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I. Łącząc się z gen. rzeczownika lub za
imka:
1. wyraża stosunki przestrzenne, wskazu
jąc: a. obiekt (miejsce, obszar,
wyjścia) będący początkiem czynności
(orzeczeniem przeważnie czasownik ru
chu). b. obiekt (miejsce, obszar,
wyjścia), na (w) którym przebiega czyn
ność (orzeczenie zazwyczaj nie jest cza
sownikiem ruchu a z(e) może być zastąpione przez na a. w). c. obiekt
(miejsce, obszar,
wyjścia), obok
którego przebiega czynność albo istnieje
pewien stan. d. obiekt (miejsce, obszar),
poza którego obrębem coś się dzieje lub
poza którego obręb wykracza skutek
czynności, e. obiekt będący terenem czy
jejś działalności, w ła d z y ...................
2. wyraża stosunki czasowe, wyznaczając
moment lub odcinek czasu: a. od którego
coś się dzieje albo trwa. b. kiedy coś
się dzieje albo trwa. c. po którego
upływie coś się dzieje albo trwa . .
3. wskazuje przedmiot różnych działań .
4. wskazuje dotychczasowy stan, położe
nie, które ulega zm ianie.....................
5. uściśla treść, precyzuje albo ogranicza
zakres nadrzędnego w y r a z u ..............
6. wskazuje zbiór, zbiorowość, wspólnotę,
środowisko, grupę, do której ktoś a.
coś należy albo której dotyczy akcja: a.
ludzi. b. zwierząt, c. inne zbiory . .
7. wskazuje miejsce czyjegoś zamieszkania,
przebywania lub urodzenia ..............
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8. wskazuje pochodzenie od kogoś a. od
czegoś (rodu, pokolenia itp.) . . . .
9. wskazuje materiał, tworzywo . . . .
10. wskazuje całość w stosunku do części
sk ła d o w y c h ..........................................
11. wskazuje źródło wypłaty należności, po
datku itp. (po czasownikach brać, wziąć,
płacić itp.) ..........................................
12. wskazuje cenę przedmiotów kupna, naj
mu itp......................................................
13. wskazuje kogoś (coś) będącego źródłem,
początkiem, dawcą c z e g o ś ..............
14. wskazuje czynnik sprawczy 'dzięki (czemuś),
wskutek (czegoś), ex aligua re, per aliguid’
15. określa zasady, podstawy postępowania
'zgodnie z czymś, stosownie do czegoś,
na podstawie czegoś, secundum, iuxta,
ex aligua re’ ......................................
16. (w przekładach z łaciny) wskazuje śro
dek, narzędzie itp., przy którego użyciu,
pomocy dokonuje się akcja (zazwyczaj
wyrażeniu przyimkowemu z czegoś od
powiada dzisiejszy instr. czymś) . .
17. wskazuje podstawę rozpoznania, wnio
skowania, oceny, stwierdzenia czegoś
(zazwyczajpo czasownikach poznać, ba
czyć i t p . ) ............................................
18. wskazuje przyczynę, p o w ó d .............
19. wskazuje sposób..................................
20. wskazuje stopień, n a tężen ie.............
21. wskazuje formę, postać, w jakiej ktoś
w ystęp u je............................................
22. wskazuje wzór do naśladowania . .
23. wskazuje sprawcę czynności (przy stro
nie biernej) 'przez, ab (aliguof . .
24. wyraża dystrybutywność....................
25. w konstrukcjach predykatywnych: a. z
kogoś (czegoś) jest, bywa ktoś (coś)
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*ktoś staje się, bywa a. jest kimś (czymś),
aliąuis (aliquid) ab aliąuo (aliqua re)
mutatur . b. być z czegoś 'być jakimś,
aliqualem esse. c. czynić, uczynić z ko
goś (z jakiegoś) kogoś, coś '(u)czynić
kogoś kimś (jakimś), aliquem ex aliquo
creare'. d. obrać z kogoś kogoś 'wybrać
na kogoś, aliquem eligere’ ................
osobliwości co do pozycji: a. przyimek
powtórzony po wyrazie określanym, b.
w połączeniu i z ( e ) ...........................
Łącząc się z instr. rzeczownika lub za
imka:
wskazuje współwykonawcę, współucze
stnika c zy n n o śc i..................................
wskazuje partnera lub przeciwnika wyko
nywanej czynności, szczególnie współ
działającego w czynnościach prawnych
wskazuje element (materialny a. niema
terialny) dodany lub przynależny do cze
goś innego, łączący się z czymś innym,
stanowiący część lub uzupełnienie cze
goś in n eg o .............................................
wskazuje element występujący wraz
z i n n y m ................................................
wskazuje osobę a. rzecz, której dotyczy
dzia ła n ie................................................
wskazuje stan psychiczny, uczucie to
warzyszące czynności ........................
wskazuje czynność (przeważnie wymie
nialną na imiesłów na -ąc) towarzyszącą
innej czynności......................................
wskazuje przedmioty, rzeczy trzymane
w ręku, będące do dyspozycji, używane,
posiadane, zabrane ............................
wskazuje narzędzie, środek itp., przy
którego użyciu dokonuje się akcja (za
zwyczaj wyrażeniu przyimkowemu
z czymś odpowiada dzisiejszy instr.
c z y m ś)....................................................
wskazuje zawartość czegoś, /?/?. naczy
nia, przedmiotu itp................................
określa wzór, zasady, podstawy postępo
wania 'zgodnie z czymś, raz podstawie
czegoś, za czyjąś zgodą, wiedzą, rra/ą,
poleceniem, secundum, iuxta aliąuid, ali
ąuo consentiente, mandante, sciente’ . .
wskazuje cechę wyróżniającą, charak
teryzującą kogoś a. coś, właściwą komuś
a. c z e m u ś ...........................................
wskazuje czynnik sprawczy 'dzięki, na
skutek, propter, ratione’ .....................
wskazuje czynnik wspomagający 'przy
pomocy, za pomocą, iuvante aliąuo,
aliąua re’ .............................................

wskazuje przyczynę, p o w ó d ................
25
wskazuje c e l ...........................................
25
wskazuje sp o só b ....................................
25
wskazuje elementporównania . . . .
26
określa czas, wskazując równoczesność
z czymś innym ......................................
26
20. wskazuje źródło korzyści, zys&w . . .
26
21. określa miejsce, wskazując styczność
z czymś innym ......................................
26
22. osobliwości co do pozycji: a. przyimek
powtórzony po wyrazie określanym, b.
w połączeniach i z(e), i s(e), też(e) z.
c. w połączeniach pospolicie z, pospo
licie s(e), pospołu (i) z, pospołu s(e),
społu s, (i) z pospołu, z pospolicie .
26
III. Łącząc się z acc. rzeczownika, liczeb
nika lub zaimka:
1. wskazuje kierunek ruchu a. miejsce, gdzie
się coś znajduje: z drugą stronę: a. W
przeciwnej strony, ex adverso, contra’.
b. 'po przeciwnej stronie, ultra, trans’
27
2. w określeniach ilości: a. wprowadza od
cień niedokładności 'około, mniej więcej,
circa, fe re \ b. wskazuje wysokość wy
płaty. c. wskazuje wysokość czynszu (pła
conego od roli przez chłopa)..............
28
3. wskazuje kogoś, przeciw komu jest wy
mierzona akcja: moc z /cogo^ 'przemóc,
pokonać kogoś, aliąuem superare, vincere9 .......................................................
28
I. Łącząc się z gen. rzeczownika lub zaimka:
1. wyraża stosunki przestrzenne, wskazując:
a. obiekt (miejsce, obszar, punkt wyjścia) będący
początkiem czynności (orzeczeniem przeważnie
czasownik ruchu): Videch... angela bożego...
s neb<a sle)cew
ar 16, sim. Rozm 121,
eto.; Vist0paioch z m<ia)sta Corrozaim... gloz
so... vslisely
cr 7, sim. Dział 5, eto.; Isz
ge nevesto s domu vwo[l]dl 1391 Pazn nr 99;
Ysz Janek... eona s gospodi ne vcratl 1393
Kościan nr 53; Jako ne wiyano sz Ianuszewa
domu 1396 Pozn nr 201, sim. ib. nr 202, etc.',
Iaco mne Sbrochna vrznola eona i wipodzila
s loki szilo 1400 KsMaz I nr 38, sim. 1449
TymSąd 26; S te to gisthe góry gestcy barszo
veliky diim setl byl, tako gakoby s pecza
goroczego (quasi de fornace Ex 19, 18) ogzen
Gn 174b, sim. B Z E x 19, 18; Zgynecze, pogani,
z zeme iego (de terra illius) FI 9, 39, sim. Puł,
sim. FI i Puł 20, 10, etc.’, Wyol me z wod wela
(de aquis multis) FI 17, 19, sim. Puł, sim. FI
i Puł 143, 8; Ne wezmo z domu twego (de
domo tua) czelot FI 49, 10, sim. Puł: Kelich
w roce gospodnowe wina czistego pełni smesy.
I naclonil se s tego w to (ex hoc in hoc) FI
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74, 8, sim. Pub, Wiwodl wodo z opoky (de
petra) FI 77, 19, sim. Puł, sim. FI i
103,
16; Abich rozproszil z masta (de civitate) boszego wszistky stroiocze lichoto FI 100, 11,
sim. Puł; Bodzecze czyrpacz wody... ze (Puł: s)
stvdzen (de fontibus Is 12, 3) zbawyczelowych
FI Is 4; Tom vczinil za iey poczotkem, kedi
mo s pecza pchała 1402 KsMaz I nr 258; Ysze
Marcin vyyal s Przetoczna 1405 Pozn nr 773,
sim. Sul 5, etc.\ Kedi szo s *quona swalil 1405
Pozn nr 780; Pamyathnyczy, panye, słudzy
thwoy... (tego Xta>... bogoslawyon[y]ego vmączenya y s pyekla (ab inferis) wstanya 1413— 4
Msza I s. 262, sim. III. IV. VI. XIV; Yz Jacub...
ne vczekal zayoczski s tego pobicza za Odro
nepoczeszlywe 1414 Kościan nr 516; Yz Pyotrasz... paną Margaretą... ss te zastawy ze dwu
lanku y ze trzech stay role... gwałtem szegnal
1419 ib. nr 752; Tedi wtenczasz ne wyial od
pana Jana z gego groda s Czarnkowa 1419 Pozn
nr 1036; Ysze kzacz Mirosek ne przekopąl any
wody spusczyl sz gyesszora 1424 ib. nr 1169;
Jaco czssom wząl wirsse z Yezerzicz 1425 Ko
ścian nr 1127; Jsze pan Micolay... ne szepchnal
go s mesczcza tam, gdzes on szedzal 1429 Pozn
nr 1339; Kthokolye przygodnye yako wthonącz
alybo s drzewa spadnącz vmrze Sul 13; By my
raczył szeszlacz dzysz dar ducha swathego sz
wyszokosczy krolewsthwa nyebyeskego 1450
MacDod 120; Gdisch picha dyabla wirzuczila
sz nyeba a Yadama sz Gewą sz rayu wignala
XV med. R XXII 235; Expellunt de se animam
tanąuam mysz z yamy ca 1450 PF IV 579;
Wibyegl gest p(r)zeczyw gym se drzwy (de
ostio) swego stanu BZ Gen 18, 2, sim. ib. Lev
8, 33. Jos 2, 19; Ysze... wywyodlesm syny
izrahelskye s poszrzodka gego (sc. Ejipta, de
medio eorum) BZ Ex 7, 5, sim. ib. Lev 20, 18,
eter, Uderzysz w skalo y wyydzecz woda z nyey
(ex ea) BZ Ex 17, 6; Bicz bila syo osslicza nye
ychilila s drogy (de yia)..., bilbich czo zabił
BZ Num 22, 33; Nalyazlem ksyogy lyczbi tich,
gisz biły napyrwey viszly z ioczstwa BZ Neh
7, 5, sim. Rozm 533; Proszą tego przyszasznyką
wstacz sz lawycze OrtOssol 32, 3, sim. OrtMac
32; Az strzechy (leg. z strzechy) albo sz rynny
wodą czyeklą OrtOssol 75, 1, sim. OrtMac 101;
Jakom ya nye vyverl szkotha s obory... oth
kmyecza Maczyeya 1480 ZapWarsz nr 1528,
sim. 1493 ib. nr 1677; Ssadzil moczne s (EwZam
289: z) stolcza (de sede Luc 1, 52) MW 139b;
Tako ony rzeczy parzył od syebye, yako pssy
z kuchnyey parzą varem 1499 MMAe XVIII nr
622; Mel non debet coctum esse, sed eciam quod
fluit vlg. s wosczyn vel s pląstu XV p. post. R

LIII 62; Jesusz s kr<z)ysza *szyeymowan XV
ex. S K JI 146; Mary a vyrvawschy szyą kv drzvyom
z rąkv (de manibus) svoyey mathky Rozm 13, sim.
ib. 82. 428. 662; Czoszaly (leg. czosali) sza s
nyego (sc. drzewa) ovocz ib. 83; Rzvczyla szye
z dachy (de tecto) ib. 106; Ydącz s syeny ib. 675;
~ o kierunku czynności: Spiritus sanctus superyeniet, z góry, in te (Luc 1, 35) XV med. SKJ V
279; Prziszedl s poludnya (a meridie) do Betheł
BZ Gen 13, 3; Gensze kasze wyatrom wy acz
zachodu (leg. z zachodu, ab occidente) sluncza
wyelmy naglye BZ Ex 10, 19; Moszowye amalechiczsci przyiawszi rzucyly syo s *poluudnya (ex
parte australi) BZ I Reg 30, 1; ~ oprócz punktu
wyjścia podany punkt dojścia: Isczy vasz pan...
s dalekichcy stron on prydzecz on k vam Gn 2a;
Gest on s yyszokosczy na szemo spatl był Gn
173a, sim. ib. 2b, Rozm 786; Szły so z luda (de
gente) w lud y ze (Puł: s) krolewstwa (de regno)
w lud drughy FI 104, 13, sim. Pub, Iaco Marcin
prziszedl s ginę carczmi na Micolaya do carczmi
1411 Kai nr 345, sim. 1415 AKPr VIEa 131;
Wiganyayącz ss myasta do myasta, ot zyemye do
zyemye XV med. R XXII246; Iakozes bil miloscziw
gim wichadzayoczich (pro wichadzayoczim) *ze
Egypta (de Aegypto) esz na to to myasto BZ Num
14, 19; Ysby thes odzienye noye... byłoby przynyesiono z ynssego varsthathv do drugiego 1491
RKJŁ VII 58; Przykazał, aby (ryby) z yezyora
(de stagno) wsly v yego stavek Rozm 130; Bocz
przyaczyel moy przyschedl kv mnye z drogy (de
via Luc 11,6) ib. 274; Vstąpywschy svyąthy Pyotr
na vodą z lodzyczye (de navicula Mat 14, 29) ib.
351; Poschedl z myasta do Bethanyey ib. 451;
Yako y (leg. ji 'go’) sepchnąly Zydoyye z yedney
skały na ostre kamyenye ib. 660; Vyschedvschy
na dwór z rady nyevyernych Zydow ib. 692, sim.
ib. 756; Ktorego byl yyyyodl z domy przed vyetnyczą ib. 842; ~ o opuszczeniu lub wypędzeniu
z gospodarstwa kmiecego a. o odejściu z warsztatu
rzemieślniczego: Isz geden kmecz wiszedl sz Welima, huczinil pusto rolo 1391 Pozn nr 98; Isz
Vanczenecz ne kazał Maczegeui s dzedzini ib.
nr 101, sim. 1393 ib. nr 152, 1397— 413 BiblWarsz
1861 III 24; Czo pobrał Micolay Michałowi gego
ymene, to pobrał s prauem, ysz czangnol szeme
(leg. z ziemie) pres <za)powecz 1396 Kościan nr
31; Kedi mlinarz moy wyszedł ot mene s mego
mlina 1404 Pozn nr 575; Jakom Katherine kaszal
sze wszy anym ye wimotal sz ye chyz 1418 Kościan
nr 650; Kmyecz... saad czynyąncz, polowyczą
w zemi, gdi z rolyey ydze (recedit), ostaavicz ymaa
Sul 16; Kyedikole kthori kmyecz s ktorey wsy (de
aliqua villa)... do drugey wsy... wischetlbi Sul
91, sim. 1474 ZapWarsz nr 1431; Socius... cur-
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rificum... non audeat surgere de offieina sui magistri
al. z werckstatu 1499 AcPosn II 383; ~ obiektem
naczynia, przedmioty, ubranie'. S boszo pomoczo
gestcy on (sc. Jan ewanjelista) sz nego (sc. gorącego
oleją) pres urasza yisetl byl Gn 180b; Jaco Janussz
nye pobrał Janowi s sadzów rib 1409 Kościan nr
415, sim. 1420 ib. nr 833, 1470 AGZ XV 108,
1471 ib. 116; Yakom ya ne wszanl czthirzech cop
z Malgorzaczinj szkrzinki 1422 ZapWarsz nr 41;
Day my syo mało wodi napycz s swego wyadra
(de hydria tua) BZ Gen 24, 17; Gdisz swlekly
gy... a z odzenya obnaszily (cum... armis nudassent) BZ I Par 10, 9, sim. XV ex. Kałużn
292, ca 1500 SlOcc XII 162; Gethno vygmą
s pv<z)drą koszy De morte w. 227; Wyechecz
sz botha blathra ca 1500 R XLVII 354, sim. ca
1500 Erz 127; Pyły s tego kyelycha (ex illo
Marc 14, 23) vschysczy Rozm 543; Wychvaczyl
każdy rąką sz myszy ib. 548; Vzyąly... s karbany trzydzyesczy pyenyądzy ib. 764; ~ obie
ktem utwór pisany: Sgladzeni bodzcze s (Puł:
ze) ksok (de libro) sziwich FI 68, 33; Jaco czo
kaszal Marszelewsky we xangy pysacz y sz
xzang vypisz dacz 1414 Kai nr 518; Jszye myal
ze kszang yypyszacz trzy grzywny vyn 1427
Pozn nr 1274, sim. 1434 ZapWarsz nr 632; De
ca<ta)logo, id est numero s lyczby (quem, sc.
librum Tobiae, Hebraei de catalogo divinarum
scripturarum secantes Tob prol.) ca 1470 MamLub 107; Tegodla brałem... czvda..., napyrye
z evanyelye (ex evangelio) nazaranskye Rozm
43; ~ obiektem człowiek i części ciała: S taynego sircha {strumienie gor)skih slez... uilige
Kśw cr 16; Ne oteymyy z wst mogych (de ore
meo) słowa prawdy FI 118, 43, sim. Puł, MW
24b, sim. FI i Puł Ann 5; Kaszal gest byl (sc.
kroi św. Bartłomieja)... s gego gy skory szywo
oblupycz Gn 173a; Tedy vocz s gego czala, de
suo corpore, sio gest mleko y voda Gn gl. 4 la;
Bo ti ies, ienszes witargl mne z brzucha (de
ventre) FI 21, 9; Kry svyantha sla s (Bogur
BDF: z) boka na sbayyenye thoby<e> Bogur
CE, sim. XV ex. SKJ I 145, etc.', Jaco Micolay
Katharzyne stranczil podwyko z gye głowy swo
ronko 1415 Pyzdr nr 396, sim. 1471 ZapWarsz
nr 3023. 3029; Extrahis animam meam de cor
pore meo widzirasz mi dusche s czala łagodną
mową 1419 Pozn nr 1035, sim. Rozm 8; Ezecz
nyzadni czlowyek k nym przicz nye może, geno
alisch syedm smertnich grzechów zzuge ss syebye a sswlecze XV med. R XXII 248;
Przistopiwszi zona k nyemv... zvge boti z gego
nog (de pede eius) BZ Deut 25, 9, sim. ib. Jos
5, 16; Tak az z cyebye wiplino twa trzewa BZ
II Par 21, 15; Seszlo byelmo z gego oczu (ex
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oculis eius) iako myozdra z byalku iagecznego
BZ Tob 11, 14; Sz oczv plynye krvaua roszą
De morte w. 32; Ya sz króla korona semkna
ib. w. 184; Głowa my sza wkoło toczy, sz nyey
chcza yypascz oczy ib. w. 371; S kaszdego
duszą yydlabya ib. w. 401; Discuciens, zbyayancz sz szyebye, ymo pectore victus ait (sc.
rusticus) XV p. post. PF III 287; Yze z yey
oczv (ex eius oculis) pochodzy svyatle promyenye Rozm 57; Vzyawschy rąbek z glovy y obyynąla ye (sc. dzieciątko) ib. 64; Wschytek yad
s nyego (de suo corpore) vyrzvczyl ib. 161; Aby
sle dvchy yypądzaly s ludzy ib. 202; Gdy sze
mnye (de me) mocz yysla ib. 223; Bo yemv były
yschytky stavy yytargnyony z ramy on ib. 820;
~ obiekt użyty przenośnie albo obiekt abstra
kcyjny: Sginecze s (Puł: z) drogi prawey (de
via iusta) FI 2, 12; Zakloczy, gysz stopayo (leg.
zstąpają) s kazayn (Puł: przestępuyą przykazanye) twoych (a mandatis tuis) FI 118, 21; Kto...
w gego drogą wstopi, nigdy z niey nie stopi
(leg. zstąpi) Gałka w. 15; Przerzeczone sandi...
s pamyanczy mayąn bicz sgladzoni (a memoria
removemus) Sul 85; Genszes naas wywodl s cyemnosczy przezwyarstwa Błaż 322; Quod procul
est oculis, procul est a lumine mentis, id est
ktho sz oczu, th[y]en s myssly XV med. AKPr
I 242; Wyszedł gest Moyszesz z oczyu ffaraonowich (de conspectu pharaonis) BZ Ex 10, 18;
Sensus enervat (sc. vinum), rationem exasperat,
intellectum debilittat, lingwam balbucientem clinat, gl. sc. et frangit, destruit s grąnicz vywodzy
1466 R XXII 11; Jaco moy synowyecz... nye
wyschethschy s mego domv, s mego chleba y
s moyey soly... any zabił gwałtem Andrzeyowego czlowyeka 1471 TymSąd 15, sim. 1426
Kościan nr 1164; Bycz vam nye vczyekl, yakocz
yczynyl, kyedysczye y (leg. ji 'go’) kamyenovacz
chczyely, yze schedl (leg. zszedł) z yaschych
oczv Rozm 514.
b.
obiekt (miejsce, obszar, punkt wyjścia),
na (w) którym przebiega czynność (orzeczenie
zazwyczaj nie jest czasownikiem ruchu, a z(e)
może być zastąpione przez na a. w): Glosz sz
nebosz gestcy on then to bil vslysal Gn 5a;
Wisluszal me s (Puł, MW 118b: z) gori (de
monte) swotey swoiey FI 3, 4; Kto da z (Puł:
ze) Syon (ex Sion) zbawene Israhel? FI 13, 11,
sim. ib. 52, 8; Przetosz pomnecz bodo czebe
z zeme (de terra) iordanskey y od He<r)mona
FI 41, 8, sim. Pub, Ne nedostawalo (pro nedostawala) z ulicz iego (de plateis eius) lichwa
y zdrada FI 54,11, sim. Puł', Kwiscz bodo z masta (de ciyitate) iaco syano zeme FI 71, 16,
sim. Puł', Kazał iest oblocom s (Puł: z) wirzchu

z

z
(desuper) FI 77, 27, sim. BZ Gen 49, 25, etc.;
Prawda z zeme (de terra) weszczdla iest a sprawednoscz s (Pul. z) neba (de caelo) wesrzala
iest FI 84, 12, sim. Pul; Nad nymy ptaczy nebya
bydlycz b 0d0, s (Pul: z) posrzod opok (de medio
petrarum) dadzo glossy FI 103, 13; Z globokosczy (de profundis) wolał gesm k tobe, gospodne FI 129, 1, sim. Pul, MW 18b; Chwalcze
gospodna zeme (leg. z ziemie, de terra, Pul:
z zyemye) FI 148, 7; Jaco ne Szidowczino
kaszno ani s gego domu ne poszano (pro poszono, leg. pożżono) Marczinoui stodoli 1405
Kościan nr 287; Iaco Karsow ma to prawo,
które Prawcowieże, a s Prawcowicz po nemeczscu brano 1407— 15 BiblWarsz 1861 III 23; Jako
Barthosch yest nasch brath..., clenotu trszi weze
s wyrzchv 1416 Pozn nr 864, sim. ib. nr 914;
Yako Swach y [...] zacz Marczynow sz yego
domu ne szegl Cothlową any sz <j)ego domu
wszgly (leg. użgli) dzedzyny Droszdzynowo
1425 Kai nr 918; Jszem ya nye kazała zaiancz
Mirzonovich cobil sz yego dzedzyni 1432 Pozn
nr 1410; Tunc debent (sc. familiares) recipere
signum de trunco al. z pnya 1436 AGZ XI 111;
Jakom ya thako dzelon, eze Jan myal syancz
chycze... s mego ssyedliska 1450 ZapWarsz nr
916; Se wszego rayskyego drzewa (ex... ligno)
owoce gedz, ale z drzewa wzwyedzenya (de
ligno... scientiae) dobrego i złego nye gedz BZ
Gen 2, 16. 17; Glos twego... brata krwye ku
mnye krzyczy z zemye (de terra) ib. 4, 10;
Gdisz slunce wisslo s gori (super terram) ib.
19, 23; Nalał nayn (sc. na kamień) s wyrzchu
(desuper) oleya ib. 28, 18, sim. ib. Lev 8, 26.
Num 17, 2, etc.; Uczynyl... dwa anyoly...:
anyol geden s wyrzchu (in summitate) gedney
stroni, a anyol drugy[ey] s wyrzchu (in sum
mitate) drugyey strony BZ Ex 37, 8, sim. ib.
IV Reg 23, 17; Vdzalal Balaam sedm oltarzow
y wklatw (leg. wkładw) z wirzchv (supra) czelcze y scopi, rzecze BZ Num 23, 14, sim. ib. 23,
4; Bodzesz wzdi z virzchv (supra), a nye posrod
BZ Deut 28, 13; Nye mowyl pan, abi zatracyl
gymyo israhelowo s pod nyebya (de sub caelo)
B Z IV Reg 14, 27; S wyatrw (war. kal.: z wichrą)
de turbinę (respondens autem dominus lob de
turbinę dixit Job 38, 1) ca 1470 MamLub 125;
Jakom ya nye vipusczyl gwaltownye dwv konyv..., kthore on zayanl sche skody swey 1475
ZapWarsz nr 1199, sim. 1474 ib. nr 1429; Szyedzącz navczal z lodzey (de navicula Luc 5, 3)
thlvscze EwZam 306; Yze s pokolyenya Abramovego (in semine Abrahae) blogoslavyenye dano
bądzye wschemv lyvdv Rozm 63; Ze wsche zydowskyey zyemye (ex omni Iudaea) zlapacz ka
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zał... Zydow syny ib. 109; Movyą, yschby (leg.
iżby ji, sc. św. Jana) Krystus vezval s tey svaczby
(ex his nuptiis) ib. 207; Azaly bądzyeczye zbyracz
s cymya (de spinis) vynne yagody albo z ostv
(de tribulis Mat 7, 16) bracz yagody fygove? ib.
283, sim. ca 1420 R XXIV 84; ~ obiektem
ubranie: Jse pan Materna nye strzelał puska...
a tim strzelenym ne wystrzelił ge dw (leg. dwu)
dzur[z]v s koszucha 1421 Kościan nr 904; ~
obiektem utwór pisany: Xągy,... czso nyewyasty
z nych (in ąuibus, OrtMac 69: w nych) mayą
obyczaye czyscz OrtOssol 55, 3; ~ obiektem
instytucja wymiaru sprawiedliwości: Tedista oba
vodla ossadą albo opole, yaco gym przicassano
s crolewskego sand[d]u 1398 BiblWarsz 1861 III
34; Sprawedliwe wyszedł (sc. list) s kanczelarye
starosczyney 1424 Pozn nr 1181, sim. 1420 ib.
nr 993, 1432 ib. nr 1389; Nyszlyby myal...
s prawa (e iudicio) które szwyadeczstwo OrtOssol
75, 1, sim. OrtMac 101; Gego (sc. ortela) dopusczą z wyszego prawą (supremo sede) OrtOssol
82, 1, sim. OrtMac 110.
c.
obiekt (miejsce, obszar, punkt wyjścia), obok
którego przebiega czynność albo trwa pewien stan:
Klyanyaly szyo z dzwyrzy (per fores) Stanków
swich BZ Ex 33, 10; ~ z strony: Czo Dobeslaw
porobił ąuatuor ąuercos... s tey stroni drogi 1403
Pyzdr nr 204; Wszipalismi dwa copcza, ieden
s gedne stroni szamicze, a drugy s druge 1419
Pozn nr 1048; Vterque uel vtrobique s obu stronv
ca 1428 P F I 493, sim. ib. 486; Sz oboygey strony
(ex utraque parte, Dział 59: z obapol) drogy...
zolącz swoy... m a... popascz Sul 60; Aaron a Hur
podpyeraly rocze gego s obu stronu (ex utraque
parte) BZ Ex 17, 12, sim. ib. 37, 7, etc.; ~
o kierunku czynności: Zachodnyey (leg. z zachod
niej) strony (ad occidentalem plagam) bodo synów
stano wye Effraymowich BZ Num 2, 18, sim. ib.
Jos 8, 13; Zalozil strozo... z zachodney strony (ex
occidentali parte) tegosz myasta BZ Jos 8, 12;
Johannes... duo stadia agri, unum nath laczkamy...,
a konyecz przybyega zachody (leg. z zachodu)...,
resignauit 1484 SKJ ID 334; Lud poskoczyl ze
yschech stron Rozm 741; ~ z przodku: Isze boy
bodze przecyw sobye s przotku (ex adverso) y na
poslyatku BZ I Par 19, 10; Naprzoth modlytwa
mowczye, kthora pyszano sz przothku przed yuthrzna MW 72b; ~ z tyłu: Gad podpasaly boyowacz
bodze przed nym a on podpasan bodze s tilu (retrorsum) BZ Gen 49, 19; K tey stronye stanowey...
ydzyelal szeszcz desk, a dwye gyne po kaszdem
koczye stanowem s tylu (retro) BZ Ex 36, 28; Nye
wyedzocz, ze s tilv (post tergum) tagili syo nyeprzyiaczele BZ Jos 8, 14; Jako... gya... nye vderzyl
gyego anym zadał rany krw awey w głowa mye-
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czem s thylu 1496 ZapWarsz nr 1769, sim. XV
p. post. RRp XXV 181; Stoyączy s tylv (retro Luc
7, 38) v yego svyąthych nog Rozm 319; ~ z strony
czyjejś 'naprzeciw kogoś,
adverso, contra :
Strony (leg. z strony) gych e regione eorum (filii
5
vero Gad e regione eorum habitaverunt in terra
Basan I Par 5, 11) ca 1470 MamLub 91; ^ z innej
strony..., z tej strony 'stamtąd..., sfc#/, illinc...,
istinc': Ast illinc a potem z gynney stroni, istinc
s tey stroni (ast illinc respondeant voces altae 10
diversarum bestiarum Alleluia, istinc montium celsi
yertices sonent Alleluia) 1444 R XXIII 302; ~ ze
wszech stron 'zewsząd, u n d i ą u e Quam felix est
fouea illa... semper stabilis, vndique, gl. in omni
loco ze vsech stron, tuta 1436 RRp XXIII 278; 15
Rzeki Dauid ku Gadowy: Ze wszech stron (ex
omni parte) so my vczisznyenya BZ I Par 21, 13;
Gola głowa, przykra mowa, sze phszech stron
skarada postawa De morte w. 40.
d. obiekt (miejsce, obszar), poza którego obrę 20
bem coś się dzieje lub poza którego obręb wykracza
skutek czynności: Vstawyamy, ysz ryczerze... zyemye naszey... w królewstwye polskem slvzycz
mayą w hamaszv..., alye sz granycz (extra metas,
Dział 52: za granyczamy) krolewstwa nye povynny 25
*slvzzycz nam Sul 66; ~ Raczcze nye mayą żad
nego ortela z myasthą (extra suam civitatem) wydawacz OrtOssol 75, 2; Nye yypądzay nasz s tego
królewstva (extra regionem) Rozm 219; Vyrzvczyly
y (leg. ji 'go’) z yynnycze (extra vineam Mat 30
21, 39) ib. 410; ~ z wirzchu 'po zewnętrznej stro
nie, na zewnątrz, extra, in parte exteriore': Fert
Iudeus opes..., intus adurit eum cura laborąue
fortis, gl. sc. adurit extrinsecus trudzy s wyrzchy
1466 R XXII 16; Opyąl s wyrzchw postawczem 35
ascensum purpureum (Cant 3, 10) ca 1470 MamLub
147; Si illos exterius, z yyrzchu, tentabit (sc.
diabolus), tamen interius eos non ledet finaliter
yincendo XV p. post. RRp XXV 180. - Cf. Z bli
ska, Z daleka, Z wysoka.
40
e. obiekt będący terenem czyjejś działalności,
władzy: Bo przyschło kxyązą s tego svyata (princeps mundi huius Jo 14, 30) Rozm 566.
2.
wyraża stosunki czasowe, wyznaczając mo
ment lub odcinek czasu: a. od którego coś się 45
dzieje albo trwa: Czo Wirbantha drogo ykasowal
do swego mlina, ta yest s weka yiloszona 1403
RtGn nr 87; Quod hanc villam... haberet et possideret ab ewo al. z wyekow wyecznych 1440 AGZ
XIV 11, sim. ib. 13; Quia sibi Stepan patruum 50
germanum seryitorem regalem perpetualem al. z
wyecznego de Borschowieże... interfecit 1449 ib.
283, sim. ib. 284; Iakokoly s starosczi (antiąuitus) bilo dzirzano Sul 41; Przetho sz nynyeyszego
czaszy (ex nunc) ystawyamy Sul 77; Czsocz ymi- 55

