) az do nyeba BZ 1 Esdr 9, 6.

Cf Zróść
Wzrucić cf. Wzrzucić
Wzruszać, Wzdruszać 1. 'dawać początek 

czemuś, wszczynać, excitare, suscitare*: Gdy 
w wyelgem dlugv, yako gest szesczdzesząth, sto, 
dwyeszscze abo wyączszych pyenyądzy, swary 
szą cząstokrocz wsrvszayą (cum... rixae... susci- 
tantur)..., vstawyono bycz osządzamy, aby 
oszmynaczcze nyedzel rok... vstawyon byl kv za- 
placzenyy Sul72; Vstawyamy, aby, gdy bracza... 
rozdzelayą syą, a w tern dzale bądą myeszkacz 
przez trzy lyata y trzy myesyącze w mylczenyv 
a przed sadem tego nye wzrvszaly (ad iudicium 
non provocantes, Sul 53: kv szandv nye po- 
zywayącz)..., przerzeczoną dawnosczą ma myl- 
czecz Dział 45.

2. 'kwestionować, naruszać (jakąś decyzję), 
in dubium vocare (sententiamf: Ne wszdru- 
sszay my thego potim non obicias mihi hoc 
postea ca 1428 PF I 485.

Wzruszenie *złamanie, naruszenie (umowy, 
układu), \iolatio (pacti, com en tif: Sgardziczeli 
prawi mimi... a kv wsruszenyy przewyedzecze 
slyb moy (ad irritum perducatis pactum meum, 
Kałużn 287: roszerwyeczely yklad moy) BZ 
Lev 26, 15. ~  Cf. Wruszenie, Zruszenie.

Wzruszyć, Wzdruszyć, Wzruszyć się fo rm y:  
praes. ind. 3. sg. wzruszy BZ Deut 31, 16. 
1 Par 19, 10; wzdruszy XV p. post. MacDod 44;
2. pl. wzruszycie BZ Deut 31,29; 3. pl. wzdruszą 
ca 1470 MamLub 225; ~  inf. wzruszyć Dział 
29. 54; wzdruszyć Sul 38. 39. 66. 67; ~  praet.
3. sg. m. jest wzdruszył 1406 Kościan nr 300; 
wzruszył BZ IV Reg 23, 15; wzdruszył Sul 40, 
ca 1470 MamLub 41. 226; 2. pl. m. wzdruszyliście

ca 1470 MamLub 257; 3. pl. m. wzruszyli BZ 
Jos 8, 16. IV Reg 11, 18; neutr. wzruszyła 1466 
R XXV 140; ~  pląperf 3. sg. m. był wzruszył 
BZ IV Reg 21, 3; ~  condit. 2. sg. m. -by wzru
szył BZ 111 Reg 15, 19; 3. sg. m. -by wzruszył 
1404 Pozn nr 576; 3. pl. m. wzruszyliby 1471 
AGZ XVIII 25; ~  part. praet. pass. g. sg. neutr. 
wzruszonego BZ Num 30,3; ac. sg. m. wzru
szony BZ Ley 26, 44. Deut 31, 20; neutr. wzru
szono FI 88, 34, 1471 MamKal 44; wzdruszono 
Pul 88, 34; cf też Niewzruszony; ~  inf. pass. 
sg. m. być wzdruszony Sul 52; neutr. być wzdru- 
szone Sul 76; ~  fut. pass. 3. pl. m. wzruszony 
będą BZ Num 30, 6.

Z n aczen ia: 1. 'zburzyć, zniszczyć, destruere, 
delere\* Wszedł wszitek lyvd zemski do koscyola 
Baal y wzruszily ołtarze gego (destruxerunt aras 
eius) BZ IV Reg 11, 18; Vdzalal (sc. Manases) 
modlebne koscyoli na górach wisokoscy, gesz 
bil wzruszil (quae dissipaverat, GIWroc 66 r: 
rossipal) ocyecz gego ib. 21, 3; Ołtarz ten górni 
wzruszil (sc. Jozyjasz, destruxit) i spalyl ib. 
23, 15; Wzdrussą (war. kal.: skazą) demollien- 
tur (demolientur prostibulum tuum Ezech 16,39) 
ca 1470 MamLub 225.

2. ‘złamać, naruszyć (umowę, układ), vio!are 
(pactum, conventumf: lesz wychodzą z warg 
mogich, ne vczino wzdruszono (non faciam 
irrita, Pul: wzruszono) FI 88, 34; Czso pan 
starosta Scepanowi vino dal, yszbi yego mir 
wsdruszil, abi Nepinowi cone wsol y *sugno..., 
tego ne uczinil 1404 Pozn nr 576; Jaco czso 
Jacub s Pawiem... bil yyednan, to yest Paweł 
yednane vsdruszil 1406 Kościan nr 300; Gdisz 
bili w zemi nyeprzyaczelskey, nye ofszem gich 
zarzvcil..., abi zagynoli, a wsrvszony vcinilbich 
slvb moy s nymi (ut... irritum facerem pactum 
meum cum eis) BZ Lev 26, 44, sim. ib. Deut 
31, 20; Gdisz kto... syo zawyoze przisyogo, nye 
vcini wsrvszonego (MamKal 44: wschruschono) 
słowa swego (non faciet irritum verbum suum) 
BZ Num 30, 3; Slvbi y przisyogi gey wsrvszoni 
bodo (irrita erunt) ib. 30, 6; Wzrvszi (sc. lud) 
slvb (irritum faciet foedus), ktoriszem yczwirdzil 
s nim BZ Deut 31, 16; Przetom posiał tobye 
dari: złoto a szrebro a proszo, abi przidocz 
wzruszil slyyb (ut... irritum facias foedus), gysz 
masz s Bazo królem BZ 111 Reg 15, 19; Wzdry- 
ssyl (war. kal.: wskruschil) dissoluit (qui dissolyit 
pactum, numquid effugiet? Ezech 17, 15) ca 1470 
MamLub 226; Irritum fecistis wsdrussylysczye 
aut przestąpiły (war. kal.: przestampiliscze) 
(irritum fecistis pactum Levi Mai 2, 8) ib. 251; 
Ktho tho wsdruschy, dyabel bandzye pan gego 
duschi XV p. post. MacDod 44.
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654 WZRUSZYĆ WZWJAĆ

3. funieważnić, zakwestionować, irritum facere, 
in dubium vocare*: Nalazvyą szą nyegini, gisz 
okrasamy yymyslonymy myarthwe a dokonane 
rzeczi robyą szą wsdrvszycz (molliuntur refri- 
care, Dział 27: navczyly sya wzdzyracz) Sul 38; 
Kasdemy... chczącemy tho gyste skazanye 
layacz, naganycz a wsdryszycz alybo othnowicz 
(yolenti eandem sententiam arguere et refricare 
seu innovare, Dział 28: zdanye sądowe odna- 
wyacz abo wzdzyracz) Sul 39; Pothem przydą 
Mykolay, mlothszi brath Falków, wszdryszyl 
(Dział 29: chczal tą rzecz wzryszycz) a wsznowyl 
tą tho żałobą (refricat et innoyat eandem 
ąuaestionem) Sul 40; Kypyenye alybo targ 
(sc. sołtystwa) przeczywko themy ystawyenyy 
oczymyonym (pro yczynyony) skazy gemy bicz 
wsdrvszony (decernimus irritum et inanem, 
Dział 44: aby ten targ nye stal nyzacz) Suł 52; 
Po szmyrczy oczczowey sinowye nye mogą 
gego (sc. działu) wsdryszycz (rescindere, 
Dział 54: wzruszycz) Sul 66; Gdy dwa alybo 
trzey bracza roszdzal myedzy sobą yczynyą, 
acz geden sz nych ymrze, any bracza ostała 
w zywocze, any synowye bratha gych ymarlego 
mayą smyecz wsdryszycz (rescindere, Dział 54: 
wzruszycz) any bądą mocz then tho dzal Sul 67; 
Tho skazyyemy bicz wsdryszone a proszne 
(decernimus irritum et inane) Sul 16; Si divisio- 
nem Andreas cum fratre suo iuniore modo 
quocunque inter se reiicerent al. wzryschylyby 
1471 AG Z  XVIII 25.

4. 'poruszyć, rozdrażnić (kogoś), commovere, 
irritare (aliąuem f: Uczinicze zle wydzenyu 
(leg. w widzeniu) bozem a wzruszicze (ut irri- 
tetis) gy (leg. ji, sc. boga) przes skytki rook 
waszich BZ Deut 31,29; Commota sunt, 
wsrussila (się), membra 1466 R XXV 140.

5. wzruszyć się *ruszyć do walki, pugnam inire*: 
Tedy oni wszistczi za gedno krzikno a syebye 
ponokayocz wzryszili syo na nye (se mutuo 
cohortantes persecuti sunt eos) BZ Jos 8, 16: 
Ioab... przebraw mosze przesyłne ze wszego 
Israhela y wzruszi syo przecyw Syrskemy 
(perrexit contra Syrum) BZ I Par 19, 10.