Z
szlyl z wyecznosczy zbawycz swoy lyyd zaloscy
XV med. PF IV 594; Smisl y smislyenye czyelestnich sercz pochilila szo gest ku złemu z gich
mlodoszczy (ab adulescentia sua) BZ Gen 8, 21,
sim. ib. Ruth 1, 13. HI Reg 18, 12. Tob 1, 10,
Puł 70, 6; Prze<stęp)czo nazwałem cyo s twego
<nar)odzenya (ex utero) BZ Is 48, 8; Dobrze stary
obyczay ('stare obyczaje’)... czynyą prawo z dlugych czaszow (in tempore longo) OrtOssol 39, 4,
sim. OrtMac 44; Bandzely wol bodaczy z drvgyego
albo trzeczyego dnya (ab heri et nudiustertius Ex
21, 29, BZ: od wczyorayszego dnya asz przes
trzeczy dzen) XV p. post. Kałużn 284; Dvcha
szvyąthego bądzye napelnyon yeszcze s szyvotha
(ex utero Luc 1, 15) mathky swoyey EwZam 287;
Zdrów bądź, panye..., z dawnych czaszow pożą
dany XV ex. R XXV 226, sim. 1500 ListTat 174;
Chvalyą czyebye, yzesz z vyekvystnosczy (ab aetemo) <dobry> y sczodry Rozm 11, sim. ib. 164;
Vy tez daczye svyadecztwo, yzeszczyą (leg. iżeście)
se mną s począthka (ab initio Jo 15, 27) ib. 570;
Przeto yze z davnego czaszy (ex multo tempore
Luc 23, 8) ządal y (leg. ji, sc. Herod Jesukrysta)
yydzyecz ib. 797, sim. ib. 796; ~ z(e)... w 'od...
do, ab... usque ad’: Gymyano yemv yest za prawoto
z (Puł: s) pokolenyaa w po<ko)lenyee (in generationem et generationem) FI 105, 31, sim. BZ Num
36, 7; Abich dawał obiati moie ze (FI i Puł: ote)
dnya w dzen (de die in diem Psal 60, 9) MW 9b;
Mylosyerdzye yego s pokolyenya w pokolenye
(a progenię in progenies Luc 1, 50) ydzye Rozm
53; ~ o początku pewnych uprawnień: To yest
Sandziuogewa z oczcza prava dzelnicza 1404 Koś
cian nr 243, sim. 1423 AKPr VEIa 162, 1440
Monlur DI 83; Yako gest maczerzyszna Yanowa
w Boczkowe s dzada y z oczcza 1417 Kai nr 612,
sim. 1423 MPKJ II 302, 1474 Czrs s. LXXI;
*Chlimmyvnth ma lowysko <w>olne swoych (leg.
z swoich) przothkow w Gosthkowye 1425 Zap
Warsz nr 144; Quia sum yenator domini regis et
nunc sum ab antiąuo z dzada pradzada 1444 AGZ
XIV 138; Dixerunt, quod ipsas curias tenent s pradzadow, dzadow i z oczczow 1457 AGZ XV 9.
b.
kiedy coś się dzieje albo trwa: Sława oczczu
y sinowi, y swotemu duchu, iaco bila s poczotka
(in principio) y nine, y wszda FI 1, 9, sim. MW
la; S zarana (manę, Puł: rano) bodo stacz przed
tobo FI 5, 4, sim. FI 45, 5: Z yutra weszol nikt
ne bodze Słota w. 14, sim. Błaż 319, BZ Gen
19, 2, etc.: Stało sze z wyeczora a s yutra (vespere
et manę) dzen trzeczy BZ Gen 1, 13, sim. ib. 1,
19. 23. 31. Deut 28, 67; Gdisz bil s yutra rano
(maturę) wstał, tedi poyol swe dwye zenye BZ
Gen 32, 22, sim. ib. Num 28, 4; Benyamyn wyki
(pro wylk) chwatayoczy, z zarayn (manę) sznye

z
lub (leg. śnie 'zje’ łup) BZ Gen 49, 27; Wibyerz
m0sze a wiszedwszy boyuy przeczyw Amalechowy
z yutra (cras) BZ Ex 17, 9, sim. ib. Jos 7, 13;
Ony was wizwolcye (pro wizwolo) s czasu smot5
nego (liberent in tempore angustiae) BZ Jud 10, 14:
Abi z gego wlostnego zbosza bila offyerowana
obyeta zawzgy rano y s wyeczora (manę semper
et vespere) BZ ll Par 31, 3; Mey zenye w me
gymyą... klucze k nyemu (sc. imieniu) dala sz
(OrtOssol 97, 3: za) dobrey parnyączy OrtMac 10
134; Pan Marek zan śluby1, ysch gy ma posthawycz
zar[z]anya (leg. z zarania) ywtro 1471 GórsPiech
210; Vspyeszyle yesta oczy moye ku tobie z zaranya
(diluculo, FI. na brzeszdzenv) Pul 118, 148; Byl
szem sz mlodosczy w roszkoszy SkargaPłoc w. 5, 15
sim. SkargaWroc w. 5; S począthku szwyatha
proroczy pyszaly ve dnye y v noczy XV p. post.
R XIX 55, sim. Rozm 164; S vyeczorą de sero ca
1500 Erz 128.
20
c.
po którego upływie coś się dzieje albo trwa:
Rzecze: Panye woycze, day my na poradzenye.
A przyszedwszy s poradzenyą rzecze OrtOssol 32,
2; Gyadącz z (Sul 71: sz) woyny do domow
swych... nye mayą nyczs gwałtem bracz Dział
65; Jeslizebi ktho drvgiego... z rokoff (ex termi- 25
nis) iadączego... zabił 1498 MacPraw VI 273;
Iozeph ydacz z robothy (de labore) vezval gosczye... na vyeczerza Rozm 101. ~ Cf. Z daw
na, Z gorąca, Z pierwu, (Z) stara.
3.
wskazuje przedmiot różnych działań: Timy30
sloui *modresc fały suotego Nicolaia <z sk)utka
duoiakego... Fały gy piruey z iego [...] Kśw bv
40, sim. XV med. SKJ 151; Davam sya vynyen
bogv *wszechmogocemv sz dzyesyaczyorga przy
kazany a *bozogo Spow 3, sim. ib. 4. 6; Dawam 35
sche *tysche vynna s *poynczy szmysloff...,
z *wydzeyna, slyszenya (leg. z słyszenia), s powonyanya, z vkvszenya Spow 4. 34; Wancz s nich
clamayo chlogi (pro chłopi) a rzekocz: Saleny so
popy 1414 JA XIV 499, sim. 1444 PF V 37; Gysz 40
(sc. igracze kostek) obykly pyane a kv gnyewa
porvszenyv nyefortvną gygri przywyedzone,... na
poszyczki gygrayącz, s pyenądzy (de pecuniis), sz
kony a nyegdi y s dzedzyn oblvpycz Sul 45; On
bogu sz tego dzącuge XV med. R XXII 238, sim. 45
XV med. PF IV 594; Bo zadni pocomi nye gest
przes nądze, acz niczs ale smyech ss nyego walayą
XV med. R XXII 245, sim. Puł 2, 4, Rozm 628.
676; Que infirmitates mee sunt, gloriabor z mych
klopotow, nyedostathkow... będę sze wyelbycz 50
(H Cor 11, 30) XV med. SKJ I 67; Gdisz napo
minasz blisznego swego z nyekakey rzeczi (repetes
a proximo tuo rem aliąuam) BZ Deut 24, 10; Isze
Dauid... nye sstopowal ze wszego (non declinasset
ab omnibus), czsosz gemu przikazowal pan bog 55

z
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BZ DI Reg 15, 5; Gnyewaiocz syo a gorlyoc syo
s tego słowa (super verbo), gesz mowyl... Nabot
ib. 21, 4; Any czso opusczily s przikazanya (nec
praetergressi sunt de mandatis) krolyowa BZ II Par
8, 15; Wzowszi wszitki..., ktorzi biły nadzi, prziodzely ge z łupu (vestierunt de spoliis) ib. 28, 15;
Nye gnyeway syo s tego, yzem chcyal wzwyedzecz
rod twoy BZ Tob 5, 19; Napomynaly io,... pylno
praczo abi myala o swem domu, iakobi gey nykt
z nyczego nye karał (seipsam irreprehensibilem
exhibere) ib. 10, 13; Zabywszy rinna gy wlekły...,
sz thego mv ganbą czynyly Tęcz w. 11; Phala
tobye, miły panye Iesu, sz dokonany a tego vczynku
dobrego ca 1464 KatOssol nr 2; Mayą chodzyczi
na yvtrznyą..., nyzby ye yawna przyczyną z thego
vymovyla 1484 Reg 715; Wszy tezy wydzącz mye
naszmyewaly szye se mnye (deriserunt me, FI:
mne) Puł 21, 7; Kyedy przyszedł k nyemu Natan
prorok, posłany od boga karacz gy z grzecha Puł
50 arg., sim. XV ex. MPKJ II 320; Proschą szluthovanya twego... przez tha proszba, yazesz przyala, kyedy bog oczyecz szluthowal szye s pokolyenya czlowyeczego Naw 51; S tego vyelby szye
moya dvscha..., yz thy mnye chovasch y zywysch
Naw 87; Bog szya sz lyczby vpomyna SkargaPłoc
w. 43; Spreuit autem illum Herodes... et illusit,
poszmyech vdzyelal sz nyego, indu tum veste alba
(Luc 23, 11) XV p. post. Kałużn 273; Post missa
vero pauper ei... apparuit in hostio ecclesie, regraciabatur ei de ficta, z oblądnego (leg. obłudnego),
pace ca 1500 GIKazB I 60; Yako myły Iesus...
dzyekoval bogv oyczv s tego, yze... skrył yego
bostwo od Zydow Rozm 322, sim. ib. 39. 826;
Yako dzyevycza blogoslavyona ypomynala Gabrye
la... z onego veszelya, kyedy yey szyna zyyastowal
ib. 494; Kto nass s tego grzecha yymovy? ib. 583;
S tego czye vynvye ('winują’), yze szye ych
krolyem czynysch ib. 777; ~ Byerzyczye... a
gedzcze... ss tego (ex hoc) wszistczy, thocz yest
prawe czyalo moye 1424 Msza DI s. 57, sim. IV.
VI—VIII. XIV. XVI, sim. 1424 Msza III s. 58,
sim. IV. VI. XIV. XVI, Rozm 542; Gedno iszesz
yadl s owocza tego drzewa (ex ligno, de quo), ges
toczyezm zapowyedzal gego nye geszcz BZ Gen
3, 11, sim. ib. Jos 5, 12; Wezwalbi czyebye
nyekto, abi yadl s gich obyetowanya (de immolatis)
BZ Ex 34, 15; Bodzesz gescz s lypv (de spoliis)
nyeprzyaczol twich BZ Deut 20, 14; Bocz vam
povyedam, yzecz nye bądą pycz s tego rodzaya
maczycznego (de generatione vitis Luc 22, 18)
Rozm 530, sim. ib. 542; ~ Poymyely młodego...,
bandzye pylą v nyego z kyelicha bolessezy (bibit
cum eo doloris calicem) XV p. post. R I s. XLVII;
~ Blogoslawoni czlowek, iegosz ti navczisz, gospodne, y s twego zakona nayczisz gy (de lege tua
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docueris eum) FI 93, 12, sim. Puł; ~ w sytuacjach
prawnosądowych wskazuje: a. jurysdykcję, spod
/tfdrc/ s/<?
wydostaje: Isz Limpach ne dokonał
szwymy gednaczy, czo sze szand[d]u (/eg. z sądu)
*wywoydl cum Yanussio 1398 Kościan nr 43, s/m.
ib. nr 44; lako Mikosz wiwodl szo z Brilem
z gnesdzenskego sandu do Rogoźna 1400 Pozn nr
432, sim. 1401 ib. nr 491; Jaco pani Zophca
pirzwey z (war. ib.: s) nemeczskyego prawa wy
ślą, nisly yą woy<t> prawem nagabal nemeczskim
1420 Kościan nr 816, sim. 1428 ZapWarsz nr
2806; Tedy gy (sc. Domienika) Michał a Mycolay
proszno pusczyly a wstampyly na potkomorzego,
yyyawschy sze s prawa przyyaczelsky 1434 Kościan
nr 1472; Ysze szye wyrwye s tego (OrtMac 58:
wyaruge thego) prawa, w ktorem szyedzy OrtOssol
47, 4; ~ b. osobę, której coś zabrano, która
poniosła szkodę: Jaco Potrasz ne wsanl s Miroslaua
łupu 1388 Pozn nr 46; Yze Bar wycupil membrano
ot Bolika, an ('a on’) mimo to berze s nego
przeprawne penandze 1400 ib. nr 441; Jaco Sczepan
ne wszanl s Woyczecha zaplati, ale s yego rancoymey 1403 RtGn nr 85, sim. 1411 Pyzdr nr
319. 329, etc.; Gdi pan Filip przikazal dacz Mi
chałowi pyenondze, abi so wiprauil z Zydow 1411
Kai nr 352; Ysze... Micolay wsząl grzywną s kmecza... przes prawa 1419 Pozn nr 1044, sim. 1420
Kościan nr 805, 1421 ib. nr 880; Yako Dzerszak
nye lupil Stanisława a nye wszyol z nyego suknye
1421 Pyzdr nr 698; So panyo łupili, są s nye
suknyą sgyoli 1423 Kai nr 699; Ysze ne chcza
s czebe nyiednego płatu a niye[g]dney lichwy 1423
Pozn nr 1131; Mogą raczcze sz nyego wząndz...
wyelkyerz OrtOssol 43, 2, sim. ib. 43, 4, OrtMac
50; Yako ya nye brał... mostowego na braneczkem
moscze sz myesczan groczsky<ch> ca 1500 Czrs
s. LXVD; ~ Poswyocyl... szrzebro y złoto, gesz
bil kroi pobrał ze wszelkich narodow (ex universis
gentibus) BZ I Par 18, 11; ~ c. zmianę przyna
leżności majątku, pieniędzy itp.: Nigdi sz gych (sc.
panosz) rancu ne postała (sc. dziedzina) 1398
HubeZb 94; Stasszek dzerszi dzedzina... XVI lat
a nigdi mu s ranky ne wichodziła 1398 StPPP
V m nr 7757, sim. 1417 AKPr Vnia 140, 1420
Kościan nr 768, etc/, Jaco Micolay dzerz[z]y tho
czonscz w Croszninye... sz ranku ne wipusczayancz 1411 Kai nr 350, sim. 1423 ib. nr 855,
etc.; Jako Boro widzerszal pokoyno dzedzino trzidzesczi lat y trzi lata kromę tich lat, jako swe (leg.
z swe) ranky zastawił 1411 Pyzdr nr 330; Jaco
Jan vinowath Katherzine dzesocz grziwen a thy
s moyu ronku visli 1417 Czrs 183; Ysze Jąndrey...
tą dzedziną... wydzerszal... spocoyne a... nigdy
s gego raky visla na gynną raką 1420 Kościan nr
769, sim. ib. nr 769a; Yako Abram a Wyanczencz

nye wystopo wali zs trzymanya dwu siadu 1425
Kai nr 709; Thy (sc. listy) mv sgorzeli any s trzymanya yychodzyl 1428 Kai nr 1029; ~ o pozba
wieniu majątku siłą: Iaco Radio vibil Sandzivog<a>
sze czthir siadów szastavi sz Rosnowa 1388 Pozn
nr 35; Isch pan Jan... wignal Wischka z gego
zastawy y z yego trzymany a 1418 ib. nr 1017,
sim. 1419 ib. nr 1042; Jaco pan Jacub... Marczyna
gwalthem nye wytrąnczyl s dzerszanya 1425 Ko
ścian nr 1262, sim. 1436 ZapWarsz nr 520; Przes
yąsz (sc. igrę)... oczczovye vyną szynow s gymyenya (de bonis) bywayą pądzeny Sul 45; ~
d. różnego rodzaju zobowiązania, powinności itp.,
od których się kogoś uwalnia, które się wypełnia,
spłaca itp.: Jaco Pelgrzim slubil <Ja) ronemu kone
wroczicz, iacobi mu se s chansbi viprauil 1388
Pozn nr 34, sim. ib. nr 47, 1395 Kościan nr 73,
etc.; Czso Zegotha za Herthmana Maczeyeui ranczil, s tego gi yicupil 1391 Pozn nr 245, sim.
ib. nr 255, 1400 StPPP VIII nr 9659, etc.; Cso
Czestek roczil za pana Janusza grziwno y szedm
skoth, s tego go on ne wiplaczil 1398 HubeZb
95, sim. 1398 Pozn nr 363, 1406 Kai nr 162,
1426 RtKon nr 458; Iaco mo mai Mscignew
s woyni wibawicz 1398 RtGn nr 36; Czso mo
wranczil pan woyewoda... w dzesancz krziwen
zacladu, s tego mo wiczlil 1402 Pozn nr 529,
sim. 1393 ib. nr 156; Gdi Dzeczmar Riczka
spuscil s rancoyemstwa 1403 RtGn nr 90; Iaco
mi Czibek ne movil o ten eon, aleszem gi yicupil
s salogi 1404 Kościan nr 220, sim. 1404 RtGn
nr 92; O to go ne nagabal..., jaco gy spusczil
z opekana 1408 Pozn nr 644, sim. 1419 AKPr
VIIIa 45, 1419 Pozn nr 970; Yako Jadam wyprawił
pana Lutka s lichwy od Szyda 1418 Kai nr 645;
Gdi Boguchwał wyczlil Jandrzeya oth Voyslawa
z grzywny szyrokey 1419 Pyzdr nr 615; Jaco
mne Yndrich yipuszczil s chicz oprawanya 1422
Czrs 257; Jako Paszek yirzekl so sz (war. ib.:
s) rakogemstwa przed Abramem 1424 ZapWarsz
nr 87; Quia Stanislaus colonus tho bil moy wolni
do God, a yam gy wipuszczil y sz chicz y sze
wszego 1426 KsMaz II nr 2208, sim. ib. nr 2037,
1442 ZapWarsz nr 554; Jako mnye Pyotr s poluwloczka za zemske prawo dosicz nye yczinil
1427 ZapWarsz nr 2700, sim. 1494 AGZ XVIII
526; O który zapysz Visslaw na mya zalowal,
za to gemu doszycz yczinono sz Woyslawowa
długu 1437 ZapWarsz nr 531; Genitor ipsius
Katherine... sibi satisfecit de omnibus bonis avi
et ave et matris pye memorie al. z dzadovyzny
y z babyzny, y z maczerzyny 1477 AGZ XVI
137, sim. 1478 ib. 142; Ipsum de servicio ac
yassalacione al. sz mansthwa eviterne demittendo
1485 AGZ XIX 197, sim. 1474 ib. 14, 1477 ib.
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30; ^ e. możliwość dochodzenia roszczeń pra
wnych, której się kogoś pozbawia: Azaly mogę
zapowyedanye yvsz ma mocz myecz, nyszly ma
(leg. mię) kto s tego (abinde, OrtMac 106: od
tego) może odczysznacz OrtOssol 78, 3; Mozely
5
gy tesz gabacz o szwoy dług..., czyly może on,
czo mv za raką podań, s tego (abinde) wyacz ib.
82, 2, sim. ib.', Bądzye odkvpyon s lego (pro
oblvpyon, sc. dyjabeł, s tego) prawa (iure... spoliatur), temze dzyerzy czlovyeka Rozm 167; ~ 10
f. oskarżenia, od których się ktoś (kogoś) uwalnia:
Acz syąn sprawyedlywi s tego tho gwałtu (de
eadem violentia)... nye vczinyą Sul 97; Tegdi
przes tąn istąn przissyangą oczysczyąyanczi syan
s tego długu (de eodem debito) trzikrocz... 15
prz<y)syanze Sul 99; Aby gwoźdźmi zelyaznymy
na krzyzv byl przybyth (sc. Jezus) za thy vyszthąpi, za kthore yesth oszkarzon a sz nych szye
nye vipravyl XV ex. Kałużn 279; ~ Aczbi zlodzeystwa (leg. z złodziejstwa, de furto) alybo 20
lotrowstwa byl obwynyony, wlostną przyszągą
szą bąndz mocz oczysczicz Sul 14; Alye bąndzeli
chczaal go powod z falszv (de falso) doswyathczycz Sul 19; Tho warzy sze tego tho obwynyonego
s mązoboystwa (de homicidio) y sz ran przes 25
dobre... swyathky mayą szą wywyescz Sul 41;
Gdiby kthori rycerzs... s grzecha slodzeyskego...
byl obvynyon Sul 44.
4.
wskazuje dotychczasowy stan, położenie,
które ulega zmianie: Surge stadia (leg. z stadła) 30
gresnego, propera u lepse s dobrego Kśw bv 37;
Quia nos in aduersis certificat s nase tesnice
vybaua Gn gl. 64a, sim. ib. 145b; Abi witargl
ze (Pub se) smerczi (a morte) dusze gich FI 32,
19, sim. FI 106, 20, FI i Pul 55, 13. 114, 8, 35
Naw 144; Wiwodl me iest z iezora (de lacu)
nodze y ze (Pub z) biota (de luto) droszdszy FI
39, 2, sim. Puł, sim. FI i Puł 68, 18; Day nam
pomocz z zamotka (de tribulatione) FI 59, 12,
sim. Puł, sim. FI i Puł 107, 13; Jako pany 40
Febronia ne myala Adama... w swey stroszy any
s yey stroszey wyszedł 1412 Pozn nr 874, sim.
1397 ib. nr 352; Jako Marczin vyyal s załogi
przesz dzeczinne vole 1413 ib. nr 847; Tedi Noe
przespaw szo z onego napyczya (evigilans... ex 45
vino) y wzwyedzal BZ Gen 9, 24; Gdisz bil Jacob
ze sna (de somno) oczuczyl ib. 28, 16, sim. Rozm
609. 614. 663; V wyeczerzney obyati wstałem
z mey zaloscy (de afflictione mea) BZ I Esdr 9,
5; Bo tobo wytargnyon będę s (FI: od) pokussy 50
(a tentatione) Puł 17, 32; Ya go sz gego nyemoczi
vszdrowyą XV ex. MPKJ II 317; Alye poydzye
s smyerczy (a morte Jo 5, 24) w zyvoth Rozm
259; Który (sc. panie) były vstaly ss szesczy
nyedzyel albo s pologa ib. 752; ~ brać, pojąć, 55
Słownik staropolski XI
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wziąć, zegnać, zgładzić, zjąć (kogoś) z (tego)
świata, żywota, z żywego udziełać martwego
'sprawić, że ktoś umiera, pozbawić życia, efficere,
ut aliąuis moriatur, vita privare’: Yako Jacub
mego mansza zabił... y segnal gy s tego svata
na on 1430 Pyzdr nr 1001; Proszo, panye,...
s tego swyata racz myo poiocz (ut... desuper
terram eripias me) BZ Tob 3, 15; Ysz mego
przyyaczela szgladzyl szwyatha (leg. z świata,
OrtMac 138: s tego szwyatha), sz szywotha ku
szmyerczy (de vita ad mortem effecit) OrtOssol
101, 2; Ysz on mego brata... besz prawa szgyal
szwyatha (leg. z świata, quod... ad mortem effecisset, OrtMac 138: zegnał szwyatha, leg. z świa
ta, tego) szlowye zabyl ib.', Anym go szabyl
anym go sz szyvego vdzelal marthvego 1480
ZapWarsz nr 1520; Gesly wola tffa nasffgensa,
y s tego ssfgatha wesmy XV ex. GIWp 68; Kthore
naydze (sc. pan bog) wanthley (leg. w wątłej)
wy erze, thycz przed czaszem szwyatha (leg.
z świata) by erze XV ex. MacDod 138, sim. Rozm
633; ~ z tego świata, żywota schodzić, wyjć,
zyć ' umrzeć, mon : Bo thy... moszesz dzysza
albo iutrze s tego svatha szycz Gn 14b, sim. Sul
72. 106, Dział 66; Kedi kthorzy kmyecze sz
tego... zyvotha (de hac vita) przes plodv schodzą
Sul 40; Kthorąkole smyerczą przygodną... przigodzi szą komv sz thego ziwotha (de hac luce)
sycz Sul 41; Bo myrne s tego zyvota (de vita)
vyschedl (sc. św. Jan), a nye przez mąka Rozm
551; ~ uzdrowić, skrzesić, wkrzesić, wskrzesić
z (s) martwych 'przywrócić do życia, aliąuem
a morte ad vitam revocare’: Iesus schedschy y
vzdrovyl yą z martvych Rozm 221; Kyedy wskrzeschona z marthvych (suscitata mortis) ib. 222,
sim. ib. 125; Kyedy vkrzeschona s marthvych
(suscitata mortis) ib. 297; Ktorego on skrzeszyl
s marthvych (a mortuis Jo 12, 9) ib. 444; ~
wstać z (s) martwych, z (s) martwy 'ożyć, zmar
twychwstać, reviviscere, a mortuis resurgere’:
Werzo... w Ihu Xpa..., yen... trzeczego dna
vszthal sz (Wierzę 13. 15: z) marthwich (Wierzę
4— 9. 12, etc.: zmartwychwstał) Wierzę 1; Nasz
dla wstał z (Bogur CE: s) marthwich syn boży
Bogur BD, sim. XV p. pr. R XXII 344, etc.',
Bog fschechmogoczi fstal s martwi XV p. pr. R
XXII 334; Alysczy syn boży vstanye s marthvych
(a mortuis Mat 17, 9) Rozm 367, sim. ib. 181,
etc.', ~ o uwolnieniu od stanu pozbawienia wol
ności, podległości czyjejś władzy, zależności od
kogoś itp. (dosłownie i przenośnie): Izbisce duse
uase zdroky ('z ręki’) urogow uasih d[...]nily
Kśw cr 10; Witargl me z neprzyaczelow mogich
(de inimicis meis) FI 17, 20, sim. Puł, sim. FI
i Puł 58, 1. 2, MW 9b; Witargn... z roky psey
2

10

z

(de manu canis) iedzinaczko moi0 FI 21, 21,
sim. Puł, MW 3 lb; Zbaw mye z ust lwowich (ex
ore leonis) FI 21, 22, 57'm. Pwć, MW 31a. b;
Wiwedzesz me s sidła (de laąueo), iesz S0 mi
scrili FI 30, 5, sim. Puł, etc.', Witargl ies dusz0 5
moi0 z (Puł: s) pyecla (ex inferno) niszszego FI
85, 12; Yszeszmi... y 0thego sz y0czszthwa ne
viq<upili) Spow 1. 6, sim. OrtOssol 101, 3; Gedi
Stanyek yancza wypusczyl s clodi 1424 Pyzdr nr
971; Jacom yą nye rączyl Sigmontowi Barthka 10
sz gaczstwa 1433 ZapWarsz nr 484; \Viy0lesm
was z roboti (de servitute) BZ Ex 6, 6; Geden
czlowyek przywyodl drugyego w kłoda a sz kłody
(de incipatione) przywyodl gy przed gayony sand
OrtOssol 101, 2, sim. ib. 22, 2; Czemv szya 15
lekarze stayv, gdy sz thwey moczy nye vybavyagyv? De morte w. 298; Lyvd ysraelsky starego
(leg. z starego) yenstwa vykvpy (captivitatem...
avertet) Rozm 7; Nye podobnyeyly yey... rozvyązacz z yey przekow (a vinculo isto Luc 13, 20
16)? ib. 377; Yen myal nasz z nyevolstva vyyącz pyekyelnego ib. 533, sim. ib. 716, etc.',
Którzy ssą yyyączy s moczy czyemnosczy ib. 781.
5.
uściśla treść, precyzuje albo ogranicza zakres
nadrzędnego wyrazu: Ne sboro sebrana gich ze 25
krwy (conventicula... de sanguinibus) FI 15, 4,
sim. Pub, Wiryl io w<ie)prz z lassa (de silva) FI
79, 14, sim. Puł', Zyaw oczy moy y spatrzo dzywy
ze (MW 6a: z) zakona twego (considerabo mirabilia
de lege tua) FI 118, 18; Mecze s obv strony 30
sekocze (gladii ancipites) w rokv gych FI 149, 6,
sim. Puł', Jaco ge Wanczencz wyprawił *Potrkew
list se skodi, *geddi gi Potrek obesłał 1416 Pozn
nr 910; Nyekthorzi... ny pod czyyą (i. e. pod
niczyją) chorąngwyą z naszey woyszki (sub nullius 35
yexillo de nostro exercitu) stanowycz szą obykli
Sul 21; Gdisz Pyotr othpowyedzal, ysz thakich
swyathkow s wydzenya (de yisu), tho gest czo by
wydzely,... myecz nye mogl Sul 34; Gdy oblycze
nasze oth thich person, sz gych (ex ąuibus) sąd 40
szą składa, byva yydzano Sul 63; Kmyecze... dany
sz myodv (de... melle) mayą dacz Sul 81; Similiter
eum ignis... celitus, s nebosz, yeniens consumpsit
XV med. GIWroc 55v; Que est ista, que ascendit
per desertum sicut yirgula fumi ex aromatibus mirrę 45
et thuris rosczka dymv z masczy myrry y kadzydla?
(Cant 3, 6) XV med. SKJ V 277; Bocz ya
przy wy odo wodi s potopu (aquas diluvii) na szemyo
BZ Gen 6, 17; Ale obyati z vina (libamenta...
yini)..., ti to so BZ Num 28, 14; Yasz to (sc. 50
woń przechętna) wzydze z obyati zapalney y ze
wszech offyar gorayoczich (de holocausto et de
libationibus singulorum) ib. 28, 24, sim. ib. I Par
21, 10; Pakli[bi] owoce z olivi (fruges... olivarum)
bodzesz zbiracz BZ Deut 24, 20; Pothem gy kakląl 55

Z
(pro zaklął) proboscz sz thvmv albo sz kosczyola
OrtOssol 36, 1, sim. OrtMac 38; Esze Jan nye
vcradl Maczegewy myodv se psczol... w gego
robocze 1458 TymSąd 72; Podał yemv ryby sz
morza De morte w. 123; S pismą (war. kal.:
pyschma) scripturarum (narrantes carmina scripturarum Ecclus 44, 5) ca 1470 MamLub 177; A czo
by sz wyny przesthąpney na kthorym braczie było
gym położono, thedy my... obvyenzvyemy szye
polovycze oney vyny wloszicz (sc. do puszki) 1491
RKJŁ VII 56; Aby były obyavyony z vyelye
szyercz (ex multis cordibus Luc 2, 35) myszly EwZam
295; Oley s kamyenya petroleum XV ex. GILek
40; Sicut aues prede, z lowu, solitudinem diligunt
XV ex. MPKJRp II 326; Ita quod cuttis palmi,
z dlony, pertransibat ad aliam partem crucis ca
1500 GIKazB I 82; Nye yest tho obyczay rzymskyego prava, aby kogo vmorzyl o lyekkye slova,
czo nyegdy czlovyek glupy s pr<z)yrodzenya movy
Rozm 788.
6.
wskazuje zbiór, zbiorowość, wspólnotę, śro
dowisko, grupę, do której ktoś a. coś należy albo
której dotyczy akcja: a. ludzi: Bochmy s touaristua
crola sm<iernego) Kśw cr 42, sim. BZ Deut 23,
17; Zbawony vczyn nas gospodne, bosze nas,
y sberzy nas z (Puł: s) pogan FI 105, 45, etc.',
Surrexerunt quidam de aliis tribubus, s postaczy,
murmurantes contra eos Gn gl. 53a; Powiszil
iesm wibrancza z luda mego (de plebe mea) FI
88, 19, sim. Puł, sim. BZ Num 3, 32, etc.',
Nebeska krolefno, upamotay..., ezse cebe boog
ze fszego swata vibral XV in. ModlJag 36, sim.
XV med. SKJ I 89, etc.', Alii multi nobiles
presentes de alienis, videlicet z opczich... testati
sunt 1432 StPPP II nr 2454, sim. 1439 AGZ XIII
81, etc.’, Zydowye szą z Yakobowa pokolenya
(II Cor 11, 22) XV med. SKJ I 65, sim. Naw
186; Owa tocz myo dzysza wirzuczysz s pospól
stwa ludskyego (a facie terrae) BZ Gen 4, 14;
Nye byerz synu memu zoni z dzewek (de filiabus)
chananeyskich ib. 24, 37; la pan bog was, <jen>
wiloczilem was z ginich lvdzy (a ceteris populis)
BZ Lev 20, 24, sim. ib. 20, 26; Za nim szli
s starszich Israel (sequentibus eum senioribus Israel) BZ Num 16, 25; Przecz sgladzono iest
gymyo gego s czeladzi gego (de familia sua)? ib.
27, 3; Wydaycze z was (ex vobis) może modre
y vmyale BZ Deut 1, 13, sim. ib. IV Reg 11, 7;
Tego vstavisz, ktoregosz pan bog twoy visvoly
s czisla (de numero) braczey swey BZ Deut 17,
15; Doyod nye sgladzysz s sebye (ex te) tego,
genze pokalan gest tim to grzechem BZ Jos 7,
13; Kakokoly z rodu Neptalymova (in tribu Nephthali) wszech namlodszi bil BZ Tob 1, 4; Ize
braczya nye mayą... *vystopovaczi zs tego bracz-
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thva 1484 Reg 708; Caspar Monczer, filius Johannis sz rotmystrzow, insinuavit contra Annam
1499 CracArt nr 1357; Pyrworodnego s szwych
dzeczy (filiorum tuorum Ex 22, 29) mnye dasz
XV p. post. Kałużn 286; Chthorzy były posiany,
były z pharyzevszow (ex Pharisaeis Jo 1, 24,
Rozm 184: s lyczemyernykow) EwZam 299,
sim. ib. 304; Nye yest s pogaństwa mąz se
mną Rozm 634; Pyotr rzeki: Nye yestem z yego
zvolyenykow ib. 689, sim. ib. 690. 741; Tvoy
lyvd, czvsch s tvego narody, dały ssą czyebye
v moye rącze ib. 111; ~ ~ w sytuacjach prawnosądowych wskazuje uczestników sporu sądo
wego: Jako do Vtroszina sz obu stroni (pro stronu)
przigeli, tako rzecli gednacze pana Hinczkoui
1395 Pozn nr 187, sim. 1434 ib. nr 1431; Tedi
hy Pani y Passek s obu stronu othpuscili tim
gistim ossadnikom oba s obu stronu hy *kgnew
hy *przyszigo 1398 BiblWarsz 1861 III 34, sim.
1403 Pyzdr nr 205; Czo myo pan Sandziwoy
y kxandz canczlers s obu stronw wybrały obyrmanem 1412 Pozn nr 872, sim. ib. nr 873; Yakosmy bili yednaczmy myedzy opaczyszo a conuentem z gedne strony a Pyotrem z Leszyone s
druge strony o copcze 1425 Kai nr 915, sim. Sul
3, Dział 3; A tako z obo (pro obv) stronu (ambo)
pusczyly szye na thych ludzy wysznanye OrtOssol
41, 3, sim. ib. 53, 2, OrtMac 47. 65; ~ b. zwie
rząt: Wiwolil duszo moio s posrzodka (de medio)
szczenot lwów FI 56, 5, sim. Pub, Wibral Da
wida... a *wyol gi s stad owecz (de gregibus
ovium) F i l i ,7 6 , sim. Puł, sim. ca 1470MamLub
33; Quod m ihi... equum... recepisti de meis equis
vlg. s kobil 1415 KsMaz I nr 2407; Tha cobila...
iest pana Mycolayewa s yego stada 1428 Pyzdr
nr 910, sim. 1426 Kai nr 937, BZ Gen 24, 10;
Ysz... sze czrzody (de grege) nye myal (sc. Idzik)
zaszą they tho owcze Sul 45, sim. Rozm 442;
Ktorasz (sc. sieć) zaymye s każdego rodv rybnego
(ex omni genere piscium Mat 13, 47) Rozm 343;
Ktorez (sc. owce) nye ssą s tey ovczamye (ex
hoc ovili Jo 10, 16) ib. 427, sim. ca 1450 PF
IV 574; ~ c. inne zbiory: Pene poycze nam
z pesny (de canticis) Syon FI 136, 4; Yako Micolag... nam przedaw (pro przedal) drzewo s boru
tich dzeci 1405 Kai nr 127; Gdiby ktho dąp
porąbyl... alybo s mnyeyszych dąbow (de minoribus quercubus)... wosz napelny Sul 48; Ze
wszysthkych vyn (de omnibus poenis) za rany...
skazanich dwye cząnsczy bolączemv... dacz przykazvyemy Sul 49, sim. Dział 40; Sic coram deo
inter nostra bona, s na<s)zego zboza, nil est
preciosius quam anima nostra XV med. SKJ V
269; Jakoss thy sbyla... Stanislava... y zadała sz
dwanasczye ran trzy krwave a dzyeyyacz synych

1499 ZapWarsz nr 1832; Vpoyę strzały moye
krwyo... s possoky pobytych (de cruore occisorum
Deut 32, 42) PwćDeut 62; Gnyew s thich grzechów
iestczy czwarthy ca 1500 SlOcc XII 159, sim.
XV p. post. PF III 287; S tego svyata (de mundo
Jo 17, 16) nye ssą, yako y ya nye yestem s tego
svyatha (de mundo) Rozm 511, sim. ib. 569, etc.;
Pylat byl *poganym a nye z ych (sc. żydów)
zakona ib. 748; ~ obiekt wybrany ze zbioru jest
oznaczony liczebnikiem, zaimkiem lub przymiotni
kiem: W y... iaco ieden ze ksoszot (unus ex
principibus) padnecze FI 81, 7, sim. Puł, sim.
EwZam 302; Crista gesz poczola,... sz nasz
pirszwa prosiła XV in. R XXV 218, sim. XV med.
ArchLit XVI 13; Z (ArchLit XVI 13: s) nasz
kaszdi thim poszdrowi io XV in. R XXV 218,
sim. XV med. R XXII 233, etc.:; Casu onego
dwa z uczennykow, duo ex discipułis, Gezusowy<ch> gydechu do mesta (Luc 24, 13) ca 1425
EwKReg 41, sim. BZ Gen 3, 22, etc.; Vnusquisque, gl. quilibet yestrum wsz<y)thky s wasz, sic
accepit graciam, in alterum illam administrantes
(I Pet 4, 10) 1438 R XXII 355; Czssosczye
genemu ss namnyeyssich (uni ex his fratribus
meis Mat 25, 40) yczinili, mnyesczye yczinili
XV med. R XXII 240, sim. Rozm 440. 492; Gen
szyo bal słowa boszego s sług (qui... de servis)
ffaraonowich, kazał uczyecz slugam swym BZ Ex
9, 20; Ienze bi vcinil sromoto komvskole swych
(leg. z swych) myesczan (cuilibet civium) BZ Lev
24, 19, sim. ib. Num 1, 51; Y zadni nye ostał
s nich (nullus... ex eis) tv ziw iedno Kalef...
a Iozve BZ Num 26, 65; Kto z nasz (quis ex
nobis) może syo przeplavicz za morze? BZ Deut
30, 13, sim. ib. Lev 25, 48, etc.; Poznaczę, ze
ze wszech slow (de omnibus verbis) nycz gest
nye minolo BZ Jos 23, 14; Vyelye z synów
(multos filiorum Luc 1, 16) israelskych nawroczy
kv pany bogv gych EwZam 287, sim. Rozm 802;
Unusquisque enim suam cenam presumit ad manducandum vlg. expone sic: wszelky z wasz pyrwey szwą wyeczerzą [pyrwey] gye (I Cor 11,
21) XV ex. R XXV 142, sim. Rozm 376; Drugy
z yego zvolyenykow (alius... de discipułis Mat
8, 21) rzeki Rozm 289; Nyyeden z vass (nemo
ex yobis Jo 7, 19) zakona nye pełny ib. 433,
sim. ib. 548, etc.; Schedl yako yny s nych ib.
660; Czokoly ych było s pokolyenya by skupy ego
ib. 744; ~ Nyyeden s nych (sc. wroblow, unum
ex illis Mat 10, 29) nye padnye na zyemye Rozm
312; Straczylby yedne z onych ovyecz (unam ex
illis Luc 15, 4) ib. 384; ~ Strzesze gospodzin
wszech kości gich, iedna z nich (unum ex his)
ne bodze starta FI 33, 20, sim. Puł; Paknąly
nyyanego sz thego dwoyga (sc. ić na wojnę alibo
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imienia się wyrzec) dbałybi wczynycz Sul 23;
Dussa, która... vczynylabi gedno s tego (unum
ex his), gesz to zakonem boszym zabronyono
gest BZ Lev 5, 17; Za sedm dny bodzecze gescz
przesnicze, z nichze to (ąuarum) pirwi dzen bodze
5
sławni BZ Num 28, 18; Tako vcinicze na kasdi
dzen s sedmi dnyow (septem dierum) ib. 28, 24;
Czokolvye nalyezyoną (leg. naleziono) ze czvorga
przyrodzenya (quidquid in humoribus) v czyelye...
Yesvkrysta Rozm 155; Kto przestąpy yedno s tych 10
namnyeysche przykazanye (unum de mandatis
istis Mat 5, 19) ib. 266, sim. ib. 268. 279; Any
Salomon... byl kyedy odzyan yako yedna lylya
s thych (unum ex istis Mat 6, 29) ib. 281.
7.
wskazuje miejsce czyjegoś zamieszkania, prze
15
bywania lub urodzenia: Miczek s Błona HI fertones
dedit 1393 AcCas 282, sim. 1418 Pozn nr 934,
etc.; Blogoslawony pan Szyon (leg. z Syjon, ex
Sion, Pul: s Syon) FI 134, 21; Jacosmi bili
pos[i]li... do woytha z Buku 1401 Pozn nr 507, 20
sim. 1438 ib. nr 1624, etc.; Yako mesczane coninsczi o newiprauena (pro newiprauene) lista
s Toruna od Vita, tego mago pocz grziwen sczody
(leg. szkody) 1403 Kai nr 103; Iacosm Jacusszewi
s kmeczmi se Swadzima ne dal... roku 1403 Pozn 25
nr 742, sim. 1426 ib. nr 1231; Iaco... ludze
z Malewa napawali dobitek 1408 Kościan nr 386,
sim. 1423 Pozn nr 1156, etc.; Yaco ne ślubował
kmothouiczem z Uscicowa zaplaczycz dw (leg.
dwu) krowu 1417 Pozn nr 926, sim. OrtOssol 37, 30
3, etc.; Isze matka *Miroslaowa... pobrała gimene
Potrowo, kmothouicza s Wargowa 1420 Pozn nr
983, sim. 1433 ib. nr 1562, etc.; Aby gym lissthą
ne dąl... szą Yąną, negdy s Bogdąnky mlynąrzą
1424 ib. nr 1173; Jacom nye wząl cztirz grziwen... 35
v thkaczew s Posnanyą 1428 ib. nr 1311; Jsze...
karczmars sz Kanyna nye wszal dwadzyescza scoth
1435 ib. nr 1551; Tham ystee... z obv wszv (de
utraque villa) lyvdze slvsznye ribi lowycz bąndą
Sul 21, sim. Dział 1; Na tho my, przysząsznyczy 40
s Maydburku, mowyemy prawo OrtOssol 27, 2,
sim. ib. 27, 3, etc.; Acz kto ze wsy (de villa)
pana gynszego vczynylby zlodzeystwo we wsy
pana gynszego Dział 56; Nicolaus Zywcza (leg.
z Żywca) 1471 GórsPiech 211, sim. 1497 ib. 207, 45
etc.; Marczin Kownaczsky de s Kownat ius habet
1493 Liblur nr 8684; Waczlaw z Opolya 1497
GórsPiech 206, sim. ib. 208; Kvpyv pevnego yadv
od yedney nyevyasty z Araby (leg. Arabii, a quadam venefica Arabica) Rozm 106; Naslyadovaly 50
yego yyelykye tluscze lyvda z galyleyskey zyemye,
z Yerusalem a z Yvdey y s syemye podia Yordana
ib. 263; Nyevyasta poganka s tych ystych sthron
(a finibus illis Mat 15, 22)... począla volacz ib.
357; Tedy byl nyemoczny yeden... z Betanyey 55