Cf. Niewzruszony w Uzupełnieniach, Wru- 
szyć, Zruszyć

Wzrzucać *unieważniać, odwoływać, irritum 
reddere, abdere': Thy przywyleye... prooznee 
czynymy, kazymy, wsrzyczami y odszywami 
(cassamus, irritamus et revocamus, Dział 16: 
takye to lysty odwolawamy y kaszemy ge za 
nyczs myecz) Sul 28; Czastokrocz syą przyga- 
dza, ysze geden (sc. brat) pylnyeyszy gest syebye 
obeszrzenya y syedlenya nysz drvgy, a tako 
ow (sc. drugi)... nye dbayączy dla polepszenya

y zbvdowanya dzal przez przyaczele vloszony 
wzrzvcza Dział 45. ~  Cf. Wrzucać się, Zrzucać.

Wzrzucenie cf. Wrzucenie
Wzrzucić, Wzrucić, Wzdrzucić się, Wzrzucić

się 1. 'szybkim, silnym ruchem nadać czemuś 
pęd, cisnąć, miotnąć, iacere, iactare': Alia 
membra (sc. episcopi) in lacum proiciens, 
wszruczycz, alia... in campanum proici man- 
dauit (sc. rex) XV med. R XXIV 359.

2. 'unieważnić, irritum reddere, a b d e r e Tedy 
Franczek, gdysz mv syą tako długo zaplata nye 
sstala konyeczna, chczal targ wzrzyczycz (Sul 37: 
abi mogl rosypacz ten targ) Dział 26; Vkladamy, 
aby gdy bracza... oczczyzną badą oddzeleny, 
a k temv... geden z nych przyzwoli, tedy drugy 
potem nye mosze wzrzyczycz (eandem senten
tiam retractari), ale ma trzymacz tako, yaco 
drydzy ib. 28.

3. wz(d)rzucić się 'zaatakować, rzucić się 
(na kogoś), popędzić (za kimś), irrumpere, incur- 
r e r e Quod Iwan... ineąuitayit in bona regalia 
et tenutam nostram Drohobicz yiolenter, [super] 
est super me erectus al. wszdrzuczyl (się) armis 
et yerbis inhonestis super me, capitaneuin terre 
1469 AGZ XVII 3; ~  Quando opole wstran- 
czono et ministerialis noluit post ipsos transire, 
sed eis dedit terminurn ad iudicium regale, 
tunc Nossala transiyit una cum suis hominibus 
contra, cum suo opole. Tunc ipsi wz(r)zuczili 
(się) post ipsos, za nimi, in silyas et circa silvas 
1399 Pozn nr 413.

C f Wrzucić, Zrzucić
Wzuczyć 'zauważyć, spostrzec, uświadomić 

sobie, animadvertere, cernere': [Ni]si hanc, de qua 
loquor, petulanciam in aliquo yestrum adver- 
titis, yszuczyczye, statim admonete, ypomynay- 
cye, ne cepta progrediatur ca 1500 JA IV 94.

Wzwać cf. Wezwać
Wzwalenie wzwalenie od śmiecha 'szydercze, 

ironiczne wykrzywienie ust, os irridendo tortum : 
Valgia wzyalenye od smyecha XV p. post. PF 
V 10. -  Cf Zwalenie.

Wzwalić (o winie, de crimine) 'zrzucić, zwalić, 
in aliąuem conferre : Mathias colonus de Damp- 
nyky kmetho habet terminurn primum in duabus 
septimanis cum Nicolao dieto *Gura kmethone 
de ibidem, pro capite Laurencii, quem Lauren- 
cium idem Nicolaus Jura interemit in nocte 
(et) interimens deuoluit ylg. wswalil super 
Mathiam, pro cuius capite Laurencii idem 
Mathias penas et caput exsoluit 1430 StPPP 
II nr 2336. ~  Cf. Wwalić, Zwalić.

Wzwiać (o wietrze, de vento) 'zerwać się, 
zacząć dmuchać, flarę, spirare : Yako spadł 
descz, przysly potopy, yz(w)yaly yyatroyye
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(flayerunt venti Mat 7, 27), byyącz kv onemv 
domv, tako nathychmyasth spadł Rozm 285. ~  
Cf. Wwiać.

Wzwiastować, Wzwiestować fo r m y : praes. 
ind. 3. pl. wzwiastują FI i Puł 49, 7; ~  praes. 
ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazują
cego 1. sg. ać wzwiestuję BZ Gen 49, 1; —■ praet. 
3. sg. m. wzwiastował XV med. SKJ V 261, 
XV p. post. R XIX 51; ~  pląperf 3. sg. m. był 
wzwiastował XV med. SKJ V 261; ~  condit. 
3. sg. m. by wzwiastował XV p. post. R XIX 56; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. wzwiastowan XV 
med. R XXIV 360; wzwiestowany Pul 96 arg.; ~  
praet. pass. 3. sg. neutr. jest było wzwiastowano 
XV med. SKJ V 261.

Z n a czen ie : 'podać wiadomość, zapowiedzieć, 
nuntiare, annuntiare': Wzwastuio (annuntiabunt) 
nebossa sprawedlnoscz iego FI 49, 7, sini. Puł\ 
Venerunt et nuncciauerunt domino suo omnia 
powedzely albo wszwastowal(i) panu yego 
*wyszczko (Mat 18, 31) ca 1420 R XXIV 82; 
Iohannes inter omnes sanctos maior... Quis sic 
gloriose anunciatus, wszwyastowan (GIWroc 
52 r: swastowan), est? XV med. ib. 360; Szy- 
dzyczye sze, acz wam wswyestyyo (ut annun- 
tiem), czso ma wam przydz w naposzlednyey- 
szych dnyoch BZ Gen 49, 1; ~  o poczęciu 
i narodzeniu Chrystusa, de Christi conceptione 
et natmtate: Describit ewangelista, ąuibus 
hominibus... hec natiuitas anunciata fuit yest 
było wzwyastowano XV med. SKJ V 261; 
Iste angelus fuit Gabriel,... qui yirgini anun- 
ciauerat ipsam filium dei concepturam, ysz 
był pannye wzwyastowal, ysz ona począcz 
myala... Iste angelus videns esse adimpletum, 
quod prius anunciauerat, ysz sze było napel- 
nylo tho, czo on wzwyastowal ib.; Thocz czo 
prorok powyadal, pothem angyol wszwyasztho- 
val (PF IV 593: szwyastowal), ysz szya myal 
narodzycz pan XV p. post. R XIX 51; Angyol 
Gabriel k nyey poszlan, by yey thy dary wszwya- 
sztoval (R XXV 211: by... szvyastoval) ib. 56; 
Ten ps(alm) powyada, yze Xpus nyebyeskymy 
głośmy wzwyestowany w czele, yest od lyudzy 
rozgnyewan Pul 96 arg. ~  Cf. Zwiastować.

(Wzwiązać) Wzwięzać 'otoczyć ciasno sznu
rami, skrępować, ligare, \incire : Kyedy bądą 
ymączon na krzyzy, z moyą duscha stopyą 
(leg. zstąpię) do pyekla y wz[y]yyazą starego 
nyeprzyaczyela, dyabla (ibi Leyiathan ligabo) 
Rozm 169.

2. wzwięzać coś na kogoś 'przywiązawszy umo
cować coś na kimś, nałożyć coś na kogoś, aliąuid 
ligatum alicui imponere': Tedi weszmye
(sc. Abraham) drwa ku przebitku y wswyoze

(imposuit) na Ysaaka BZ Gen 22, 6; ~  prze
nośnie 'nałożyć na kogoś odpowiedzialność za 
coś, aliąuem obligare, Wigurę': Wzwyozalem 
(appendi, Biblia taborska: wzwazal sem) na nye 
(sc. książęta kapłańskie) srzebro y złoto BZ 
1 Esdr 8,25. ~  Błędny (za czeskim) przekład 
wieloznacznego łac. appendere 'odważyć' jako 
'powiesić na kimś'.

Cf. Wwiązać, Związać
Wzwiedzenie fpoznanie, wiedza, scientia, cogni- 

tio': Wiwyodl pan bog s prochu... drzewo 
wswedzenya dobrego i slego (lignum scientiae 
boni et mali) BZ Gen 2, 9; Ale z drzewa wzwye- 
dzenya (de ligno... scientiae) dobrego i złego nye 
gedz ib. 2, 17. ~  C f WwiedzerJe, Zwiedzenie.

Wzwiedzieć fo rm y: praes. ind. L sg. wzwiem 
BZ I Reg 19, 3. 22, 3; 2. sg. wzwiesz XV med. 
SKJ V 279, Aleksy w. 82," BZ Ex 7, 17, etc.; 
3. sg. wzwie Rozm 106; 2. pl. wzwiecie BZ 
Ex 16, 6. Num 14, 34. 16, 28. 16, 30; 3. pl. wzwie- 
dzą FI 52, 5, FI i Puł 58, 15, BZ Neh 4, 11; -  
praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu 
rozkazującego L sg. ać wzwiem BZ I Reg 28, 7; 
3. sg. ać wzwie BZ Tob 8, 14; 3. pl. ać wzwiedzą 
BZ Num 25, 17; ~  im per. 2. sg. wz wiedz 
FI 5, 1, ca 1470 MamLub 60; ~  part. praes. 
act. adv. wzwiedząc Rozm 28; ~  inf. wzwie
dzieć BZ Gen 24, 21. Num 22, 19. Tob 5, 19, 
Rozm 805; ~  praet. 3. sg. m. wzwiedział BZ 
Gen 9,24. 29,10. I Reg 26,4; / .  jest wzwie- 
działa Rozm 444; 3. pl. m. są wzwiedzieli 
Rozm 352. 485; ~  condit. 1. sg. m. -bych wzwie
dział BZ I Par 21,2 \ 3. sg. m. wzwiedziałby BZ 
Num 30,4; (-)by wzwiedział BZ Gen 8, 8, 
Rozm 442. 700; 3. pl. m. -by wzwiedzieli BZ 
Jos 4, 25; ~  part. praet. act. wzwiedziaw 
ca 1400 CyzWroc, Rozm 110; wzwiedziawszy 
BZ Gen 13, 18, Rozm 319; ~  condit. pass. 3. sg. 
neutr. by wzwiedziano Rozm 311—2.

Z n a czen ia : 1. 'dowiedzieć się, poznać, discere, 
cognoscere': Wszaco wzwedzo (scient, Pul:
wyedzo) wszitczi, gisz czino lichoto FI 52, 5; 
Esze to wz(w)edczaw (leg. wzwiedziaw), rodcze 
(pro rocze) yest bribesal (leg. przybieżal) Vrban 
ca 1400 CyzWroc; Angelus... respondendo 
dixit: Spiritus sanctus superyeniet... Quasi dice- 
ret: Quid a me queris, quod in te mox expe- 
rieris wzwyesch XV med. SKJ V 279; Potem... 
wipuszczyl (sc. Noe) golobya, abi wzwyedzal 
(ut yideret), yuszli wodi przestali na zemy BZ 
Gen 8, 8; Tedi Noe przespaw szo z onego 
napyczya y wzwyedzal (cum didicisset), czso 
gemu syn yczynyl gego mnyeyszy ib. 9,24, 
sim. ib. 29, 10; On (sc. sługa) wzglodal na nyo 
(sc. na Rebekę) tagemnye, chczal wzwyedzecz
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(scire yolens), vczyny-ly bog prze proszbo gego, 
czyly nyczs ib. 24,21, sini. ib. Num 22,19; 
Rzeklasta Moyszesz a Aaron...: Wyeczoor 
wzwyeczye (vespere scietis), ysze gest was pan 
wywyodl z szemye egipskyey BZ Ex 16, 6, sim. 
ib. Num 14, 34; Pakli nowo rzecz vcini pan, zebi 
*otworzocz zemya vsta swa polknolabi ge 
y wszitki, czso k nim przislvchayo, y padlibi 
za zivota do pyekla, wzwyecze (scietis), ze so 
*vrogali panv BZ Num 16, 30; Acz was wzwye- 
dzo Madyansci, nyeprzyaczele soocz (hostes vos 
sentiant Madianitae), zbycze ge ib. 25, 17; 
Nyewyasta, gdiszbi czso slvbila... soocz w domv 
otcza swego..., a wswyedzalbi oczecz slvb 
(si cognoverit pater votum)..., a przemilczał, 
dlvszna bodze slvbem ib. 30, 4; Aby wzwyedzeli 
wszitkich zemy lvdze (ut discant) przesilno roko 
bożo BZ Jos 4, 25; Rzecze Dauid ku krolyowy 
moabskemu: Proszo cyebye, abi bidlyly ocyecz 
moy a matka moia s wamy, doiod nye wzwyem, 
czso se mno pan ucziny (donec sciam, quid 
faciat mihi deus) BZ 1 Reg 22, 3; Posiał (sc. Da
wid) lazoki swe y wzwyedzal (didicit), ysze tam 
prziszedl Saul ib. 26, 4; Nynye wzwyesz (scies), 
czso vcziny sługa twoy ib. 28, 2; Szukaycye my 
szoni, iasz ma wyeszczbo, acz k nyey poydo 
a wzwyem (sciscitabor) przes nyo ib. 28,7; 
Zlyczcye Israhel... y przinyescye my lyczbo, 
abich wzwyedzal (ut sciam) BZ I Par 21,2; 
Nye wzwyedzo naszi nyeprzyiacyele (nesciant)..., 
az mi przidocz myedzi ge y zbygemi ge BZ 
Neh 4, 11; Nye gnyeway syo s tego, yzem chcyal 
wzwyedzecz (cognoscere) rod twoy BZ Tob 5, 19; 
Posly gedno z dzewek swich, acz wzvye, vmarlly 
(videat, si mortuus est) Thobyas ib. 8, 14; 
Wzwy<e)cz disce (disce ab illo, in quo habeat 
tantam fortitudinem Jud 16, 5) ca 1470 Mam- 
Lub 60; Gdy wyną [w]wzwyesz (postquam sci- 
veris crimen) zony thwey, zadny czye lekarz nye 
vleczy XV p. post. R 1 s. XL11I; Dzyeyeczka 
vczynyla slyvb... a oczyecz wzvyedzącz (cum 
factum hoc cognovit), <nie) odmoyyl natem- 
myast tego Rozm 28; Herod wsz[a]yal gyad, 
yey (pro yen) byl polozon v zony Ferorove, a to 
wszvye od dzyewky (accepit... de veneno) ib. 106; 
Antypater... obyeczal strozom dacz vyelykye 
dary, aby yy pusczyly, wzyyedzyaw to Herod 
(quod cum accepisset Herodes), vyeczey zavolal 
(pro zaloyal) radoyanya szynova nysly syey 
smyerczy ib. 110; Yako lyydzye wzvyedzą-cz 
(sed cum hoc ad homines fama devenisset), yze 
Yesus tako dzyyną rzecz yczynyl, poczną mo- 
yycz nyektorzy ib. 137; Bocz yest nycz nye 
skryto, czego by nye zyayyano, a nycz nye yest 
tayemno, czego by nye vsvyedzyano (nihil

enim est... ocultum, quod non scietur Mat 10,26) 
ib. 311—2; Nyeyyasta, która yest była grzesnycza 
yayna y myesczye, wzyyedzyawschy (ut cognoyit 
Luc 7, 37), yze myły Iesus szyedzy za stołem..., 
począla lzamy yego svyate nogy vmyvacz 
ib. 319; Gdysz ssą to (pro go) wzyyedzyely (cum 
cognovissent eum Mat 14, 35) lyydzye tego kro- 
lewstwa, przynyesly przeden (sc. przed Jesusa) 
wschytky nyemoczne ib. 352; Byskupoyye yvz 
ssą były dały przykazanye, gdzyeby kto vzvye- 
dzyal (ut si quis cognoyerit, ubi sit Jo 11, 56), 
ten by y (leg. ji, sc. Jesusa) myal ykazacz, aby 
y (łeg- ji) yąly ib. 442; Gdyż yest vzvyedzyala 

j (cognoyit Jo 12,9) yyelyka tluscza Zydov, yze 
I myły Tesus byl v Betanyy, przyschły tamo ib. 444; 

Noe vschedl y korab, a ony ssą nye vzvyedzyely 
(non cognoverunt Mat 24, 39), alycz na nye 
potop przyschedl ib. 485; Alezby yzyyedzyal 
(.sr. Piotr), yzby my ten grzech odpusczon ib. 700; 
Ty... posnasch, czosz yczynyl zdradzyyschy 
gy..., czvsch yzyyesz, czocz szye ma za to przy- 
godzycz ib. 761; O tern, yako Pylat kazał 
yschytkym pomavyacz mylego Iesucrista, 
[chczyącz] chczącz yzyyedzyecz yschytky, którzy 
v yego szmyerczy korzysczyly ib. 805; ~  na 
kimś, czymś, po kimś, w czymś: Gynako po 
mnye nye wszwyesz, doyąth thy ziw, yą thesz 
Aleksy w. 82; Tocz przeto mowy pan: W tern 
wswyesz (in hoc scies), ysze gesm ya pan BZ 
Ex 7, 17; Rzecze Moyzes: Na tern wzwyecze (in 
hoc scietis), zecz bog posiał myo iest BZ Num 
16,28; Czsokoly na nyem wzwyem (quodcum- 
que yidero), tobye powyem BZ I Reg 19, 3; ~  
uszyma wzwiedzieć * wysłuchać, audire, exaudire : 
Słowa moia yszima wzwedz (percipe, Pul: 
ysluchny), gospodne! FI 5, 1.

2. corruptum pro wzwieść: Tako potem 
wswyedzawszy (Stary Testament Cardy: wzdwih) 
swoy stan (movens igitur tabernaculum suum), 
Abram przyszedł y przebiwal podle dołu 
Mambre BZ Gen 13, 18.

Cf. Zwiedzieć
Wzwielbić ' uczynić wielkim, wynieść nad 

innych, magnificare, laudibus ejferre': W tem 
dnyv [wzyel] wzwyelbil gest (magnificavit) pan 
Iozye przed wszitkim Israhelem, aby syo gego 
bali, iakosz so syo bali Moyzesza BZ Jos 4, 14; 
Bocz ten dzen swyoti bogu, a nye bodzcye 
smotny, bocz pan wzwyelby (clarificabit) was 
BZ II Esdr 9, 53.

Wzwielbienie 'pochwala, laudatw : Consolatio 
wzwye<(l)byenye w kszangaach wiwolonich ca 
1450 PF IV 578.