Z
(a Bethania), s kastellum (de castello Jo 11, 1)
Maryey a Marty ib. 434; ~ Jaco iest Bliszbor ne
wedzal, kedi wposziwano s te dzedzini o mlin
a o yeszoro 1396 Pozn nr 318; Yako s Morawek
s tey dzedzini ne otpowedano w szodze pana kaliskego 1405 Kai nr 122; ~ Kędy pan Pyotrek
zayol trsodą sz Krzizanowa 1416 Kościan nr 622;
Czo zaialy owcze sz Naramouicz, ty zaialy na
dzedzine xczadza (leg. księdza) *Jactorowi 1420
Pozn nr 1050; Ty kone sza s Waglewa 1423 ib.
nr 1128.
8.
wskazuje pochodzenie od kogoś a. od czegoś
(rodu, pokolenia itp.)\ Jako Jandrzey iest nasz
brath... y z nassey krwe wyssedl 1390 Pozn nr
272, sim. 1393 ib. nr 132, 1419 ib. nr 976, etc.;
Jako gest Jan s te postaczi, gich kleynota, gich
sczitha y gich krwe 1393 ib. nr 178; Jako Symon
yest gych brad y s gich prawego sczytv 1399
Kościan nr 125, sim. 1417 Pyzdr nr 492; Isczy
szo... nasz sbauiczel gest bil narodzyl s krolefniy
nebeske a s dzeuicze panniy Marie Gn la, sim.
XV med. P F IV 592, etc.; Tenczy gesth s pokolena
xosz0czego byl Gn 1la, sim. ca 1400 PF IV 752,
etc.; Bog gest (sc. Jezus) z osoby albo sz postawy
oczczowy (ex substantia patris) przed weky vrodzon
FI Ath 29, sim. Puł, MW 112b; Yako Micolay
iest nasz brath... y s naszego zawolanya Słubice
1418 Kai nr 628; Szescz swyatkow podobnich
powyescz yma: dwv s swego rodzayv (de sua
genologia), dwv z dzada a poslyednyy dwv z maczerze (ab avis et matre), tho gest z oczczowego
sczythu dwv, z maczerzynego thakesz dwv Sul 11;
Ysz Wawrzynyecz nye bil s prawego łoza abo
s małżeństwa (de legitimo matrimonio sive thoro)
porodzony Sul 41, sim. OrtMac 27, OrtOssol 11,
4, etc.; Genze winydze s twich *lyodzwy (de utero
tuo), tego bodzesz gymyecz dzedzycem BZ Gen
15,4, sim. ca 1470 MamLub 15; Krolowye winy do
s czyebye (ex te) BZ Gen 17, 6, sim. Sul 104.
107, etc.; Genze (sr. wyleganiec) gest s prosney
nyewyasti (de scorto) vrodzon BZ Deut 23, 2, sim.
ib. Jud 11, 2; Nye domnymayta syo, bista mogle
se mnye (ex me) wyocey mosze my<e)cz BZ Ruth
1, 11; Eze Micolay gesth s tego łoza... y s tego
korzenya, iaco Pavel i Micolay 1464 ZapMaz 52;
Jako... Andrzey y Stanyslaw..., badancz sz herbw
Osthoya, były pomocznyczy Stanyslawowy 1493
ib. 158; Byl... kapłan nyechtory gymyenyem Za
chariasz z strony Abyasza (de vice Abia Luc 1, 5)
EwZam 287; Czudna panna schwyąthey (leg. z świę
tej) Anny, na nyą patrzczye wschythky panny,
a theyczy dzyeyą Maria XV ex. PF V 103; Lyelya
sz czyerznya wyrosła ib. 104; Bo s thwego naszyenya (de tuo... semine) ma yynydz yyelyebny
plod Rozm 3; Myśmy nye s czudzolostva (ex

z
fomicatione Jo 8, 41) vrodzeny[e] ib. 474; Vy
yestesczye z oycza vaschego dyabla (ex patre diabolo Jo 8, 44) ib/, ~ Czo narodzylo szyą yest
s czyala (ex came), czyalo yest, a czo narodzylo
szya yest z dvcha (ex spiritu Jo 3, 6), dvch yest
EwZam 305.
9. wskazuje materiał, tworzywo: Prestocz Xpc
na (pro ne) chczal gest byl cloueka stvorzycz
s pouetrza... Tescy go on na (pro ne) chczal sz
ogna stvorzicz... any s v o d [z ]y .a lle c z gest gy
on szeme (leg. z ziemie) byl stworzil Gn 174a;
Jszem ya ne pożyczała plaschcza y rakawow z adamasku 1432 Pozn nr 1406; M a... stany sz drew
(de lignis) czynycz narąbyonych Sul 46, sim. BZ
Gen 31, 46, Neh 4, 2; Pannos leuiores... de lanis
mortuis al. z umarlicz 1450 Monlur II 110; Potem
stworzył pan bog czlowyeka s gilu (de limo,
MamKal 6: z gylą, z glyny, z biota) szemye BZ
Gen 2, 7, sim. ca 1470 MamLub 6; To koszcz
s mich koszczy (ex ossibus meis) a czyalo z czyala
mego (de came mea), a bodze wezwana moszono,
bo gest z mosza (de viro) wszota BZ Gen 2, 23;
Ti vczyn sobye korab s drzewa (de lignis) heblo
wanego ib. 6, 14; Nye obleczesz syo w rvcho (pro
rvcho), ges to z velni a ze lnv (ex lana linoąue)
tkano gest BZ Deut 22, 11, sim. ib. Lev 19, 19,
EwZam 298, Rozm 177; Ale mnye s tey moki (de
ipsa farinula) vczin... oprzasnek malyvtki BZ ID
Reg 17, 13; Czsokoly <bi> syo lyvbylo tobye...,
z ostatnego srzebra (de reliąuo argento) y złota
abiscye vczinyly, vczincye BZ I Esdr 7, 18; Panv
sandomyrskyemv... torlop z lasycz (pelles mustellinas, Sul 50: lvpyeze... laszyczne, sc. ma dać)
Dział 42; Nye z równych (i. e. z nierównych)
kamyon de saxis informibus (aedificabis ibi altare...
de saxis informibus Deut 27, 6) 1471 MamKal 52;
Mozesch uczynycz s czego nycz y z nysczego czo
Naw 84, sim. ib. 81; Kyedy vdzyalal yacoby bycz
s powroskow (de funiculis Jo 2, 15) EwZam 304,
sim. Rozm 449; Zebra (leg. z żebra) albo s kosczy
(de costa) stvorzylesz nyevyastą Rozm 34; Nączynyly s nyey (sc. gliny) ptaskow ib. 136; Yako to
to czvdo... o vynye z vody (de aqua) przemyenyonym ib. 173, sim. ib. 205. 253; Yschby...
anyely myely czyalo s povyetrza (corpora... aerea)
ib. 396; Tamo grób byl vykovan z kamyenya ib.
438; Yze ta korona była vczynyona s czyernya
morskyego ib. 829, sim. ib. 801.
10. wskazuje całość w stosunku do części skła
dowych: Eze gemv szirdzi s gego plotha pobrał
1428 ZapWarsz nr 2901, sim. 1464 ib. nr 1167;
Quia veniens ad domum meum vlg. sbyllesz my
szelasza szylą s plwga 1434 TymProc 236, sim.
BZ Deut 19, 5; Jaco v mnye Regnolth wyprzankl
konye sz woza szylą 1436 ZapWarsz nr 517; Thv
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yvsz konyecz gest praw króla Kazymyrowych
sz obogych ksząg sbranych Sul 62; Ktoro mocz
lekarstwa ti rzeczi maio, gezesz my z ribi (de
pisce) kazał schowacz BZ Tob 6, 7; Gdy komv
cząly yczątho członek sz palczą (a digito) OrtOssol
47, 2, sim. OrtMac 57; Ize nyektorzy pyszą yedny
xyągy ze cztyrz (ex ąuattuor) Rozm 205; Drudzy
oczynaly rozgy s alyvnego (pro olyynego) drzeva
(de arboribus Mat 21, 8) ib. 447; ~ Kyedyzesz
s tych trzy personfy] yeden bog (cum idem ...
cum his sis unus deus) Rozm 165.
11.
wskazuje źródło wypłaty należności, podatku
itp. (po czasownikach brać, wziąć, płacić itp.)\
Jaco Hanka ne ślubowała... za penocze Grimcze
ani potem ne płaciła s tich penodczi płatu Grzimce
1395 Kościan nr 75, sim. 1442 AGZ XEI 116;
lako czso Pakosz nakładał, to nakładał s pospól
stwa... naszimi penoczmi y swimi 1398 HubeZb
94; Isz Jacub ma Wyczoskowo f sz[y]astawe a be
rze sz nego płat 1398 Kościan nr 49, sim. 1432
ib. nr 1454; Jaco Jaroslaws dal płat swym sinowczom s te czonsczy, *sczo na ne przisla 1401 ib.
nr 177, sim. 1407 ib. nr 357, XV in. Małk 118,
etc.', Jaco Jacusz pirwey to carczmo trzimal y troy
czinsz wibral s ney 1407 Kai nr 272; Jako Hanka
ne wzola trszydzeszczy grziwen sz Chomanczicz
dla wana swego 1413 Pozn nr 846, sim. 1413
Kościan nr 487; Yaco Dobeslawa wynosla cterdzescy grzywen grosy syrokich s Dąbrowy dla
wana 1418 Pozn nr 956, sim. 1428 ib. nr 1510;
Yako gest Dobeslawa ne wynosla z otcziszny Gnewomirowey sz Welgey Dąbrcwy czterdzesczy grzywey (pro grzywen)... do Osszowa [dla] za wenecz
1418 ib. nr 1016; De biforiis al. z wygonow...
debent solvere... per marcam unam (1420) DokMp
V 230; Jakom ya nye ranczyl Jsakowi gyenyey
kopy, geno s they szumy, czo w xogach m[y]a
1437 ZapWarsz nr 493, sim. 1499 AGZ XVI 425;
Yaco Barbarzina baba nye wnosla... w gych oczczisna pyaczidzesanth grziwen, wzawschy z Lopuchowa 1444 Pozn nr 1638; Vstawyamy, abi z gymyenya (de bonis) tich to wmyerayączich...
kyelych... sprawyon bil Sul 40, sim. Dział 29;
Wschitczi przebivacze... s kalischedy wloky (de
ąuolibet manso)... yeden dzyen a s poluvloczka
(de medio, sc. manso) poi dnya w thidzyen...
robycz... bandą vynovaczy Sul 110; Odlozicze
pirworodzone bogv s pokarma (de cibis) waszego
BZ Num 15, 20; Czosz syo w gego myescze
z oczcziszni (ex paterna... successione) gemv do
stany e BZ Deut 18, 8; Czsoz mogl z gymyenya
swego (de facultatibus suis), gym pomagał BZ Tob
1, 19; Opyekalnyk... może dlugy placzycz... sz
gymyenyą (de bonis) thych tho dzyeczy OrtOssol
26, 4, sim. ib. 26, 3. 68, 2, etc.', Solucio facta
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est de peccoribus, scilicet vaccis et equis al. sze
w<s)chitkye szywyszny 1462 Trześn 71; Jakom
my nye raczily Janowy... pyenyadzi poszasznych.. sze kthorych pyenyadzi tylko my vplaczono
dwanącze koop 1471 ZapWarsz nr 3012; Item de
cudinis minerarum al. z rud a ąualibet rota solvatur
per fertonem 1472 IusPol 311; Offyerym bogv nye
czynyl ny s pyrvyny, ny sz novyny SkargaPłoc w.
35; ~ Duchowny z gymyenya oczczyznego (de
bonis paternalibus) na woyną sluzicz... szan povinni
Sul 7; Woythowstwo.. czo sz nyego szluza powynnye krolowy OrtOssol 59, 1, sim. ib. 16, 4.
58, 3, OrtMac 74. 75; ~ Sz gymyenya przygyaczol nabyway SkargaPłoc w. 67.
12. wskazuje cenę przedmiotów kupna, najmu
itp.: Conuencione autem facta cum operariis ex
denario diurno kędy yusze wczinil sz robothniky
yednane z penod<z)a yednakego (Mat 20, 2) ca
1420 R XXIV 83; Sed te mea uxor [mea] conyenerit precio vlg. h wstano wyła do thego dna
s mytha robycz 1434 TymWol 76; Ale wszakosz
nye biwali s tich pyenyodzi (ex eadem pecunia)
wodny cebrowye BZ IV Reg 12, 13; Ktho kupna
komorą m a... a placzy sz nyey (unde) panszky
czynsz OrtOssol 46, 2, sim. OrtMac 55; Aczby
kto do czygego lyasa z myta na pastwą chczal
gnacz na bvkyew (qui... pro praetio conduxerit
in silvam faginam, Sul 59: gyszby... za mytho
nayąl łasz) Dział 59; ~ Opyekadlnyk... z nyczego gynego (de nullo) liczbi czynycz nye maa,
gedno z czynszów (de censibus) a sz swyerzepycz
nyewczenych Sul 19, sim. ib. 56; Raczcze maya
na kaszdy rok... ze wszythkych dochodow...
wząncz lyczbą OrtOssol 89, 4; Wszitczi ludze...
dacz maio z (FI i Puł: od) vczinkow wlosznych
(de factis propriis Ath 38) liczbą MW 114a, sim.
Naw 89.
13. wskazuje kogoś, coś będącego źródłem,
początkiem, dawcą czegoś: Ktocoly czszno matko
ma, sz ney wszytko czescz otrzima Słota w. 94;
Jako my ne cradnemy w xanszey zemy any s tego
ziwemy 1425 ZapWarsz nr 113, sim. OrtMac
140, OrtOssol 102, 3. 4; Virtuosa humilitas,
pokornoscz ze *czszthnoth pochodząncza..., opera
fructuosa owocz *sze dobrich wczynkow
pochodzonczy ca 1430 GIKazB II 29; Nyewyastham mązathim, gdysz nye mayą samych (leg.
z samych) szebye (sui ipsius) volney moczy (Dział
46: samy w sobye wolne)..., dzeszącz lath byezecz mayą w dawnoscz gim Sul 54; Bog moy,
ten nama nysczego (i. e. z niczego) może dacz
BZ Gen 22, 8; Bo ti s ssvego syercza (de corde...
tuo) to składasz BZ Neh 6, 8; Z was (ex vobis)
zalezi zbawyenye gych dusz BZ Judith 8, 21;
Ysze czsom mogła movycz, z boga gest (dei esse
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cognoscitis) ib. 8, 30; Bo wszitka ta ozdoba nye
z nyeczistoti (ex libidine), ale se czsnoti bozey
(ex virtute) pochadzala ib. 10, 4; Nye mayąly
s czego ty syrothy żywy bycz, tedy woyth może
odpvsczicz, aby thym dzyeczom s tego gymyenya
(de bonis eisdem)... dobre pozywyenye dano
OrtOssol 84, 1, sim. ib. 102, 4, OrtMac 113.
140; <G)dysz z lychwy pochodzy (cum in usurarum voragine sit) nyerządne łakomstwo Dział
38; Invadiavit villam... cum utilitatibus, que procedunt de dieto fonte salis al. sz okna 1461 AGZ
XIII 360; Tha... zyemya roszka ('różdżkę’) sz
szyebye wipvsczy MW 57b; Debent enim opera
nostra procedere ex operantis bonitate,... studiosa
vivacitate s pylne yandrzosczy ('jędrności’) 1493
GlAug 123; Z wynnycze (de vinea Deut 32, 32)
Sodomy wynnycza gich Puł Deut 45; Bogvm nye
dal s sz<ie)bye vyny SkargaPłoc w. 36; Ve
vsszelkym slove (sc. żywię człowiek), chtore
pochodzy z vsth boszych (de ore dei Mat 4, 4)
EwZam 300, sim. FI i Puł 88, 34, etc.; Czo
bąndze movil Achmet poseł, tho moy a slova są
z mich vst 1500 ListTat 174; Wydzyalem oblycze
boże a s thegom wszyąl duszne sdrowye ca 1500
PieśniWład 177; Tedy yyelykye czvdo stało szye
s tych yayecz (ab ovis) Rozm 72; Którysch (sc.
grzech) pochodzy s przeklątego przyrodzenya tvey
srady ib. 515; S których pyerschy (de quo) pyl
(sc. św. Jan) svyatoscz bostva ib. 551; Z ktoreyze
(sc. studniej) yschytky zyve zyvothy płyną ib.
727; Bo nye ss mylosczy, alye z bolyesczy przychodzyly nan ych yyelye zasrosczy ib. 797; ~
Jako Marcussz ne pocrath Micolaya... ani s thego
ysithka ma 1390 RtGn nr 4, sim. 1412 Kai nr
402, 1428 ib. nr 1010; Thich (sc. dzieni) Nithart
byl w dzerszenu... y s tich vszytek brał 1420
Pozn nr 1068; Dzirsek w ksazey zyemy ne kradnę
ani slodzeyow (leg. z złodziejów) vzitku ma 1426
ZapWarsz nr 169; Chczemi, abi thaczy nyeposlvszny z slosczi (de malitia) swoyey vzithkv kthorego nye othnyesli Sul 22; Vinniczo yczinisz
a nye bodzesz s nyey sbiracz (non yindemies
eam) BZ Deut 28, 30; Any mamy s tego przyszastwa ktorego yszythku any płatu OrtOssol 60,
3, sim. ib. 93, 4, OrtMac 78. 128; Ten yydzącz
sobye vzytek s tego y przedal byskupstvo dvyema
Rozm 667.
14.
wskazuje czynnik sprawczy 'dzięki (cze
muś), wskutek (czegoś), ex aliąua re, per aliąuid’:
Z ust (ex ore) dzeczskich... swirzchowal ies
chwało..., aby zkazil neprziiaczela FI 8, 3, sim.
Puł, Rozm 451; Werzo... w Ihu X pa..., yen
poczol szo yeszth sz (Wierzę 8: od) ducha szwanthego Wierzę 1. 6. 13a, etc.; Panye Ihu X e...,
yensze z uoley oczcza y z moczy ducha swotego

z
(ex voluntate patris cooperante spiritu sancto)...
szwath vszywyl yesz 1424 Msza III s. 66, sim.
VI. XII. XIV; Przyyąncze czyala y krwe... s twe
go slutowanya (pro tua pietate) pomoczno bąndz
5
mye 1424 Msza HI s. 66, sim. VI. XII. XIV;
Yeesz czyalo... z (Msza VI: s) daru czassznego
(de munere temporali) bąndz naam lekarstwo
wyeczne 1424 Msza III s. 67, sim. XII. XIV;
My Kazymyrz, z bozey mylosczi (dei gratia) kroi
polski Sul 6, sim. ib. 3. 5. 43, Dział 1. 3. 6, 10
1498 SKJ III 335, etc.; Nyekthorzy... bratha...
zabyayą, aby s gego smyrczy (ex... morte) gymyenya dzedzinnego pozyskały Sul 49; Sdrowa
bandz, pany, yzesz sz twego szwyantego zywotha
zasluzyla yesz szyna bożego porodzycz Naw 29; 15
Szlusba yey dava wszysztek szvyath sz gyey
szlawathney nabosznosczy XV p. post. R XIX 57;
Mayącz panny... stadia szwego obronyenye...
sz Mariey dzyevycze ib.; Powyada Beda..., ysz
ten królik nabił wyari pewnee s tich szlow Xowych 20
XV ex. MPKJ II 320; Z bożego zrządzenya
domino cooperante XV ex. R XXV 147; Yemus
bog byl dal svey (leg. z swej) mylosczy, yze ny
myal vmrzecz Rozm 78, sim. ib. 43. 44; Zyvyly
szye z rąk ych roboty (de labore) ib. 98; Vscha- 25
kosch z oplvytosczy (ex abundantia Mat 12, 34)
sercza movyą vsta ib. 329, sim. XV p. post. R
XXV 179; Czynczye przyaczyelye z ganyebnego
doby tka (de mammona iniąuitatis Luc 16, 9) Rozm
390, sim. XV in. R XXIV 74, XV med. GIWroc 30
63v; Ny (pro vy) yedyny boga oczsa godzyna
dnya sądnego, alye nye s przyrodzonego czlovyeczenstwa (non ex natura humanitatis) Rozm 485;
Gdysch dyabel z oszobnego podusczenya (spirituali suggestione) yvsch ypusczyl v sercze ib. 531. 35
15.
określa zasady, podstawy postępowania
'zgodnie z czymś, stosownie do czegoś, na pod
stawie czegoś, secundum, iuxta, ex aliąua re’:
Z zakona twego (de lege tua) smylvy szo nade
mną FI 118, 29, sim. Pul, MW Ib; Ne berzy 40
nadaremno gymena bożego any z obiczaya twego
byerzy gymena mogego Dek V ; Yako ty copcze...
są suthi podług prawa y s prawa wisly 1419 Pozn
nr 1033, sim. 1423 Kościan nr 999, Sul 42, etc.;
Sz naszego przywolenya y sz woley vczynily... 45
procuratora ca 1428 PF I 479, sim. 1428 Monlur
V 137, OrtOssol 39, 2, etc.; Jakom ya w Sandka
kwpyl polsosthy floky (leg. włoki) sz yego starego
listha 1437 TymProc 218, sim. 1437 SprTNW
VIII 2, 30; Exorciste non iudicabunt assessorie, 50
sed comparacione, s podobenstwa, operum ca
1430 GIKazB II 17; Z radi (de consilio)... xandza
laroslawa... prawaszmi yczynili Sul 6, sim.
Dział 2, BZ II Esdr 7, 4, Rozm 107. 726; My
Kazymyrz... s przylyybyenya a z woley bozey 55
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(nutu et yoluntate dei) bacząncz (Dział 6: obeszrzawszy to z boszą pomoczą) Sul 6, sim. ib.
8, etc.; Maa gy pozwacz wykladayącz..., z któ
rego sandzey kaazanya (de... mandato)... wczynyl
then tho pozew Sul 26, sim. ib. 29, BZ Judith
10, 20; Sze sgodnego prziswolenya (de... consensu) prelatow y riczer<z>ow naszich taky
yrząth... chczemy... bicz chowany Sul 73, sim.
BZ Num 18, 14; Gdisz yzrzicye dzewki w Sylo
gydoce z obiczaia (ex morę) ku wodzenyy tanczow BZ Jud 21, 21, sim. Sul 46. 60. 74, etc.;
Ku gynemv gymyenyy swego maza obroną nye
ma s prawa prawego (de forma iuris) OrtOssol
29, 4, sim. ib. 31, 2, etc.; Bo svoych (leg.
z swoich) slow (ex verbis... tuis Mat 12, 37)
spravnye bądzyesch ossądzon Rozm 329, sim. ib.
409; Yze trudno z dolyczanya svyatych doctorov
ybaczycz pravdą porząndnosczy ib. 709; To yest
rzeczono s rozvma svyątego Maczyeya evanyelysty ib. 764; Vschakoz vy to przyyodzyczye
z vaschego zakona zlodzyeya... nye przepusczacz
zyvo bycz na zyemy ib. 810; <Z> tey rzeczy,
czvsch s tego odpovyedzyenya (sc. Krystusa),
schukal Pylat pusczycz mylego Iesucrista ib. 847;
~ z imienia czyjegoś, z persony czyjejś 'powo
łując się na kogoś, alicuius nomine, auctoritate':
Prorok, genze... bodze chczecz movicz...
z ymyena (ex nomine) ginich bogow, zabyt bodze
Z?ZDeut 18, 20, sim. ib. 18, 22; Prorok z persony
czerekwe molwy Puł 114 arg., sim. ib. 115 arg.
129 arg. 136 arg. 138 arg.; ~ Angyol Gabriel
k nyey poszlan, by yey thy dary wszwyasztoval
sz tayemnycze szyyathey troycze XV p. post.
R XIX 56.
16.
(w przekładach z łaciny) wskazuje środek,
narzędzie itp., przy którego użyciu, pomocy do
konuje się akcja (zazwyczaj wyrażeniu przyimkowemu z czegoś odpowiada dzisiejszy instr.
czymś): Karmił ie z tuku szita (ex adipe frumenti,
Puł: tukem z żyta) a z opoki strdzi (de petra
melle) nasiczil ie FI 80, 15, sim. Puł; Z owocza
(de fructu) dzyal twogych nasyczena bodze szemya
FI 103, 14, sim. Puł; Bogoslawony mansz, gensze
nepelnil (pro napełnił) gest sodzo (leg. żądzą)
swogo sz nych (sc. synów, ex ipsis) FI 126, 6,
sim. Puł, sim. FI i Puł 128, 6; Poszegnanya
<oćca> twego poszylona so s poszegnanya (benedictionibus) otczow gego BZ Gen 49, 26; Pokropyon bodze s tey to wodi (ex hac aqua) dnya
trzeczego BZ Num 19, 12; Aby mye thamo
nakarmyl y napogyl z thwego bosthwa szlothkosczy, a nye szwyeczkyey (leg. z świeckiej) karmyey y pyczya Naw 128. 129; Yesly chto nye
*bądye odrodzon z vody y dvcha szvyathego (ex
aqua et spiritu sancto Jo 3, 5, Rozm 237: vodą
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y duchem szvyąthym), nye mosze vnycz w krolyestvo bosze EwZam 305; Yako myły Iesus
nakarmyl cztyrzy tyszyącze lvda... syedmyorga
(leg. z siedmiorga) chleba a z maluczkey rybky
Rozm 359; ~ Wzdzalal... dzala ku obronye...,
abi z nych mogły strzelyacz (ut mitterent sagittas)
BZ II Par 26, 15; Wiszly przecyw gym cy, gysz
s proce luczaio (fundibularii) BZ Judith 6, 8.
17. wskazuje podstawę rozpoznania, wniosko
wania, oceny, stwierdzenia czegoś (zazwyczaj po
czasownikach poznać, baczyć itp.)\ Ex omnibus
operibus vos considerantes z dobrych vczynkow
wasz vbaczayącz albo vznavayącz (I Pet 2, 12)
XV med. SKJ I 84; Sapiens et maxime, qui astrorum cursus sciens ex tali cursu de futuris, mądry,
a nawyączey then, ysz sze na gwyasdach rosumye
a z gych byegu o przyydączych rzeczach, predicit
XV med. SKJ V 265; Gdysz tho mamy z navky
boszey, kto syą vkorzy, yvsz gest rozgrzeszon
Dział 24; Przyszągam... sprawy<e)dlywosczy vszyczacz... *tago daleko, yako ya sz mich pyączy
smislow vrosumecz mogą XV p. post. Zab 539;
Cepimus ex ipsa conjectura pobaczilismy z rzeczy
XV ex. PF ID 177; Ex hys iam dictis, s tich slow
przerzeczonych, patet, quod laudabile est habere
crucifixum in domo ca 1500 GIKazB I 54, sim.
Rozm 783. 792; S tego mamy baczycz, yze podług
zakona... mogl każdy vzyvacz prasma Rozm 325,
sim. ib. 155. 582. 624. 632; Z ovoczv (ex fructu
Mat 12, 33) drzeuo bądze posnano ib. 329, sim.
783. 792; Przetoz ny z yednego (i. e. z nijednego)
przykładu mogły tego myecz ib. 778; Temv snadz
pochvat ymyely z [o]oney chvaly dzyeczynney ib.;
Szlyady (leg. z śladu) syna mego mylego poznałam
yego sczye ib. 827.
18. wskazuje przyczynę, powód: Pouada nam...
suoti Symeon... suoie presmerne ucessene z uidena
sina bożego Kśw dv 10, sim. MW 52b; S tegocz
to yydzena gestcy on bil barszo yeszol Gn 2b,
sim. XV p. post. GIDom 63, XV p. post. R I s.
XLV; Zamota (leg. z zamęta, de tribulatione, Pub.
z zamęta) wezwał gesm gospodna FI 117, 5; Beata
virgo puerum perdiderat non su a yoluntate, sed per
accidens vlg. sz przigodzena, sz neobaczena ca
1420 R XXIV 86; Tedim byl ta stara nyemoczą
nemoczen a s tey jem nemoczy nye wstayal 1428
Pozn nr 1278, sim. 1434 ib. nr 1439; Doswyathczyly, ysz z posczwanya (incitatione) thego tho
sząnsszada raną myaal Sul 15, sim. Rozm 798;
Ysze z wyelosczi (ex multiplicitate) sandzy... roszmaycze... skazanyee biwa widawano Sul 24, sim.
ib. 6. 21, etc.; Yzze z obiczayy pozywany a (ex
modo citationis) nyeyana vczazzenya... przychodzycz obikły Sul 26; Ysz czelyadnyczy... alybo
sandem zapowyedzeny lyybo z nyemnymanya (ino-

pinate) nalezeny przed naszą oblycznoscz... po
zwani bywayą Sul 27, sim. ib. 26; Pozzeszcze
domow... bądącz nalezeny, by tesz do czirekwye
vczekly, pomoczy *nygenyey s tego (ex hoc) otrzimacz nye mayą Sul 42, sim. XV med. SKJ V
267; Ysz pyeszs Falków s potvknyenya (ex inci
tatione)... gego thako gi (sc. Idzika) wranyl...,
ysze sz onego vką<s)zenya (ex illo morsu)... myenil
szą chramacz Sul 44, sim. Dział 35; Nyektorzy
s gych szmyalosczy (de... audacia) wyele mnymayącz..., wchodzą w łaszy... cvdze Sul 48, sim.
ib. 71; Sz gych (sc. niewolnych) vbyezenya (ex...
fuga) panowye nyemale szkody przymvyą Sul 82;
Thom vczinyl s yego począntku (pro suo initio)
Sul 93; Gdi ktori nasch poddanyecz... nyektori
pyenyanszni... dług nyektoremu... s prziczini poziczenya (conditione mutui) albo ktorimkoli obiczaiem... dluzen bi bil Sul 97, sim. ib. 74, XV
p. pr. PF IV 615; Debemus flere ex miserie
multiplicacione sz *roszmnoząnya nądze XV p. pr.
PF IV 616; Non gaudet (sc. Caritas) super inniquitate, congaudet autem veritati nye wyeszeli sszye
s (GIDom 46: ze) zlosczy, raduye ssze z (GIDom
46: ze) sprawyedlywosczy (I Cor 13, 6) XV med.
SKJ I 70; Vanitati enim creatura subiecta est non
volens, gl. id est propter peccatum Ade czlowyecze
stworzenye poddane nye z woley, alye prze grzech
Adamów (Rom 8, 20) ib. 96; Etsi preocupatus,
gl. imprvdenter, lapsus per ignoranciam, fuerit
homo, z przydcze albo z krechcoszczy ypadnye,
in aliquo delicto (Gal 6, 1) ib. 111; Celestis curie
principes in consideracione, z baczenya, tante nouitatis (sc. assumptionis Mariae) non sine admiracione
clamant XV med. SKJ W 277, sim. ca 1500 GIKazB
I 45; Nye wyedzal (sc. Mojżesz), ysze rogate bilo
liczę gego s towarzysztwa (ex consortio) rzeczy
boszey BZ Ex 34, 29, sim. XV p. post. GIDom
70; Pakli z nyewyedzenya (per ignorantiam) vcinicze... czsokoli BZ Num 15, 22; Iestli kto z nyenawisci (per odium) czlowyeka gony ib. 35, 20;
Cso gest tego, z nyegosz syo zasmocyla (unde...
contristata est) dusza twa? BZ 113 Reg 21, 5, sim.
Rozm 89; Tako takesz s pokori naszey (de nostra
humilitate) abichom oslawyeny biły BZ Judith 8,
17; Tego my zal, bom to movyl swey (leg. z swej)
gluposczy y s lekosczy 1464 AcPosn I 366; Gaudet
faleris, gl. ornamentis s cropyerza, equus 1466 R
XXII 15; Yusz koor szwyathych patriarchów szsz
czyebye ma osszobływe weszele MW 93b; Mączenyczy wszythczi z gych sye thowarzisthwa raduyą
MW 94a; Ex resolucione, s rozrzewnyena,
z odmyakczenya, cordis pre nimio dolore lacrime
fluebant ex oculis 1493 GlAug 123; Hec verba
dixit hic dives non ex caritate aut conpassione,
s lutosczy, fratrum in mundo, sed timore pene XV

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

z
p. post. GIDom 70; S pyczya wyelkyego nogi
drżą XV p. post. R I s. XLV; Quapropter compulsi, s przymuszenya, duas oves quotidie sibi
dabant ca 1500 GIGn 60; Vyeszyely yą (sc. anjoł
Maryją) z gey smątkv (Mariam turbatam) Rozm
5
37, sim. ib. 8. 436; Jozeph vmarl... Tako dzyevycza Mary a s tego vyelyky smątek myala ib.
146; Zmączywschy szye z drogy (ex itinere Jo
4, 6) ib. 244; Vschytek lyvd veselyl szye ze
wschythkych tych czvd vyelebnych (in universis 10
Luc 13, 17) ib. 377; Ony szye ssą smączyly
s tego naszylnye ib. 370; S takyego boyv począł
szye poczycz barzo moczno ib. 605; Ylko z vyelykey mdlosczy, telko z vyelykyego smathka (prae
tristitia)... ląkly szye ib. 614; ~ z tego(ż) 'dla 15
tego, z tej przyczyny, skutkiem tego, qua de causa,
quam ob r e m Ty groźni ies, a kto przeciwi se
tobe? Z tego (ex tunc, Pul: tudzyesz) gnew twoy
F/ 75, 7, sim. 1424 Myza III s. 59, 57'm. VI.
XIV; Wyelye gych kv sandzenyy rzeczy... przi- 20
chodzili... wpywszi szą, a sz tego (propter quod)
sąnd mnyey waszoon Sul 24, sim. XV med. R
XXV 155; Vslyszewszi to ony, teda s tego kaszda
zodala miloscywye prze Ihezu Crista cyrzpyecz
Błaż 322; Nye prziszedl (sc. Jonata) k stołu. S 25
tego syo roznyewal (iratus autem) kroi na Ionato
BZ I Reg 20, 30, sim. ca 1470 MamLub 125.
207, Rozm 264. 781. 797; Zwyeszely szą dwch
moy... Otho sz thego (ecce enim ex hoc Luc 1,
48, MW 139a: owo tegodla, EwZam 289: abo- 30
czyem otho stand) blogoszlawyona mnye rzyeka
szwythky rodzayowye XV p. post. MacDod 31;
S tego (ex hoc) Affrodoszius vyelmy szye lyeknye
Rozm 93; Greczky vyklad paczyerza ma:
epy<u>sy°n , alye Zyd: zogol<l)a... S tegos (ob 35
hoc) snądz vzrzącz svyąthy Lucasch... rzekł Rozm
278. ~ Cf. Z wiekuista.
19.
wskazuje sposób: Aczbi kto s (MamLub 23:
z) umyszla (per industriam) zabił blysznego swego
BZ Ex 21, 14, sim. ca 1470 MamLub 112; Znam 40
czyoo z gymyenya (ex nomine) BZ Ex 33, 12;
Którzy z swey woley (sponte sua) oddały sze ku
dzyalanyu dzyala ib. 36, 2, sim. ib. II Par 31, 12;
Dussa, ktorasz przysyogacz bodzye a mowylabi
s vst swich (protulerit labiis suis) BZ Lev 5, 4, 45
sim. 1400 Kościan nr 159; Vczinycze offyero...
z dobrey woley (sponte) offyervyocz dari BZ Num
15, 3, sim. ib. II Par 31, 14. Neh 11,2, OrtOssol
21, 2. 92, 3, etc.; Nye wznikl wyoczszy prorok
v Israhel iako Moyzesz, ktoregosz znal pan z ob 50
licza w oblicze (facie ad faciem) BZ Deut 34, 10;
Movylacz sz ym (sc. z aniołem) s pokomoszczy,
chczancz dostacz boszkyey myloszczy XV p. post.
SKJ I 147; Inito consilio sz kolegy ca 1500 GIGn
60; Moyszesz gdy sz bogyem gadał, boże oblycze 55
Słownik staropolski XI
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wydzyecz chczyal, rzekącz sz naboszney duszycze:
Day my wydzyecz thwoye lycze ca 1500 PieśniWład 178; ~ z dłużki 'na długość, in longitudinem, longitudine': Jacobus... duo stadia agri sui
nad laczkamy... s dlusky myedzy smylowskemy
myedzamy z obu stron... vendidit 1484 SKJ ELI
334; ~ z ust 'dosłownie, ad verbum\ Mayą yą
(sc. żałobę) pyssacz sz naszych vsth (ex ore nostro)
OrtOssol 53, 1, sim. ib. 53, 2, OrtMac 65; ~
o równoczesnym występowaniu przeciwstawnych
sobie zjawisk: z jedne krainy, z drugiej krainy,
z jednej strony..., z drugiej strony: Tv mvszy bycz
przeczyvno, bo tv yedno Krystus yest studna vsvey
('wszej’) pravdy sz yedne krayny, z drugyey krayny
yest matka Iesucristuszova studnya vsvey ('wszej’)
mylosczy Rozm 518; Tv szye myeny, yze bog
vkazal yemv z yedney strony vszytky grzechy
czlovyecze, a z drugyey strony vyelebną odplathą
yego mąky ib. 605; ~ z strony 'na odwrót, prze
ciwnie, contra, ex adverso>\ Strony (leg. z strony)
e regione (saepe tria nomina, subtractis e medio
syllabis, in unum vocabulum cogunt, vel e regione
unum nomen propter latitudinem suam in duo vel
tria vocabula dividunt I Par prol.) 1471 MamKal
90; ~ a, ale z drugiej strony 'a równocześnie, et
eodem tempore’: Tho yschytko vslyschavschy Marya... począla sama v schobye myslycz z yyelykym
płaczem, alye z drugyey strony nadzyevala szye
nyektorego yczyeschenya... A potem począla mys
lycz z drugyey strony dzyevycza blogoslavyona
sama v sobye rzekącz Rozm 590; ~ Cf. Z lekka,
Z nagła, Z nienagła, Z osobna, Z prostu,
Z przykra.
20.
wskazuje stopień, natężenie: ze wszego
s(i)erca, ze wszytkiej dusze itp. 'bardzo mocno,
bardzo gorąco, ex animo, sincere’: Davam sya
yynyen bogv..., yssem boga *wszechmogocego
nye myloval ze wssyczkyey (Spow 6: sz prawey)
dussze, ze wssyczkyego (Spow 6: *szys prawego)
syercza mego Spow 3 . 4 , ca 1450 PcunLit EX 318;
A bi... ostrzegał przikazanya... ze wszego syercza
swego y ze wszey dusze swey (in toto corde suo
et in tota anima sua) BZ II Par 34, 31, sim. ib.
Deut 26, 16. 30, 6; Mylyy gospodna boga tvego
s tvego wschytkyego szyercza (ex toto corde suo
Luc 10, 27) a ze wschytkyey thvey dusche (ex
tota anima tua) y s tvoyey wschytkyey moczy
(ex omnibus yiribus tuis), y ze wschytkyey thvey
mysly (ex omni mente tua) Rozm 331, sim. ib.
414. 415; ~ ze dna, z korzenia 'zupełnie, do
szczętu, radicitus, funditus, penitus’: Mvri myeskye ze dna (funditus) syo przewroczo BZ Jos 6,
5; S korzenyą vitargal exterminauit (exterminavit
eam, sc. vineam, aper de silva Psal 79, 14) ca
1470 MamLub 130, sim. ib. 59; S korzenyą
3
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vyrzucza eradicat (maledictio... matris eradicat
fundamenta Ecclus 3, 11) 1471 MamKal 159,
sim. ca 1470 MamLub 124; Svyączy oyczovye,
*chczyącz to kaczyrstvo s korzenya (vivacius) ska
zycz, vstavyly Rozm 191; ~ z pełności 'dokład
nie, a c c u r a te O ... nynieyszhich popow zloszczi
popissal (sc. Wiklef) s pelnoszczi Gałka w. 25;
~ ze wszego *całkiem, zupełnie, pod każdym
względem, integre, p l e n e Tedy cząscz wthorey
zony szynom... ma szą dostacz szpelnye a se
wszego (integraliter et ex toto) Sul 76; ~ z bia
łości czyrwony, z rumianości biały 'różowy, ros e u s Piecz yey czyala svyątego była z rvmyanosczy byala (alba cum rubedine) Rozm 20;
Pasnokczye myal (sc. Jesus)... z byalosczy malvczko czyrvone (parum rubicundi) ib. 154; ~
z cisa siwy 'siwy z domieszką barwy kasztano
watej, coloris cani cum rufo mixti : Alter equs
szwab sz czysza szywy 1498 GórsJazRp 279. ~
Cf. Z cisawa, Z gniada, Z jasna, Z pełna, Z płowa,
Z rydza, Z wrona, Z żelazna.
21. wskazuje formę, postać, w jakiej ktoś wy
stępuje: Doszkonali bog, doszkonali człowiek z (FI
i Puł: od) dusze rozumney (ex anima rationali Ath
30) y z człowieczego cziala bandaczi MW 112b.
22. wskazuje wzór do naśladowania: W ney
(sc. św. Annie) sye sthadlo koszdy (pro koszde)
ma kochacz, z ney cznot przykłady bracz MW 62a;
Jusz wy wszythky szwyeczkye panny byersczye
przykład szwyathey (leg. z świętej) Anny MW 62b.
23. wskazuje sprawcę czynności (przy stronie
biernej) 'przez, ab (aliąuo f : Nad angyoly, pan
no, yesthesz povyszsona, mathka boża srzadzona
sz ducha szvyathego ca 1500 R XIX 66; ~
wskazuje osobę, dla której odgrywa jakąś rolę
treść wyrażona orzeczeniem: Dzywno so vczynila
navka twoya ze mne (mirabilis facta est scientia
tua ex me) FI 138, 5, sim. P u ł; ~ wskazuje
element porównania 'niż, niżeli, q u a m Myły
Cristus movyącz to slovo: Królevstvo moye nye
yest s tego svyata, myenyl, yze ma krolevstvo
kakoly vyątsche s tego szvyatha Rozm 782; ~
wskazuje kogoś o niższym znaczeniu, mniej waż
nego 'bardziej niż, więcej niż, prae, praeter:
Przeto pomaszczil czye... bog twoy olyeyem
wyeszyelya ze wszech towarzyszów twoych (unxit te... oleo laetitiae prae consortibus tuis, FI:
nad towarzisze twe) Puł 44, 9; ~ wskazuje za
kres działania (z zaimkiem ilościowym): jelkoż
z kogoś 'ile kto może, ąuantum in aliąuo esf:
Si fieri potest, quod ex vobis est, yelkoz z wasz,
cum omnibus hominibus pacem habentes (Rom
12, 18) XV med. SKJ I 59.
24. wyraża dystrybutywność: Wez[e]myes pyocz
rvblow s kaszdey głowy (per singula capita) BZ