(Wzwierzchu) Wzwirchu 'na zewnątrz, deforis : 
Nusz yy,... mądrczy zydowsczy, to czo yest
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vzvyrchu czasze (quod deforis est calicis Luc 
11,39)..., to... czysczyczye Rozm 305.

Wzwiestować cf. Wzwiastować
Wzwieść fo r m y : praes. ind. 1. sg. wzwiodę 

BZ Ex 15, 26. I Reg 26, 11; 3. sg. wzwiedzie BZ 
Ex 10, 13; ~  imper. 2. sg. wzwiedź BZ Ex 10, 12. 
Judith 9, 11; ~  inf. wzwieść BZ I Esdr 9, 6; ~  
praet. 1. sg. m. jeśm wzwiodł BZ Gen 28, 22. 
31,51; -(e)śm wzwiodł BZ Ex 6,8; 2. sg. m. 
-(e)ś wzwiodł BZ Neh 9, 15; 3. sg. m. wzwiodł 
jest BZ Ex 15, 19; wzwiodł 1401 HubeZb 99, 
1434 AGZ XI 83, BZ Gen 8, 1, etc.; 3. pl. m. są 
wzwiedli BZ I Reg 17, 1; wzwiedli BZ Judith 
10, 20; ~  condit. 1. sg. m. wzwiodłbych BZ 
Judith 11,2; 3. sg. m. -by wzwiodł BZ 1 Esdr 9, 9; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. wzwiedzion 1470 
StPPP II nr 4026.

Z n a czen ia : 1. ezmienić położenie czegoś na 
wyższe, podnieść, wznieść, levare, elevare': Sro- 
mam syo wzwyescz (levare) oblycza mego 
k tobye BZ I Esdr 9, 6; Gdisz na gego (sc. Olo- 
ferna) twarz wezrzala (sc. Judyt), poklonyla 
syo gemv, padszi na zemy, y wzwyedly io 
wz goro (elevaverunt eam) sludzi Olofernowy 
BZ Judith 10, 20; Nye wzwyodlbich (non levas- 
sem) kopya swego przecyw gemv ib. 11,2; ~  
wzwieść rękę na kogoś'zamierzyć się (aby zabić), 
manum contra aliąuem Ievare, aliąuem aggredi : 
Tak my bodz pan myloscyw, isze nye wzwyodo 
roki mey na mazanego boszego (ne extendam 
manum in christum domini) BZ I Reg 26, 11; 
~  wzwieść pręt, ramię, rękę (na coś) cwyciągnąć 
laskę, rękę (ponad czymś) w rozkazującym 
geście, baculum, manum super terram aliąuam 
in signum imperii elevare5: Wzwyedz rokoo na 
szemyo egipskoo (extende manum tuam super 
terram Aegypti) BZ Ex 10, 12; Wzwyedze 
Moyszesz proot na szemyo egipskoo (extendit... 
virgam super terram Aegypti) ib. 10, 13; 
Wzwyedz ramyo twe (erige bracchium tuum), 
iakosz ot poczotka czinyl BZ Judith 9, 11; ~  
na coś wzwieść rękę 'obiecać coś pod przysięgą, 
iureiurando aliąuid promittere’ : Ysze gesm pan 
bog wasz, ktoryszem wywyodl was z yocztwa 
egipskyego a wwyodl gesm wz szemyo, na 
nyoszesm wzwyodl rokoo swoo (super quam 
levavi manum meam), abich yo dal Abramowy 
a Izaakowy BZ Ex 6, 8; Rzeklesz gym (sc. synom 
izrahelskim), abi wnydocz y wlodnoly zemyo, 
na iozesz wzwyodl roko two (super quam 
levasti manum tuam), abi ioo dal gym BZ 
Neh 9, 15.

2. 'postawić, wybudować, exstruere, erigere, 
aedificare': Fylystinowe... prziszly do Sochot..., 
tu so swe czwyrdze wzwyedly (castrametati
S łow n ik  starop o lsk i X
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sunt) BZ I Reg 17,1; Vdzalal (sc. Manases) 
modlebne koscyoli... y wzwyodl (erexit) ołtarze 
Baalowi BZ IV Reg 21, 3; Nye opuscyl nas bog, 
... sklonyl nad namy mylosyerdze przed królem 
perskim, abi nam dal sziwot a wzwyodl dom 
boga naszego, a wzwyodl gego pustki (ut... 
exstrueret solitudines eius) BZ I Esdr 9,9; ~  
wzwieść (na znamię) jmiieścić, postawić na pa
miątkę, in memoriam alicuius rei erigere5: Przetoz 
rano wstaw y wszol (sc. Jakob) kamyen, genze 
bil wlozyl pod swoyo głowo, y wzwyodl gy na 
znamyo (erexit in titulum) BZ Gen 28, 18, 
sim. ib. 31,45; Ten to kamyeyn, genze gesm 
wswyodl (erexi), bodze szwyadek myedzy mno 
a myedzy tobo ib. 31,51, sim. ib. 28,22; On 
(sc. Jakob) wswyodl (erexit) kamyen znamyenyti 
na tern myeszczye, gdzesz to z nym bog mowyl 
ib. 35, 14.

3. *sprowadzić, przysłać, ściągnąć, adducere, 
perducere, inducere9: Bog... wzwyodl (adduxit) 
duch swoy nad zemyo BZ Gen 8, 1; Pan wzwyodl 
(induxit) wyatr wyeyoczy (pro wrzocy) ten 
wszitek dzyen y nocz BZ Ex 10, 13; Bocz gest 
wszedł flarao z wozy a s geszczczy gego 
y wzwyodl gest (reduxit) na nye pan wodi 
morskye ib. 15, 19; Wszitko nyemocz, ktoroo 
gesm poloszyl w Egipczye, nye wzwyodo na 
czyo (non inducam super te) ib. 15,26.

4. (o wodzie, de aąua) 'spowodować przepływ, 
poprowadzić, educere, aliorsum ducere*: Eze 
Lenarth granyczno vodo wsswod[o]l przes prawa 
trzemy rowy w swogo dzedzino szilo moczo 
1401 HubeZb 99.

5. *wstrzymać, odciągnąć, odsunąć, abducere, 
deducere, seducere*: Actor yeniens impedivit 
reum, ut secum terminum per terminos scriberet, 
demum pars rea dixit se nolle scribere, sed 
respondere in continenti, et sic actor, ut reum 
reduxit al. *wzwyodll,... ivit a termino iudicali 
1434 AGZ XI 83; Cum ad juramentum prestan- 
dum iuerunt ad crucem, reueniens ministerialis 
a cruce recognouit, quod quinquies per tres 
jurauerunt et unus subleuatus est al. wswyedzon 
a cruce 1470 StPPP II nr 4026.

Cf. Wwieść, Wzwiedzieć 2., Zwieść
Wzwiędnąć 'zwiędnąć, uschnąć, tu przenośnie 

stracić życie, marcescere, fłaccescere, hoc loco 
transłate mon : Sed et vnicus filius eius Myesko 
in primo vbertatis florę veneno emercuit, 
gl. extinctus est, periit, evanuit wswathl XV 
med. GIWinc 148.

Wzwięzać cf  Wzwiązać
Wzwirać cf. Wzwierać
Wzwirchu cf. Wzwierzchu
Wzwodzić fodciągać, odwodzić od czegoś,

83

wzwodzić 657

5

10

15

20

25

33

35

40

45

50

55



658 WZ WODZIĆ WZWYŻSZONY

avertere, deducere ab alicjua re : Iusti labuntur 
credendo, sed retrahuntur, gl. remouentur sc. 
a peccato wszwodzeny 1466 R XXII 19. ~  Cf 
Wwodzić, Zwodzić.

Wzwolenie ?rozporządzenie, edictum, decre- 
tum9: *Vwszwolenye deliberacio ca 1455 JA 
XIV 494. ~  Bohemizm. ~  Cf. Wzwolić, Zwole
nie.

Wzwolić 'zdecydować się na coś, dokonać 
wyboru, decernere, eligere : Vszwolilismy decer- 
nimus ca 1455 JA XIV 494; ~  * wybrać na syna, 
usynowić, adoptare, in filium assumere : Pater... 
misit filium suum in priwilegium adopcionis vlg. 
na przywiley na wszwoloni (pro wszwolenie?) 
ca 1420 R XXIV 84. -  Bohemizm. -  Cf. 
Zwolić.

Wzwołać fo r m y : praes. ind. 3. sg. wzwoła 
Gen 22, 15. Jos 6, 5. I Reg 26, 14, etc.; ~  

praet. 3. sg. m. wzwolał BZ III Reg 13,21. 
22, 32. IV Reg 18, 28. Judith 4, 8; neutr. wzwo- 
łało BZ II Esdr 9, 10; 3. pl. m. wz wołał i BZ 
Ex 5, 15. 14, 10. Judith 4, 10.