Num 3, 47; Prziprawczesz dwanacze mozow ze
dwanacze pokolenya (de tribubus) israhelskego,
kalszdego s pokolenya swego (per singulas tribus)
BZ Jos 3, 12, sim. ib. 4, 2; S kasdego myasta per
ciuitatem (omnes..., qui duxerunt uxores alienigenas, veniant... et cum his seniores per civitatem et
iudices eius I Esdr 10, 14) ca 1470 MamLub 101.
25. w konstrukcjach predykatywnych: a. z ko
goś, czegoś jest, bywa ktoś, coś 'ktoś staje się,
bywa a. jest kimś, czymś, aliąuis, aliąuid ab
aliąuo, aliąua re mutatur: Velkokrocz szo tho
gim p rz y g a d z a .y s c z y sz ne s ktorego (i. e.
z niektórego) szyna slodzeg byua... a s dzefkicz
tesze mnogdy sla szona byua Gn 12a; Ss czebyecz
ma bicz bosza macz XV med. PF IV 594; Dawa
mu scruschenye mili pan bog moczą swątosczi
tey y biwa scruschoni ss nyescruschonego wyelekrocz XV med. R XXII 241; Cum de te, gdysz
s czebye, malum prius est exortum, pochop, et
tuum obprobrium, y ganba, in omnes transiit
mulieres 1456 ZabLJPozn 90; Szkoda by była,
aby z nyego nycz nye było Naw 85; ~ b. być
z czegoś 'być jakimś, aliąualem esse’: Przetoz
slovo: Vschelky, który yest s pravdy (omnis, qui
est ex veritate Jo 18, 37), mamy tako rozvmyecz,
czvsch podług mylosczy boskey Rozm 785, sim.
ib.’, ~ c. czynić, uczynić z kogoś, z jakiegoś,
kogoś, coś '(u)czynić kogoś kimś, jakimś, aliąuem
ex aliąuo c r e a r e Sola penitencia facit de peccatoribus iustos,... de alienis, z czudzych, filios
ca 1430 GIKazB II 26; Slachczyczowy yczynyonemv sz szolthysza (de sculteto) pyancznaczczye
grzywyen... wstawyam i... bycz zaplaczone
Sul 51; Powiadaam waam..., yzee yropnoscz
czyny czosto z mosczyny nyewieesczee serczee
Gloger', Wyem, yz... thy... nye thylko ze mnye,
alye ze wschysthkyego mozesch plyemyenya luczkyego dosthoynego vczynycz Naw 117; Gyenze
czynysch z nyedosthoynych dosthoyne, z grzeschnych sprawyedływe, z nyeczysthych czysthe
Naw 135; ~ d. obrać z kogoś kogoś 'wybrać na
kogoś, aliąuem e l i g e r e Kthorysz szobye obrał
z Anny swyąthey mathka MW 70b, sim. ib. 6 lb.
26. osobliwości co do pozycji: a. przyimek
powtórzony po wyrazie określanym: Hanka vibila
Sechno gwalthem sz dzedzini s tey 1399 Pozn nr
376; Any szo s grodu s Drayma zgely 1426 ib.
nr 1229, sim. ib. nr 1230; Oby eto wal Kaym se
zboza zytnego se wszego szemskyego (de fructibus
terrae) dari bogu BZ Gen 4, 3; Ya czyebye proschą,
aby thy ze mnye z vbogyey... prawdzywye vczynyl
czlowyeka Naw 118; Kazały yey, aby... vybrała
z onych yednego ze wsch<ech) (ex illis omnibus)
Rozm 23; Vybyerzy sobye s tych ze wschech (ex
his omnibus) yednego ib.; Przykazały wschyst-
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kyem... s pokolyenya z Yvda (de tribu Iuda) ib.
30; ~ b. w połączeniu i z(e): Czo vranczil Bartek
i s tego y (leg. ji 'go’) vykupil 1393 Pozn nr 297;
Isesz[e]m obsilal Michała i s Parscu, aby brał swe
penod<z>e 1399 Kościan nr 142; Yaco Wyschemirow syn... wyschedl y s gego domv 1422 ib.
nr 1214; Tegdi wiszedlw Moysesz od ffaraona
y z myasta (a pharaone ex urbe) BZ Ex 9, 33;
Czso tedi bodze y sze sto (Biblia taborska: ze sto)
lybr srzebra (quid ergo fiet de centum talentis),
geszem dal ricerzom? BZ II Par 25, 9; Quia ipsi
receperunt claves poponi violenter, non reąuisito
nec... superiore popone nec Thywno, nisi sua
importunitate, nec doloszywschy sye i z vrzandv
1456 AGZ XIV 475; Vzryala... trawą roszkosznye
ydaczy y zyemyą (leg. i z ziemie, de terra) Rozm 4.
II. Łącząc się z instr. rzeczownika lub zaimka:
1. wskazuje współwykonawcę, współuczestnika
czynności: Ienze prez pocothka s bogem occem
jesc croleual Kśw cr 36, sim. ib. cv 12. 14, 1456
Msza VI s. 264, etc.', Jaco Potrek podał Potrkoui
Nicolaum i setl s nim precz 1391 Pozn nr 248,
sim. Gn 3a. b, etc.; Jacosm trzimal s Thomo to
czoscz 1391 Pozn nr 251; lako Zagarza zemskego
sbega ne choual ani s nim zil ib. nr 281, sim. FI
i Puł 49, 19, 1420 Pozn nr 1006, etc.; Jako mam
s mimi dzeczmi skodi sedmdzessot grziven i dve
1391 Pozn nr 290, sim. FI i Puł 90, 15, 1404
Kościan nr 250, etc.; Tegdi Iaroslaw z Przeczslawem oswadczil vosnim to wstrocene 1398 Pozn
nr 396; Ona setfszy sz im do gego losznicze Gn 5a;
Sędzi we scriczi s (Puł: z) bogatimi (cum divitibus)
FI 9, 29; Se (Puł: ze) zlimi (cum impiis) ne bodo
sedzecz FI 25, 5, sim. ib. 25, 4. 112, 7. 148, 12;
Weliczaycze gospodna se mno (mecum) FI 33, 3,
sim. Puł, sim. BZ Gen 24, 5, Rozm 384. 385,
etc.; Jaco Smichna se gey oczem... trz<y)mala poi
Orla Małego 1409 Pozn nr 668; Yacom ya sedzal
s Dzirskem w geney isthbe 1413 KsMaz I nr 1951;
Jako tho dwadzeszcza grziwen s nim placzil 1415
Pozn nr 859, sim. 1418 ib. nr 959, 1428 ib. nr
1304; Czczi yo (sc. żeńską twarz), yszby żyła
s tobo Słota w. 79, sim. XV p. pr. PF IV 616,
BZ Gen 33, 12, etc.; Isze Jaranth s Yaranthowa
nye orały roley 1435 Pozn nr 1455, sim. BZ Jud
21, 21, Dział 10, etc.; O którą granycza Jan
s Mycolayem na myą sz Maczeyem żałował, they
wa nye porambyla 1441 ZapWarsz nr 542; Pókim
ja szedł ku łąncze se swethki, tąndy yest moye
1453 ib. nr 958; Chczocz tam podrosznykem bicz
s swo zono (cum uxore sua) a se dwyema sinoma
BZ Ruth 1, 1; Gisz so wzeszły se mno (mecum)
w krolewstwo Artaxersa BZ I Esdr 8, 1; W dzale
przyszedł ten szrebny korczak tey panyey sz gey
maszem (una cum manto) OrtOssol 64, 3, sim.

OrtMac 85; Yako Jan nye szbyl... Mathiam...
badacz sz nym w thowarzyszthwye y na gego vosze
sz nym szyedzacz 1470 ZapMaz 71; Jako sszyn
moy badacz ssze mną na genem chlebye... Dorothyey oth Ondrzeya... nye odegnal 1472 ZapWarsz
nr 3087; Panno Maria... ze wszitkimi swiat<y)my
y wibranimi bozimi, raczi prosicz za nami MW
14a, sim. Rozm 515. 620; Pogladzy ye myecz a...
strach, yunoszo pospołu y pannę, soczego s czlowyekem starym (cum homine sene Deut 32, 25)
Puł Deut 37; Vesselyly szya (sc. sąsiedzi) s nya
(congratulabantur ei Luc 1, 58) EwZam 290; Yako
xzyądz Affrodoszy... dal yemv chvalą ze svytkyem
lyvdem Rozm 94, sim. ib. 582; Tobye dam v nyem
[dam] dzyerzecz państwo wschytko *sa mną (me
cum) ib. 228, sim. ib. 227. 274. 300; Prószył yego,
aby s nym (apud se Luc 11, 37) yadl ib. 305;
Vslyschącz ony posly yeden z drugyem (unus post
unum Jo 8, 9) precz ib. 465; Lyepyey było nam
s nym vmrzecz ib. 658, sim. ib. 675. 696; Vass
proscha, abysczye ze mną slez vronyly ib. 737; ~
Wichodzily przecyw gemu... yodzocz tance s pysczci y z bobennyki (ducentes choros in tympanis
et tibiis) BZ Judith 3, 10; ~ Jako Passzek gyał
na mo dzedzino szamoczwart gwałtem i sz trzidzesczi kmot 1393 Pozn nr 183, sim. 1399 Kościan
nr 128, 1420 Pozn nr 1063; Jaco Jasek przijal
w mo dzerzewa samotrecz tako s dobrimi jaco sam
a se scem (pro stem) kmot 1397 Pozn nr 339,
sim. 1404 ib. nr 563, etc.; Gdisbicz on sam (sc.
Kryst) se fszyczko nebesko ryszo k nemu nauedzil
Gn 181a, sim. BZ Gen 32, 6. Jos 8, 14. Jud 11,
21; Czeszarz s rada senaczka (de consilio senatus)
krolyewstvo zydowskye rozdzyelyl Rozm 115, sim.
Sw/19, Dział 47; ~ Sirce iego iemu doracy, yzbi...
suoto (leg. z świętą) cyrekuo dinsa zauolal Kśw cr
20, sim. Rozm 601; W robocze ludzskey ne so
(sc. grzeszni) a s (Puł: z) ludźmi (cum hominibus)
ne bodo byczowani FI 72, 5, sim. XV ex. GIWp
69; Iusz nam czasz... bogu chwała daczy, sze
(Bogur DE: ze) wszemy sylamy boga milovaczy
Bogur CF, sim. XV med. SKJ I 114; Fflete cum
flentibus placcze w lutosczy z placzlywymi (Rom
12, 15) XV med. SKJ I 58; F tobge *nacege
mamy i z Dawydem wołamy XV ex. GIWp 69;
~ o kimś, kto korzysta z pomocy, opieki, gwa
rancji bezpieczeństwa: Ne bodo se bacz zla, bo
ti se mno (mecum) ies FI 22, 4, sim. Puł, sim.
MW 119b. 126b. 130b; Gospodzin czczy s namy
(nobiscum), przyemcza nasz bog Iacubow FI 45,
7, sim. Puł, sim. FI i Puł 45, 11, 1413— 4 Msza
I s. 263, sim. VIII; Sdrowa Maria, milloschi
pełna, bog s tobw Zdrów, sim. Rozm 48. 49.
494. 495; Mila matuchno boża, dzankugo tobe,
banczze se mno 1413 JA XIV 498, sim. Rozm
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494; ~ z bogiem chodzić 'żyd bogobojnie, pie
v i v e r e S bogem (cum deo) gest chodzyl (sc.
Noe) RZ Gen 6, 9, sim. ib. 5, 24; ~ w przydomku:
Veniens... providus Martinus, z bogem Marczin,
concivis noster 1473 AcPosn II 39, sim. ib.
5
2.
wskazuje partnera lub przeciwnika wykony
wanej czynności, szczególnie współdziałającego
w czynnościach prawnych: Iaco Jura ne chczal
pomocz Potrkowi s Paulem praua 1387 Pozn nr
11, sim. 1403 ib. nr 742, 1404 Kościan nr 222; 10
Jaco Jacub stogo s Micolaiem w roczech a rosorali mu szescz copczew 1391 Pozn nr 266, sim.
1402 Kai nr 45, etc.: Iaco Buthka roszdzelila
s Yanno, cum Janna, oczczisz<nę> 1394 Kościan
nr 65, sim. BZ Gen 13, 14, Rozm 489; Gdi vmarl 15
Bogusław, teti (pro tedi) Woyczech stal s nim
w praue 1397 Kościan nr 90, sim. 1411 Pozn nr
840, 1414 Kościan nr 512; Isz Adam humouil
*sza mno, isz mi mai dacz pokoy 1397 Pozn nr
226; lako Wawrzinecz ne mai nouego dzalu 20
s Yanem ib. nr 343, sim. 1407 Kościan nr 358,
etc.: Iaco... nigdi ne othiednana iey rzecz z Grizinskim 1399 Pozn nr 397, sim. 1401 Kai nr 23,
etc.; Ysze Micolay bil dzelen swim (leg. z swym)
bratem 1400 Pozn nr 461; Gdis szo sz naszim 25
neprzygaczelem, tocz gest se sliim duchem chemy
yalczycz Gn 173a, sim. BZ Jud 11, 25. I Par 19,
17, Rozm 270. 810; Iacosm Sibana oprawal...
v ten dzen, kedi z woyewoda roc mai 1401 Pozn
nr 518, sim. 1406 Kościan nr 315, 1419 Pozn nr 30
1034, etc.: Iacom sandzil Tuleczsko s włodarzem
1403 Pozn nr 811, sim. 1405 ib. nr 770, etc.:
O kthore szedlisko Iacob na mo zaluye, to sz
mno zamenil veczne 1405 KsMaz I nr 502; A bi...
ne wwodzyl so sz nimi (sc. Filip z kmiećmi) 35
w prawo 1411 Kai nr 348, sim. 1421 Kościan nr
874, OrtOssol 32, 1, etc.: Gdi Micolay targował
szą... s Beatą 1412 Kai nr 405, sim. 1428 ZapWarsz
nr 2811, etc.: Iacom stal w kupi s Yacussem
o soltistwo 1416 Pozn nr 908; S thobo sszo ros- 40
tayocz, sercze me yąnlo barzo plakacz ca 1428
PF I 481, sim. 1443 TymSąd 144; Dyu pugnando
conuertit in fugam dlvgo bywsszy szę sz nym, assz
podał thyl ca 1428 PF I 485; Andreas... agitabat
al. pyekal sye cum... prevignis suis al. s pasyrbi 45
pro equis 1448 AGZ XIV 268, sim. OrtOssol 16,
1. 52, 1; Rzecz osząndzona z bratheem starszym
w osząndzenye poszła y s młodym Sul 13; Ysze
skarada yest cząscz, yasz szą sz swym pospólstwem
nye szgadza (suo non congruit universo) Sul 21; 50
Blogoscz wyrzchnya gest... sz nyewyastamy syą
obchodzicz albo nyewyesczye z otroky XV med.
R XXH 234, sim. BZ Num 25, 1. II Esdr 9, 7,
etc.: Tego dnya zaluby pan bog s Abramem (cum
Abram) ślub BZ Gen 15, 18, sim. ib. 9, 9. ID 55

Z
Reg 15, 19, etc.: Spywa s nym (sc. oćcem, cum
eo), abichom mogły syemyo zachowacz od naszego
oczcza BZ Gen 19, 32, sim. ib. 19, 33. 34. Lev
20, 10. Deut 24, 5, Rozm 79; Dzysz s nyeprziiaczelmi swimi boy weszmyesz (vos hodie contra
inimicos vestros pugnam committitis) BZ Deut 20,
3, sim. ib. 20, 12; Mamly boiowacz s Fylystinmy
(num perseąuar Philisthiim)? BZ I Reg 14, 37; la
smyrzyw syo ss tobo (foederatus) odidoo od cyebye.
A smyrzil syo s nym (pepigit... foedus) y puscyl
gy precz BZ DI Reg 20, 34, sim. ib. IV Reg 17,
35. I Esdr 9, 12. II Esdr 8, 86; Nye trzebą gym
o tho nyszkym (i. e. z nikim, cum nullo) czynycz
OrtOssol 43, 2, sim. OrtMac 50; Gen ma grody
y palacze..., nye vdze se mnv klopotha De morte
w. 399, sim. ib. w. 373; Chitrze bydlą s pany
kmyeczye Satyra w. 1; Kaz lakozyrsstwu walczicz
z myeskyem (fac gulam litigare cum bursa) XV
p. post. R I s. XLI; Czudnye szya sz nyą yest
roszmavyal XV p. post. R XIX 56, sim. ib. 51,
etc.: Zazdroscz braczthwo dzierzy s czarthy ca
1500 SlOcc XD 159; Yze bogoyye morsczy boyovaly z bogy *zemyskymy (cum diis terrae) Rozm
92; Ktorego (sc. syna) myal z dzywka (de filia)
Schymonovą ib. 242; Zydovye nye vzyvayą s poganystvem (non... coutuntur... Samaritanis Jo 4,
9) ib. 244; Tako (pro kako) szmyesch movycz tako
sproszthnye tako z yyelykym by skupem? ib. 682;
~ w przenośnych kontekstach: Mislil iesm v noczi
z serczem (Puł: szyerczem, leg. z siercem) mogim
(cum corde meo) FI 76, 6; Vmislylo syerce me
se mno (mecum) BZ Neh 5, 7.
3.
wskazuje element (materialny a. niemateńalny) dodany lub przynależny do czegoś innego,
łączący się z czymś innym, stanowiący część lub
uzupełnienie czegoś innego: In quo fluvio ad nos
pertinente una cum lacubus circa ipsum fluvium
iacentibus al. z wichodmi liberam concedimus piscationem (1345) 1512 DokMp IV 84, sim. (1405)
DokMp V 46, etc.: Tercia (sc. tabema)... pro
utilitate ecclesie... debet... cum omni iure et dominio..., hoc est cum omni tercio bannito iudicio
et cum omni tercia communitate al. sz gromada
pertinere (1384) 1522 DokMp IV 221; Ysz nam
mai spusczicz folwark sz naszenim 1400 Pozn nr
418, sim. 1411 AKPr VIUa 109; Super galeam (sc.
fuit) wyzlecz sz cocotowim ogonem 1400 Pozn nr
424; Jaco Jandrzich... wszol m u... kmecza s wo
zem i s końmi 1407 Kościan nr 354, sim. 1428
Pozn nr 1495; Quando Christum peccatores videbunt in came humana cum stigmatibus, s blisnami,
wlnerum XV in. GIKazB II 106; Jaco Jan... yest
nas brath..., ktori nossy... cogą, a w nye wyeza
ze trzemy czenyamy 1424 Kościan nr 1053, sim.
ib. nr 1054; Anym gey zita s lakami wzal 1427

z

z

Pozn nr 1266; Włodek... obligavit villam... nobili
Hylko... cum... perpetualitate al. s wyecznosczą
1447 AGZ Xin 224, sim. 1454 AGZ XI 398, etc.Johanni... debet eandem piscinam... dare cum
prima demissione al. sz pyrvim zpus<tem> 1452
AGZ xn 214, sim. 1470 ZapWarsz nr 2993;
Takyesz Lotha... se wszym, czsosz gymyal (et
substantiam eius), wszoly BZ Gen 14, 12, sim.
Dział 62, 1483 AGZ XVII 199; Uczyń... kolky
stanowe y przystrzessze s powrozy swymy (cum
funiculis suis) BZ Ex 35, 18; Czyelcza skoroo (leg.
z skorą, cum pelle) y s myossem y s gnogem
seszsze przed Stani BZ Lev 8, 17; Nye bodzecze
gescz myossa se krwyo (cum sanguine) ib. 19, 26;
Wrzazali latorośl s gronem swym (cum uva sua)
BZ Num 13, 24; W<y)sswyeczaly kogo sz myasta
s scheszcyą (OrtOssol 43, 3, OrtMac 50: szyeczczą,
leg. z szecią) pyenądzy (cum sex denariis) OrtOssol
14, 1; Mały tesz goscz z zakładem, czo mv zastawya..., czekacz ib. 20, 4; Czynyly tesz tho
('kto’) które sz<e)branye sz arnaszem y s gyną
bronyą (scutis et armis) naprzeczywko radzczam
ib. 34, 3, sim. OrtMac 35; Tedy ma gy (sc. jęćca)
s pokvpem, slowye sz w[y]e[c]tem y sz wyna (cum
emendis et poena) pusczycz OrtOssol 84, 3, sim.
OrtMac 114; Gdzem ya gego vczynyona... dzyedzyczka a s thą moczą (cum potestate)... mnye
wyecznye gye (sc. jimienie) oddal OrtOssol 97, 1,
sim. OrtMac 133; Ma bycz ypomyenyon (sc. dra
pieżca) klyątwą z ypomynanym Dział 4; Leonardus
horalogista... horalogium cum excitatorio al. z po
budka... restituere obligavit 1464 CracArt nr 548;
Sutores Ruthinicales... consuebant ocreas, calceos
et solularia (pro sotularia) cum consucione, yidelicet
s przyszpha 1465 AGZ XIX 446; Receperunt Martino aratrum al. pług cum vomere et ferris al. sz
lemyessem y s trzoszlem 1466 AGZ XIII 508; Sz
scholą (war. lub.: szolą, leg. z solą) ypyecziesch
sale condies (Lev 2, 13) 1471 MamKal 31; Sibi
Fredrich ibidem recepisti balistam cum attinenciis
al. s potrzebami 1473 AGZ XVII 86, sim. Rozm
398; Laua caput cum cicadis vlg. coczanky cum
camomilla sz romnem XV ex. GILek 44; Lycze
ye (sc. Maryjej)... było rvmyone yako rosa z lylya
(velut lilium substratum foret rosae) Rozm 22, sim.
ib. 25; Naydzyeczye oslyczą a zryebye s nyą
(pullum asinae alligatum Luc 19, 30) ib. 446; ~
Abycz fszeliky clouek... szobo (leg. z sobą) tho
to dan przynosi bil Gn 3a, sim. Rozm 83. 487;
Sto svich rzyczerof (leg. rycerzow) gestcy gich ona
szobo (leg. z sobą) bila mała Gn 5a, sim. MW
94a, Rozm 444. 607. 608; Nabyerzi s sobo (tecum)
rozmagitego pokarmu BZ Gen 6, 21, sim. ib. 7, 2,
Puł 48, 18, Rozm 300. 360; Yestly brat nasch
poslye k nam Davida, thedy zassyą David wezmye

s sobą... w poselsthwye Dowlyeteka 1500 ListTat
174, sim. Rozm 606. 608. 671; Vyodl (sc. Jozef)
sobą (leg. z sobą) dwa osły Rozm 81, sim. ib. 106.
243. 607; Którzy ssą myely s sobą (secum Mat
15, 30) yyelye slyepych ib. 358, sim. ca 1500
SlOcc XD 163; ~ Kv gegosz przysczy wszy tezy
lvdze s cyaly swogymy (cum corporibus suis)
wstacz ymayo FI Ath 38, sim. Puł, MW 114a,
sim. Rozm 555; Zdrowa bandz, yas yesz yydzyala
szyna bożego wsthapyyacz na nyebyosza do boga
oycza sz cyalem Naw 31; Gdy yesz z duscha y s
czyalem nade wschysthky kory angyelskye povyszschona Naw 65; Tham gy dyably pochwiczyly...,
duschą sz czyalem w pyeklo wzyalj XV ex. MacDod 137, sim. XV ex. SKJ I 145; Z moyą duscha
(cum anima) *stopyą do pyekla Rozm 169; ~
w przenośnych kontekstach: Została me mocz moia
y swecza oczu moiu a tego ne iest se mno (ipsum
non est mecum) FI 37, 10, sim. Puł; Czudnoscz
roley se mno iest (pulchritudo agri mecum est) FI
49, 12, sim. Puł\ ~ w odniesieniu do kobiety
wychodzącej za mąż: Jako pan bidgosezski kedi
gest poymal szwa szona Krzemka, tedi gest wszyanl
sz nya tako wele, jako dwesseze kop wyana 1419
TPaw VII nr 1169, sim. 1422 Pozn nr 1116; Jacom
szą ya nye zamówił panu Mroczcowy s mą sszostrą
niezsz wyącze odzenya... dacz, yedno czssom tedy
dal sz nyą, kyedy yą wząl 1426 Kościan nr 1171,
sim. 1421 ib. nr 1206; ~ z czasownikami ozna
czającymi łączenie lub rozdzielanie: Pyczye moie
se (Puł: z) płaczem (cum fletu) smeszal iesm FI
101, 10; Nebeska krolefno, upamotay..., ezse...
boog... sfe bosztwo s twoyim czloueczstwem sloczil
XV in. ModUag 36; We wschem stworzenyu
zawszde geno ss drugyem nye ma sslączenya
w gednoscz XV med. R XXII 246; Abi gedna (sc.
cka) s drugoo (altera alteri) szyo spogyla BZ Ex
36, 22; Gdzye sza yyrzchnya yedna[n]ya z nyszkym, yyszokye bosthwo y z nyskym czlowyekyem
Naw 115; Slozylesz gorączoscz nyebyeską sz nyemy (sc. wodami, cum eis) Rozm 5; Vzyal trochą
maky y starł z voda ib. 122; Czelyvsczy yego...
yako byaloscz slvczona (leg. słączona) z rumyanosczya (roseo... cum colore) svyeczyly szye roskoschnye ib. 150, sim. ib. 148; Smyeszal (sc. Piłat)
ych krev z ych offyarą ib. 374, sim. ib. 803;
Zmyeschay... tve czyrpyenye s krvya my lego Iesucrista ib. 824; ~ Czsso yest yedna dzedzina
z Gorca Małą nye rosgraniczona copczy 1425 Ko
ścian nr 1143, sim. 1421 ib. nr 1210a; Bodzczye
szwyatla... a rozdzelczye dzen s noczo (diem ac
noctem) BZ Gen 1, 14; Abi... szwyatlo rozdzelaly
(sc. świece) se czmo (lucern ac tenebras) ib. 1,
18; To my, bosze, day... isze gena szmyercz myo
s tobo (me et te) rozdzely BZ Ruth 1, 17; Gdy
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szye moya dvscha badzye dzyelycz szs czyalem
mogym Naw 181, sim. Rozm 278; Trudnyey lenywsthwo z nyescząsczym (cum infortunio) rozląnczycz XV p. post. R I s. XLVII.
4. wskazuje element występujący wraz z innym:
Mirro s kadzydlem gestcy mv on offeroual byl
Gn 5b; Poczty oslodczone dam tobe s (Puł: z)
kadzydlem (cum incenso) baranowim FI 65, 14;
Offerowacz bodo tobe woli s cozli (cum hircis)
ib., sim. Puł, sim. 1439 AGZ XIII 79; Daycze
boben, szaltarz wesoły s {Puł: z) goslmi (cum
cithara) FI 80, 2, sim. 1426 Pozn nr 1235, 1498
AGZ XV 361, SkargaPłoc w. 65, SkargaWroc
w. 39; Veniens... in hereditatem... cremauit apes
vlg. sz *dzennicza 1409 AKPr VIIIa 104, sim.
OrtOssol 56, 1. 3. 64, 3, OrtMac 70. 85; Yako
Czader ne ucrathl *Stanislaoui passa s tobolo
1414 KsMaz I nr 2338, sim. 1419 Pozn nr 981;
Jaco Pyotr... nye vkradl Vyssacoui szescz grzywen
s skrzynką 1420 Kościan nr 804; O cthori ogrod
s domem na myo Pyotr szaloual 1427 ZapWarsz
nr 2749; VI equos Petro... cum curru... cum
centhauro, s turem, ad mandatum regis 1428 AKR
XI 434; Yakom ya wszol kmeczewi... duoye
kony s {Pozn nr 1526: z) woszem, s motika y sz
corczem 1428 Kai nr 1005; Tho, zacz stała cząnza,
schkodą w ney czyrpyanczenw z wyną (cum poenis) pyancznadzescza zaplaczi Sul 7, sim. ib. 16,
etc.; Czekayczye tu s osiem (cum asino) BZ Gen
22, 5; *Bodo geszcz... przasny chleb s kwaszno
rzerzuchoo (cum lactucis agrestibus) BZ Ex 12,
8, sim. ca 1470 MamLub 21; Othchodzecz {leg.
otchoceć) szya sz myodem tarnek De morte w.
67; Aby yadl... mlyeko z owyecz z tlustoszczyo
(cum adipe Deut 32, 14) baranow y skopow Puł
Deut 20; Zęby zwyerzow wpuszczę w nye z roszyerdzym (cum furorę Deut 32, 24) targayoczym
(pro targayoczych) ib. 36; Oslovy z volem...
naszylnye szye dzy[e]vovaly Rozm 69; Zymnoscz
z yylkosczyą (humidum et frigidum) davaly yemv
{sc. Jesukrystowi) czyelestnoscz ib. 156, sim. ib.\
~ w składzie liczebników wieloczłonowych: Poli
czony so... pyoczdzeszyoot a dzewyoocz tiszoczow
ze trzemisty (quinquaginta novem milia trecenti)
BZ Num 1, 23, sim. ib. 2, 8; Wszittek sbor
boyownikow, gesz to zliczoni so, trzi a pyocz
dzeszyoot tisyoczow sse cztirmisti (quinquaginta
tria milia quadringenti) ib. 2, 30.
5. wskazuje osobę a. rzecz, której dotyczy
działanie: Szocz ony na tho rado były mely,
kakocz bicho ony s tim tho vczinicz biły mely
Gn 176a, sim. OrtOssol 66, 3, etc.; Pocolene,
iesz ne naprawiło sercza swego ani iest werzon
s bogem (cum deo) duch iego F i l i , 11; Dobroto
yczynil ges se {Puł: s) slvgho twogym (cum servo

tuo) FI 118, 65, sim. FI i Puł 85, 16. 108, 20;
Bern<ard> pital panów, czso bi miał s tim konem
yczinicz 1418 TPaw VII nr 477, sim. OrtOssol
21, 2, etc.', Gysz (sc. kmiecie) gdyby w zaplaczenyy they tho dany były szmvdny, tedy... pan,
poth kthorim by szedzely,... proszączemy szprawyedlywoscz s nymy (cum eisdem) ma yczynycz
Sul 81, sim. OrtOssol 94, 3, etc.', Vczyn s nyo
(utere ea), czso chczesz BZ Gen 16, 6; Vczin
s wama (yobiscum) pan mylosyerdze, iakosta wi
yczinyle s umarł imy y se mno (cum mortuis et
mecum) BZ Ruth 1, 8, sim. ib. Jos 2, 12. 14,
etc.', Doiod nye wzwyem, czso se mno pan ucziny
(quid faciat mihi) BZ I Reg 22, 3, sim. ib. IV
Reg 18, 31; Ten może s thym gymyenym (eisdem
bonis) yczinycz..., czo chcze OrtOssol 46, 3,
sim. ib. 67, 1, etc.; Woyth wszadzyl go w yacztwo
a nyzadnego potem sz nym (de se) prawa vczynyl OrtOssol 90, 3, sim. OrtMac 123; Czeszarz
chczyal, bych szye z ludem zydowskym vmyal
opyekasz (pro opyekacz) XV p. post. RozmPam
473; Isze wyelbyl pan myloszyerdzye svogye
s nya (cum illa Luc 1, 58) EwZam 290; Alyecz
yyelye vesela s tobą (tibi) ostavya Rozm 171;
Yako dzyevycza Mary a pytała svyatego Yana,
czo by szye dzyalo z yey synem ib. 734, sim.
ib. 506; ~ Ten, czo nagaba, czczy... ma bycz
zbawyon, a ossobnye se {Sul 87: s) schiyan (cum
collo) yarowacz syąn musy Sul 86; Occurrerunt
ei, posrzethli so s nym, X viri leprosi (Luc 17, 12)
XV p. pr. GIJag 93; Potem Iacob szedł... y potka
szye s angyołi bozymy (fueruntque ei obviam angeli
dei) BZ Gen 32, 1, sim. ib. Deut 29, 7. Judith
10, 11; Eleazar kapłan poradzi syo s bogem (consulet dominum) BZ Num 27, 21, sim. ib. Deut
17, 9. IV Reg 1, 16. 22, 13; Zawolawszi gego
ocyecz a sin, otwyodo syo s nym (tulerunt eum)
na strono BZ Tob 12, 5; S thym {OrtMac 54:
thym) gymyenym mayą szye dzełycz rowno Ort
Ossol 45, 4; Gdy szye stany e zaplatha s tymy
panszkymy czynszmy ib. 46, 1, sim. OrtMac 54;
Bo thy pyenadze yvsz były gego... y sz nymy
dzalal {OrtMac 75: gymy szye obchodzyl) OrtOssol
59, 1. sim. ib. 45, 3. 76, 2; Pertranssitoriis autem
al. s przemy tamy ipse Cuncza cum ipso Nicolao
uti per medium debebunt 1465 AGZ XV 41; S
tegom (sc. Krystusa) szya zyuothem byedzyla De
morte w. 213; Gdy jesz krolya angyelskyego
w szwogym zywoczye... noszyla, sz nym szye
kochała Naw 54; Bo nye było podobno... kupovacz
rolyey any szye s pyenyądzmy obchodzycz Rozm
768; ~ w zbyt dosłownych przekładach z łaciny:
z kimś V stosunku do kogoś, względem kogoś, in,
erga aliąuem: Bo strzegł iesm dróg boszich...
I bodo nepokalan s {Puł: sz) nym (cum eo) FI 17,
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26; S sw0tim (cum sancto) sw0t b0dzesz (sc.
gospodnie) a s (.Puł: z) m0szem bezwinnim (cum
viro innocente) bezvinni b0dzesz. I z wibranim
(cum electo) wibrani b0dzesz a s (Puł: z) przewrotnim (cum perverso) przewroczon b 0dzesz FI
17, 28. 29, s/m. Puł; Sercze zaprawd0 gich ne
bilo proste s (Puł: sz) nim (sc. bogiem, non erat
rectum cum eo) FI 77, 41; Nye bilo syerce gego
swyrzchowane s panem bogem gego (cum domino
deo suo) BZ HI Reg 15, 3, sim. ib. 15, 14.
6. wskazuje stan psychiczny, uczucie towarzy
szące czynności: Multitudo virginum seąuebatur
cum cantu s weselim Gn gl. 156b, sim. XV p.
pr. R XXII 334, BZ I Par 15, 25; Weselcze se
iemu se (Puł: ze) drszenim (cum tremore) FI
2, 11; Przydocz przydo z weszele<m> (cum exsultatione) FI 125, 8, sim. Puł, sim. MW 56b,
Rozm 12, etc.; *Przistopmy s waroo przed tron
fały s<więtej> XIV ex. Pocz 233, sim. Dek III
I. 3. 18; Isze beszal na iego dom... gwałtem sze
slimi slovi 1414 Kai nr 468, sim. Naw 119, Rozm
4, etc.', Trzy grzywny wsząthe... sze (Dział 3:
se) sromem wroczycz yma Sul 55, sim. Rozm
381; S boleszczyo (in dolore) bodzesz rodzycz
swe syni BZ Gen 3, 16, sim. ib. 50, 10; Abich
czyo wiprowadzyl s radoszczyo (cum gaudio),
s wyeszelym, spyewanym (leg. z śpiewanim),
s bobni, s goczczi ib. 31,27; Sebrali syo przecziw
Moyzeszovi y Aaronovi s krzikem gnyewnim
(versi in seditionem) BZ Num 20, 3; Se zlzamy
(flente) prosyl boga rzekocz a placzocz BZ I Esdr
10, 1, sim. ib. Judith 8, 14; Poiadl chleba s pła
czem a z strachem (cum luctu et tremore) BZ
Tob 2, 5, sim. ib. 6, 22, MW 62b, etc.', Raczyz
my dacz, abych przyyala sz thakym szkrvschenym
y z thaka mylosczya y z wyara, z czystha na
dzy eya, z thakym vmyszlem y z thaka pokora,
jakoż vzytheczno yest moyey dvschy Naw 132,
sim. Rozm 8. 614; Począł boga wschechmogączego s gorączymy lzamy (cum multis lacrimis)
proszycz Rozm 34, sim. ib. 523; Nyektorzy rące
yego... z yyelyka nyelaska y z yyelykym gnyeyem vchvaczyvschy ib. 652.
7. wskazuje czynność (przeważnie wymienialną
na imiesłów na -ąc) towarzyszącą innej czynności:
Chwalicz bodo ymo bosze s (Puł: z) penim (cum
cantico) FI 68, 35, sim. ib. 91, 3, Rozm 68; Aby
Zydowye... nye wyączey... wszącz myely, nyszly
tylko geną qwartą... s dząkowanym (cum gratiarum
actione) Sul 47; Srzatla gy gedina dzewka gego
z bobni y s tanci (cum tympanis et choris) BZ Jud
II, 34; Prze grzechi nasze... poddanysmi... w oblupyenye s poganyenym (cum confusione) BZ II
Esdr 8, 78; Panye woycze, sz (OrtMac 32: z)
odpusczenym, ysz ia gydą w lawycza OrtOssol
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32, 3; Ty mayą sz wołanym (cum clamore) przed
prawo przywyescz ib. 71, 3, sim. OrtMac 96;
Wszythky, czo na ostre gonyv, byegam sza nymy
s pogonyy De morte w. 288; Usta, yanzik, dusza,
ssmisl, mocz s dziokowanym abi śpiewali (sensus,
vigor confessionem personent) MW 22b; Cebge cys
(leg. ciebie dziś) prose s krzycenym XV ex. GIWp
69; Quicumque homo accedit ad suum dominum
cum inclinacione, s yclonyenym, capitis ca 1500
GIKazB I 67; Quomodo cum magno conatu, id est
sz pracza, invenirent dominum Ihesum ca 1500 R
XLVII 369; Począla szye modlycz s czyąskym
wzdychanym sercza (cordis suspiriis) Rozm 36; To
ystno wschytek lyyd movyl z yyelykyem krzykyem
(eiulando) ib. 92, sim. ib. 653. 745; Aby z yye
lykym czyrpyenym pyl kyelych ib. 643; Yze y (leg.
ji 'go’) ... s taką nyeczczyą y s takym vdrączenym
yyedly ib. 661, sim. ib. 663.
8.
wskazuje przedmioty, rzeczy trzymane w rę
ku, będące do dyspozycji, używane, posiadane,
zabrane: Jako Chwal skaszil mi kon... begayo sz
luppem 1396 Pozn nr 208, sim. 1400 ib. nr
473, 1402 Kai nr 65, etc.', Jako Adam na smowni
dzen s listem na szoltistwo przyal 1399 Pozn nr
373, sim. 1415 Kościan nr 563, etc.; Do miłego
Xa szocz ony s yelikimy dary biły przygachaly
Gn 2b; Tedycz vocz ludze... s choroguamy,
s *rzeliquiamy naprzecif ge (sc. świątości) yynyd[z]o Gn 4a, sim. 1451 MacDod 104, Rozm
592, etc.; Iaco Thomislawa ne othbila czoszeg
(leg. ciążej) ani s kigem na wosznego wibeszala
1403 KsMaz I nr 291, sim. ib. nr 366a, 1406 ib.
nr 758, etc.; Yacom ya ne gonił Ondrzeya... na
drodze sz toporem 1406 ib. nr 676, sim. 1426
ZapWarsz nr 181, 1472 ib. nr 3068; Jacom ya
ne odegnal Micolaya samossost s ostran bronan
1419 Czrs 218, sim. 1405 KsMaz I nr 595, etc.;
Ex quo citati sunt cum retibus et ferinis al.
s lyczem 1436 AGZ XI 114, sim. 1454 ib. 401,
etc.; Ysz then tho slvzebnyk s swą oby kią lyaską
(cum... baculo) do wszi sstąmpycz yma Sul 26;
Poydze Rebeka s wyadrem (cum hydria), nyosocz
ge na pleczu BZ Gen 24, 45; W ktoremkoly
odzyenyu wnydze k tobye, s takym (cum tali)
winydze BZ Ex 21, 3, sim. ib. 21, 4; Bo S 0 nye
chczeli wasz potkacz s chlebem a s wodo (cum
pane et aqua) na drodze BZ Deut 23, 4; Moya
czelacz yechala s połą do domv s plugem y sz
*koymy OrtOssol 105, 1, sim. OrtMac 143; Gdy
szya gyma s kosza plaszacz De morte w. 168,
sim. ib. w. 458; Mathis noszewnyk z akownycza,
sz paweska y schabla (leg. z szablą) 1471 GórsPiech 212, sim. 1497 ib. 205. 206, etc.; Jako ja
nye wszethl... do sthawv sz oscza anym vlovil
sczvk 1480 ZapWarsz nr 1504; Hanvs rothmystrz
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w kopynyczyey szbroy zvpelney szchvlyczą {leg.
z sulicą) 1497 GórsPiech 205, sim. ib. 206. 207;
Panovye... zabrały bazar y s poloviczą bazary
poschly do Czirkass 1500 ListTat 175; Monemus
vos..., ut non ambuletis per equam po kobylicy,
sz kobyliczą ca 1500 GIKazB I 57; Yidit illos
viros venientes de civitate cum scalis et aliis
instrumentis s przypravamy ib. 74, sim. ib. 72;
Aby tesch swą {leg. z swą) laską (in manu baiolans
virgam)przyschedl/tozm32; ~ Yszby szye kthory z rodzayy onego vmarlego oz wal sz do<s>thatecznym szwyadeczthwem 1491 RKJŁ VII 57.
9. wskazuje narzędzie, środek itp., przy którego
użyciu dokonuje się akcja (zazwyczaj wyrażeniu
przyimkowemu z czymś odpowiada dzisiejszy
instr. czymś): Jako Jand<r)zich ne vyal Boguszewi
s konem 1396 Pozn nr 205, sim. 1402 ib. nr 531;
Se slzami mogimi (lacrimis meis) losze moie
smoczo FI 6, 6; Yze Staszek... s *panczo pługów
Andrzeyowo rolo poorał 1401 Pozn nr 503; Kogo
podle szebe ma, tego s rzeczo nagaba Słota w. 67,
sim. De morte w. 252; Any gemv sczit przekazi,
any gego oblyosze s prokem (munitio) BZ IV
Reg 19, 32; Prócz in eadem piscina non debet
cum sagena al. z drugubiczą piscari 1499 AGZ
XV 389; Yze Xpus grzechy ypadlego... lyuda ze
Izamy swymy omyl Pul 55 arg., sim. Naw 168;
lako w lyeszye drzewnem z szyekyramy (securibus, Fl\ sekirami) wyrobaly drzwy yego Pul
73, 7; Statim involuerunt eum (sc. corpus Christi)
linteo mundo..., ligaverunt linteis et cum aromatibus sz mascyamy ca 1500 GIKazB I 74; ^
S takymy czyny (tali vita) nygdy nye przydzyesch
kv dobremv konyczv Rozm 140; On vtore zaprzal
s przyszyegą ib. 690.
10. wskazuje zawartość czegoś, np. naczynia,
przedmiotu itp.: Gdi Szenkow kmecz porambil[i]
damb se pczolami 1402 RtGn nr 80, sim. Sul 59,
Dział 60; Czsom czandzal Wiszakow voz, tosm
i {leg. ji) czandzal s coszczelnim drzewem 1409
Kościan nr 399; Yako v mne ne ostała Zophiey
skrzina s rzeczami 1415 KsMaz I nr 2512; Yako
Pelgrzym wszal wosz s konmy y s trawa na
drodze Bogussio 1426 Kai nr 939; Currum cum ...
omnibus necessariis yictualibus, ut puta ze szpyzą... expedire tenebuntur 1442 DokMp III 5;
Mykolay... nalasl thą tho bursą sz thąsz oszmyą
skoth (cum... tribus scotis) Sul 52; Gdze gest
kopye krolyowo, a gdze korczak z wodo (scyphus
aquae)? BZ I Reg 26, 16; In signum huius attulit
ollam cum cervolo al. sz vązą et melle 1466 AGZ
XV 43; Gdysz podała sloyek sz yedem ('jadem’,
cum veneno) Rozm 107.
11. określa wzór, zasady, podstawy postępo
wania 'zgodnie z czymś, na podstawie czegoś, za

czyjąś zgodą, wiedzą, radą, poleceniem, secundum, iuxta aliąuid, aliąuo consentiente, mandante,
sciente: Jaco ne s pana Maczkowim wedzenim
ani s gego kasno ne pobrano Wancowy scotha
1386 HubeZb 60, sim. 1409 Kościan nr 401,
5
1422 Kai nr 830, etc.; Jaco Meczko beszal na
Michałowo gospodo s {Kai nr 699: z) umislem
y dal mv rani 1395 Pyzdr nr 4, sim. 1390 TPaw
III nr 1545, 1411 Pyzdr nr 325, etc.; Czo clouek
10 zabit pana Vancenczef, to ne s mo wola ani rada
1397 Pozn nr 339, sim. 1398 Kościan nr 94, etc.;
Iaco Bawor rambil Wylkowem {leg. w Wilko
wem) lesze s gego dobro volan 1398 Kościan nr
110, sim. 1402 KsMaz I nr 239, etc.; Czso pan
15 Jan... *czodzal... Micolaga..., tho vczinil s dobrim prawem 1398 RtGn nr 37, sim. 1397 Pozn
nr 357, 1400 ib. nr 451, etc.; Zaplaczil... s yey
volo y sze yey vedzenim 1407 Pozn nr 616; Jako
pany Dorotka zastawiła Grzibno s gey vennim
listem y s gey dobro *wolo 1413 Kościan nr 482;
20
Jaco czsso na myą Jandrzey zalowal s prokuratornym listem ot Sczepana 1423 ib. nr 1009, sim.
1419 Pozn nr 974, 1424 Kościan nr 1034; Jako
tha bar<c)z..., tha gest rozdzelona za naszich
25 oczczow y poloszona sz vrzandem 1424 ZapWarsz
nr 95, sim. ib. nr 96, etc.; Ysze Pyotr... dal sto
grzywyen..., ktorego sta grzywen Dzersek s procuraczyya swey szony gemu nye wyerzy 1440
Pozn nr 1603, sim. 1446 ib. nr 1646; Abi...
30 pozwany z dobrym rozmyslenym (cum bona deliberatione) a z rostropnosczą na zzalobi othpowyedzely Sul 27, sim. ib. 8, OrtMac 97, OrtOssol
72, 1; Aby thake dzewicze... mogły mąze szobye
wszącz... s radą (cum consensu et consilio) ginszich stryow Sul 77, sim. OrtMac 68, OrtOssol
35
54, 3; Mozemly s thym szwyadecztwem szyszkacz
naszey rzeczy? OrtOssol 37, 4, sim. OrtMac 41;
Z odpusczenym (de concessu, OrtMac 44: sz
dopuszczenym) waszego oszwyeczonego króla ib.
39, 4; Debiles et infirmi, qui de licentia, z od
40
pusczenym starszych, possunt comedere ova XV
p. post. GIDom 48, sim. 1484 Reg 708; Ona
z navczenym svey maczyerze (praemonita a matre sua Mat 14, 8) rzekła yemv Rozm 346; Aby...
mogl rzecz..., yze vczynyl z vyelyką rądą y
45
z vyelykym rozmysłem ib. 718.
12.
wskazuje cechę wyróżniającą, charaktery
zującą kogoś a. coś, właściwą komuś a. czemuś:
Twoie ramo s {Puł: z) *moczio (tuum bracchium
50 cum potentia) FI 88, 13; Iacom ia [ya] ne winowat
Swochne tkancz na plascz ani s tkanczami kaptur
1402 KsMaz I nr 218a; Opatrzicze... dzedziny...,
soli s lasy (nemorosa) albo przes lassow BZ Num
13, 21; Obrza<za)l ge Iozve, gis to iakosz so
syo zrodzili, skorkami {leg. z skorkami) byli (in
55
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z

z

praeputio erant) BZ Jos 5, 7; Z rozdartim plasczem
y s suknyo (scisso pallio et tunica) sklonylem
kolyana ma BZ I Esdr 9, 5; Gęstły nye zaraczony
y sz dokonałym prawem... czlowyek OrtOssol
33, 2, sim. OrtMac 33; Bandv w moyey scolye
yeszcze y plebany sz myaszv szyyv De morte w.
272; S virzchem okroglem pissi b Park 413;
Szywy (sc. koń), równy, *strelczy, s czarny my
nogamy 1471 GórsJaz 270, sim. 1499 GórsJazRp
275. 276; Rydzy, strzelczy, mały, z gwyasdka
1471 GórsJazRp 272, sim 1499 /Z?. 274. 275;
Capalyn ze <ś)rzebrem 1471 GórsPiech 209, sim.
ib. 210. 211, etc.; Jakom ya nye pobrał... Zydowy... suknyey modrey se srzebrem na rakawy<e>ch 1488 ZapWarsz nr 1628; Recepisti...
pelliceam mardurinam cum superficiebus al. z obschyczym axamento rubeo 1491 AGZ XIX 386;
Item flagellum cum VI nodis al. s puklamy
margeritarum 1494 SprKHS VIII s. CLX; Dzadky
z krwyą po wodze plynaly XV ex. MacDod 139;
Yze szye yemv tedy pokazał Gabriel archanyol
z yyelyką svyatlosczyą Rozm 598; ~ w przy
domku: Micolai de Posznania cognomine vlg.
s [c]krzysem dictus 1480 Liblur nr 7886.
13. wskazuje czynnik sprawczy 'dzięki, na
skutek, propter, ratione’: On s boszo pomoczo
gestcy on sz nego (sc. gorącego oleju) pres urasza
visetl byl Gn 180b, sim. BZ II Esdr 8, 30, ca
1500 GIKazB I 32, Rozm 625; liii autem profecti
predicauerunt vbique domino cooperante sz boszko
pomoczo (Marc 16, 20) ca 1420 R XXIV 86,
sim. ca 1450 PF IV 576, ca 1470 MamLub 270;
Przeto my z boszą pomoczą a maszow... z radą,
z dobrym rozmysłem... vkladamy Dział 3.
14. wskazuje czynnik wspomagający \przy po
mocy, za pomocą, iuvante aliąuo, aliąua re'\ Yaco
moy chleboyeczcza s mo pomoczo Micolayewa
gayv ne *pozekl sylo 1411 KsMaz I nr 1605; O tho
bądze s prawym doswyathczenym (legitima probatione) przekonań Sul 70; Mozely szobye wząncz
zyszk... za szwoy trud, czo vroby sz gych (OrtMac
127: gych) gydaczym gymyenym OrtOssol 92, 3,
sim. ib. 93, 1; Przeto wy nye mozeczye szwyathczycz thym gednym czlowyekem any s pomoczą
tego przyszasznego pyssarzą (adiutorio iudicialis
scribae) to zapowyedanye OrtOssol 96, 2, sim.
OrtMac 132, sim. Dział 30; Gescze ona ma geden
lysth na ten dom, s kthorymze lysthem (qua, sc.
littera) ten dom wszdan OrtOssol 99, 3; Oto teraz
szen spuszczyl z[y]onye twoye z swymy czary XV
p. post. RozmPam 475; ~ Paknyąly obvynyonemv
o slodzeysthwo... przykazano bąndze s pewną licz
bą (adhibito certo numero) swyathkow oczysczenye
Sul 58, sim. ib. 87, OrtOssol 61, 1, etc.; Zapowyedzalem koyn s pospolnym (OrtMac 45: po-

szpolnym) poszlem (praecone iurato) OrtOssol 40,
2, sim. ib. 13, 3. 87, 1; Tedy ona może szamoszyodmą sz dobrymy łudźmy (bonis hominibus)
doswiatczicz ib. 61, 2, sim. ib. 62, 2. 75, 1,
OrtMac 79. 81. 101; Ozaluyąly go sz (OrtMac
93: ze) szwyathky (testibus) OrtOssol 70, 2; Mogaly
z namythy (appreciatis hominibus) szwyatczycz ib.;
Gdy czlowyek zaluge szye se szwyathky (cum
testibus, OrtMac 120: szwathky) ib. 88, 3, sim.
ib. 20, 3; Ma onego poprzisiącz swiathki (leg.
z świadki) zvpelnemy, s lvdzmy dobrey sławy (tes
tibus integris... et bonae famae) 1498 MacPraw
VI 272; Kyedysch to movyczye, abych z Belzebvbem (in Beelzebub Luc 11, 19) yypądzal dyably
Rozm 299.
15. wskazuje przyczynę, powód: Czso ranił
Grzimek Smislaua, to vczi<nił> s gego poczantkem 1388 Pozn nr 40; Stephanus... contra...
kmetones... terminum habent ad colloquium proximum cum tali controuersia al. sze sporem 1419
AKPr VIIIa 148, sim. 1454 AGZ XIII 328; Iohannes... contra Nicolaum... cum controversia al.
ze sporem tali forma 1448 AGZ XIII 604; łan
rzecl, ysze ya gesm gy vranyl, ale z (Sul 33: za)
gego począthkyem (ex initio) Dział 22; Kyedy
dokonał pokvsz, s ktoremy byl czart przyschedl
(consummata omni temptatione, ad quam venerat)
Rozm 197; ~ z tym 'z tego powodu, dlatego,
quam ob rem: Sodza przykazał gy (sc. św.
Błażeja)... w cyemnyczo wsadzycz... A s tym
przes no<c> wsadzon do cyemnyce Błaż 321; A s
tim szo nayn Iacob rozgnyewal y rzeki BZ Gen
31, 36, sim. ib. 34, 20.
16. wskazuje cel: Czso wszoto Maczeyewi (sc.
dieto Jad) kon y odzene, to ne s yego (sc. Mathiae
Gosslay) vzithkem ani gego kazno 1391 Pozn nr
287; My seznawszy, ysze gygra nye ma bycz ze
szkodą (non debet se extendere ad aliquam laesionem, Sul 51: nye myalabi szą sczągnącz kv...
vraszenyv) Dział 43; Koronę czirniową na głowę
twoię z boleścią wbito ca 1500 SIOcc XII 162;
Abych... vzyal ye (sc. pieniądze) z ssyskyem
(cum usuris Luc 19, 23, Rozm 490: s syskyem)
Rozm 409.
17. wskazuje sposób: Jaco Otka trzima Sokolouo s pokoyem trzi lata 1393 Kościan nr 60,
sim. ib. nr 62, etc.; Jako Swanthoslaf... ne przebrał
tego s *chanszepna rzeczą 1397 Pozn nr 217;
Zginola iest pamocz gich se (Puł: ze) zwokem
(cum sonitu) FI 9, 7; Se sławo (cum gloria)
przyol ies me FI 72, 23; Seszli so... lata gich
s (Puł: z) richlosczo (cum festinatione) FI 77,
37; Ma s pocogem szescz (sc. za stołem), a przitem szo ma nayestcz Słota w. 17, sim. Gn 173b,
BZ Ex 18, 23, etc.; Pudice sedebat (sc. Christus)
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Z

attentus, sz pilnoszczo, cum discipulis suis ca
1430 GIKazB II 18, sim. Sul 39, Dział 28, etc:,
Paan sz bakem (cum clamore) a s gwalthowym
ghelkem przydancz do sandv, wyną... ma bicz
skaran Sul 9, sim. ib. 35, sim. 1500 SlOcc III
5
162; Nyektorzy w wycząganyy pyenyądzy kończą
nye kladącz, lakomye sz vczązenym szkód wyczągayą pyenyądze Sul 47; Łączni ge ss chączyą
a mylosczyą XV med. R XXII 239; Sapere ad
sobrietatem et vnicuique sicut deus diuisit mensv- 10
ram fidei vmyerzyl yest, roszdzelyl z wmyąrem
vyary (Rom 12, 3) XV med. SKJ I 56; S prawem
(iuste) gest rzeczono gego gymyo Iakob BZ Gen
27, 36; Przeto offerowala wszitka wyelykoscz
dari swe... z nabożno mislyo (mente devota) BZ 15
II Par 29, 31; Które by (sr. jimienie) na dlugy
czas mogły rozmnaszacz a gego se czczą poszywacz Dział 31; Dvsza gydze sz kravym pothem
SkargaPłoc w. 91; Szła na góry s quaplyvoszczą
(cum festinatione Luc 1, 39, Rozm 52: barzo 20
rączye) EwZam 289; Quia Xc processionaliter,
s proczesyą, voluit hodie intrare Ierusalem ca
1500 GIKazB I 36; Zidowie... z odzienya czię
z gwałtem zwlekły ca 1500 SlOcc XII 162, sim.
Rozm 815; Kszyagy proroczkye czczyly z yyely- 25
kyem nabozenystvem Rozm 16, sim. ib. 14, etc.]
V ktoremze by (sc. nowym zakonie)... yego
ymaczenye... z yyelyką ządza na vyeky pamyątaly ib. 541; Ova mystrz tvoy s yyelyka laską
vmyl tobye nogy ib. 553; ~ ~ S kraso twoyo 30
y s czudnoszczyo twoyo (specie tua et pulchritudine tua) ydzy Puł 44, 5, sim. FI.
18.
wskazuje element porównania: Yako Yan
sz Choczywya yest nasz brath,... yednego zawolanya sz namy 1451 RTH III nr 129; Y ti zrownay 35
syo s nymy (sc. prorokami, sit... sermo tuus
similis eorum) <i> mow dobre BZ III Reg 22,
13; Dzedzyczny woyth chczalby czyrpyecz z myasthem (cum tota communitate) na szoszye...
rownye sz gynymy myescząny (aequaliter ceteris 40
civibus) OrtOssol 58, 1, sim. ib. 58, 2. 3. 60, 1,
OrtMac 73. 74; Szą rowno blyszy przyrodzeny
temv vmarlemv s thym tho (cum eodem), czo
szye w gego gymyenye wyazal (leg. wwiązał)
OrtOssol 77, 3; Swianti nam duchu, iedney 45
gi<s)nosczi z oczczem y sinem (unum patri cum
filio), raczi richlo wlaacz se MW 22b; Ale ty,
czlowecze yeden se mno (homo unanimis, FI:
czlowek iedney misli), wódz moy y znanyecz
moy Puł 55, 14; Szlysz a bacz, w thwem domw 50
gęstły nakład albo trawyenye z przychodem gymyenya twego równi (sumptus et reditus sunt
aequales) XV p. post. R I s. XXXIX; Abovym
ye (sc. ręce) mayą rozczyagnacz, asch bądą
s krzyzem rovne Rozm 504.
55

Z
19. określa czas, wskazując równoczesność
z czymś innym: Sodzicz bodze vboge ludzske...
i przebiwacz *bodze se (Pul. zostanye z) slunczem (cum sole) y przed *mesoczem FI 71, 5;
A ss tym słowem (cum isto verbo) d<usza od
ciała od)loczona yest XV med. MPKJ V 425;
Bo gdy bądzye lakozyrcza, obiczagya gynako
thego nye odmyeny..., aby z szmyerczyą (aliter
quam mor te) XV p. post. R I s. XLI.
20. wskazuje źródło korzyści, zysku: Eze zlodzeye... nye wnyesly (sc. miodu) w dom Przeczkow any s nym Przeczk vzytku ma 1466 TymSąd 73.
21. określa miejsce, wskazując styczność
z czymś innym: Poydze (sc. miedza)... asz do
potoka egypskyego a wyelikyego morza s brzegyem (maris magni litore) kona syo BZ Num
34, 5.
22. osobliwości co do pozycji: a. przyimek
powtórzony po wyrazie określanym: Kedi pani
Pacostka ymala vyast s Paskem s Nagorką...,
tedista oba vodla ossadą 1398 BiblWarsz 1861
III 34; Iaco dal *sandzo pomocz prawa Jacusszewi s Micolayem s gego kmeczem 1404 Pozn
nr 577; Procurator... tenetur Alberto... equam
cum pullo vlg. se srzeboczem s lonskym reddere
1412 KsMaz I nr 1786; To twoy oczecz trzimal
s Staskem s Woyslawowiczem 1421 PF VIII
16; Mocz boga occza... *bocz s wami se wssymi
1423 Zab 209, sim. ca 1420 R XXIV 79, XV
med. MacDod 35; Gysz se wszemy s tymy (cum
his)... ognyv przisodzeny bodo Błaż 320; Gdisz
bila Sara wydzala syna swego, a on ygral s Agar
z Egipsko BZ Gen 21, 9; Poczol gy czalowacz
s placzyem s wyelykym (osculans flevit) ib. 33,
4; lako syo tobye bodze lyvbycz, tak s twimy
se wszemy (cum tuis omnibus) bodzesz przebi
wacz BZ Judith 6, 18; Jako ya s Pawiem s brathem nye mąm lysthv prawnego... oth Jacubą
1471 ZapWarsz nr 3014, sim. 1480 ib. nr 1526;
Kako... Iesus przedłużył drzewa, czyągną sługą
(leg. ciągnę 'ciągnąc’ z sługą) sz Yozephovym
Rozm 127; ^ b. w połączeniach i z(e), i s(e),
też(e) z: Jaco Voczech ne fstal od Staszca, fstano
i sz ginimi szonsadi 1391 Pozn nr 123, sim. ib.
nr 122, 1397 ib. nr 327; Jako Szimon sdrusil
ten dzal, czso <o)ny gednaczi wgednali i s Jacussem 1393 Kościan nr 56, sim. 1396 Pozn nr
210. 304, 312, 1404 ib. nr 750; Eze Jacusz
Budzew othe dwudzestu lath w pokogu dzirzal
y s oczczem 1399 HubeZb 74, sim. 1423 Kościan
nr 1003, 1428 Pozn nr 1515; Ysz Pechno ranczil
Jankovy sza slodzeya i sz trzimy koynmy 1399
Kościan nr 126, sim. 1416 Czrs 88; Iaco *Przesczlaw szastauil Cthanowi Drosgowo i sz gagem
1399 Pyzdr nr 93, sim. 1399 TPaw III nr 4614;

z

z
Rgrzeszyly (pro zgrzeszyły) gesmy y s (Pwć:
y z) otczsy naszymy (cum patribus nostris) FI
105, 6; Iaco Gyndrzich ne posiał pobracz Tworka
kmecza gwałtem moczo y s gego ymenym 1403
Pyzdr nr 208; Yz Thomislaw... ne pozegl...
stodoły y s tim, czszo w stodole bilo 1417
Kościan nr 639; Yaco mu szandza y sz syny
pobrał płotu, dzwyrzy, chlewów 1418 Pozn nr
937; Ys Mychal ny wsąl Maczeyowy myecha...
y s rzeczamy 1422 Kai nr 833, sim. 1401 ib.
nr 24; Ysze Janussz... y swą (leg. z swą) szostrą
Margorzatha... vid<z)erszal poi dzedzyni 1421
Kościan nr 1210, sim. 1420 Pozn nr 990, 1423
Kai nr 862, etc.\ Jaco pani y s bratem nye sla
gwałtem na Pyotrassewą dzedzina 1422 Kościan
nr 952; Yaco Wyschemirow syn y s yego czeladzą wyschedl y s gego domv 1422 ib. nr 1214,
sim. 1410 Kai nr 313; Zbaw naas, prószymy,...
y s przimowo y s proszbo błogoslawyoney...
boszey mathky (et intercedente... dei genitrice)
1424 Msza III s. 63, sim. VI. VII. XII. XIV;
Yako... szyn moy y s kmeczmy ne beszal na
Dobcowa dzerszawa 1426 Kai nr 931; Ysze
pany wykupyl<a> gymene... swego masza
y s długów dwemastoma grzywen 1427 Kai nr
960; Kedi Gwnolth prziszankl y se swethky
naprzecziw Sczepanowy 1428 Monlur V 137;
Czo wszyąl... Michał vosz y sz (ib. nr 1583: z)
rudą 1437 Pozn nr 1585; Kthokole psczoly
y s myodem (cum melłe) wydrze Sul 70; Gdi
oczyecz ziw i s maczyerząn, dzyatky cząnsczy
nye mayąn Sul 110; O Jeruzalem, Jeruzalem
i s Brzesczym, by tho yyedzalo! 1454 BiblWarsz
1860 II 559; Ale ostał gest w yaskyny y swima
(leg. z swyma) dzewkama (et duae filiae eius
cum eo) BZ Gen 19, 30, sim. 1498 SKJ III
335, Rozm 205; Dawam czy pole y s *to
yaskynyo (agrum... et speluncam), ges to <jest>
w nem BZ Gen 23, 11, sim. ib. 23, 20; Gło
wo gego y s nogamy (cum pedibus) y s droby
szezrzeczye BZ Ex 12, 9; Iozaba... wzowszi
Ioaza... vkradla gy... y s pyastunko gego (et
nutricem eius) BZ IV Reg 11, 2; Wszitko złoto
y srzebro... y s tim (cum illo), gesz gest dano
za zdrowye tego lyvda BZ II Esdr 8, 14; Esze
Jan nye vcradl Maczegewy myodv se psczol
y se psczolami... w gego robocze 1458 TymSąd
72; Tedy Falko... wząl gemv myecz y s tobolą
(et peram, Sul 44: y thobolą) Dział 35; Ysch
my Jacub myal zapyshacz wsyczka czascz...
y s laką stopczinska 1493 ZapWarsz nr 1743,
sim. 1403 Pyzdr nr 208; Wyeszmy... plesznywyecz y sz korzenym XV ex. GILek 45; Oprayywschy ya (sc. Maryją) Anna y z Yoachymem
(parentes) odzyenym Rozm 15, sim. ib. 12. 85.
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98, etc.\ Ta ystna (sc. suknia) rosła y s czyalem
(cum corpore) Iesuszoyym ib. 159, sim. ib. 142;
Który zabya dvszą y s czyalem (et animam et
corpus Mat 10, 28) ib. 312; ~ Abycz ony tesze
svymy (leg. z swymi) szonamy pospołu ne leszely Gn 174b; Przebiwacze they wszi... mayą
clanczi bicz thesz z drapyesczą (cum eadem)
they tho gych dzeszanczyny Sul 3; ~ c. w po
łączeniach pospolicie z, pospolicie s(e), pospołu
(i) z, pospołu s(e), społu s, (i) z pospołu,
z pospolicie: Allecz gego dusyo syocy angely
pospołu s czalem szocz go ony były do nebeskego krolefstwa donesly Gn 18lb; Bi pospołu
ne dal <mie> s (Puł: by nye yednako mye dal
z) grzesznimi (ne simul trahas me cum peccatoribus) FI 27, 3; Iensze pospołu se mno (simul
mecum) slotke brał ies karmę FI 54, 15, sim.
Put\ Iaco mi Baworowa roczila pospołu s swim
moszem za dwenadzcze grziwen 1404 Piek VI
215; Yeesz pospólstwo... sprawyacz raaczysz...
pospołu s sługo twym (una cum famulo tuo)
papyeszem naszym 1424 Msza III s. 51, sim.
IV; My Kazymyrz... pospolv s krolewstwa na
szego rycerzmi (una cum baronibus nostris, Dział
6: pospolv z riczerstvem naszym)... vmislylysmi
Sul 6, sim. ib. 24. 30; Mocz othcza boga...
racz bicz pospolicze s namy se wswythkemy
XV med. R XXIV 373; Idipsum invicem sencientes, gl. id est sitis cum illis in gaudio uel
fletu roszwmyeyocz poszpolycze s weszelączimi
a s placzlywymy yednostayno (Rom 12, 16) XV
med. SKJ I 58. 59, sim. ib. 100; Tho iest pravo
przyrodzone, pospolv sz lyvdzmy stworzone ca
1450 PamLit IX 318; Prziszedl k nyemv Achior
a Nabat... społu syo s nym raduiocz (congratulantes ei) BZ Tob 11, 20; Mnymayącz, aby
dusche pospolv s czyały (cum corporibus) vmyraly Rozm 181; Kyedy iuz pospolv nyeczo s nymy poszedł, ostavyl ye ib. 608; ~ Iacosm ne
smowil s panem Mroczkem pospołu gechacz
1404 Pozn nr 560, sim. OrtMac 27; Yako
Przybislaw Swyanthoslawem (leg. z Świętosła
wem) nye ranczyl pospolicze za... Voyczecha
1418 Pyzdr nr 564; Bodoo z mymy (pro nymy)
pospołu yako ten, czko (pro czso) sze rodzyl
w szemy BZ Ex 12, 48; Ysz thy pyenadze
szgynaly y sz gey rzeczamy pospołu OrtOssol
56, 1, sim. OrtMac 70; Gdysz on z opyekaldnyky[em] pospołu (pariter cum tutoribus)... dofoldrowaly szye thych długów OrtOssol 65, 3,
sim. OrtMac 87; Rosła ona latorośl s kvyatem
pospoly Rozm 73.
III.
Łącząc się z acc. rzeczownika, liczebnika
lub zaimka: 1. wskazuje kierunek ruchu a. miejsce,
gdzie się coś znajduje: z drugą stronę: a. 'od
4*

28

ZA

Z

przeciwnej strony, ex adverso, contra : Poloscze
strozo za m y a s t e m . a l e ia y giną wyelikoscz,
ges to se mno gest, wznido s drvgo strono przecziw
myastv (accedemus ex adverso contra urbem,
Biblia Boczka: z druhe strany proti miestu) BZ
Jos 8, 5; ~ b. *po przeciwnej stronie, ultra,
t r a n s Jacobus... niwą roley... podlya myąschego
z drugą stroną, a Trinkowicz z drugą stroną...
cum seminatis... obligauit 1476 StPPP II nr 4175;
Jacobus... duo stadia... nad laczkamy... podle
Pawiowey a podłye Dobroslawowey s druga stro
na... vendidit 1484 SKJ III 334.
2. w określeniach ilości: a. wprowadza odcień
niedokładności 'około, mniej więcej, circa, /ere’:
Czso mi Micolay mai vimocz *zes tri maldri roley
na naszene, tego mi ne vimogl 1404 Kościan nr
221; Ysze nye mam chleba, geno z garstko moki
we ssodze (nisi ąuantum pugillus capere potest
farinae in hydria) BZ DI Reg 17,12; ~ b. wskazuje
wysokość wypłaty: Jaco gy (sc. Bietkę) Bodzantha
wranczil we dwadzescza krziwen... y <po)szak s
panczinacze wiplaczil a panczi ne zaplaczil 1407
Pozn nr 621; ~ c. wskazuje wysokość czynszu
(płaconego od roli przez chłopa): Nos... videntes
negocium vlg. potrzebo huius terre, nos suprafati
posuimus dari nunccio..., quod quilibet nobilis,
qui kmethones non habet pro grosso vlg. sz grosch,
det grossum et qui haberet kmethones pro grosso,
sz grosch, extunc a quolibet kmethone det medientem 1453 PawSejm nr 115.
3. wskazuje kogoś, przeciw komu jest wymie
rzona akcja: moc z kogoś 'przemóc, pokonać ko
goś, aliąuem superare, vincere’: Często wybyaly
mye od mlodoszczy moyey, ale nye mogły s myę
(non potuerunt mihi, FI: ne mogły mne ostaczy)
Puł 128, 2.
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Układ
I, Łącząc się z acc. rzeczownika lub za
imka:
1. wyraża stosunki przestrzenne, wskazu
jąc: a. miejsce, na które skierowana
jest akcja. b. miejsce, w którego pobliżu
odbywa się akcja. c. odległość, d. kie
runek a k c ji.............................................
2. wskazuje nazwę części ciała lub przed
miotu uchwyconego bądź trzymanego ręką
3. wyraża stosunki czasowe, wskazując:
a. okres czasu, w którym czynność się
odbywa 'przez, w przeciągu, per, in
aliąuo tempore\ b. przeciąg trwania
czynności 'na, in (aliąuod tem p u sf. c.

40

45

12.
13.
14.
15.

50

II.

29
29

1.

55

okres czasu poprzedzający, po którego
upływie czynność się odbywa 'po upły
wie, post (aliąuod tem p u sf. d. umiej
scowienie w czasie w stosunku do
pewnego momentu poprzedzającego, e.
okres czasu stanowiący podstawę pła
tności. f. w połączeniu z liczebnikiem
porządkowym, po raz który dokonuje
się czynność..........................................
wskazuje przedmiot (treść) różnych
c z y n n o ś c i.............................................
wskazuje adresata działań prawnych: a.
(wziąć) za laskę 'odwołać się do sę
dziego co do sądzonej przezeń uprzednio
sprawy, ad iudicem, ąui causam cognovit, appellare’. b. dać, podać, wydać
za rękę *przekazać (dłużnika) w ręce
wierzyciela, (debitorem) creditori praedem dare’ ..........................................
wskazuje kogoś lub coś, dla czyjego
dobra podejmowane są działania . .
wskazuje funkcję, charakter, rolę,
rzeczywistą lub przypisywaną komuś a.
czemuś ja ko , w charakterze, /oco (o/zcw/ hs r e / /
..........................................
wskazuje przybliżone podobieństwo pew
nego stanu do innego '(tak) jakby, taraąuam: za martwe 'jakby martwy, /?d£iywy,
mortuus, semivivus’ . . .
wskazuje wartość c ze g o ś.....................
wskazuje element zastępowany innym .
(o zawieraniu małżeństwa): ić, pojć, ście
za mąż, za męża, za
(o kobiecie,
femina) 'zawrzeć związek małżeński,
nubere manto’; ~ dać, dajać, dawać,
oddać (się), snębić, wydać, wydawać,
zdać za mąż, za /cogoi 'doprowadzać do
zawarcia przez córkę (siostrę) związku
małżeńskiego, zgadzać się na zawarcie
przez córkę (siostrę) związku małżeńskie
go, /z/Zam (sororem) in matrimonio collocare’\ ~ zmawiać za mąż 'nama
wiać do zawarcia związku małżeńskiego,
ad nubendum hortari9 .........................
wskazuje przyczynę, p o w ó d .............
wskazuje s p o s ó b ..................................
wskazuje cel d zia ła n ia ........................
osobliwości co do pozycji: przyimek po
wtórzony po wyrazie określanym . .
Łącząc się z instr. rzeczownika lub za
imka:
wyraża stosunki przestrzenne, wskazując
miejsce akcji lub punkt odniesienia dla
lokalizacji czegoś innego, znajdujące
się: a. poza obrębem lub po drugiej
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stronie, b. w tyle lub po niewidocznej
stro n ie...................................................
37
2. wskazuje istotę żywą, przedmiot ruchomy
lub zjawisko wyznaczające kierunek ruchu,
towarzyszące mu lub powodujące go .
37
3. wskazuje osobę, z /tfdrą 57'e nawiązuje
kontakt, łą c z n o ś ć ..............................
38
4. wyraża stosunki czasowe, wskazując
przeciąg czasu lub fa kt: a. po którego
upływie czynność się odbywa albo trwa.
b. w którym czynność się odbywa albo
t r w a .................................................
38
5. wskazuje kogoś lub coś, d/a czyjego
dobra podejmowane są działania . .
38
6. wskazuje przedmiot (treść) różnych czyn
ności .......................................................
39
7. wskazuje przyczynę, p o w ó d ........
39
8. wskazuje podstawy, zasady czegoś 'na
podstawie czegoś, zgodnie z czymś, sto
sownie do czegoś, iuxta, secundum aliquid ratione, respectu alicuius rei’ .
39
9. wskazuje czynność towarzyszącą innej
c z y n n o ś c i.......................................
39
10. wskazuje s p o s ó b ............................
39
11. wskazuje przedmiot zapłaty (za pracę)
39
12. wskazuje przedmiot, znak czemuś towa
rzyszący ................................................
39
13. (o zawieraniu małżeństwa): a. wskazuje
kobietę, której przy pójściu za mąż ro
dzina daje posag. b. wskazuje męża
39
14. osobliwości co do pozycji: przyimek po
wtórzony po wyrazie określanym . .
40
III. Łącząc się z gen. rzeczownika lub przy
słówkiem wyraża stosunki czasowe,
wskazując przeciąg czasu lub fakt: a.
w którym czynność się odbywa albo
trwa. b. po którego upływie czynność
się odbywa albo t r w a ........................
40
I. Łącząc się z acc. rzeczownika lub zaimka:
1. wyraża stosunki przestrzenne, wskazując: a.
miejsce, na które skierowana jest akcja: Geszthly... vethknye (sc. zły mnich) sza nadrą kapyczą
De morte w. 448; Konyecznye mv (sc. opatowi)
szeyma ymphula y dam za szygya poczpvlą ib.
w. 478; lakom ya nye szbyl Mikolaya... a nye
dałem yemu za sschya pyasczya 1477 AKPr
VIIIa 58; Anym yemu zadał ozmy ran, czthyrzęch
synych za crzebyeth 1478 Czrs s. LXXXVI; ~
za sie z tyłu, a t e r g o Vzyąly (pro zvyązaly)
yemu rącze opak albo za szye Rozm 820; ~ b.
miejsce, w którego pobliżu odbywa się akcja: Yze
spadł stolcza (leg. z stolca) vznak za drzvy (iuxta
ostium I Reg 4, 18) Rozm 630; ~ c. odległość:
Nawyodl cyen pan po tich rzotkoch, gymysz ivsz
bil sstopyl na orloiv Achasowu zasyo za dzesyocz
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slopyenyow (retrorsum decem gradibus) BZ IV
Reg 20, 11; ~ d. kierunek akcji: Mnogy ydze
za stoi, szodze za nym yaco wol Słota w. 19, sim.
Rozm 529; Kto z nasz może syo przeplavicz za
morze (transfretare marę)? BZ Deut 30, 13, sim.
XV p. post. GIKÓrn II 204, XV cx. Zab 526;
Wiplewye (sc. pan) Israhel s zemye tey to dobrey... a rozwyege ge za potok (trans flumen) BZ
III Reg 14, 15, sim. ib. Jos 4, 16; ~ Zona
Lotowa gdisz syo gest oglyodnola za ssyo (post
se), obroczyla syo gest w *slub solni BZ Gen 19,
26; Gednosmy (leg. jednosmy ji, sc. Jesukrysta)
yydzyely... pchayącz, syepayącz przed szye y za
szye Rozm 694; ~ ~ użycia przenośne (naj
częściej o odtrąceniu za siebie na znak pogardy):
Porzucyl ies molwi moie za so (retrorsum) FI 49,
18, sim. Puł; Ty wy targi gesz dvszo moyo, aby
ne *zghynala, porzvczyl za ch[i]rzybet twoy (post
tergum tuum Is 38, 17, SKJ V 266: odrzuczyl
za swoy chrzebth) wszytky grzechy mogę FI Ez
11, sim. P u ł; Vczinyl gesz sobye bogy czvdze...,
a mnyesz zarzucyl za syo (post corpus tuum) BZ
III Reg 14, 9; Rzucyly twim zakonem za swe
zadki (post terga sua) BZ Neh 9, 26.
2.
wskazuje nazwę części ciała lub przedmiotu
uchwyconego bądź trzymanego ręką: Yako Yan...
rwał gi sza włosi 1405 Kai nr 131, sim. 1405
HubeZb 118, 1407 Kai nr 202, Rozm 647, etc.:
Jacom ya ne phatal Virzbanthi za yego gardło 1410
Kai nr 314, sim. 1422 ib. nr 980, 1424 KsMaz II
nr 369; Jako Stanisław... ne targał ye za roko 1415
Kościan nr 534, sim. 1416 ib. nr 590; Thedi
kmyeczya onego za schyyą (per collum suum)...
wroczicz bandzye vynovat Sul 91; Poymy dzeczyo
za roko (tolle puerum et tene manum illius) BZ
Gen 21, 18; Vchopyw gy Saul za klyn plascza
gego (apprehendit summitatem pallii eius) BZ I Reg
15, 27; Vfacy io (sc. rybę) za skrzele (apprehende
branchiam eius) BZ Tob 6, 4; Iesus vzyavschy
drzeuo za konyecz (unum finem ligni capiens), a za
drugy konyecz (finem alterum tenens) parobek Rozm
128; Zvyazczye y (leg. ji, sc. Krystusa) barzo
tvardo za schyye, za rącze, za ramyona, v poły
czyala y za nogy ib. 616, sim. ib. 654. 820;
Dopyro y (leg. ji 'go’) vchvaczyly za yego svyąthe
yloschy ib. 711, sim. De morte w. 185, Rozm 731;
A ono ty ystne dzyatky szyepaly sve maczyory za
odzyenye Rozm 753; Za barky y (leg. ji 'go’)
czyągnąly yysprz tako vszylnye ib. 817; ~ Prziwyozaly Achiora ku drzewu za roce y za nodze
(ligaverunt... manibus et pedibus) BZ Judith 6, 9;
Wyesyly <dzieci) za głowi (suspendebant... a ceryicibus) BZ I Mach 1, 64; Na thym drzewye
grzeschne zwyeschano, y<e)dny za nogy, a drugye
za wargy XV ex. Zab 536.