Z n a c ze n ie : 'odezwać się podniesionym, do
nośnym głosem, głośno zawołać, krzyknąć, c/tf- 
/wtfrc, exclamare9 vocare': Gdysz zabrzni zwyok 
trobny..., wzvola (conclamabit) wszistek lvd 
wolanim przewyelikim a mvri myeskye ze dna 
syo przewroczo i?Z Jos 6, 5, s/m. /Z?. IV Reg 
11, 14; Wzwolal (exclamavit) Iozaphat y zrozu- 
myely ksoszota wozowa, ysze nye kroi israhelsky 
BZ III Reg 22,32, sim. ib. IV Reg 18,28; 
Wzvolalo (clamavit) wzitko sebranye wyelykim 
głosem BZ II Esdr 9, 10; ^ k(u) komuś: Przyszły 
stroyoczy synów izrahelskich i wzwolaly (voci- 
ferati sunt) ku ITaraonowy BZ Ex 5, 15, sim. 
ib. 14, 10; Tedi wzwola (clamavit) Dauid 
k lyudu BZ I Reg 26, 14; Wzwolal (sc. pan, 
exclamavit) ku moszowy boszemv BZ III 
Reg 13,21, sim. ib. Judith 4 ,8 ; Gdisz kroi 
poydze, wzwola (sc. prorok, clamavit) k nyemu 
BZ III Reg 20,39; Wzwolaly (sc. kapłani, 
clamaverunt) ku panu bogu israhelskyemy genim 
duchem BZ Judith 4, 10; Iudith... padszi na 
zemyo, wzwola (clamabat) ku panu bogu 
ib. 9, 1; ~  kogoś: Wzwola (vocavit) angyol boży 
lepak Abrahama BZ Gen 22, 15; ~  po czymś: 
Sluszebnyk wzwola (insonuit) po wszitkey 
woyscze BZ III Reg 22, 36; ~  za kimś: Gdisz 
ona (sc. niewiasta) poydze chczocz przinyescz 
(sc. wody), wzwola (sc. Elijasz, clamavit) za nyo 
BZ III Reg 17, 11. -  Cf. Wwolać, Zwołać.

Wzwód 1. 'przeprowadzenie dowodu, actus 
coram iudice probandi, demonstranci : Actor 
proposuit super nobilem Prothassium..., quia 
tu prestasti al. zastalesz equm aput Mathiam...,

quem equm ego emi et paratus sum docere 
wszwod, quia ipsum emi apud Hryn 1445 AGZ 
XIV 169; Andreas..., actor, proposuit super 
Vassil..., quia sibi equm non misit iuxta ius 
na wswod et iudicaverunt me absque iure 1449 
ib. 284; Andreas..., acto(r, teti)git circa ius 
per ministeria(lem iudi)ces et consules..., <quia> 
iudicaverunt Vasilum... pro equo et super eos 
proposuit: Domini, ego super eos propono, 
quia ipsi (michi) abiudicaverunt equm et non 
deder<(unt) na wswod ad principalem ib. 286.

2. bot. 'gatunek storczyka z kulistymi bulwami, 
Orchidearum sp. tuberibus obovatis': Wswod 
satirion 1472 Rost nr 273.

Wzwór ( tylko w odniesieniu do procesu sądo
wego, tantummodo de causa in iudicio acta) 
'początek, otwarcie, też wstępne akta procesowe, 
initium, etiam commentariorum ad litem perti- 
nentium pars prioC: Volo videre inicium seu 
*wsnor sui termini, quomodo me in librum 
induxisti 1440 AGZ XIII 96; Domine iudex, 
volo audire inicium al. *wsznor, quomodo no- 
minat al. mieny, quod super meam uxorem 
lucraret istam villam 1449 AGZ XII 195; Volo 
videre originem al. ^wsznor lucri et condempna- 
cionis 1456 AGZ XIV 468, sim. ib. 469; Volo 
videre principium al. wzuor citacionum 1468 
AGZ XVI 55; Volo yidere originem iuris 
al. wzuor prawa incipiendo a prima querela 1486 
AGZ XIX 247; Volo yidere capitalem citacio- 
nem al. wszuor poszw (leg. pozwu) 1499 AGZ 
XVIII 403; Iudicium decrevit Alberto centum 
marcas pro inordinata pransione (sc. piscium) 
yiso exordio al. *wsnor iuris in causa, de qua 
cittacio superius scripta et exordium iuris al. 
*wsnor prawa canit 1500 AGZ XV 395. ~  Postać 
wznor jest zapewne błędną lekcją wydawcy. ~  
Cf. Zwór.

Wzwysz(-) c f  Wzwyższ(-)
(Wzwyż) Wzwysz 'na wysokość, in altitudinem, 

excelsitatem : Vdzyalal Beseleel skrzynyo...
mayoczoo poltrzeczya lokczya na dluszo... 
a wswisz (altitudo) poltora lokczya BZ Ex 37, 1; 
Nabuchodonozor... yczinyl *S0cho zlot0 wzwisz 
(altitudine) szeszczdzesy0t lokcyow a w szirzo 
szeszcz lokcyow BZ Dan 3, 1.

(Wzwyższać) Wzwyszać ?podnosić, dźwigać, 
erigere, elevare': Gospodzyn wzwysza (FI: wy- 
wysza albo *podswyga, R XLVII358, GIWroc 1 r, 
P F \  59: podnoszi, M W  126a : wznoszi) srazone 
(erigit elisos) Pul 145, 7.

(Wzwyższony) Wzwyszony 'przewyższającyy 
wystający nad coś, eminens, excelsusi : Dzalal... 
Falel, sin Ozi, przecyw snyzenyy a przecyw 
wyezi, iaz *wzyiiszona przecyw krolyowu domy
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wisoko (eminet de domo regis excelsa) PZ 
Neh 3,25.

(Wz wyższy ć) Wz wy szyć 'uczynić wyższym, 
nadbudować, altiorem facere : Vdzalal (sc. Ma
il ases) mur przed myastem Dauidovim... y wzwi- 
szil (exaltavit) gy barzo BZ II Par 33, 14. ~  
Cf Wzwyższony, Zwyższyć.

Wżyć cf. Wzejść
Wzywać, Wzywać się fo rm y: praes. ind. l.sg . 

wzywam BZ Is 48, 12, Naw 170; 3. sg. wzywa FI 
i Pul 41,9, Bogur EF, XV p. pr. MacDod 102, 
etc.; 5. pl. wzywają FI i Pul 98,6, XV 77?cP. 
S F / V 276, PZ Deut 3, 9, etc.; ~  imper. 2. sg. 
wzywaj Z)cP III 28, XV wcP. PA7 V 269; 2. pl. 
wzywajcie FI i Pul 104, 1, BZ Jud 10, 14. I Par 
16,8, etc.; ~  part. praes. act. adv. wzywaję 
BZ Ex 34, 5; wzywając XV med. SKJ V 281, 
XV p. post. R XXV 265, XV cx. MacDod 140, 
etc.; wzywajęcy Rozm 37; adi. n. sg. m. wzy
wający Pul 104 arg.; ac. sg. m. wzywającego 
XV ex. Kałużn 291; d. pl. m. wzywającym 
FI i Pul 85,4. 144, 19. 146, 10, M W  130a; -  
inf wzywać Gn gl. 148b, XV med. GIWroc 57v. 
77 v, etc. ; ~  fut. F sg. m. wzywać będę F/ 
i Pul 114,2, Pul 17,4. 114,4; będę wzywać 
Pul Deut 3, Rozm 643; / .  będę wzywała 160;
2. sg. m. będzie wzywać Rozm 42; 7. pl. m. wzy
wać będziem i 7/ i P/y/ 79, 19; 2. pl. m. wzywać 
będziecie PZ Jer 29, 12; ~  praet. 7. sg. 7?2. wzy
wał jeśm FI 114, 4; wzywałem Rozm 7; -m wzy
wał Pyy/ 4, 1; 2. sg. w. wzywałeś Pw/ 80, 7; 
2. sg. 772. wzywał XV med. GIWroc 33v. 66r. 
95 v, etc.; / .  wzywała Poz77z 4. 6. 24; 2. pl. m. 
wzywali są P/98, 7; są wzywali P / 13, 9; wzywali 
PZ I Par 5, 20, Pul 13, 9. 98, 7; neutr. wzywały 
F/ i Pul 78, 6; ~  part. praet. act. wzywawszy 
Sul 3; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. wzywano 
BZ I Par 13, 6. II Par 7, 14.