30

ZA

3.
wyraża stosunki czasowe, wskazując: a. okres
czasu, w którym czynność się odbywa 'przez,
w przeciągu, per, in aliąuo tempore’: Taco tih
crolew <syn boży żądnie tam)o chacal (/eg. czakał),
ize za trinadesce dny ot narodena gih [...] Kśw cv 5
41; Jaco Sandziwoig trzimal Zawori... za trzi lata
1397 Pozn nr 324, sim. 1403 Pyzdr nr 205, Dział
26; Radowali iesmi se za dny (laetati sumus pro
diebus, Puł: w dnyoch), gimisz ies nas vsmerzil
FI 89, 17; Jaco... Cuczini... yest prava oczczisna 10
i podług szemskego prava yo za trzi lata widzirszeli
1406 Kościan nr 312; Ysze myo mely wyczlicz
oth kaszdego czloweka za trzy latha o to kupy o,
*sczosm v nich kupyl 1412 Pozn nr 870; Jacom
ya myal szedzecz v Micolaye ('Mikołaja’) za pancz 15
lath 1430 TymProc 314; Paldibi kto... za trzi lyatha
(ad tres annos) mylczal, na wyeky ma mylczecz
Sul 88; Spuszczo deszcz leyoczi na zemyo za
cztyrdzeszczy dny a za cztyrdzeszczy noczi (quadraginta diebus et ąuadraginta noctibus) BZ Gen 20
7, 4, sim. ib. Jos 3, 1. I Reg 30, 12; On gest
oczyecz Moabskich za dluge dny (usque in praesentem diem) BZ Gen 19, 37, sim. ib. 19, 38. 21,
34; Gysz to pełnyly przykazanye za cztyrdzeszczy
dny (transierunt quadraginta dies) ib. 50, 3, sim. 25
ib. Deut 2, 7. Jud 10, 2, etc.; Ani syo pochili na
prawo strono ani na lewo, aby za dlvgy czasz
(longo tempore) królował on sam y synowye gego
nad Israhelem BZ Deut 17, 20, sim. ib. 22, 7,
etc.; Za czali rok yyeszol soocz (uno anno laetetur) 30
swo (leg. z swą) zono ib. 24, 5; Za ktori dlugy
czas (usque ad quod tempus) droga twa bodze?
BZ Neh 2, 6, sim. OrtMac 108, OrtOssol 80, 4;
Tho sza wazane czaszy za wszythky nyedzyelye
(omnes dies dominici, OrtOssol 69, 2: wszytky 35
nyedzele) y pyathky OrtMac 92, sim. Dział 9. 61;
Gdy jesz krolya angyelskyego w szwogym zywoczye za dzyewyancz myeszyaczy noszyla Naw 53;
Które (sc. fikowe drzewo)... nye rodzylo ovoczv
za trzy latha Rozm 374; Ya ym novy (sc. kościoł) 40
za trzy dny (per triduum Marc 14, 58) vstavyą ib.
717; ~ b. przeciąg trwania czynności: "na, in
(aliąuod tempus/ : Nynye iako na małe a za oka
mgnyenyee (ad momentum) vczinyona gest mod
litwa nasza BZ I Esdr 9, 8; Byskvpy y kxyaza 45
żydowska przykazały <post> za trzy dny (triduanum... ieiunium) Rozm 29, sim. ib.; ~ c. okres
czasu poprzedzający, po którego upływie czynność
się odbywa "po upływie, post (aliąuod tempus)':
Jaco Potrasz Iandrzeya ne wranczil do pana san- 50
toczskego w pancz grziwen, ale za dve nedzeli na
postauene 1408 Kościan nr 376, sim. 1412 ib. nr
473, OrtMac 96. 122, OrtOssol 72, 1. 89, 2. 3;
Rok za trzy nyedzelye (terminus trium septimanarum) gym ma bicz... daan Sul 8; Thedi yemu rok 55

ZA
naprzód za schescz nyedzyel (ad sex septimanas)...
ma bicz dan Sul 87, sim. Dział 67; Po malem
czasu, iako za poi godzini (sustinuit quasi dimidiam
fere horam), seszlo byelmo z gego oczu BZ Tob
11, 14; Nye przydzely przed prawo za nocz y zą
dzyen (ultra mediam noctem) OrtOssol 32, 1, sim.
OrtMac 31; Tako aby ortel tego w gayony sand
przynyoszl za trzy dwye nyedzely OrtOssol 103, 2,
sim. OrtMac 140; Gdy taka pany bądze wdowa...,
ma myecz dawnoscz za szescz lath (infra sex annos,
Sul 36: przes szescz lyaath) Dział 25, sim. Sul 12,
Dział 46; ~ d. umiejscowienie w czasie w sto
sunku do pewnego momentu poprzedzającego: Ale
ya thesch mlodzyenyecz we szyrzoda wthora za
Popyelecz przed obyadem pyszma dokonał 1464
Wisł nr 783; ~ e. okres czasu stanowiący pod
stawę płatności: Aby... pyenyądzi szwych poszyczayącz, nye wyączey za (Dział 38: na) kaszdy
thydzen (pro qualibet septimana) wszącz myely,
nyszly tylko geną qwartą Sul 47, sim. ib. 15. 16.
50. 108, Dział 41; ~ i. w połączeniu z liczeb
nikiem porządkowym, po raz który dokonuje się
czynność: Acz... w lesye drwa kv swemv poszythkv rąbał, ten, czyg lyas gest, za pyrwe (primo,
Sul 59: pyrwey) ma wzącz syekyrą, za wtóre
(secundo, Sul 59: wthore) syekyrą, plascz y suknya,
za trzecze (tertio, Sul 59: trzecze) woły abo konye
ma wzącz Dział 58; Tedy ten, czyg gest lyas, za
pyrwy raz ma wzącz gednego wieprza, a za wtóry
dw (leg. dwu) wieprzy, a za trzeczy wszystky
swynye ib. 59.
4.
wskazuje przedmiot (treść) różnych czynno
ści: O deus, si seruus aliquis pro mercede, sa
slusbo, vnius anni conqueritur Gn gl. lOOa; Za
to prosicz cze bodze (pro hac orabit ad te) w czas
potrzebyzni FI 31, 7, sim. Puł, sim. Naw 36,
Rozm 498. 560; Mislicz bodo za moy grzech
(pro peccato meo) FI 37, 19, sim. Puł; V wody
szo poczina czescz... Tu szo wocz starsy
posznayo, przytem szo k stołu szadzayo. Za tho
szo ma kasdy wszocz Słota w. 61; Mnodzy za
to niczsz ne dbayo, ysz gym o czczy powedayo
ib. w. 63; Wsz<y)thczy prószyli boga za tho,
aby gym bog pomogl na tho Aleksy w. 227, sim.
1412 Pozn nr 681, Słota w. 113, BZ I Reg 20,
28, etc.; Prziznawayo syo..., zesz<m> wszedł
w zemyo, za nyosz to gest przisyogl (pro qua
iuravit) otczom nasim, abi yo dal nam BZ Deut
26, 3, sim. ib. 31, 20. 34, 4; Prosy oczcza gey
za nyo (pete... eam) a dacz io tobye za zono BZ
Tob 6, 13; Psalm Dawydow za liszycze, to iest
o czerekwyach (pro torcularibus, id est ecclesiis)
Puł 8 arg., sim. ib. 7 arg. 9 arg.; Ps<alm>
Dauid<ow> za wznyeszyenye albo przyęcze ranę,
to iest za boże zmartwychwstanye (pro assump-

tione..., id est pro resurrectione) Puł 21 arg.,
sim. ib. 6 arg. 11 arg., etc.’, Pytayczye yego,
nyechacz sam za szye (de se Jo 9, 21) movy
Rozm 422; Yzeby ony (sc. rzymszczy cesarze)
boyovaly za myr ib. 455, sim. ib.', Krolevye
svyeczczy mayv slugy, którzy za nye byyą szye
ib. 780; ~ w różnych sytuacjach prawnosądowych: Czso mi ranczil Andrzey za penadze, tich
mi ne zaplaczil 1387 Pozn nr 14, sim. 1389 ib.
nr 54, 1391 ib. nr 262, etc.’, Jacosm ne ślubował
Jacuboui za skoda 1387 ib. nr 24, sim. ib. nr
33, 1393 ib. nr 170, etc.’, Ysze Sandziwoy ne
ślubował Andrzegewy ot swich ludzy sza mir
1399 RtGn nr 54; Jaco Potencia ronczila Jandrzichowy... za wiczlene dzedziny 1400 Kościan nr
147, sim. 1409 ib. nr 409, 1424 ib. nr 1038,
etc.’, Isze Nemerza a Mirosek ne ranczil za Prandota, ysz ne mai przisancz za graniczo 1402 Pozn
nr 713, sim. 1404 Pyzdr nr 288; Iacom ia Bogusza
ne przeproszil dwema corczem<a> rszi za spasz
1403 KsMaz I nr 310, sim. 1406 TPaw IV nr
2657, 1448 ZapWarsz nr 846; *Iacosim ne ranczil
nysacz, yedno za odzene 1405 Pozn nr 756; Jaco
Przibislaw ne brał ginego lista i rocoym za sto
grziwen przes trzi 1410 Kościan nr 429, sim.
1417 ib. nr 636, 1427 Kai nr 959, 1427 ZapWarsz
nr 2750; Yaco Maczey... doszycz vczinil Pyotraszewy... za poszag yego szyostri 1420 Pyzdr
nr 662, sim. 1400 Pozn nr 432, 1440 AGZ XII
77, etc.’, Wstawil-li Schadokerski rankoymye za
ten zakład? 1420 TPaw VII nr 1817; Jacosmy na
tym schedzeli y gednaliszmy za wyano hy za
bidlo y o wschitky rzeczy dwadzescza grziwen
1427 Pozn nr 1264, sim. 1401 Kai nr 19; Jako
mnye Pyotr s poluwloczka za zemske prawo dosicz
nye vczinil 1427 ZapWarsz nr 2700; Szacz-em
ranczil, s tegom gy wyprawyl 1429 Pyzdr nr
1030, sim. 1432 Pozn nr 1536; Onoszym... est
iustificatus, prout pro recessionalibus al. za po
kłon... inculpatus fuit 1436 AGZ XII 6; Ysz nye
mogl pyrwey przydcz za (OrtMac 120: o) szwe
gymyenye odpowyedacz (ad defendendum bona
sua) OrtOssol 88, 2, sim. ib. 84, 1, OrtMac 113.
120; O ta (sc. kopę jarą) skazvgemy yako za
woz syana Dział 41; Quia Pacossius sibi (sc.
Nicolao) satisfecit pro tutela al. za opyeką bonorum suorum 1462 AGZ XI 470, sim. 1484 AGZ
XVI 188; Prout te idem Stanczel... pro duabus
subducturis al. za dwoye futro krolykowe iudicialiter condemnavit 1465 AGZ XV 438; ~
przedmiotem działania prawnego ludzie: Jaco temy rankoyemstw (leg. rękojemstwu) minola trzi
lata, czso za Swanthoslaua ranczono 1386 HubeZb
61, sim. 1391 Pozn nr 94. 245, 1393 Kościan
nr 52, etc.’, Esze Jan Woczechowi... za Yandrzeya
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ne zaplaczil racoyemstwa 1398 HubeSąd 211,
sim. 1418 Kai nr 580, 1423 Kościan nr 988,
etc.’, Iszem ne slubil łanowi za Petrka postawicz
gy kv prawu 1398 Kościan nr 38, sim. 1471
GórsPiech 210; Jaco Szidowka bil rocoymo za
swa zinowota (leg. synowięta), za Yodrzichowi
dzeczi 1404 Kościan nr 215; Jakom ya o tho do
Rochny ne sedl, esz ne chczala za my a zemskyego
prawa obranczicz 1425 ZapWarsz nr 131, sim.
1423 AKPr VIIIa 47, etc.', Jako mi Yan... prawa
ne dal, kedi s Potrassem rok otkladal, ale ye
Pyotrasz zan dal y za szą 1428 Kościan nr 1338;
Za thego (pro ipso) żałoba główna nye ma bicz
czyny ona Sul 13; Slyybuiocz za swo bracyo (pro
fratribus suis) BZ Neh 10, 29, sim. 1498 AGZ XV
358; ~ Gdy przynyesly dzyeczya Jesusa rodzyczy yego, aby vczynyly podług szvyczayv
zakony zan (ut facerent... pro eo Luc 2, 27)
EwZam 294.
5. wskazuje adresata działań prawnych:
a. (wziąć) za laskę *odwołać się do sędziego co
do sądzonej przezeń uprzednio sprawy, ad iudicem
qui causam cognovit appellare’: Quod dicta do
mina recipere noluit po vesczi sza łaszka 1396
Leksz I nr 2263; Pro eo receperunt ad corulum
vlg. za laską 1397 BiblWarsz 1860 III 84; Extunc
Cristinus voluit recipere za lasko et ipse noluit
1404 ib. 82; Ego paratus sum vlg. wzocz po
westhczi, quod nunąuam ego te citavi... et statim
recepit per corulum vlg. za lasko po westhczy
1415 KsMaz I nr 2436; Quia dum se Scrzesko
pro corulo ad iudicium recepit vlg. za lasko contra
*Dobbonem 1419 TPaw IV nr 3375; Quod eciam
capio ad stateram al. za lyaską 1434 AGZ XI 83;
Ego recipio super corulum al. za laską ad te,
domine subjudex 1434 BiblWarsz 1860 III 76;
Receperunt se ad librum pro corulo al. za laszką
1440 AGZ XII 79; Paratus sum tecum ad librum
per corulum al. za laska, quia tu te michi inscripsisti 1468 AGZ XVI 52, sim. 1443 AGZ XI 216,
1475 AGZ XIX 276, etc.’, ~ b. dać, podać,
wydać za rękę 'przekazać (dłużnika) w ręce wie
rzyciela, (debitorem) creditori praedem dare
Bandzely goscz gosczyowy... za rąnką wydań
o dług OrtOssol 69, 4, sim. ib. 18, 2. 69, 3.
82, 1, OrtMac 92. 110; Podadzaly mv go s prawa
za raką (per manum) OrtOssol 82, 2, sim. OrtMac
111; Gdy badą (sc. winni o dług) przeparczy
sądownye, mayą bycz dany za rąką (ad manus,
Sul 22: w rancze) Dział 8, sim. ib.
6. wskazuje kogoś lub coś, dla czyjego dobra
podejmowane są działania: O swyathy Voczyesze..., prósz sza nasz (Bogur D: za namy) gospodna
Bogur CE, sim. BZ Gen 20, 7. II Par 34, 21,
etc.’, Jakom ya przedal swey zony sukno y obroczyl
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za gey dusz0 1410 TPaw IV nr 1943, sim. 1402
Pozn nr 808; Proszilczem za wasz miłego pana
boga, by wam raczil bicz miloszcziw ca 1420 R
XXIV 81, sim. 1428 PF V 15, BZ Lev 5, 10,
etc.; W proszbye za Ysmahela (super Ismael) ge 5
stem czyo vsliszal BZ Gen 17, 20, sim. ib. IV
Reg 19, 20; Oroduyczye za myo (pro me) przed
Ephronem BZ Gen 23, 8; Roce gego boyowacz
bodzeta zan (sc. lud, pro eo) BZ Deut 33, 7, sim.
ib. Jos 23, 10. Jud 11, 9. D Par 26, 13. 32, 8; 10
Vczin modłytwo za zbitki (pro reliąuiis) BZ IV
Reg 19, 4, sim. 1435 GIKazB II 55, MW 18a,
etc.; Ofyerowaly społu bikow syedm... za krolewstwo a za swyocz, a za ludowo pokolenye (pro
regno, pro sanctuario, pro Iuda) BZ II Par 29, 21, 15
sim. Naw 55, Rozm 201. 578; Acz nyoso... wszitko
złoto y srzebro..., gesz gest dano za zdrowye tego
lyvda (pro ipsa gente) BZ II Esdr 8, 15; Gdy
mystrze czynyą zalomsse za dvsshe 1491 RKJŁ
VII 58, sim. OrtMac 68, OrtOssol 54, 4, 1484 20
Reg 720, SkargaPłoc w. 66; Bom gotow za czye
ydz v yaczstvo Rozm 581, sim. ib. 606; ~
(podmiotem Chrystus): Iszecz gest on (sc. Kryst)
sza nasz g<rz)eszne moko cirpal byl Gn 177b,
sim. Bogur B —F, Rozm 542, etc.; Then <yest> 25
zaprawda <kyelych krwe mogey)..., yensze za
uasz y sza wy<e)le ych (pro vobis et pro multis)
roszlal na othkupyenye grzechów 1413—4 Msza I
s. 261, sim. III. IV. VI—VIII. XIV, sim. Bogur
B—F, etc.; Yze Xps za nas szmyertny sen przyol 30
Pul 3 arg., sim. ib. 15 arg. 50 arg. 87 arg.,
SkargaPłoc w. 78; Polozylesz szye na drzewye za
my a ... grzeschnycza Naw 165; Prosszyl (sc. Chrys
tus) oczczą za grzeszny wyek, by ludzom nyebo
othworzyl XV ex. R XIX 89; Yze myły Iesus myal 35
vmrzecz za wschytek lyvd (pro gente Jo 11, 51)
Rozm 441, sim. ib. 530, etc.; Vczynyl szye za
nye (pro eis) czlovyekyem ib. 530.
7.
wskazuje funkcję, charakter, rolę, cechę
rzeczywistą lub przypisywaną komuś a. czemuś 40
\jako, w charakterze, loco alicuius (rei)9: Tako
isczy Rymane szocz gy (sc. Oktawijana) ony
sza boga biły mely Gn 5a, sim. Gloger, De
morte w. 424, Rozm 728; Tocz ga vam sza
sznamo dago, ysze vy nadzecze f gaslach leszocz 45
*dzeczothko młode Gn 176b, sim. 1415 Kai nr
483, Sul 12. 57, etc.; Gymyano yemv yest za
prawoto (reputatum est ei in iustitiam) FI 105,
31, sim. Pul, sim. XV med. R XXV 152, etc.;
Czosz gest... syn czloweczy, ysz gy za neczso 50
ymasz (reputas eum) FI 143, 4, sim. Pul; Yako
Jagneska Szophcze... vidala sedlisko... sza geg
wiprawo 1406 Kai nr 161, sim. 1401 ib. nr 36,
1406 Pyzdr nr 283, etc.; Macz Bodzancina dala
yo (pro ye, sc. Przetoczno) swey dzewcze za 55 I
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czanscz 1406 Pozn nr 605, sim. 1408 Kai nr
293, etc.; Tego (sc. kopca) mu wsitka pyancz
bracze ne widala y ne prziszwolyla za wekugisty
copecz 1413 Kościan nr 498; Isti tres lapides
debent teneri pro scopulo al. za znak granyczny
(1419) 1504 DokMp I 427; Gest mnogy vbogy
pan, czszo bodze kszoszotom znan y za dobrego
wezwań Słota w. 49, sim. 1474 Zab 540, Rozm
27; Mathko bosza,... przymi gy za sługo swego!
Słota w. 106, sim. BZ Ex 6, 7. Deut 29, 13,
etc.; Yako... Voczech... wszal za dzal trzy slądy
za oczczysszną y za maczerzyssną 1424 Pozn
nr 1183, sim. Sul 68. 78, Dział 38; Kędy pan
Micolay graniczył..., tedy nye przyąl copcza
nad Zelechwya za wangelny copecz 1425 Ko
ścian nr 1122; lako mne Indrzich obeczał za
moyo strawo kon dacz 1425 KsMaz II nr 1240,
sim. 1431 ZapWarsz nr 362, etc.; Jakom ia ne
winouath Pyechnye za viprawą y macerzystego
za panczdzesanth cop 1427 ZapWarsz nr 38;
Ysze pany posnanska poszadzila my a sza zadza
(leg. sędzią) Janowy o raną 1430 Pozn nr 1377,
sim. 1420 Kościan nr 809, etc.; Ipsum in dictis
IX marcis iudex cum subiudice condempnaverunt
al. skasaly za siskane 1438 AGZ XI 138, sim.
1439 AGZ XII 67, etc.; Pyrzwe lozisko za
graniczę (pro graniciebus) ma bycz ymyano
Sul 7, sim. ib. 21, Dział 1; Then tesz rok... za
rok zawythy (pro termino peremptorio) gemv kv
sządv szą postawycz wykładamy Sul 72; Poziczacz... ma wzyancz za schkodąn tako wyele,
ilko gisczisni Sul 102, sim. Dział 39; Czy czischi
za opłatą mayą od boga, esze possyądą zyemyą
troyaką XV med. R XXII 237, sim. BZ Tob 4,
1, Rozm 182; Duchna obligata est solvere tres
sexagenas... d<i)worcii al. sza rospusth 1453
AGZ XIV 368, sim. 1496 AGZ XV 334; Promitto
al. slubuya yą sobye myecz sa szoną 1455 MMAe
XVI nr 522; Tamo gy (sc. Isaaka) obyetuy za
obyeto (in holocaustum) na gedney górze BZ
Gen 22, 2, sim. ib. Jud 11, 31; Dzewko mo
dałem temv to za małżonko (filiam meam dedi
huic uxorem) BZ Deut 22, 16; Bodze yo myecz
za małżonko (habebit eam uxorem) ib. 22, 19,
sim. ib. 22, 29; Iestly bodzesz myeskacz, za
grzech tobye postawyono bodze (reputabitur tibi
in peccatum) ib. 23, 21, sim. ib. 24, 13, etc.;
Nye billiby za znamyo ten to powrózek czyrwony
(si... signum fuerit) BZ Jos 2, 18; Gdisz syo sam
za małego polyczal (cum parvulus esses in oculis
tuis), vczinyon gesz głowo nad wszemy pokolenyamy israhelskimy BZ I Reg 15, 17, sim. ib.
Tob 5, 25; Ten bodze mnye za sina a ia gemv
bodo za oczcza (ipse erit mihi in filium et ego
illi in patrem) BZ I Par 22, 10; Wydzily syo
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tobye, krolyv, za podobne (videtur bonum), day
my lysti BZ Neh 2, 7; Masz io sobye poiocz za
małżonko (accipere coniugem) BZ Tob 6, 12,
sim. Rozm 33; Prosy oczcza gey za nyo, a dacz
io tobye za zono (dabit tibi eam in uxorem) BZ
Tob 6, 13; Czo-ony-koly wysznayą, to ma... stacz
mocznye za prawdzywye szesznanye OrtOssol
43, 4, sim. OrtMac 50; To nye ma bycz lyczono
w dzal amy (pro any) za nyewyeszczkye rzeczy
OrtOssol 46, 2, sim. OrtMac 55; Thy (sc. sine
rany) dzyerszą za czyąszkye rany (monomochaliter
servantur) OrtOssol 57, 3, sim. ib. 39, 2. 72, 3,
OrtMac 43. 72. 97, OrtRp 34, 3. 47, 2; Mozemly
tho szyemszkye prawo wyerzycz (pro wyrzecz)
za nyemyeczszkye prawo? OrtOssol 81, 4, sim.
ib. 32, 4, etc.; <N>ye ma bycz za dzyw (non
debet... mirum iudicari, Sul 6: nye ma... dzywne
mnymano bicz) Dział 6; <D)rzewo iableczne...
kto porąby, czyge gest, za szkodą (damnum)
wyardvnk ib. 44; Katherina... subiudicem Halicensem sibi recepit in tutorem al. vszyąla ge (pro
go) sobye za opyekaldnyka 1474 AGZ XII 362;
Rzecznik... naprzeczywko negtoremu Johannem,
za szaka se berzoczego..., dicit 1474 Zab 540;
O mili Jesu Criste, ktori błogosławiony pannye...
swiantego Joachima y swiątą Anna... za rodzice
raczil wibracz MW 46b, sim. ib. 59b. 89a; Raczy
my dacz mądroszczy szwyeczkye, kthore szą przed
thobą za glvposzcz XV ex. Kałużn 290; Wschakosch tego za pevnoscz (pro vero) nye povyedaya
Rozm 69, sim. ib. 173; Czosz lycze (pro lyczą)
za poi roka (pro dimidio anno) ib. 187; Ysch to
myescze... yesth ve czczy y za svyątoscz (venerabilis et sanctus haberi) poganstw (leg. pogań
stwu) ib. 440; Yakoby za vyczyazstwo sobye
mynyącz ib. 668; ~ nizacz, za nic(se) (nie)
(i)mieć, liczyć, ważyć, nie (i)mieć nizacz 'lekce
ważyć, nie mieć szacunku, nie liczyć się z kimś,
parvipendere, nihil i f a c e r e Strosze w noczi,
gichsze nyzacz ne ymaio (pro nihilo habentur,
Pub. nyzacz ymayo) FI 89, 5; Za nyczse gymyely
so (pro nihilo habuerunt, Pub za nycz myely)
szemo szodno FI 105, 24; Parvipendens, ne
ymayoncz nyzacz, persecucionem... Iudeorum
1430— 40 GIKazB II 26, sim. XV med. R XXII
236, Tęcz w. 9, De morte w. 9; Vbogyego du
cha... gest ten..., gen syo nyzacz nye waszi any
lyczi XV med. R XXII 235; Nam quia semetipsam... nichil esse credidit, za nyczsz nye vaszyla,
quod verecundaretur foris 1456 ZabUPozn 114;
Wszythky szobye za nycz vasza De morte w.
400; Vnde nec reputamus eum a przetosch nye
myelissmi go nyzacz (quasi absconditus vultus
eius et despectus, unde nec reputavimus eum Is
53, 3) ca 1470 MamLub 201.

8. wskazuje przybliżone podobieństwo pew
nego stanu do innego '(tak) jakby, tamąuam:
za martwe 'jakby martwy, półżywy, ąuasi mortuus, s e m i v iv u s Ipsa in carcerem semimortua,
za marthwe, usque in crastinum inclusa est Gn
gl. 74b, sim. ib. 167a; Od tego tako omdlał,
yze owscheya za marthwe (quasi mortuus) lyezal
Rozm 109; Vranyly gy (.sr. zbójcę człowieka)
nasylnye y poschly precz, ostavywschy (leg.
ostawiwszy ji) za marthwe (semivivo relicto Luc
10, 30, GIDom 78: za *marthwu) ib. 332, sim.
XV p. post. JA XII 144; Omdlała (sc. Maryja)
nasylno y lyezala barzo długo za marthve (semiviva), nye ruschayączy szye Rozm 695; Padła
omdlavschy za marthve ib. 698, sim. ib. 711;
Padł (sc. św. Jan) przed nogy dzyevycze Maryey
yakoby za marthwe ib. 134.
9. wskazuje wartość czegoś: Jaco ten scot, czso
gy ranczil Prandotha Maczeyewy, ten stal za szecz
grziwen 1387 Pozn nr 22, sim. 1389 ib. nr 54,
etc.; Jaco Pavel ne pobrał Potrkoui sza duadzescza
grziuen 1387 ib. nr 26, sim. 1388 ib. nr 43; Jaco
Janek slubil Beyatcze dacz rucha sza dzesancz
grziwen 1389 ib. nr 58, sim. 1391 ib. nr 91, 1407
Kai nr 186, etc.; Cszo Potrasz pobrał rzeczi memu
<mężu>, tich bilo sza cztirzi grziwni 1389 Pozn
nr 75, sim. 1388 ib. nr 228, 1391 ib. nr 93, etc.;
Jaco od Woczechowego ogna sgorzalo Dobrogostowi za dwadzeiscze griwen 1397 ib. nr 320;
Jacom ne otpusczil Micolaiewi meczą, czom go
posziczil iego szinu, za trzi grosze ib. nr 342, sim.
1423 Kościan nr 1015, 1424 ib. nr 1050, etc.;
lako Przibislaw kaszal mego szita smloczicz sza
cztirzy grzyvny 1398 Kościan nr 100; Na tey (sc.
roli) przibudova<ł> tako vele, jako za trzy grzywny
ib. nr 105; Ani mu vczinil scodi sza dzeszocz
grziwen 1401 Kai nr 233, sim. 1388 Pozn nr 41,
1393 ib. nr 140, etc.; Yze Jan... ne wszol Butcze
bydłem y gotowimy penandzmy za dwadzeszcza
grziwen 1414 Pozn nr 857; Jacom ne srzadzyl
ymeną... za polszodma stą grziwen groschy 1427
ib. nr 1268; Jakom wydal za pyąncz grzywen
groschy schukna opatom 1432 Kościan nr 1447,
sim. 1434 Pozn nr 1571; Tho, zacz stała cząnza,
schkodą w ney czyrpyanczemv... zaplaczi (valorem
pignoris damnum passo... persolvat) Sul 7, sim.
BZ Gen 23, 15. I Par 21, 24, etc.; Francyszek
wnukephi swogą... s gymyenym stoyączym za
(Dział 26: yaco) sto grzywen (cum bonis centum
marcas valentibus)... wszyąl na swą pyeczą Sul
37; Omne bonum sine eo pro nichilo reputatur za
nycz nye stogy XV med. SKJ V 262; Bo v nasz
gesth moneta, czo gych gydze osszmynascze za
praszky grosz (pro uno grosso) OrtOssol 76, 1,
sim. ib. 70, 1, OrtMac 93. 102; Vstawiamy, aby...

Słownik staropolski XI

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

33

5

34

ZA

kyelych za pokory grzywny (pro marca cum dimidia) do czyrekwie... sprawyono Dział 29, sim.
Sul 40; Nye sthogycze wsythczy za gyeden palecz
gyego Tęcz w. 17, sim. De morte w. 261. 402;
Hoc banitum iudicium al. yyelkye vyecze sthoy za 5
troye 1485 KsNWarsz nr 1020; Ony yemv podały
pyenyącz, który za dzyeszyącz pyenyedzy małych
(pro decem nummis) myenyly Rozm 456.
10.
wskazuje element zastępowany innym: Za
to (pro eo), by mo mylowaly, wwloczyły so mne 10
FI 108, 3, sim. Pub, Issze pany Anna... onesszaczyla (pro ne osszadzyla) kmeczy... na grzywnę
płatu sza wszithky poplathky, sza woyenne y ssza
poradlne 1420 Kai nr 748; Bog... day tobye
radoscz... za to tezknoscz (pro taedio), *iozesz 15
to drzewyey cyrpyala BZ Tob 7, 20; ~ wska
zuje osobę zastępowaną w akcji (przeważnie po
ręczenia i płatności) przez kogoś innego: Isze
(leg. iż sie) Przibislaf podał scodi placzicz Szidom
za Falkana a sa gego szonan przeczif Potrkoui 20
1393 Kościan nr 59, sim. 1389 Pozn nr 234; Za
oczcze twoie (pro patribus tuis) narodzili so se
tobe sino we FI 44, 18, sim. Pub, Pan oplaczy za
mo (pro me) FI 137, 9, sim. Puł, MW 137 b;
Ysze Potrek... saplacil... secz scot sza Boguchna 25
y za yey mosza... długu 1401 Pozn nr 492, sim.
1396 ib. nr 213, 1402 ib. nr 536, etc.', Iaco mo
Sczedrzik wranczil we dwa eona wosz za odzene
panske sza gego so<s)tro 1402 ib. nr 546; Yaco
saplaczil czternacze scoth... sza Yana... ran- 30
coyemstwa 1406 ib. nr 828, sim. 1407 Kai nr
192; Cz<o>sm *Pribislaoui placzil za lanca pyenandze 1407 Kościan nr 331, sim. 1413 ib. nr
495, 1424 Pozn nr 1163, OrtMac 93, OrtOssol
70, 2; Jakoszm bil rankomą za pana poznanszkego 35
panom bitinskim 1412 Pozn nr 844; Jako Pyotr
ne zaranczil Sliwenskego przecziw Vacze za *swo
braczą, ale sam za szo 1418 Kościan nr 676,
sim. 1418 Pozn nr 948. 955, Sul 3; Jaco ten rok,
czsso gy za mą Nikel odcladal, wtenczass byłem 40
nyemoczen 1428 Kościan nr 1357; Pan gego zany
(sc. za parobka, pro ipso) ma doszycz vczynycz
Sul 50, sim. ib. 15, Dział 19. 42; Vstawyamy,
aby nygeden rakoymya konya... zastawyl za thego, za ktorego (pro illo, pro quo) rączyl w sządze 45
Sul 66, sim. Dział 51. 52; Nye bodo zabyczi
otczowye za syni (pro filiis) ani synowye za otcze
(pro patribus) BZ Deut 24, 16, sim. ib. IV Reg
14, 6; Krolyowal Ezechias, sin gego, zayn (pro
eo) BZ II Par 28, 27, sim. ib. 32, 33. 33, 20; 50
Bog gich boiowal za nye (pro eis) BZ Judith 5,
16; Czokolvyek Zydoyye zalovaly, to odpoyyedzyal (sc. Jesus) za swa matką Rozm 147; Za
szye y za Pyotra nye chczyal (sc. Jesus) odmoyycz, aby czla nye dal ib. 791, sim. ib. 372; 55
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~ wskazuje przedmioty wymiany, kupna, odszko
dowania, zapłaty (za pracę) itp.: Jaco yest moy
pan ne uinouat Sulcoui trzinaczcze grziwen za
Czepuri 1386 Pozn nr 4, sim. 1406 ib. nr 826,
1421 ib. nr 1090, etc.', Iacom dal Abramovi
srzebecz za dwa vozniki 1398 ib. nr 390, sim.
1420 ib. nr 996, 1425 Kai nr 917; Ne prósz sza
*slusbo ymena Dek III 1. 3. 21, sim. 1406 Pozn
nr 582, 1428 ib. nr 1497, ca 1470 MamLub 13;
Yaco Micolag ne wszol Kathusy yeg polovicze
soltistwa ani ge szaprzedal, ani sza ne penodzi
brał 1401 Kai nr 21, sim. 1408 Pozn nr 640,
etc.’, Jaco Staszek kigem ne bith ot paney ani ot
panicza brał pyenandzi za ti rani 1408 Kościan
nr 365, sim. Sul 41, OrtMac 125, OrtOssol 91,
2, Dział 31; Dano yest zemo za [r]zemo prawim
tarkem (leg. targiem) 1412 Pyzdr nr 342, sim.
1482 RKJŁ VII 60; Jaco Janusz nye stąpił na
targ ginich cupczow Janovich na poldzeuanti
grziwni za rolą y za szitho 1414 Kai nr 470;
Tedy ne bilo tho w kupy, abi mąl dacz Stary
Gród za Girką 1416 Kościan nr 610, sim. 1442
Pozn nr 1606, 1443 ib. nr 1608; Jaco tacząscz...,
czsso Femka rzecla, aby Bernarthowy dana za
slvsbą, ta mv za slvsbą nye dana 1421 Kościan
nr 861, sim. 1428 Kai nr 723, BZ Num 18, 31;
Yako Szandzywoy... slubil dacz za budowane
dwadzescza grziwen grossy 1424 Pozn nr 1190,
sim. Rozm 391; Yako pan Jacussz nye brał nyczs
wyanczey na kmyeczech..., yedno czinsze a za
robotą 1427 Kai nr 717; Ize Maczek... nye wząl
konya... panye Katharzini..., ale gy Wanczincz
(leg. Więceńc)... dal gemv za dług 1427 Kościan
nr 1187, sim. OrtMac 91. 92, OrtOssol 47, 4,
etc.\ Obyszrzano gest..., aby za kaszdą żałobą
(post... ąuaestionem)... nye wyączey nysly geno
pamyąthne wyczągano Sul 79; Panszkye *czynszę... mogą pocz w zapłatą za tą rolą OrtOssol
46, 1, sim. ib. 12, 3. 78, 3, etc.', Aby mv
zostawyly ty lyszky sz kupkyem sza ten to korczak
(pro cipho) ib. 64, 3, sim. OrtMac 85; Czo wasz
pyszarz byerze... za szwą robothą albo za szluszbą
(pro labore suo), to wszythko gest gego OrtOssol
90, 1, sim. OrtMac 123, sim. Sul 42, Dział 32;
Przydze za kaszdy ortel... geden rynszky szlothy
OrtOssol 93, 4, sim. OrtMac 129; Precium pyenyądze za cupya albo przedane (vendidit eum,
sc. Ioseph agrum, et attulit pretium Act 4, 37)
ca 1470 MamLub 297; Cunrad craynyk... ponebat
pecunias pro scultecia al. za kxanszstwo 1486
AGZ XVII 227; Si... acciderit, quod aliquid
laboraret pro truncali al. za trunckgelt 1499 AcPosn II 383; Pretium sanguinis pyenyądze głów
ne za krewy wzyąte (Mat 27, 6) XV p. post.
Kałużn 273; ~ Odplaczali so mne zlim (Rozm
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771: vraczaly my zle) za dobre (mała pro bonis)
FI 34, 14, sim. Puł, Rozm 771, sim. FI i Puł
37, 21. 108, 4, etc.; Ozym (pro czym) oplaczo
panv za wszytko (pro omnibus) FI 115, 3, sim.
Puł, sim. BZ Tob 12, 2, XV ex. GIWp 70; Ten
obiczay mamy: słowa za słowa damy pro uerbis
verba solemus 1446 PamLit XXVIII 307; Za
krotko moko wyeszmyecye wyeczne wyesyele
Błaż 322, sim. XV ex. GIWp 69; Mami syą
strzecz, bichom... przecziwo ludzem slego za sle
nye wraczali XV med. R XXII 237, sim. Rozm
647. 683. 740; Strzesz mosza tego a vcyeczelycz,
bodze dusza twa za gego duszo (pro anima eius)
albo lybro szrzebra za to dasz BZ III Reg 20,
39; Czo nam pomogło... gymyenye, czoszmy sza
w nyem kochały a swe dvsze za nye dały? De
morte w. 436; Yze rzeczono: Ząb za ząb, oko
za oko (oculum pro oculo et dentem pro dente
Mat 5, 38) Rozm 269; Malkusch za yego dobrothą... dal yyelyky poły czek Iesucristovy ib. 645,
sim. ib. 646. 740; ~ wskazuje cenę przedmio
tów, nieruchomości, usług, podlegających wymia
nie: Yako-eszm ne dal Micolayovi tich szeczi,
ale ye v mne kupił za dzeszancz grziwen 1398
Pozn nr 380, sim. 1405 Kai nr 123, etc.', To mu
potem przicupil za polsodmi grziwni 1398 Pozn
nr 394; Isz Sczepan przedal... czonscz swoy<ę>...
Przemiło wy za iedennascze grziwen 1403 Kościan
nr 195, sim. 1426 Pozn nr 1221, Dział 26, etc.;
Czemv tey masczy nye przedano za trzydzyesczy
pyenyedzy (non veniit trecentis denariis Jo 12, 5)?
Rozm 443, sim. ib. 444. 514, etc.; ~ Yszecz
on (sc. Kryst) szadnego penoszka... ne malcy
gest on bil..., chos bicz on szobe gospodo szan
nagol był Gn 5b, sim. ib. 3b; Iaco Bogusław
zaplaczil wsitko Myroslawye tho, zacz v ney
vcupyl sosthą cząscz 1414 Kai nr 455; Yz Naramowicze cupyony za oczczysną Rosmanową,
ale nye za maczerzysną 1418 Pozn nr 1018;
Jakom ya nye gagyl w pospolny lyasz, alle k mey
rancze roby ono za mogye pyenandze 1446 PF
VIII 18; Gysz by szvim swynyam... za mytho
(pro pretio, Dział 59: z myta) nayąl łasz Sul 59;
Przepvsczisz yo {sc. żonę) wolnye ani gey mocz
bodzesz przedacz za pyenyodze (nec vendere
poteris pecunia) BZ Deut 21, 14; My patrzymy...
ku pyenadzom, za kthore nasz oczczecz murował
then dom OrtOssol 28, 1, sim. OrtMac 24; Wharg
(pro tharg) na za[sza]szyą wykupyenye może
dobrze szye stacz za podobne pyenadze (pro certa
pecunia), zacz tho gymyenye stogy OrtOssol 81,
3, sim. OrtMac 109; Gdy przyszasznyczy za swe
albo za pospolne pyenadze (propriis pecuniis)
poszła po prawo OrtOssol 90, 1, sim. OrtMac
123; Ale nayally gye ktho za szwe pyenyadze
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k szwey roboczye (Ex 22, 15) XV p. post. Kałużn
285; Yegosz byl Herod za pyenyvdze (pretio)
by skupem yczynyl Rozm 112.
11.
(o zawieraniu małżeństwa): id, pojd, ście
za mąż, za męża, za kogoś (o kobiecie, de femina)
'zawrzeć związek małżeński, nubere marito’: Ezh
Kathussza... szła za wtori mansz 1398 StPPP
VIII nr 7702, sim. 1413 Pozn nr 851, 1428 Kai
nr 1027, etc.; Iaco Betka kędy szła sa Sulisslawa,
tedi wnossla swego possagu sa seczy {leg. szeć)
grzywen 1407 Kai nr 255; Tey {sc. ziemie) nye
dzirszala po szcyv za mosch 1428 ZapWarsz nr
2862, sim. 1433 StPPP II nr 2467, 1434 ib. nr
2563; Tha szenczyszną poszła za drugego maszą
(alium superduxit virum) OrtOssol 28, 4, sim.
ib. 28, 1, OrtMac 24; Tegodla ysz ona szwą
dobrą wolyą za maszą tego ystego szła (maritum...
desponsavit) OrtOssol 29, 1, sim. OrtMac 26;
Pothem thą nyewyasthą poszła za masz (alium
superduxit virum) OrtOssol 64, 2, sim. ib. 29,
1. 63, 2, OrtMac 26. 82. 85; ~ dad, dajad,
dawad, oddad (się), snębid, wydad, wydawad,
zdad za mąż, za kogoś 'doprowadzać do zawarcia
przez córkę (siostrę) związku małżeńskiego, zga
dzać się na zawarcie przez córkę (siostrę) związku
małżeńskiego, filiam (sororem) in matrimonio collocare’: Jaco moy ocecz dał Hanko za mos 1397
Kościan nr 91, sim. 1417 ib. nr 636, 1422 ib.
nr 960, etc.; *Keddi widawana Swanchna za
Chphilippa 1408 Kai nr 261, sim. 1420 Pozn nr
987; Gdi yo (sc. bracia siostrę) za mosz dayali
1421 Pyzdr nr 687, sim. 1420 Kościan nr 782;
Gdi Byetha Micolay dawał za mosz 1422 Kai nr
670; Nye v nas tego *wobiczaya, bichom mlodsyo
pyrwey widaly za moz (ut... tradamus ad nuptias)
BZ Gen 29, 26, sim. 1441 ZapWarsz nr 707, Sul
76, etc.; Zona vmarlego nye odda syo za ginego
(non nubet ałteri) BZ Deut 25, 5; Abichom nye
dawały dzewek swich lyvdu zemskemv any gich
dzewek snobycz za nasze sini (ut... filias eorum
non acciperemus filiis nostris) BZ Neh 10, 30;
Yako Zuzanną... oczyecz za mąsch vydawal 1471
ZapWarsz nr 1413; Ktorasch (sc. Maryja) była
za Iozeffa oddana (desponsatam viro) Rozm 49,
sim. XV med. R XXIV 359, BZ Tob 7, 11; ~
Primo, quod soror nostra multum est subłimata
et imperatori celesti, za crola nebeskego, copulata
Gn gl. 70a; Felix sponsa, que est tali sponso
copulata sczestna gest ta devicza, chos gest sdana
sa tego oblubencza ib. 70b; ~ dawad za kogoś
ku małżeństwu: Daval ye (sc. Herod siroty swych
synów) za wsche (pro schwe 'swe’) synovce y za
sve szyestrzenycze kv malzenystw (leg. małżeń
stwu, aliis nepotibus suis eos copulans in matri
monio) Rozm 105; ~ zmawiad za mąż 'nama5*

36

ZA

wiać do zawarcia związku małżeńskiego, ad nubendum hortari : Kedim jako dzewoslamb smawal
Valermanlewe dzewką za Yądrzicha 1418 Kościan
nr 649; Jacom ya szmowczą byl..., gyedy Yadwigą zmavano za monsch za Stanisława 1457
5
Czrs s. LXXXIV.
12.
wskazuje przyczynę, powód: S taynego sircha
(strumienie gor)skich slez za grehi uilige
cr
17, s/m. Rozm 690; Ys Potrek dobił na Stasku
czthir krziwen za chasba 1387 Pozn nr 21; Alle 10
bichom *szo nauczyły svich *grzecof spouedacz
a pokutho sza ne strogicz Gn 14a, sim. ca 1420
R XXIV 79, XV med. R XXD 241, etc.; Kalsdy
prelath malbi szo on o crifdo kosczelno... fszocz,
abycz mu sza tho ssmercz podgocz Gn 178a; Ofary 15
y za grzech (pro peccato) ne szodal ies FI 39, 10,
sim. Puł, sim. FI i Puł 118, 53; Jako Przibislawa...
kazała Dzirschcowi zabicz vlodiką Polaniszkego
i za to [gi] slubili mu placzicz 1398-408 BiblWarsz
1861 ID 32, sim. 1420 Pozn nr 1051; Kmyecz... 20
za wyną (ratione poenae) cztyrzi grzywni a... za
głową (ratione homicidii) szescz grzywyen zaplaczycz bąndz przyczisznoon Sul 13, sim. ib. 41;
Thylkokrocz gemv za szromothą (pro sua verecundia) wyną... zaplaczicz ma Sul 46, sim. ib. 48. 25
49, Dział 37; Vstawyamy, aby oczczecz sza slego
syna (pro neąuam filio) a thakesz zaszą syn prze
oczcza nye czirzpyal Sul 69; Ma ge (sc. sługę albo
dziewkę) puszczycz wolno za oko (pro oculo),
które wibyl BZ Ex 21, 26; Tedi bodo prosycz za 30
zlosczi swe (pro impietatibus suis) BZ Lev 26, 41,
sim. ib. Deut 24, 16; Wina gest wsemv lvdv za
nyewyadomoscz (per ignorantiam) BZ Num 15,
26, sim. XV med. Zab 517; Nye nygenego z was,
kto bi syo za myo (vicem meam) smocyl BZ I Reg 35
22, 8; Karał za nye (pro eis) lo-ole BZ I Par 16,
21, sim. FI i Puł 104, 14; Syedzal wszitek lyvd
na vlyci domv bożego trzosocz syo za grzech (pro
peccato) BZ I Esdr 10, 9; Gdyby on... nye przyszedł..., mały on czo za to (pro eo) pokupycz? 40
OrtOssol 50, 4, sim. ib. 41, 1. 103, 1, OrtMac
46. 63. 140; Tedy on muszy za to (propterea)
czyrpyecz, czo gest prawo OrtOssol 74, 2, sim.
ib. 34, 1. 3, etc.; Gynszy starzy przyszasznyczy...
czo szą za tho (pro eo, OrtMac 107: o to) prze 45
padły? ib. 80, 1, sim. ib. 35, 1. 2. 54, 2. 100,
2, OrtMac 37. 67; Zboycze... za szwe grzechi
pyeklo kupyą XV ex. MacDod 136, sim. Rozm
168; Czemv szye Malkusch nye msczyl nad Pyotrem za sve vcho? Rozm 644, sim. ib. 769; ~ 50
za dar 'bez przyczyny, bezpodstawnie, immeńto’:
Bo za dar (gratis) scrili so mi spadnene sidła
swoiego FI 34, 8, sim. Puł; Gisz me nenawidzeli
za dar (gratis) FI 68, 5, sim. Puł, sim. Rozm 570;
Boyowaly preczywo mne darmo albo za dar (gra 55

ZA

tis) FI 119, 6, sim. Puł; ~ nie za dar: Nye
za dar była smathna duscha tvoyą Rozm 595, sim.
ib. 802; To vyczyazstvo... nye za dar szye stało
ib. 624, sim. ib. 719.
13. wskazuje sposób: Abi nygeden... zemyenyn... kostek nye gygral na pożyczki..., yano
tylko za pyenyądze gothowe (pecunia pro parata)
Sul 46, sim. Dział 37; ~ ~ za dar, za nic(s)
a. 'w darze, za darmo, gratis, gratuito’: Yakom
ia nye kupił conya v Wyancz<k)a, ale my gy
dal za dar 1426 Pyzdr nr 830; Za daresczye
vzyały, za dar dayczye (gratis accepistis, gratis
datę Mat 10, 8) Rozm 308; ~ b. 'łatwo, bez
trudu, facile, sine labore’: Za niczs (pro nihilo,
Puł: za dar) zbawoni vczinisz ie FI 55, 7; Za
niczs (pro nihilo, Puł: za nycz) snadz neprziiaczele
gich vsmerzil bich bil FI 80, 13; ~ c. 'na
próżno, bezskutecznie, frustra, in vanum’: Ale
zaprawdo w obrazę przeszedł czlowek a za dar
(frustra) se troszczę FI 38, 9, sim. Puł; Azawem
zaprawdo za dar (vane, Puł: darmo) vstawil ies
wszistki sini ludzske? FI 88, 46, sim. FI i Puł
38, 15; Za dar mye schukaczye (Jo 6, 26) Rozm
353; Za dar (sine causa Mat 15, 9) mye czczyą
ib. 355; Nadzyeye szye, yze za dar czekasch ib.
589; ~ za jedno a. 'razem, jednocześnie, simul,
unać: Tedy oni wszistczi za gedno (pariter) krzikno
BZ Jos 8, 16; ~ b. 'jednakowo, unanimiter :
Bo my szły ly za yedno (unanimiter, FI: iednako)
Puł 82, 5.
14. wskazuje cel działania: Genze cyrpal gest
za zbawyenye nasze (pro salute nostra) FI Ath
36, sim. Puł; Jaco Otha ne wszanl grziwni oth
Sandziuoya za to, bi dal yego rocoymam milczenye 1409 Kościan nr 404; Wszako gesm
tobye za Rachel (pro Rachel) ssluzyl BZ Gen
29, 25; Yze Krystus przed myastem od Zydowstwa byl obstopyon za zbawyenye wszech krzeszczyanow Puł 16 arg.; Ktorazesz szyna bożego
yydzyala na krzyzv rozbythego za nasche odkvpyenye Naw 30.
15. osobliwości co do pozycji: przyimek po
wtórzony po wyrazie określanym: Yssze Marczin
ne odmouil Yana szoltisa od rok za swego pana
za Wolwrama 1398 Pozn nr 381; Iaco Yaroslaw
ne słał do Pawia posła, iszbi ne chczal za Yana
za Wansza prziszandz 1413 Kai nr 408; Yakos<m>
ne ranczil sa Mikolaya za Rogalcza... o sto grzivyen 1414 SKJ III 197; Jako ya thobye nye
ranczyl zaplaczycz dwv lasthv szmoli za Sthanislawa sza Plaszka, za kmecza sz Mlochowa 1480
ZapWarsz nr 1500; Vlosznemv synv svemv nye
przepusczyl bog, ale za nass za vschytky (pro
nobis omnibus Rom 8, 32) podał y (leg. ji 'go’)
Rozm 644.

ZA
II. Łącząc się z instr. rzeczownika lub zaimka:
1. wyraża stosunki przestrzenne, wskazując miej
sce akcji lub punkt odniesienia dla lokalizacji
czegoś innego, znajdujące się: a. poza obrębem
lub po drugiej stronie: Yaco Jarochna... rosipala
copcze s prawem vsute a za timi kopczi vczinila
dwadzeszcza grziwen scodi Zacharzewi, poszegwszi domi y dzena 1403 RtGn nr 125, sim. 1427
Kościan nr 1297, 1428 Kai nr 1005, 1434 ib. nr
1069; In silva Dziektharnia... cum ąuibusdam
terris excultis decrescentibus penes fluvium Stradomia versus lapidem extentum al. za kamieniem
(1408) 1720 DokMp I 348, sim. (1412) 1558 ib.
376, 1429 DokMp V 318; Kędy pan Pyotrek...
vkasąl Jacubowy... rabicz rzekacz: Oto thobe tam
za droga koczeschewska, tam raby a gyndze nycz
1426 Pozn nr 1220; Czso wsczyognol moy pa
chołek dwoye kony Jandrzeyewy, tho wsczyognol,
a on gedze po mey locze za ploty ('płotami’)
1427 Pyzdr nr 856, sim. 1444 AGZ XI 230;
Jacom ya to gymyenye dzedziczne... za thimy
myedzamy y za snaki zadzyrszal trzy latha w pokoyu 1449 Czrs s. XC, sim. 1458 ZapWarsz nr
1011, 1471 ib. nr 2958, 1474 ib. nr 1379, 1477
SKJ III 333; Przyyado na myasto Achod, gesz
to gest za Yordanem (trans Iordanem) BZ Gen
50, 10, sim. ib. Deut 1, 5. 3, 8, etc.; Oto ondze
strzali za tobo (ultra te) soo BZ I Reg 20, 22;
Rostanowylem lyvd w myescye za muri (post murum) BZ Neh 4, 13; Gdy slvszebnyk... gwałtem
we wsy abo przede wsyą, abo w grany czach abo
za granyczamy... byłby odbyth Dział 18, sim. ib.
52; Yako ya wząl syekyry hu kmyecy... w gymyenyv mego pana za graniczamy 1464 ZapWarsz
nr 1166, sim. 1466 ib. nr 1280; Derslaus...
obstaculum in fluvio <post> aggerem al. za wyrem
debet statuere 1481 AGZ XIX 298; Nalya<z>wschy y (leg. ji, sc. Jesusa) za morzem (trans
marę Jo 6, 25) rzekły Rozm 353; ~ b. w ty
le lub po niewidocznej stronie: Prefato kmethoni... Paulus bovem sibi non dedit, sed solum
vitulum unius anni stantem post fornacem al.
czelą za pyeczem 1436 TymProc 241; Abraham...
vszrzy za sobo (post tergum) barana BZ Gen 22,
13, sim. ib. Ex 14, 10; Neque przed Pa<włem
ne)que za Pawiem facies <al.) lycze yest 1473
AGZ XV 162; Sedw do chrostha, za krzem lyezy
Satyra w. 21; Ktoregosczye (sc. Zacharyjasza)
zabyly v kosczyelye za ołtarzem (Mat 23, 35)
Rozm 307, sim. ib. 463; Takoż za ssobą y przed
sobą byl tako sylnye vbyth, yze v yego vschythkym zyvoczye... nye było myescza czalego ib.
822; ~ Wiszedl k nym Lot, zatworzyl za sobo
(post tergum) drzwy BZ Gen 19, 6; ~ Nemo
ei (sc. Mariae) ita sollicite de necessariis proui-
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disset, sicut ipse (sc. Iozeph), si eam post se
reliquisset za sobą zostawyl XV med. SKJ V 256;
~ przenośnie (o kimś, komu ktoś inny podlega
albo się podporządkowuje): Post deos alienos, za
ginsszimi, non ambulaveritis (Jer 7, 6) XV p.
pr. SKJ I 313; Ale ia a bracya moy... y panosze
moy, gisz biły za mno (post me), nye swlaczaly
swego odzenya RZNeh 4, 23; Czo ten czlowyek...
za kaszdego, czo za nym stal (coadiutores), ma
czyrpyecz? OrtOssol 34, 1, sim. OrtMac 35;
Szludz[m]y gego, czo szą nym były (servi ipsius
et secutores), myecze y kordy wymawyaly (pro
wymowaly) OrtOssol 34, 1; ~ za stołem siąść,
siadać, siedzieć 'zająć (zajmować) miejsce przy
stole jadalnym, jeść posiłek, ucztować, mensae
assidere, c e n a r e Z yutra weszol nikt ne bodze,
alysz gdi za stołem szodze, tosz wszego mislena
zbodze Słota w. 15, sim. ib. w. 20, BZ I Reg 20,
24; Podle obiczaia ia syadam podle krolya za
stołem (iuxta regem ad vescendum) BZ I Reg 20,
5, sim. ib. Neh 5, 17; Gabelus... nalyazl Thobyasza za stołem syedzocz (Tobiam discumbentem)
BZ Tob 9, 8, sim. Rozm 319. 321. 382. 547.
2.
wskazuje istotę żywą, przedmiot ruchomy
lub zjawisko wyznaczające kierunek ruchu, towa
rzyszące mu lub powodujące go: Tedi posiali
comornika hy vosnego... prossącz gych prze bok,
aby gim othpuscili przissangą hy kgnew pirwey,
nisli posli hy ius copczi począti snamonowacz za
nimi 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Ministerialis,
veni za opolim abo badzesz zabitt 1399 Pozn nr
413; Tunc ipsi wz<r)zuczili <się> post ipsos, za
nimi, in silvas ib.; Ysze Boguphal beszal... na
Swanthomirow dom gwałtem, potem posiał za
nim na drogo 1399 RtGn nr 65; Potem szedł (sc.
Świętosław)... sa Vbislauem gwałtem do caplanego domu y nagabał gy 1410 Kai nr 324, sim.
1420 Czrs s. LXXXI, 1424 Kościan nr 1066;
Czsso Jandrzych... yąl Lanczka na prawo, to gy
yąl, ysse strzelał za kmoty gwałtem 1421 Kościan
nr 902, sim. BZ I Reg 20, 37; Yako... ne dal
moy oczecz my schowacz panczerza pana Brzesczskego any go za mna gyego pachołek scho
wacz... nyosl 1423 Kai nr 851; Ma scholtissa za
onim kmyeczyem (post illum cmethonem) posslacz Sul 91, sim. BZ II Par 25, 27; Ostatek
zastopa poydze za skrinyo (arcam sequebatur) BZ
Jos 6, 9, sim. ib. 6, 13, etc.; Abi kłosi zbyrala...,
chodzocz za zenci (sequens messorum vestigia)
BZ Ruth 2, 7, sim. ib. I Reg 30, 8, etc.; Gechal
za moszem boszim (post virum dei) BZ III Reg
13, 14, sim. ib. I Par 14, 14, etc.; Moya czelacz
yechala s połą... sz *koymy, za thymy wbezal
w moy dwór tesz koyn gego OrtOssol 105, 1;
Idem ministerialis cucurit post faciem publicam

38

ZA

al. za yavnym lyczyem 1466 AGZ XV 43; Wszythky, czo na ostre gonyv, byegam sza nymy s pogonyv De morte w. 288; Za kvnamy łasza w dzenye ib. w. 378; Myloszyerdze twoye za mno
poydze (subseąuetur me, FI: bodze nasladowacz
me) Pul 22, 8; Panye, nye chodź za mna wschadzye Naw 89; Nye poydzesz za thluscza (non
seąueris turbam Ex 23, 2) szle czynycz XV p.
post. Kałużn 286; Poczczye za mną (post me Mat
4, 19) a vczynyą vas bycz rybythyy lyyczkymy
EwZam 302, sim. Rozm 213. 365; Przyschły
k nyemv (sc. królowie k dzieciątku) za novą
gyyazdą (stella nova duce) Rozm 95, sim. ib. 76;
Yedny (sc. źwirzęta) schły przed nymy a drudzy
za nymy (subseąuuntur et praecedunt) ib. 84,
sim. ib. 199, etc.’, Czyagnąl za sobą (post se)
sloncze yako povroz s tym yyądrem ib. 128;
Dzyevycza Mary a ... tesch sla sza nym (sc. ciałem
Jozefowym) na pogrzeb ib. 146; Oczyecz tego
ystnego dzyczyączya byezal z daleka za lwem
(a longe seąuens) ib. 160; Począla volacz za nym
rzekącz ib. 357, sim. XV med. Zab 517; Drugye
y (leg. ji 'go’) v tern pomavyaly, aby on byl
skasczą zakona a rzekącz, yze przepuscza mło
dym nyevyastam chodzycz za sobą Rozm 714,
sim. ib. 715; Rzucz szye za nym, zvloczysch
y (leg. ji 'go’) za vloszy ib. 731; ~ Myły
Iesus... rzeki yemv: Poydzy sa mną (vade post
me Mat 16, 23), satanye, nye przeczyvyay szye
mnye Rozm 364.
3. wskazuje osobę, z którą się nawiązuje kon
takt, łączność: Przistala iest dusza moia za tobo
(adhaesit... post te) FI 62, 8, sim. Pul.
4. wyraża stosunki czasowe, wskazując przeciąg
czasu lub fakt: a. po którego upływie czynność się
odbywa albo trwa: Iaco Swanth<os)law ranił
Naczeslauo i dal gey pocz ran, ana ('a ona’) za
timi ranami acz *sczo yczinila, to yczinila za gego
poczotkem 1402 Pyzdr nr 188, sim. 1413 Pozn nr
696; Jaco Michał wy snął szą Swąsko wy przed
prawem y przeprosił go trzemi grz<y)wnami, a sza
tim mu Swąsek <t)rzich policzcow nye dal 1415
Pyzdr nr 427; Yako włodarz pana Wrzeszyenskego
dal rok Vitowy za yego obeslanim 1426 ib. nr
820; Iudex memoriale recepit et post hoc al. a za
thym dedit sibi... terminum 1448 AGZ XIV 252;
Quod eum iniuste deputaret al. zdał post secundum
ingressum domini palatini al. za wthorim wyachanyv (pro wyachanym, leg. wjachanim) ib. 263,
sim. ib. 264; Thaki drapyeszcza za wpomynanym
(monitione) ma clyanth bycz Sul 3; Za trzeczym
nyestanym (pro tertia, sc. contumacia) nyestoyączi
rzecz straczi Sul 9; Ve troye... nogą obvyn thą
massczą, za trzeczym przivy<c)zym vznasch po
mocz XV p. post. BednMed 50; Yeden paczyerz
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mowczye za kasdym dzyesząthkyem XV ex. SKJ
I 146; Maria za tern vczyeschenym (Maria consolata) polyeczala szye bogv wschechmogączemv
Rozm 39; Za thym kąssem chleba (post buccellam
Jo 13, 27) nathychmyasth vstąpyl ven... schatan
ib. 552; Za tern slovem (haec cum dixisset Jo
18, 1) myły Iesus vyschedl s tego domv ib. 579,
sim. ib. 429. 461.648. 786. 845; ~ b .w którym
czynność się odbywa albo trwa: Iacom Maczeya
ne szyndowal swym pomocznykem za dnem any
za noczo korzystno rzeczo 1404 HubeZb 118; Quod
cum vero iure deduxerit equum de sua hereditate
Grunowo, qui equus fuerat arrestatus per suum
ductorem vlg. za swodem 1420— 3 BiblWarsz 1861
III 17; Napomynanye y navka kv byskvpu o obyczayv ymayocz bycz trzymanem w zzywyenyv,...
a kako sye yma ymyecz przed stołem, za stołem
y po stołye (antę mensam, in mensa et post mensam)
XV med. MPKJ V 429; Laczynnyczy... mayą
moviczi za jutrznyą ony psalmy 1484 Reg 714,
sim. ib.’, Rvmyąne lycze y by ale za wyeczerzą
było blade ca 1500 PieśniWład 177; Yako myły
Iesus... posadzyl y (leg. ji, sc. Judasza) za vyeczerzą (in cena) myedzy ssobą a svoyą mathką
Rozm 517.
5.
wskazuje kogoś lub coś, dla czyjego dobra
podejmowane są działania: Svoty Gan... gestcy on
byl sza nim miłego Xpa prosyl Gn 182b, sim. XV
in. R XXV 218, MW 42b, etc.’, Eze Staszek za
Micolayem ne chczal prziszocz 1402 JA VI 203;
Iaco Stanisław ne brał oth kmoth mitha, kyedi szą
za ktorim przal 1415 Kai nr 493; Tedy pan Sczepan
nye czynił swadeczsthwa za posesczą (ib. nr 1083.
1253: za nym)... any go przechowawal 1424 Koś
cian nr 1254, sim. ib. nr 1084, sim. Sul 35; Ienze
(sc. pan bog) boyowacz bodze za nami (pro vobis)
BZ Deut 1, 30, sim. MW 43a; Gdy slvga pomaga
za panem Dział 57; Quicquid iura sonant, gl.
canunt opyewayą, pro te, za tobą, modicum tibi
prodest, nummi quando sonant, plus sonus ille
prodest 1466 R XXII 25; Niechay sie modli za
nami, prosimi, mili panie MW 42b, sim. ib. 83a.
141a, Rozm 576. 633; Szwyatha Maria..., orądvy
za mna Naw 34, sim. XV ex. PF V 105; Maria...,
za mna szye przyczyn kv panv bogu Naw 179,
sim. XV ex. GIWp 69; Bądzyeszly myadzy gymy
sządzyą, richley daway skazanye za myeskyem
(si... inter gulam et bursam iudex existas, saepius...
pro bursa sententiam feras) XV p. post. R I s.
XLI; O Zydzye, yen doły czai szą blogoslavyona
dzyevyczą (allegavit pro beata virgine), yschby
ymyala ostacz w czystoczye Rozm 28; ~ za
piecem mieć (kogoś) 'mieć kogoś za sobą, po
swojej stronie, aliąuo fautore suo uti: Et in ter
minum et in locum ministerialem habeo post me

ZA

ZA

al. za pleczem mam ad recognicionem, ubi terminum dedit et in quem locum et diem assignavit
1477 AGZ XV 196.
6. wskazuje przedmiot (treść) różnych czynności:
Czso *Potrrek wold (pro wodl) swadki przecziuo
We<n>czenczeui, to ge wold (pro wodl) za pprawo
rzeczo 1389 Pozn nr 243; Procurator... acclamati
(pro acclamato) circa vestigium vlg. sza liczem
parere iussit personaliter 1392 TPaw IV nr 4060;
Stanislaus... contumax contra dominum abbatem...
pro recepcione pecorum... in termino peremptorio
za licem 1399 StPPP Vffl nr 8400, sim. 1398 ib.
nr 7277, 1402 StPPP H nr 918, 1436 AGZ XI
114, etc.: Hondri[ui]ssina... et Clemens... sunt
condempnati vlg. sdani za liczem 1405 AKPr VIII
a 92, sim. 1426 ArchCastrCrac II 126, 1445 AGZ
X D I184; Ysze Potrasz mlinarza s mlina ne vhygnal,
sza gegosz Climek roczil, nisz czo bega sza rana
y vynami 1411 HubeZb 125; Czszo gy wodl
Micolay... przeciw paney Pradlewey, tho wodl za
crziwo rzeczo y za tho ne chczal prziszancz 1413
Kościan nr 481; Za zloszczo acz yesm wesrzal
(iniquitatem si aspexi) na szyerczu moym, nye
wysłucha gospodzyn Pul 65, 17; ~ stad za
szkodą 'szkodzić, usiłować szkodzić, nocere, ojficer e Jakom Petroui ne sdzil... koni... ani gemu
0 to nigdi za schodo stal 1396 Pozn nr 193; W they
drodze ne staleszmu (leg. nie stałeśm mu) za szkodo
1400 ib. nr 419, sim. 1423 Kai nr 680. 681. 682;
Jako pany Swąchna y Kachna stały my za końsko
skodo 1416 Kościan nr 603; Eze Dobek Iacusssowi
za skodo ne stal za yego kon 1425 KsMaz II nr
1217, sim. 1405 Kościan nr 270, 1428 Kai nr 720,
1434 ZapWarsz nr 629; ~ (byd) wydana za
czymś 'otrzymać w posagu jakiś majątek, bona
ąuaedam dotis nomine accipere’ (?): Jaco Adamo
wa matka vydana za Drogoczinem przecziwo Besdrowscu, a Byesdrowsco przipadlo na Lesczino
babko 1407 Pozn nr 618.
7. wskazuje przyczynę, powód: Czo[smi] ranił
Oceslaw Obeczana, to gi ranił za gego poczotkem
1396 Kościan nr 83, sim. 1402 Pyzdr nr 182,
1404 Pozn nr 568, etc.’, Potem czo sya dzalo, to
było za yego poczanthkem 1399 StPPP VIII nr
8758, sim. 1400 Kościan nr 212, 1400 SKJ III
189, 1411 Pyzdr nr 325, etc.’, Czso Mirosław
ranił Wawrzincza, to vczinil za iego poczantkem
1 za gego nagabanim 1405 Kościan nr 272; Czssokoli mu sszo ran dostało, ty mu *sszo dostały za
yego poczontkem 1413 Pozn nr 696, sim. 1419
Kai nr 658, etc.’, Ysze Gywan dal Marczynowi
osm ran sa swym poczantkem 1418 Kai 647,
sim. 1419 ib. nr 740; Geden drvgemv na kosthkach
na zakład pyenyadzy dawa a zasyą zyskvge, a ta
ko ziemyanye czastokrocz konye... straczayą

y tesz.dzedzyny za takym zasszenym zastawyayą
Dział 36.
8. wskazuje podstawy, zasady czegoś 'na pod
stawie czegoś, zgodnie z czymś, stosownie do
czegoś, iuxta, secundum aliąuid ratione, respectu
alicuius rei9: Eze Groth yma trzi grziwni y osm
groszi na Cusszowey czosczi y za nim szedzi
i piat yemu ma placzicz 1402 HubeZb 101; Za
*newolę invitus ca 1428 PF I 485; Powod a sąmperzs za wezwanym (vocati) przystąpywszy przet
szandzee Sul 25; Mozely [tego] ten czlowyek za
taką mylosczyą zaszyą przydcz kv szwemv prawv?
OrtOssol 94, 2; W szwim <lesie>, czo dzirscha
za magyestatem xsaschim 1464 SprTNW VIII 2,
44; Czo dzirscha, tho dzirzą za prziwileem 1468
ZapWarsz nr 3099; Tho dzirza w pokoyv... za
rosdzalem wyecznym 1472 ib. nr 3086, sim. 1471
ib. nr 2958.
9. wskazuje czynność towarzyszącą innej czyn
ności: Jaco kędy *nyeprzyeczele byezeli w zemya
a [a] sskodzyly zemyą a kyedy pan Barthoss
byezal za pogonem..., tedy nye sial do domv
pana Gila, aby byezal za nyeprzyaczelmy 1424
Kościan nr 1064.
10. wskazuje sposób: Esze Nossawin... y Mikolay przyiechawszy na Krzeslawa dzedzino...
y dali mu pocz ran y bratha za gwałtem y siło
k temu gy yaly 1398 HubeSąd 265; Czosmkoly
vczinil, tosm vczinil na mym i sza noczno *rzeczo
y *koczebno (pro choszebno) rzeczo w mem
*ogrodzenem ogrodzę 1399 Kościan nr 140; Imram ... contumax... pro decimis... violenter raptis
za gwałtem 1399 StPPP VIII nr 9268; Ez Jan za
noczno rzeczo ne yal na Thomislaowo wesz sylo
moczo 1400 HubeZb 99, sim. 1405 ib. 112; Esze
Kelcz wszanl na Yanye dwogyą szethm kop za
genim zapyschem 1444 PF VIII 18; Yakom ssyą
ya nye wrzuczil gwalthem na wdowy stolecz
Anyn, alem wsschethl są dobrą wolą w gey dom
1446 AKPr VIIIa 50; Kyedy za yyelkyem nabozenystvem czekały czvda bożego (cum exspectatione divinum miraculum ac devotione) Rozm 30.
11. wskazuje przedmiot zapłaty (za pracę):
Napelneny pyrzwey, za chlebmy (Puł: za chlyeby)
so se posadzely (pro panibus se locaverunt I Reg
2, 5) FI Ann 7.
12. wskazuje przedmiot, znak czemuś towarzy
szący: Kedi<by> mi ne dal tego lista, tedibi mi
swog mai na so dacz sza swo peczanczo 1402
Kai nr 52; Yako Micolay... nye obyeczal dacz
lista Spitkowi na yedennascze grzywen polugroszkow za swo pyeczoczyo 1423 Kai nr 678, sim.
1415 Pyzdr nr 437, 1424 Kościan nr 1083. 1253.
13. (o zawieraniu małżeństwa) a. wskazuje
kobietę, której przy pójściu za mąż rodzina daje
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posag: Czsosm mała dadz s mim mansz<em> sza
mo dzewka poszagu, tom vszitko saplacila 1402
Pozn nr 711; Za *Zophko dano yey mezw (leg.
mężu) pendzessanth kop possaga 1403 RtGn nr
134; Yaco Bogufal ne wsząl dwdzestu (leg. dwu 5
dziestu) grzywen y pąnczy grosy syrokich za swą
zoną Jaroslawą [dla] za wano 1418 Pozn nr 960;
Gdi Byetha Micolay dawał za mosz, tedismy bili
przy rzodze, ysz myal dacz za nyo dwanascze
grzywen dla posagu 1422 Kai nr 670, sim. 1469 10
ZapWarsz 1189; Czokoly on za nyą wydal mazowy gey (quidquid bonorum viro ad matrimonium
dedit), to wszythko ma poycz w lyczbą OrtOssol
29, 1, sim. OrtMac 26; ~ b. wskazuje męża:
Iaco Adamowa iest za swim mozem, burgmistrzem 15
poznańskim a cosczanskim, nigdi ne othiednana
iey rzecz z Grizinskim 1399 Pozn nr 397; Nassa
mathka krzczyla dzyecza naszey maczosze a nye
mogła nassza maczocha za naszym oczczem bycz
w malzenstwe any[e] gego zona byłą OrtOssol 20
84, 4, sim. OrtMac 114.
14.
osobliwości co do pozycji: przyimek po
wtórzony po wyrazie określanym: Poprószmy...
sv0tego Gana..., abicz on sza namy sza gresz<ny>my Xpa prosyl Gn 184b; Módl szye za namy za 25
grzesznymy (Zdrów 12: za namy grzesznymy)
Zdrów 16.
III.
Łącząc się z gen. rzeczownika lub przy
słówkiem wyraża stosunki czasowe, wskazując prze
ciąg czasu lub fakt: a. w którym czynność się 30
odbywa albo trwa: Jaco Thomislaw virambil gay
Jaroslaoui sza crolewo (pro crolewa) coronowana
1389 Pozn nr 59, sim. Rozm 668. 669; Iaco Hanczin
mosz za swego ziuotha ne bil w dzirszenu tey
dzedzini 1399 Pozn nr 376, sim. 1393 ib. nr 151, 35
1398 Kościan nr 34, etc.; Ysze Micolay wegnał
owcze do Drzeczcowa za Keblewa trzimana 1400
Kościan nr 206, sim. 1434 Pozn nr 1444; Yaco
Micolay... lowil letnim lowem na yeszerze Ledniczi
za crola Kazimira y po crolu Kazimirze 1405 Pozn 40
nr 579, sim. 1408 ib. nr 660, 1424 Kai nr 868;
Ale gy (sc. poł ślada) bil vkupil za swego sdrowego
zywotha v Barthlomeya 1420 Kościan nr 789; Tha
Oc. bard) gest rozdzelona za naszich oczczow 1424
ZapWarsz nr 95, sim. 1436 Pozn nr 1579; Za tego 45
czasu (in tempore illo) posiał... kroi babylonski
lysti BZ IV Reg 20, 12, sim. XV med. R XXII
321; Pyenyodze, gesz bili za nyego (sub eo) sebrani
BZ II Par 24, 27, sim. ib. Neh 8, 1; Szukał boga
za dnyow Zacharzouich (in diebus Zachariae) BZ 50
H Par 26, 5, sim. ib. ID Reg 21, 29. E Par 29,
19. 32, 26; Gdyby nyektori syn, bądącz w moczy
oczczowskyey abo za szywota oczcza y maczerze
(utroque parente sanis existentibus), kostky gygral
Dział 36, sim. ib. 53; Villa Czermna *Chusta 55