Z n a czen ia : 1. 'odzywać się do kogoś, kiero
wać do kogoś słowa, aliąuem alloąui, loąuendo 
adire*: a. *zwracać się (do boga i świętych) 
z wyrazami prośby lub czci, uwielbienia, modlić 
się, imocare, (deum et sanctos) implorare, ado
rare, orare': In ąuibus verbis commendatur, 
cz<c)icz, vszyuacz, sanctus Michael Gn gl. 148 b; 
Wsliszal pan glos modlytwy moyey,... a we 
dnoch moych wzywacz bodo (invocabo) 
F/ 114, 2, s//77. Pw/; Contigit filium regis... 
crucem adorare vsywacz XV 7?7c<7. GIWroc 57v; 
Edificavit (sc. Manasses) excelsa... et erexit aras 
Baal,... et adoravit, wsywal (PZ: modlyl syo), 
omnem miliciam celi (IV Reg 21, 3) zP. 66r; 
Cosdras, rex Persarum, omnia regna sibi 
subiugavit et se sicud deum adorare, wsiwacz, 
fecit ib. 77w, sim. ib. 79v; Ecce princeps unus

accessit et adoravit (adorabat Mat 9, 18) eum 
wsywal, korzil se mu ib. 95v; Gdym wzywał 
(cum invocarem, FI: gdi iesm wezwał), wyslyszal 
mnye bog prawdy moyey Pul 4, 1; ~  z określe
niami (wyrażonymi w gen. i acc.) wskazującymi 
osobę, ku której skierowane jest działanie: Boga 
so ne wziwali (non invocaverunt, Pul: wzywały), 
tam so drszeli strachem, gdze to ne bil strach 
Fl 13, 9; Wzywali so (invocabant, Pul: wzywały) 
gospodna a on wisluchawa ie Fl 98, 7; Gensze 
dagę dobytkv karmo gych a dzeczom gawrono- 
wym wzywayoczym (inyocantibus) gy Fl 146, 10, 
sim. Pul, M W  130a; Czyebe, navyszy boże..., 
wszelkye stłworzenye wszyya XV p. pr. Mac
Dod 102; Hanc (sc. Mariam) invoca they 
wzyway, k nyey sze yczekay XV med. SKJ V 269; 
Liberalis est (sc. Maria) omnibus, qui... ipsam 
implorant yą wzywayą ib. 276; Yest-ly kto, 
yensche czyebye wszywayącz w swych potrze
bach, thwey pomoczy nye poczvl si quis est, 
qui te inyocatam... meminerit deffuisse? XV 
med. SKJ V 281, sim. XV p. post. R XXV 265; 
Modlylyscye syo bogom czydzim,... gydzcye 
a wziwaycye (inyocate) bogow swich, geszeszcye 
zwolyly PZ Jud 10, 14; Poddani so Agarensci 
w gich roce..., bo boga wziwaly (sc. synowie 
Rubena i Gada, invocaverunt) boivioc PZ I Par 
5,20; Wziwacz (m )yo b(ę)dzecye (inyocabitis 
me)... a bodze(cie) my syo modlicz PZ Jer 
29, 12; Chwalyancz wzywacz będę (inyocabo, 
Fl: wzowo) gospodna Pul 17,4; Yze Xpus 
yszmyerza potwarczę, y wszitczi krolowye yego 
wzywayo Pul 71 arg.; W zamęczye wzywałeś 
(inyocasti, Fl: wezwał ies) me y zbawylesm cze 
Pul 80,7; Kthorego czye dnya bada wzywała, 
raczy mye wyslvchacz Naw 160; Wzywam onych, 
kthorzy kv thobye ve dnye y w noczy nye 
przesthawaya wolacz Naw 170; Kthorzy czyebye 
wszywayą, raczy bycz przy ych szkonanyy XV 
p. post. SKJ I 147; Podzmy z Kristem na thy 
tho pogany, maka bożą wzpomynągyacz, yego 
szwyathych thesz wzywagyancz XV ex. Mac
Dod 140; Oczyecz myloszyerdzya, yen nygdy 
nye przestanye yczyeschacz nądznych..., aby ych 
nye vyslvchal, kyedykoly y (/cg. ji fgo’) wzyvayą 
(invocantes) Rozm 3; Kyedysch Anna na svych 
modlythvach nye przestayaczy wzyvala boga 
wschechmogaczego (in oratione sua cum perse- 
veraret Anna, suis precibus et deum imploraret) 
ib. 6; Marya, kyedy była tako dlvgo na modlyt- 
vye z yyelykyemy lzamy boga wschechmogą- 
czego wzyyayączy (cum multis lacrimis ipsum 
implorando) ib. 37; ~  wzywać imię (boże), 
imienia gospodnowa: Wiley gnew twoy... w cro- 
lewstwa, iasz ymena twego ne wziwali (nomen
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tuum non invocaverunt) Fl 78, 6, sim. Pul; 
Ne odchodzimi od czebe, osziwisz nas a *ymo 
twe wziwacz bodzem (nomen tuum invocabimus) 
Fl 79, 19, sim. Puł\ Samuel medzi timi, gisz 
wziwaio ymo iego Osr. boga, qui invocant nomen 
eius) Fl 98,6, sim. Pul; Zpowyedaycze sye 
gospodny y wzywaycze gymyo yego (invocate 
nomen eius) Fl 104, 1, sim. Pul, sim. Fl i Pul Is 4; 
Ymye(nia) gospodnowa wzywał gesm (nomen 
domini invocavi, Pul: wzywacz będę) Fl 114, 4; 
Mi..., boże gymyą wzywawszi (inyocato)..., 
yfalami Sul 3; Gdisz sstopil pan przes obłok, 
stal Moyszesz z nym wzywayo gymyo bosze (in- 
vocans nomen domini) BZ Ex 34, 5; Abi przi- 
nyozl (sc. Dawid) ottod skrz(y)nyo pana boga 
syedzocego na cherubinye, gdzesz to wziwano 
gymyo gego (ubi inyocatum est nomen eius) BZ 
1 Par 13, 6; Chwalcye boga a wziwaycye gymyo 
gego (inyocate nomen eius) ib. 16, 8; *Obro- 
cylybi syo lyvd moy, nad nymsze to wziwano 
gymyo me (inyocatum est nomen meum), 
modlycz my syo bodze... czinyocz pokaianye 
BZ 11 Par 7, 14; Ymyę boże będę wzywacz 
(inyocabo Deut 32, 3, BZ: przizowo) Pul Deut 3; 
Kyelych zbayyenya *vezme a ymą boże bądą 
yzyyacz (nomen domini inyocabo Psal 115, 13, 
Fl i Pul: wzowo) Rozm 643; ~  Ludzye grzesz
ny,... mathuchny bozey wszywayczye, by wasz 
panna oszwyeczyla ca 1500 Pieśni Wlad 176; 
Vyschedschy... Anna do ogroda, aby szyą mo- 
dlyla, y wzyyala boga wschechmogaczego, aby 
yą zbayyl tey yyelkey teschnyczą (ad oran- 
dum et deum pro miseriis suis inyocandum) 
Rozm 4; Placzacz z yyelykym łkanym *moyą 
nadze y wzyyalem boga,... aby my... vy- 
bavyl z mego yyelykyego ydrączenya (cum... 
deum adorarem multisąue cum lacrimis ipsum 
inyocarem) ib. 7; Wz[v]yyala (sc. dziewica Ma
ryja) boga (deum... inyocayit)..., aby yą 
(leg. je fjej5) v tey rzeczy ystayyczyąstwa *vsta- 
yycz ib. 24, sim. ib. 4; ~  ~  Bo ti, gospodne, 
lubezliwi... ies y wele miloserdz wszem wziwa- 
ioczim (inyocantibus) czebe Fl 85, 4, sim. Pul; 
Blyzv gest gospodzin *fwszem wzywayoczym 
(inyocantibus) gy w prawdze Fl 144, 19, sim. Pul.

b. 'przywoływać, przyzywać, vocare, adwcare5: 
O duschy, o grzeszney, sam bog pracza yma, 
dyablu ya odyma, gdzyesz tho sam przebywa, 
thu ya k sobye wzywa (Bogur BD: przyma, 
C: przyiąl) Bogur EF; (Pos)lvchay myo, Iacob 
a Israhel. (jeg)osz to wziwam ia (ego yoco) 
BZ Is 48, 12; Iste Phariseus multum diligenter 
inyitauit, wszyyal, Christum 1456 ZabUPozn 
118; O panye leżu Kryszczye, chwalye czye na 
sząd przychodzączego, sprawyedlywe do rayą

wzyvayączego XV ex. Kalużn 291; ~  Globo- 
coscz globocoscz wziwa (inyocat) Fl 41,9, 
sim. Pul.

c. fnawoływać do czegoś, zachęcać, admonere, 
in c i ta r e Glos apostolsky pogany ku obrzędu 
y ku myloszyerdzu, y ku chwale bozey wzy- 
wayoczy Pul 104 arg.; Apostolowe nebeske 
y take zyemske ku bozey chwale wzywayo 
Pul 148 arg.

2. wzywać imię boże *wymawiać imię boże, 
używać imienia bożego, nomen dei in\ocare : 
W proznosczy nyestathku twogego nye wsiway 
(Dek I 1—9. II 1—4. III 2—6. 8. 13, etc., IV. 
V 1—4. VI. V II1. 4. 5: byerz<y>, VII6: bądzyesz 
bracz, VII 2. 3: weszmyesz, 111 1: mey, 111 26: 
spomynay) gymyenya bożego Dek ITT 28.

3. *nazywać, wołać jakimś imieniem, appellare, 
nominare’: Az do gori Ermon, ktorosz Sydo- 
niczczi Sarion wziwayo (yocant) BZ Deut 3, 9; 
Nye wziwaycye myo (ne yocetis me) Noemy, to 
gest krasna, ale wziwaycye myo (sed vocate me) 
Amara, to gest gorzka BZ Ruth 1, 20; Darował 
czye (sc. bog) darem dzywnym, szwogym mylym 
yedynaczkyem, yz szye wzywa y yest yedynak 
thwoy Naw 71; Vesel szye, bo za (leg. się) tobye 
wschytek svyat [tobye] bądzye modlycz y bądzye 
wzyvacz matko (leg. matką) wschego mylo- 
szyerdzya (misericordiae te matrem appella- 
bunt) Rozm 42.

4. wzywać się *apelować, odwoływać się, 
appellare, ad iudicem superiorem provocare5: 
Videntes Iudei, quod Paulum non possent 
occidere, eo quod ad cesarem appellasset, 
wszywał sze, statuerunt eum super pynaculum 
templi dicentes: Precipitemus eum XV med. 
Gl\Vroc 33v.

Cf. Wyzwać
Wzywanie 1. fwołanie, proszenie, modlenie się, 

vocatio, precatio5: Glos boży w mącze a osobno 
wszech szwyętych w pokuszenyu y wzywanyu 
zbornem, mol wy Dawid Pul 101 arg.

2. 'zachęcanie, namawianie, hortatio, adhorta- 
tio : Modo iam nihil aliud restabit ad provo- 
candum nos, a przetosz yvsz (nic) gynnego nam 
nye stava kv wszyvanyv, nisi passio Xpi ca 1500 
GIKazB I 34.

(Wzżałować) Wdżałować 'wnieść skargę, zaża
lenie, interpellare, impet er e : Poydze zona kv bro- 
nye myestkye y wdzalvge wyoczszim vrodzenya 
(interpellabit maiores natu) BZ Deut 25,7. 
~  Cf. Udziałować.

Wzżarłoć enieumiarkowane ucztowanie, obżar
stwo, commisatio, edacitas’: Romani enim, cum 
in Quadragesima continenter vixissent et in 
Pascha corpus domini reciperent, postmodum
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commessacionibus, swsarlocz (pro wssarlocz), 
luxurie et ludis frena laxaverunt XV med. 
GIWroc 38 r.

Wżda,Weżdal.p r zy  słówek:'zawsze, semper': 
Sława oczczu,.., iaco bila s poczotku y nine, 
y wszda (et nunc et semper), y na weki wekom 
FI 1, 9.

II. s p ó jn ik : 'mimo to, attamen, verumtamen : 
lako owcze w pyeklye polozeny so... Ale wezda 
(yeruntamen, FI: zaprawdo) bog odkupy Musze 
moyę od ręky pyekla, gdy wezmye mye Pul 
48, 16.

Wżdy, Weżdy, Weżgdy I. p r z y s łó w e k :
*zawsze, ciągle, niezmiennie, semper, omni tem- 
pore, continuó*: weżgdy: Bodz yemv... yako 
wyrzbcza, yosz se weszdghy (/cg. weżdgi czy 
weżgdy?, semper, Pi//: wezdy) [se] pasze
FI 108, 18; Zakon polosz my, gospodne, drogo 
prawot twogych y szwkacz gey bodo weszgdy 
(semper, Pul: wezdy, M W  23a: zawzdi) P/ 
118,33; ~  weżdy: Oczi mogi weszdi (semper, 
Pul: wżdy) do gospodna, bo on witargne z sidła 
nogi moie FI 24, 16; Weszdi (semper) chwała 
iego w usczech mogich FI 33, 1, sim. Pul\ 
Mówcze weszdi (semper, Pul: wszegdy): Po- 
wiszon bodz gospodzin! FI 34,31; Bolescz 
moia w obesrzenu moiem weszdi (semper) 
FI 37, 18, sim. Pul, sim. FI i Pul 39, 15; Przetoz 
wezdi (semper) *nyenawyedzyl Ezau Iacoba BZ 
Gen 27,41; Nygednego szwyatka nye, gedno 
pan bog, gensze weszdi gest (qui praesens 
respicit) ib. 31, 50; Mówcze weszdy (semper, 
FI: wszegdy): Powysszon bodz gospodzyn! 
Pul 39,22; Szukaycze gospodna..., schukaycze 
oblycza yego weszdy (semper, FI: wezghi) 
Pul 104, 4; Będo przeczywo bogu wezdy (semper, 
FI: weszghy) Pul 108, 14; ~  wżdy: [...] tego... 
slutowana i milosze(rdzia)... wszdy miloscziwe 
pamotaghoc XIV ex. Pocz 231; Racz przygączy 
nasze chwali..., abychom czy wszdi chwalyly 
1421 GIJag 97; Na swyeczniki (pro swyeczniku) 
przeczistem położeni bodo (sc. świecenia) wszdi 
(semper) przed obliczim bozim BZ Lev 24,4; 
Vzdy (semper) tego cząsczye czynyl (sc. Jesus), 
yze środa a pyątek posczyl Rozm 159; ~  
a wżdy: Bog gich boiowal za nye a wzdi zwy- 
cyozil BZ Judith 5, 16.

II. spó jn ik :  1. jako wskaźnik nawiązania 
przeciwstawnego 'przecież, jednak, mimo to, 
attamen, verumtamen, atąui, nihilominus': Gensze 
yakokoly bog gest y czlowek, ne dwa wszdy 
(tamen), ale geden gest Kristus FI Ath 32, sim. 
Pul; Ano wszdy wydzo, gdze czszny szedzy 
Slota w. 35; Przygodzilibi szą take sbyegy a po- 
wloczcze naszey lascze nawroczicz, chczemy

wszdy (nihilominus), abi myedzi szwymy row- 
nymy yako przeseczcziwy ymyany Sul 42; 
Dzewka..., aczby gemv pothem malzenysthwem 
była othdana, wszdy (nihilominus) poszag stra- 
czycz ma Sul 58, sim. ib. 15; Ktoregos (sc. anioła) 
ysrzawszi oslicza przirazi syo kv sczenye 
y zetrze nogo sedzocego na sobye, tedi on 
(sc. Balaam) wtóre yol yo (sc. oślicę) bycz, 
mimo to wsdi (nihilominus) anyol vnidze na 
czasne myescze BZ Num 22, 26; Kakoli prze
szedł... dluszy dzen vkazanyą Opawczom, wszdy 
ony gescze mogą myecz s prawa drugy dzen 
gyne ykazanye przynyescz o szwą rzecz (et quod 
adhuc diem et protractionem habere potuissent 
secundo ostensioni denuo afferendum) Ort- 
Ossol 49, 2; A wszdy ymrzecz kaszdy myszy, 
ktho gych *llekarszthwa zakuszy De morte 
w. 309; lesus wżdy rzeki Rozm 223, sim. ib. 438; 
O tern, kako Zydoyye yybraly dyanaczye na- 
mocznyeyschych Zydoy, aby dzyerzely cho- 
rągyye a kako szye yzdy poklonyly lesuszoyy 
ib. 756, sim. ib. 755; ~  a... weżdy: Iszby ieden 
na drugego ne mayl (pro myal) wstawacz rog 
(leg. rok) a ono weszdy vstal 1401 Kościan 
nr 172; ~  a wżdy: Ta tho yyes... ma bicz 
rosdzyelyona a wszdi (nihilominus) doom przes 
matkąn ma bicz dzirzan Sul 107, sim. ib. 108; 
Nye mogli go nygdzey naycz, a wszdy nye 
chczely przestacz Aleksy w. 200; Jakoszechmy 
pyrwey pyszaly,... tho gest nam dobrze pa- 
myathno a gest prawo podług maydborszkyego 
prawa, a wszdy (attamen) dobrze stary obyczay 
zostawyą[cz] (się) podle prawą OrtOssol 39, 4, 
sim. Ort Mac 44; Vmasze szya (sc. mnich) yako 
yylą, a wszdy mv tha rzecz barszo myła De morte 
w. 454; Vyatrovye yyaly yderzayącz szye, czvsz 
o on dom, a wsdy nye spadł, bo yest byl zalozon 
na skalye (Mat 7,25) Rozm 284; Yako myły 
lesus ykazal, yze yego nyyeden z grzecha 
karacz nye mogl, a yzdy rozmayte krzyydy 
moyyly y chczyely y ybycz ib. 475; Tako dlugy 
czass byłem s vamy, Phylyppye, a yzdysczye 
mye nye poznały (Jo 14, 9) ib. 562; ~  a... wżdy: 
Wszczognolem czo ku praw na gego dzedzyne, 
a thy wszdi ne stoyo praw... puszczil yesz 
drzewo nadal 1425 KsMaz II nr 1335; Paknyąly 
iana strona... trzy krocz wezwana szą na szan- 
dze szedzączym nye postawy..., przeczywna 
dryga strona stoyącza oth slvchanya rzeczy ma 
bicz oddalyona a gynszi sporczye... mayą bicz 
myenyony a kv sandv wezwany, a mymo tho 
wszdi (nihilominus, Dział 13: paknyali) strona, 
kthora nye stała..., gdi sąndza yakobi chczaal 
wstacz, wthoore trzykrocz zawolanaa, nye dbacz 
bandze przistampycz, thedi skazana bącz Sul 25 ;
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Bog... dal vam zakon, a yysczye vzdy vczynyly 
czyelcza na górze Oreb Rozm 811, sim. ib. 
657; ~  ale wżdy: Alye wsdi slosthnyk then 
ma bycz sbyegem Sul 4, sim. Dział 4; Strona 
pozwana, gdi nye stoy w szandze o dzedzyną 
zastawyoną,... strona, yaszch pozwala, dze- 
dzyni ziscze, alye wszdi (nihilominus) pyenyan- 
dze pozwaney stronye wroczywszy Sul 7, sim. 
ib. 47. 77; Złamał (sc. Aza) modło ganyebno 
y spal v potoka Cedron, ale koscyolow modleb- 
nich na górach nye zatracyl, ale wzdi (verum- 
tamcn) syerce Aza swyrzchowano bilo s panem 
bogem gego BZ J1J Reg 15, 14, sim. ib. 22, 44; 
Tedy rzekła młoda pany Anna, ysz szgynaly 
(sc. pieniądze). O tho szye zaszmaczyl ten goscz 
a nye chczal na tern myecz doszycz, ale wszdy 
cliczal myecz ty pyenadze OrtOssol 57, 2, sim. 
Ort Mac 72; Verumtamen, ale wszdy, dico vobis, 
a modo videbitis filium hominis sedentem 
a dextris virtutis dei (Mat 26, 64) ca 1500 
GIKazB I 78; Alye wżdy (sed) Iesus vzyavschy 
drzeuo za konyecz, a za drugy konyecz parobek 
y przyczyagnąly onych drzew Rozm 128; Thy 
moyysch, yze ya kroi yestem, alye yzdy nye 
przyschedlem ya kroloyacz ib. 783.

2. jako wskaźnik nawiązania wynikowego 
* w takim razie, wobec tego, więc, ergo, igitur 
Kako maya wszdy (dobywać) oczczowego 
dlugy na syrocze, czo nye może myecz opye- 
kaldnyka OrtOssol 83,3, sim. ib. 19,4; Gzosz 
wżdy (quid ergo Jo 1,21, EwZam 299: czosz 
tedy) yest ty? Rozm 184; Vysluchay... prozby 
mey,... yczyeschy yzdy mye, gdy chczesch ydz 
kv smyerczy ib. 524; Tedy by skup Cayphasch 
rzeki k nyemv: Tedysz thy yzdy (tu ergo es 
Luc 22, 70) syn boży? ib. 718, sim. ib. 742. 794.

III. p a r ty k u ła : 1. uwydatniająca sąsiedni 
wyraz 'oczywiście, naturalnie, mianowicie, przy
najmniej, zaiste, nimi rum, certe, nempe, rideliceP: 
Kv yirzuczenyy wszdi (itaąue) tego złego obi- 
czaya ystawyami Sul 97; Quare non dedisti 
peccuniam meam ad mensam, yt ego yeniens 
cum ysuris \tique, wszdy, exegissem illam (Luc 
19,23), XV med. SKJ V 284; Iuszesz prze ta
ko rzecz myal zabyt bycz, a gedwosz szmyerci 
yszedl, a ivsz wzdi (iterum) martwe pocho- 
wayasz BZ Tob 2, 8; Nye chcze-ly gynne rzeczy 
mowycz wyanczey, tedy wszdy (tunc) y on, 
y dzyeczy yego zostaną przy szwem pelnem 
prawye OrtOssol 28,3, sim. Ort Mac 25; Ony 
gy wszdy (utique) na to w yaczthwo wszaly 
OrtOssol 40, I, sim. ib. 41,2, Ort Mac 47; j 
Przydze-ly (sc. dłużnik do sądu), wszdy (utique) j 
myszy odpowyedacz za dług OrtOssol 88, 2, sim. | 
Ort Mac 120; Gdy woyth chcze pod kymkoly I

czokoly zapowyedzecz podług prawa, tedy ma 
wszdy wzancz dwa sząszyady OrtOssol 96, 1, 
sim. Ort Mac 132; Gdyby nye przyszedł any 
foldrowal swego gymyenya stoyaczego w rok 
y dzen, boyacz szye wżdy panszkyego gnyewu 
OrtOssol 104, 1; Aczlibi bracza zmarli,... tedy 
wżdy nyekako dzewka dana dzerszawy nye otrzy
ma Dział 54; Thy, myły gospodnye, yesthesz 
szwyathloscz wschego zbawyenya a wżdy ya 
dobrze wyem, yz mye thy thwa myloscz dosthoy- 
na mozesch vczynycz Naw 117; Rzeki (sc. Piłat) 
Żydom: Oto kroi wasz, chczyącz wżdy gnyew 
gych utolycz XV p. post. RozmPam 476; Nye 
day szye tako vzdy mączycz, bo vym, yzeby to 
mogl omyslycz, yschby... nye targano tvoych 
svąthych vloss Rozm 501.

2. przeciwstawia jednej treści inną: a wszakoż 
nie..., ale wżdy 'ale tylko, jedynie, solum tantum : 
Baczy tv zakamyanyenye nyevyernego Iudascha, 
yze przepvsczyl sobye nogy vmyvacz a vscha- 
kosch szye nye chczyal vszmyerzycz, alye vzdy 
myslyl, yako by mogl Iesucrista dacz Żydom 
v rące kv vmączenyv Rozm 534.

C f Żdy
(Wżdyćby) Weżdyćby 'pewnie, oczywiście, 

utiąue, profecto*: Hic si esset propheta, sciret 
utique, yeszdiczby (Rozm 319: zapravdą), que et 
qualis est mulier (Luc 7, 39) 1456 ZabUPozn 
113.

Wźdym 'pewnie, z pewnością, utiąue, profecto : 
Vszdym (Rozm 252: zaprawdą) rzeknyecze my 
tho podobyensthvo (utique dicetis mihi hanc 
similitudinem Luc 4, 23) XV ex. R XXIV 
96.

Wżdyż I. spó jn ik : 'jednak, przecież, mimo to, 
attamen, verumtamen: Yakokolwyek prawo... 
wszyawylo, ysz ony (sc. rajce) nye maya sz prawa 
przyszyasznykow wybyeracz..., wszdysz (atta
men, OrtOssol 38, 4: wszdy) ony nye przeszthaya 
szwego obyeczanya (pro obyczaya) Ort Mac 43.

II. par tyk  u la : 'naprawdę, rzeczywiście, zaiste, 
nimirum, certe*: Padno od boka twego tysszyocz, 
a dzyesszyęcz tysszyęczy na prawyczi twoyey, 
ale k tobie nye przyblyzy szye. A wzdysz (yerum- 
tamen, FI: zaprawdo wszaco) oczyma twyma 
yznamyonasz y odpłatę grzesznych ysrzysz 
Pul 90, 8.

Wżgam 'jednakże, mimo to, attamen, verwn- 
tamen (?) : Czyda szącz dzywi wydome, ktoresz 
aczkoli oblycznye biwayą wydane, a wszakosz 
wszgam nyeczo gynszego na przyszli czas szna- 
myonvyą..., in futuro tamen aliquid demon
strant XV ex. MPKJ II 320.

(Wżgi) Weżgi 'zawsze, ciągle, niezmiennie, 
[ semper, onmi tempore, continuó*: Weszgi (sem-
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per, Pul: zawszdy) czi blodzo sercem FI 94, 10; 
Szvkaycze gospodna..., szukaycze oblyczaya 
yego wezghi (semper, Pul: weszdy) FI 104,4, 
sim. ib. 118, 44; JDvsza mogą w *roku moyu 
weszghy (semper, Pul: wezdy) FI 118,109; 
Myslycz bodo w prawotach twoych weszghy 
(semper, Pul: wezdy) FI 118, 117; Grzech moy 
przecziwo mne gest yeszghy, gl. wszegdy

(semper, FI i Pul 50,4; zawszdi) KartŚwidz. 
~  C f Wżdy I.

Wżgim ‘jednakże, mimo to, attamen, verum- 
tamen (?): Wecz, moya namyleyssza panno, 

5 ysze aczkoliczem ya oth czyebye daleko, 
a wszakosz wszgym ne była any bandze nath 
cze gyna myła ca 1428 PF I 481.
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GlBPol cf GlPolB
GIPolB Belcarzowa Elżbieta, XV-wieczne po

lonica w zbiorach Państwowej Biblioteki Pu
blicznej im. Sałtykowa-Szczedrina w Leningra
dzie. Warszawa 1991. Studia z Filologii Polskiej 5 
i Słowiańskiej, t. 29, s. 5—33.

GIPozn Glosy i drobne teksty polskie do 
1550 roku. Z inkunabułów Archiwum Archidie
cezjalnego w Poznaniu zebrał i wyd. Julian io 
Wojtkowski. Poznań 1992. Zabytki Języka 
i Literatury Polskiej nr 7. Pozn. To w. Przyj. 
Nauk.

LeksRzW  Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra 
Wiesław, Dwie staropolskie próby leksyko- 15 
graficzne z XV i XVI wieku. Poznań 1986. 
Studia Polonistyczne t. XIII, s. 85—97. Do 
końca t. IX cytowane jako PF V 30.

MichLit Michalak Józef, Zarys liturgiki, 
Płock 1939.

Msza XVI 1433 SlOcc XLV 99—112.
RtGn Wielkopolskie roty sądowe XIV— 

XV wieku. T. V. A. Roty gnieźnieńskie. Zebr. 
i oprać. Henryk Kowalewicz i Władysław Ku- 
raszkiewicz. Wrocław 1981. Komitet Języko
znawstwa PAN.

RtKon Wielkopolskie roty sądowe XIV— 
XV wieku. T. V. B. Roty konińskie. Zebr. 
i oprać. Henryk Kowalewicz i Władysław Ku- 
raszkiewicz. Wrocław 1981. Komitet Języko
znawstwa PAN.

ZapRpBłon Rękopiśmienne ekscerpty Adama 
Wolffa z mazowieckich ksiąg sądowych: Błon 
(błońskie).