ZA
yescze za Odrovasscha pustha XV ex. Podoi 17;
Bo nyedavno zydovska zyemya poddana była za
czeszarza Augvsta rzymskym czeszarzem Rozm
455; Yako szye za Noego (in diebus Noe Mat 24,
37) stało ib. 485, sim. ib. 628; Albo by vass mogl
dacz v mocz dyabla, iakosch za czaszow Tobyasovych dal szyedm mązov Sarze ib. 628; ~ za
czasu 'wtedy, w danym czasie, tunc, illo tempore9:
Gdibi tha nyewyastha przed... naschimy namyastky, gysz za czassu bąndąn (pro tempore existentibus),... gymyenye... wsdalabi,... tegdi... na pothem ku takyemu gymenyu... nyyednego prawa
otrzima Sul 105; ~ za dnia 'póki trwa dzień,
za widoku, interdiu, luce9: Bandzely tho za dnyą,
szlowye przed noczą żałowano (fuerit non pemoctatum quaerulatum), tedy mogą tego szlomczą ozalowacz myrv (pro szlomczą myrv ozalowacz) o thą
rzecz nazayvtrz OrtOssol 64, 2, sim. OrtMac 85;
Woyth mą szyedzecz s przyszasznyky za [d]dnyą
sprawyedlywosczy (pro svyatlosczy, circa solis
splendorem) OrtOssol 89, 2, sim. OrtMac 121;
~ za gorąca, za gorącej rzeczy, za świeża 'w chwili
popełnienia przestępstwa, natychmiast po popeł
nieniu przestępstwa, statim post crimen commissum: O głowa albo rany, czo nye stasthano (pro
sasthano) za goraczą (in recenti facto, OrtMac 23:
na goraczey rzeczy) OrtOssol 27, 4, sim. ib. 32, 1,
OrtMac 31, OrtRp 17, 2; Ya gego (sc. złodzieja)
naszladowal az w gego gospodarza dom, gdzem...
tego byeszaczego za goraczą (in recenti vestigio,
*z gorąncza) yal OrtOssol 84, 2, sim. OrtMac
114; Bandzely wffaczon za goraczą (in facto manifesto, OrtMac 117: za goraczey rzeczy), w thakych rzeczach mogą ortel naydcz OrtOssol 86, 2,
sim. ib. 60, 2. 67, 3, etc.; ~ Gdy nayn strze
gą, szlowye ysz za gorączey rzeczy (in facto
manifesto) yffyczą OrtOssol 71, 3, sim. ib. 64, 1,
OrtMac 85. 96; Bandzely kto ozalowan o głowa...
albo oczkoly gynego, czo mv gydze o szyyą albo
na raka za goraczey rzeczy (in facto recenti)
OrtOssol 85, 4, sim. OrtMac 116, OrtRp 58, 4;
~ Factum manifestum est, dum unus criminaliter
in facto recenti, za swyeza (OrtOssol 43, 1: za
<ś)wyezą), seu in fuga facti apprehensus fuerit
OrtRp 24, 4; ~ za jutra aa. 'następnego dnia,
cras9: Yakom ya łanowi eon wraczal za iutra...
czalo 1412 KsMaz I nr 1736, sim. 1418 Pozn nr
1011, 1437 KsMaz El nr 2494, Sul 39, etc.; Jacom
ya o tho krziwdo oth Abrama wstał, eze mi krowo
wzol we dwvnaczcye groszv cinszv, a yam gemv
za yvtra cinsz dawał 1428 ZapWarsz nr 2808;
Poswyoczcze syo, bo za yvtra (cras) pan bog vczini
myedzi wami dzyw BZ Jos 3, 5, sim. ib. 4, 6.
21, etc.', Dowyemly syo konyecznego vmisla ocz
cza mego za iutra (crastino) abo po zaivtrzeyszem

ZA
dnyv B Z I Reg 20, 12; Tesz pytał sampyerz, kyedy
to chcze vczynycz. Rzeki powod: Za yvtra. A nazayvtrz przyszedł powod OrtOssol 92, 1, sim.
OrtMac 126; Yako było za yutra (in crastinum
5
Jo 12, 12) v kvyąthna nyedzyelye Rozm 445,
sim. ib. 213. 451. 497; ~ bb. ?rano, manę':
Yeko za iwtra wstał, od obyąda szą precz brał
Aleksy w. 84; Za yutra (manę) manna przyszła
yako rossa BZ Ex 16, 13, sim. ib. 16, 8. Num
16, 5. 22, 41; ~ za (dobrej) pamięci aa. 'póki 10
się coś pamięta, pamiętając, dum aliąuis meminit,
memońa alicuis rei es?: Ysz szemszka dawnoszcz
nye wysla, yago (pro yako) doplaczyl Marek ha
Staschek za pamyeczy thego yastwa panv Petro
1444 Pozn nr 1647; ~ bb. 'mając jeszcze dobrą, 15
nie uszkodzoną pamięć, bona memońa utens : Gdysz...
mey zenye w me gymyą, gdy mnye nye było, trzeczy
dzen przed gey szmyerczą klvcze dalą (sc. moja
siostra) za dobrey pamyaczy (circa bonam rationem,
OrtMac 134: sz dobrey pamyączy) OrtOssol 97, 20
3; ~ za światła 'o świcie, wcześnie rano, prima
luce': Bosze moy, k tobe za swatla czuio (ad te
de luce vigilo) FI 62, 1, sim. Ful, ~ za
(dobrego) zdrowia 'póki ktoś jest zdrowy, mając
zdrowe zmysły, aliąuo bona valetudine menteąue 25
sana u t e n t e Jaco szo Potr ne warował Wawrzincza
trzi lata prawa za yego zdrowy a 1406 Kościan nr
311, sim. 1420 Pozn nr 988; Quia Venceslaum
pater divisit bene existens sanus vlg. za gego
dobrego sdrowa 1419 TPaw IV nr 3427; Yaco 30
yego oczecz Bethka ne posziczil v Thiphana copy
sza szwego dobrego szdrową 1420 Pozn nr 1056;
Antipas... począł movycz, yschby to myano dzyerzecz, czo oczyecz naprzód za zdrovya (quando
compos mentis esset) zapyschal Rozm 113; ~ 35
za żywota 'za życia, póki żyją, aliąuo vivente':
Pakli... zemya... polknolabi ge... y padlibi za
ziwota (viventes) do pyekla BZ Num 16, 30; ~
b. po którego upływie czynność się odbywa albo
trwa: Szlysząncz, ysz Archelaus krolyoval v Szy- 40
dosthvye za Heroda (pro Herode Mat 2, 22), oycza
svego (Rozm 118: po svym oyczv) EwZam 296;
~ za dawna 'od dawnych lat, ab antiąuis temporibus': Eademąue aqua ad ipsum molendinum
meare et fluere debebit, prout scha dawna ex antiquo 45
confluebat 1442 StPPP II nr 3050.
2.
Za w połączeniu z zaimkiem c(s)o(ż) pełni
funkcję rodzajową zaimka pytajnego 'jaki, który,
ąui, ąualis, ąuinam’: <Co> za przypoveszcz (interrogabant autem eum ..., quae esset haec parabola 50
Luc 8, 9) ca 1450 PF IV 570; Czso to so za
*plugowye (quaenam sunt istae turmae), czso myo
so podkaly? BZ Gen 33, 8; Czo za prawo (quid...
iuris sit, OrtOssol 29,2: czo s prawa gesth) myedzy
thema dwema? OrtMac 26, sim. ib. 73. 83, etc.; 55
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Czo then... rzecznyk... przepadł albo czo o tho
yesth za prawo (quid iuris, OrtOssol 53, 3: czo...
przepadł s prawa)? ib. 66, sim. ib. 80. 82, etc.,
OrtOssol 13, 1. 36, 1. 68, 3, etc.; Moszely wileganyecz y gego dzyeczy szyedzyecz w lawyczy...
albo czo ony za prawo mayą? OrtOssol 31, 3,
sim. ib. 65, 3, OrtMac 31. 87; Pytalyszczye tesz
nasz, czosz za prawo (OrtMac 39: czo yesth za
prawo) <na> tego, czo byerze lyphą OrtOssol 36,
3; Mały on tesz o tho czo pokupycz albo czo za
pokutą o tho ma myecz? ib. 52, 1; Pytał yego
(sc. Piłat Jesukrysta), skąd by byl, czoly by za
czlovyek byl Rozm 812; Povyedz my, skądesz
thy,... czosz yest za czlovyek ib. 813.
3.
Za 'czy, czyż, num, numne ’: Numquid aquam
quis prohibere potest, sza ne mosze, ut non
baptizentur hii? XV med. GIWroc 44r; Wstań,
mystrzv, othpovyecz, gyesthly vmyesz. Za po
polskv nye *roszvnyesz? De morte w. 82.
Zabarać 'powstrzymywać, nie pozwalać, pro
hibere, vetare': Pax est hoc donum, que regit
omnem bonum. Hoc est mandatum psalmista iudice
latum, omnem bonum cohibens, omnem malum
prohibens zabarayącz 1466 R XXII 19; Sed plerumque spiritus sanctus mansionem apud nos non
facit, quia venienti aditum reserare contendimus
zabaramy (poprawione przez pisarza na zabranyamy) 1475 R XXV 128. - Cf. Odbarać.
Zabawa 1. 'jaz, zastawa, obstaculum, agger (?): Quod nos Borislaus et Andreas... donamus
et assignamus perpetuo suum mansum... liberum
pro cultura rectoris ecclesie..., quem exemptum
esse volumus ab omnibus nostris iuribus,... similiter
unam zabavam, lacum cum humuleto, pratum ad
duodecim currus (1358) 1523 DokMp I 113.
2.
corruptum: Pyssali szedzoc od zabawy pywa
(AKPr II s. XXXII: o dzczbane pywa), grzanky
yedzocz XV p. post. MacPam II 351. ~ Nie
wykluczone znaczenie 'rozrywka'.
Zabawiać 'zajmować, zabierać, occupare, retinere': Sin autem ipse Chodorowski ipsum Michaelem de dictis villis exemerit super quodcumque festum Nativitatis Christi et ipse Michael
seminacionem in dictis villis habuerit, extunc post
exempcionem ipsi kmethones dictam seminacio
nem debent mettere et conducere, quo Michaeli
placuerit et ubi mandabit, et Iohannes non debet
dictam seminacionem ulla re arrestare al. zabawyacz 1457 AGZ XV 15.
Zabawić 1. 'zająć, zabrać, też nie pozwolić
odejść, occupare, retinere': Stanislaus, procurator
Roszowe, lucratus est servum Zischka et frumentum suum, quod si<bi> fuerat illibertatum, in
domina Slothnyczko, al. *zabawnyona 1439 AGZ
XII 52; Pro eo, quia tu predictis nobilibus et
6
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eciam inferioribus occupasti cumulum feni vlg.
stóg syana zabavileszs 1448 AGZ XIII 261; Quem
(sc. hominem) ministerialis interrogavit, si sedebat
(sc. in Podczemne) aut non. Qui dixit: Non,
solum me domina retinuit al. zabavyla cum duobus
5
bobus et ąuatuor scrophis 1487 AGZ XV 247.
2.
corruptum pro zbawić: Tegodla czyebye,
myły gospodnye, proschą, aby myą raczył zabavycz (ut me liberare velis), abych nye przymączon
tey svyątey dzyevyczy porvszycz Rozm 35.
10
Zabicie f o r m y : g. sg. zabicia BZ Num 17,
13, Dział 30, 1466 RRp XXII 25, etc.\ ~ d. sg.
zabiciu 1441 R XXV 268, Sul 69, BZ Neh 6,
10, etc.; ~ ac. sg. zabicie 1400 TPaw III nr
4921, 1420 Pozn nr 1051, Sul 89; ~ i. sg. 15
zabicim 1407 Kai nr 222, OrtOssol 43, 2; ~ /.
sg. (o) zabiciu Sul 16. 49. 58, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'zadanie śmierci, odebranie
życia, zabójstwo, occisio, interfectio, homicidium : Sicut tu Goszdzewi odpowedasz na zabicze 20
i chczalbi gy rad zabicz 1400 TPaw III nr 4921;
Yakosmi przi tern bili, kedi Meczslaw gr[z]oszil
kszand<z)u Micolaowi y gego wicarioui szabiczim
1407 Kai nr 222; Ale kmecza tam pravo zaslo
o zabicze czloveka 1420 Pozn nr 1051; O bra- 25
czszkeem zabyczyw (de fratricidio) Sul 16, sim.
ib. 49, Dział 31. 40; Thąsz... vyną kaszdy slachczicz..., dayącz pomocz kv szabyczv (ad occidendum) slachczicza..., zaplaczicz ma Sul 69;
Za tho zabiczye (pro huiusmodi interfectione vel 30
occisione) nyyeden prziyaczyel zabitego nye m a...
msczycz Sul 89; Tey noci przido ku zabycyv
cyebye (ad occidendum te) BZ Neh 6, 10; Bandzely ktho wybran raczcza... a bandzely wssznaczon raną, zabyczym albo w gynem (pro w gy- 35
myenyv, si fuerit hic molestatus in corpore, vita
seu bonis) OrtOssol 43, 2; Drvdzy mogą bycz
pomocznyczy zabycza glow Dział 30; Quid est,
quod agis, gens Hebrea, sanguine stragis, gl.
occisionis, mortificacionis zabyczą 1466 RRp XXII 40
25; Jakom ya nye byl pomocznykyem kv zabyczv
oczcza gych 1472 ZapWarsz nr 3066, sim. 1480
ib. nr 1520, 1493 ib. nr 1657, 1493 ZapMaz
158; ~ w zaklęciu, przekleństwie: Sic ipse videns te secum non concordem a te recedet dicens: 45
Day gy zabyczv, ja chczą tham, a on sam...
comede mecum in prandio, ille dicet: Day szye
zabyczy, confundaris 1441 R XXV 268; ~
O zabyczy kony Sul 58, sim. ib. 70; O zabyczy
bydlyaczia Dział 57; ~ (aż) do zabicia 'do 50
szczętu, do wytępienia, do cna, zupełnie, ad
internecionem, percitus, r a d ic itu s Esz do zabicza
(ad internecionem) wszitczi sgynem BZ Num 17,
13; Asch do zabyczya ysque ad interrenicionem
(non interficiet usque ad internecionem Is 51, 14) 55
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ca 1470 MamLub 200; Do zabycza ad interemcionem (parvulum et mulieres interficite usque ad
internecionem Ezech 9, 6) ib. 223.
2.
'przy kuciu konia wbicie gwoździa przez
zrogowaciałą osłonę kopyta w żywe ciało, actus
clavum equo calceando in carnem vivam infigend i: Od zabycza żywego. Cui equo clauum ad
viuum percucient, ipsum subfabricando, tunde
milium cum antiqua arvina et depone babatum,
et liga super wlnus ca 1500 JA IV 89.
Zabić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zabiję XV
med. SKJ V 268, BZ Gen 27, 41. I Reg 19,
17, ca 1470 MamLub 223; 2. sg. zabijesz Dek
VII 2. 3, BZ Ex 20, 13, XV p. post. Kałużn
285; 3. sg. zabije FI 77, 38. Moys 10, 1413— 4
JA XIV 503, etc. etc.; 2. pl. zabijecie Rozm
462; 3. pl. zabiją ca 1420 R XXIV 83, BZ Gen
12, 12, OrtMac 124, etc.; ~ praes. ind. z par
tykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazującego 1.
sg. ać zabiję BZ II Par 25, 16; ~ imper. 2.
sg. zabij 1413 AKPr X 373, BZ I Reg 20, 8;
3. sg. zabij BZ Num 25, 5; 1. pl. zabijmy Rozm
410; 2. pl. zabijcie BZ I Reg 14, 34. IV Reg
11, 8. 15. II Par 23, 14; ~ part. praes. act.
adv. zabijąc Sul 13. 41. 58; ~ inf. zabić(i) Tęcz
w. 7; zabić 1388 Pozn nr 36, 1391 ib. nr 260,
1399 Kościan nr 127, etc. etc.; ~ praet. 1. sg.
m. zabiłeśm BZ Gen 4, 23; zabiłem 1424 Pozn
nr 1166, 1468 ZapWarsz nr 2928; -m zabiłem
1472 ZapWarsz nr 3080; -m zabił 1413 Kościan
nr 484, 1425 ZapWarsz nr 112, 1431 ib. nr
361, etc. etc.; ja zabił 1473 RafPocz 2, 1480
ZapWarsz nr 1482; / . -m zabiła 1420 Pyzdr nr
677, 1456 ZapWarsz nr 999, 1488 ib. nr 1627;
ja zabiła De morte w. 204; 2. sg. m. zabiłeś
1449 AGZ XII 192, BZ III Reg 21, 19, 1475
AGZ XVII 118, Rozm 388; -(e)ś zabił BZ I Reg
21, 9. 26, 21. III Reg 17, 20, 1482 ZapMaz
130; /. -(e)ś zabiła 1407 Kai nr 202, BZ Tob
3, 10, MW 61a; ty zabiła 1455 Czrs s.
LXXXVIII; 3. sg. m. zabił jest BZ Ex 13, 15;
zabił 1387 Pozn nr 16, 1388 ib. nr 36, 1389
ib. nr 53, etc. etc.; f. zabiła 1423 Kai nr 679,
BZ I Reg 28, 24, XV p. post. R XXV 221,
Rozm 373; 3. du. m. zabiłasta BZ IV Reg 12,
21. 19, 37; 7. pl. m. -(e)smy zabili 1401 Kościan
nr 115; 2. pl. m. zabiliście BZ Gen 49, 6, Tęcz
w. 3; -ście zabili BZ Jos 2, 10, Rozm 307; 3.
pl. m. zabili 1397 Pozn nr 354, 1407 Kai nr
213, 1427 Pozn nr 1269, etc. etc.; ~ pląperf.
3. sg. m. był zabił BZ Deut 1, 4; 3. pl. m.
byli zabili BZ IV Reg 14, 5. II Par 25, 3; ~
condit. 1. sg. m. -bych zabił 1423 Kościan nr
986; 2. sg. m. zabiłby 1443 TymSąd 144, 1466
R XXII 17; -by zabił BZ Num 16, 13; 3. sg.

43

ZABIĆ

ZABIĆ

m. (-)by zabiłby BZ Gen 32, 11. Deut 19, 6;
-by zabił 1398— 408 BiblWarsz 1861 III 32,
1421 Kościan nr 901, Sul 48, etc. etc.; f.
zabiłaby BZ Deut 19, 5; 1. pl. m. -bychom
zabili BZ Deut 2, 33; 2. pl. m. -byście zabili
Gn 175a; 3. pl. m. (-)by zabili BZ I Reg 19,
11. Neh 6, 10, ca 1470 MamLub 76, etc.;
zabiliby 1466 RRp XXII 26; -by zabiliby Dział
40; ~ condit. praet. 1. sg. m. zabiłbych był
1475 ZapMaz 102; byłbych zabił BZ Num 22,
33; 3. sg. m. -by zabił był Sul 49; ~ part.
praet. act. zabiw 1407 Kai nr 243, 1423 Kai
nr 685, Sul 13, etc., 1462 AKPr VIIIa 53;
zabiwszy BZ Deut 2, 34, Tęcz w. 10; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. zabit 1389 TPaw III nr
1482, 1397 Pozn nr 224. 339, etc. etc., Rozm
799; zabity Sul 109, ca 1450 P F IV 568, OrtMac
124, etc.’, f. zabita 1413 Kai nr 417, 1427
ZapWarsz nr 197, BZ IV Reg 11, 20, etc.;
neutr. zabito 1408 Kościan nr 362, Sul 4,
OrtMac 135, etc.; g. sg. m. zabitego 1426 Pyzdr
nr 813, Sul 13. 14, etc. etc.; d. sg. m. zabitemu
BZ Deut 21, 6, Dział 32; ac. sg. m. zabitego
1401 HubeZb 82, 1421 Pozn nr 1010, Sul 42,
etc.; f. zabitą 1420 Kai nr 985; n. pl. m. zabici
Sul 62; zabity 1420 Pyzdr nr 677; g. pl. m.
zabitych FI 101, 21, Sul 42, BZ Tob 2, 9; ac.
pl. m. zabite BZ Tob 1, 20, 1471 MamKal 261,
Rozm 749; zabity Rozm 263; cf. też Zabity; ~
inf. pass. sg. m. zabit być BZ Deut 17, 6. Tob
2, 8, 1469 ZapWarsz nr 2930; ~ praes. pass.
3. sg. m. jest zabit BZ Ex 9, 31; /. zabita jest
BZ II Par 23, 21; jest zabita BZ Ex 9, 32; ~
imper. pass. 2. sg. m. zabit bądź 1416 ArchTerCrac VI 179, 19, 1430 ArchCastrCrac IV
157, 1016, 1430 StPPP II nr 2335; 3. sg. m.
bądź zabit BZ II Par 23, 7; ~ fut. pass. 2. sg.
m. będziesz zabit 1399 Pozn nr 413; 3. sg. m.
zabit będzie BZ Deut 24, 7; będzie zabit Sul
16. 92. 109, BZ I Reg 19, 6, etc.; neutr. zabito
będzie BZ Ex 34, 20; 3. du. m. zabita będzieta
BZ Lev 20, 18; 3. pl. m. będą zabici BZ Deut
24, 16; ~ praet. pass. 3. sg. m. zabit był Sul
92; zabity był Dział 32; był zabit 1423 Kai nr
686, Sul 42; ~ condit. pass. 1. sg. m. -bych
zabit XV med. Zab 516. 517; -bych zabit był
BZ Jud 9, 54; /. -bych była zabita BZ I Reg
28, 9; 3. sg. m. byłby zabit Sul 4. 86; / . -by
była zabita BZ II Par 23, 14; -by zabita OrtMac
85, OrtOssol 64, 1; neutr. -by zabito Dział 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'zadać śmierć, odebrać ży
cie, occidere, interficere, n e c a r e Gdy zabye
(cum occideret, Puł: vbyal) ie, szukacho iego
FI 77, 38, sim. FI Moys 10; Pawia bog byl
i zabił ca 1400 CyzWroc; Zabyl gest (occidit)

wszitko pan pirworodzone w szemy egipskyey
BZ Ex 13, 15; A bicz bila syo osslicza nye
vchilila s drogy..., bilbich czo zabił (te occidissem) BZ Num 22, 33; Mors dicit:... Ya
szabyla Golyasza, Annasza y Kayphasza De
morte w. 204; ~ a. sprawcą zabójstwa czło
wiek: Przesto Mirosław zabił Jana, ysz mu otpouadal y krad gy 1387 Pozn nr 16, sim. 1389
ib. nr 53, 1391 Kościan nr 1, etc. etc.; Jaco
Sandziuoy ne zabił Jana ani go kasal zabicz
1388 Pozn nr 36; Iaco Potr[z]asz ne kasal zabicz
Miroslaua 1391 ib. nr 260, sim. 1399 Kościan
nr 127, 1403 Pozn nr 823, etc. etc.; Jaco mi
ten kmeth... *pomoczniken bil, isz szabit moy
kmecz 1397 Pozn nr 224, sim. ib. nr 339, 1398
ib. nr 383, etc. etc.; Czo mi pobrał cone a wosz
Nalek a Sdech, kedi mi panosza zabili, ti bili
tako dobre iaco stirzi grziwni 1397 ib. nr 354,
sim. 1407 Kai nr 213, 1427 Pozn nr 1269, etc.
etc.; Ministerialis, veni za opolim abo badzesz
zabitt 1399 Pozn nr 413; Abiscze vy... ne
kradły... any ktorego cloueka szabyly Gn 175a;
Nye zabyesz (Dek I—VI. VII 1. 4. 5: nye
zabygyay, VII 6: nye bądzyesz zabyal) Dek VII
2. 3, sim. BZ Ex 20, 13, XV p. post. Kałużn
285; Eze Mikolay o swego czloweka zabitego
(żałował) 1401 HubeZb 82, sim. 1421 Pozn nr
1010; Tego na czo szalugo, yszesz mi szabila
*moszo 1407 Kai nr 202, sim. BZ Tob 3, 10;
Jaco Micolay sabiw Catherzinina baba y wrzuczil
sza w yey possag 1407 Kai nr 243, sim. 1423
ib. nr 685, Sul 13; Jako Przibislawa... kazała
Dzirschcowi zabicz wlodiką Połaniszkego i za
to *gi slubili mu placzicz, ezbi gi zabił 1398 —
408 BiblWarsz 1861 III 32; Ha, ha, ha lapay,
her lapay, żaby, her saby! 1413 AKPr X 373,
sim. BZ I Reg 20, 8; Jakom Jana ne zabił...
Januszewy 1413 Kościan nr 484, sim. 1435
ZapWarsz nr 659; Ktho oczcza zabye szwego
patricida 1413— 4 JA XIV 503, sim. Sul 67,
etc. etc.; Postąuam flagellauerint, occident eum
gdysz gy wbiczwyo, żaby go gy (Luc 18, 33)
ca 1420 R XXIV 83, sim. OrtMac 124, etc.;
Jaco czsso Jan... et Laurencius żałowali na pana
Golskyego, aby gim oczcza zabił, tego on ne
zabił any bil przy tern, kędy zabith 1421 Kościan
nr 901;Yako pany Sulca bila tego dnya... we
Wronyewach, gdy Sczepan zabith any go Sulca
zabiła 1423 Kai nr 679; Ysze Jarkembold żaby w
Dobrogosta nye wroczil szye zaszyo do nyego
any mu dal ran czternascze, any mu *gyosika
wyrsnol, any na pyerszy poloszil ib. nr 685;
Yako Benak nye nawroczil sze zaszyo do Do
brogosta a on jusz bil zabit ib. nr 686; Yako
Wyanczencz nye kazał wzyocz czlowyeka zaby-
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tego do wsy 1426 Pyzdr nr 813, sim. OrtOssol
49, 3, 1467 PF VIII 20, 1479 ZapWarsz nr 1219;
Bychczy byl thobye nye wstapyl, essze my moy
zywoth myl, zabylby mya 1443 TymSąd 144; Pro
eo, quia tu fratrem meum... patruelem germanum
interfecisti al. zabilesz 1449 AGZ XII 192, sim.
1475 AGZ XVII 118; Gdy caplana albo żaka
zabytho Sul 4, sim. OrtMac 135, OrtOssol 98, 2,
XV ex. MacDod 141; Gdze zak swanczoni albo
caplan bilbi zabith (ubi... esset occisus, Dział 4:
gdzekoleby żaby to).. tham cirkew albo cirekvi...
szą zapowyedzany Sul 4, sim. ib. 86; W noczy
byerzącz zytho czvdze bąndzeli przes obranczą
zytha wranyoon alybo zabyth (si... vulneratus
fuerit vel occisus), w wyną nye ypadnye Sul 16,
sim. ib. 92. 109, OrtMac 33, OrtOssol 33, 1.
49, 4; Ysz kmyecz drvgego kmyecza zabyyącz
(occidendo, Dział 30: gdy... zabyl), zaplacziw trzy
grziwny groszow, od vini mąszoboystwa praw
bival Sul 41, sim. ib. 13; Obiczayem *slvscziwim
slvzebnykow dzirzano było, ysz gdi kogo... zabythego (occisum, sim. ib. 88. 109) naleszly
(Dział 32: kv... zabitemv... były przywołany),
szathi, w gich bil zabyth (fuerat occisus, Dział
32: zabyty byl)..., sz nyego slvpyaly Sul 42;
Aczby kogo tedy zabyl (si... occiderit), przes
pomsthy chczemy go przemynącz Sul 48, sim.
ib. 69. 109, Dział 39, etc. etc.; Za sromoczenye
tego, yegosz tako szesromoczyl, dla vyny zaplaczi
szesczdzesąth grzywy en, yakoby gy zabyl byl
(veluti si ipsum occidisset, Dział 39: iaco gdyby
gy zabyl) Sul 49; A nawyącey thym, którzy sz
namy... bądączy na woynye, mązzne boyvyącz,
zabyczi (qui... fuerint interfecti), danyna ma
wzzącz mocz wyekvystą Sul 62; Gdi zaprawda
wlodica pospoliti zabit bil (cum... interfectus
fuerit)..., za głową yego dwadzyesczya kop groschi mayąn bicz zaplaczoni Sul 92; Ne tardes
conuerti ad dominum deum tuum et ne differas
de die in diem. Et hoc est contra aliquos, qui
differunt bene facere et dicunt: Quando senuero,
penitenciam agam... Ac si dicerent...: Percuciam,
a zabyyącz, me et cor perfigam, et postea vadam
ad medicum XV med. SKJ V 268, sim. BZ Gen
27, 41. I Reg 19, 17, ca 1470 MamLub 223;
Jaco ty oczcza mego zabiła swem (leg. z swem)
pomocznykyem 1455 Czrs s. LXXXVIII; Zabylesm (occidi) czlowyeka na mem lowye BZ Gen
4, 23; Bocz bi snadz przydocz y zabylbi (ne...
percutiat) maczyerz s dzeczmy ib. 32, 11, sim.
ib. Deut 19, 6; W swem gnyewye zabylyszczye
(occiderunt) mosza BZ Gen 49, 6, sim. Tęcz w.
3; Ktoś syo zydze szono (leg. z żoną) swo...,
gdisz iest ona nyemoczna bila..., zabita bodzeta
oba (interficientur ambo) BZ Lev 20, 18; Zali

mało iest tobye, ze gesz nas wiwyodl z zemye...,
abi zabił nas (ut occideres) na pvsci BZ Num 16,
13; Ieden iako drvgy żaby (occidat) blisne swe
ib. 25, 5; Gdisz ivsz byl zabił (percussit) Seona
BZ Deut 1, 4; Poddał gy nam pan bog nasz,
abichom gy zabili (percussimus) ib. 2, 33; Wszitki
myasta gego... dobiliśmy, zabiwszi wszitki bidliczele (interfectis habitatoribus) gich ib. 2, 34,
sim. Tęcz w. 10; Sginye, ktosz ma zabit bycz
(qui interficietur) BZ Deut 17, 6, sim. ib. Tob
2, 8, 1469 ZapWarsz nr 2930; Taki zabit bodze
(interficietur) BZ Deut 24, 7; Nye bodo zabyczi
(non occidentur) otczowye za syni ib. 24, 16;
Sliszelismi,... czoszscze vcinili... Seonovi a Ogovi, ges toscze zabili (quos interfecistis) BZ Jos
2, 10, sim. Rozm 307; Vderz w myo, abi snadz
nye rzekły, bich od nyewyasti zabyt bil (quod...
interfectus sim) BZ Jud 9, 54; Ysze nye bodze
zabyt (non occidetur) Dauid BZ I Reg 19, 6;
Tedi Saul posiał slugy swe... do domu Dauidowa,
abi syo dostrzegszy gego zabyly rano (ut... interficeretur manę) ib. 19, 11, sim. ib. Neh 6, 10,
ca 1470 MamLub 76, Puł 36, 15, Rozm 117;
Vrozumyaw Ionata, isze gednako vmiszlyl gego
ocyecz, abi zabyl (ut interficeret) Dauida BZ I Reg
20, 33, sim. ib. 26, 15. III Reg 18, 9; Oto myecz
Golyata..., gegosz zabyl (quem percussisti) na
wdoly BZ I Reg 21, 9, sim. ib. 26, 21. HI Reg
17, 20, 1482 ZapMaz 130; Przecz przeslyadugesz
dusze mey, abich bila zabyta (ut occidar)? BZ
I Reg 28, 9; Przecywyl syo gemv Baza... y *zaby
gy (percussit eum, Biblia taborska: zabił) BZ III
Reg 15, 27; Żaby lesz (occidisti) a nadto wszolesz
ib. 21, 19; Wnydzely kto do ogrodzenya koscyelnego, zabycye gy (interficiatur) BZ IV Reg 11,
8, sim. ib. 11, 15. II Par 23, 14; Atalya zabyta
(occisa est) myeczem w domv krolya BZ IV Reg
11, 20, sim. ib. 11, 16; Zabylasta (percusserunt)
gy Iozachar... a Ioziadas... y vmar ib. 12, 21,
sim. ib. 19, 37; Zbył ti slugy swe, gisz to biły
zabyly (interfecerant) oczcza gego ib. 14, 5, sim.
ib. II Par 25, 3; Zabyl (percussit) gy iawnye,
a zabyw (interfecit) gy y krolyowal w myasto
gego BZYV Reg 15, 10; Gestlybi kto gyni wszedł
do koscyola, bodz zabyt (interficiatur) BZ II Par
23, 7; Przikazal kapłan, abi nye bila zabyta (sc.
Atala, ne occideretur) w domv bozem ib. 23, 14;
Atalya zabyta gest (interfecta est) myeczem ib.
23, 21; Przestań, acz nye zabyio cyebye (ne
interficiam te) ib. 25, 16; Gdyby w zawyaszany
cząsz głową zabythą (ib. 17, 3: głowa zabytho,
si... homicidia... aguntur) OrtOssol 64, 1 , sim.
OrtMac 85; <A)czby nyektorzy zemyanye... braczą, syostry... zabylyby (occidunt, Sul 49: zabyayą) Dział 40; A o chłopy pogambek dały gy
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zabyczy Tęcz w. 7; Vt perimas, gl. quod occidas
zabylby, quemquam nullum tibi svadeat aurum
1466 R XXII 17; Vt quasi morte reum depopulentur, gl. interficerent, delerent zabyliby, eum,
gl. sc. Ihm 1466 RRp XXII 26; Jakom ya przischethwschi... nye zabiłem czlowyeka 1472 ZapWarsz nr 3080; Tedy yabronyancz mego szywotha
za yego *poczantkym zabił 1473 RafPocz 2, sim.
1480 ZapWarsz nr 1482; Thegom ya zabyl...,
gdy na mya ostra bronya byl y bratha my zabyly
1473 RafPocz 23; Zabylbych go byl, by go dobrzy
nye obronyly 1475 ZapMaz 102; Thysz Iahel,
pany blogoslawyona, *nyepryiacziela duszney
czystosczy zabiła y podeptała MW 6 la; Oracze
vzrącz syna rzekły: Tenczy yest dzyedzycz, podczye, zabymy y (leg. ji 'go’, occidamus eum Mat
21, 38) Rozm 410; Vy zabyyeczye (occidite) boga
albo pana proroczskyego ib. 462; Azaly szye
ssam chcze zabycz (numquid interficiet semetipsum Jo 8, 22)? ib. 472; Ten yest tego vynyen,
yze tvoy trzeczy brath zabyt v Betleem ib. 799;
~ w zaklęciu, w przekleństwie: Nicolaus... con
tra Sowcam unus alter turpia verba dicendo, ut
sis interfectus zabith 1389 TPaw III nr 1482;
Nota: Clemens... penam XL iudicio pro eo, quia
dixit ministeriali: Przistamp sam, zabith bandz!
1416 ArchTerCrac VI 179, 19, sim. 1430 ArchCastrCrac IV 157, 1016, 1430 StPPP II nr
2335; Zabytha smyrcz mv ya (sc. ciążą 'zajęte
rzeczy’) othbyyala 1427 ZapWarsz nr 197; Mała
imprecantes dicentes vlg. daybich zabith, day
mi macz curwa XV med. Zab 516, sim. ib.
517; ~ zabity: By vslyszal stokanee sspiotich, bi rozwozal syny zagubonych albo zabitich
(filios interemptorum) FI 101, 21, sim. BZ Tob
2, 9; Slvzebnyczy alybo woźny zabythego (occisum) na drodze oblvpycz nye mayą Sul 13, sim.
ib. 14. 16, etc., Dział 30; Thim tho slvzebnykom... zapowyedamy ktorichkole zabitich (occisos) obWpyacz Sul 42; Panu, cziy on bil
zabithi, trzi... kopi (^c. zapłaci) Sul 109; Gdisz
bodze nalezona marcha czlowyeka zabitego (hominis... occisi) BZ Deut 21, 1; Przydo wyoczszy
vrodzenim z myasta tego kv zabitemv (ad interfectum) ib. 21, 6; Tobyas... martwe a zabyte
(occisis) pochovawal BZ Tob 1, 20; Gdy woyth
woldruge o głową... a then tho vrazony albo
zabythy nye ma rodzyny OrtOssol 91, 1, sim.
OrtMac 124; ~ o zwierzętach: Ysczy... vosz
tho to modroscz ma, ysze gdis gy cho szabicz,
tedicz vocz on svo glovo krige Gn 172b; Jaco
czo mi moy kmecze dali poi yelena, tedi wtenczasz rzekli, iszeszmy gy szabili w sztopiczy
1401 Kościan nr 115; Czso Jarosław Vocenczowi
veprza zabił, to gi zabił s pravem 1403 Pyzdr

nr 220, sim. 1406 Kościan nr 294, 1414 Kai
nr 465, etc. etc.; Jaco czso vyeprz Janowi...
zabith, to gi *zapito z prawem 1408 Kościan
nr 362; Iaco temu mynąla trzy lata, kegdi Nastcze
swyna zabita 1413 Kai nr 417; Yaco Pyotrh nye
wyednal szą sz kmeczem o krową..., yansz
kmyecz v nyego zabithą nalaszl 1420 Kai nr
985; Jakom nye sabila dzesanczy bobrow 1420
Pyzdr nr 677, sim. 1456 ZapWarsz nr 999, 1488
ib. nr 1627; Czso zabiti bobri y wydry, tho
sabythy na mem 1420 Pyzdr nr 677; Jako czsso
pany na myą żałowała, abych yey dzessancz
wyeprzew zabił..., tegos<m> ya nye wczynil
1423 Kościan nr 986; Ne szabylem Woczechowy
kobylą 1424 Pozn nr 1166, sim. 1468 ZapWarsz
nr 2928; Jakom ya nye szabil Yanovi konya
1425 ZapWarsz nr 112, sim. 1431 ib. nr 361,
etc.\ Żaby w (occidens) klwszą swyerzepyczą
nyewczone, trzy grzywni... ma zaplaczycz Sul
20, sim. ib. 58. 68; Vstawyamy tesz, ysz zabyącz
(interficiens, Dział 57: acz kto... zabyge) klvszą
nyevczone..., trzy grzywny zaplaczycz ma Sul
58; Pyrworodzone oslycze... zabito bodzye (occidetur) BZ Ex 34, 20; Acz przywyodo ku mnye
kaszdi wolu a skopu a zabycye (occidite) na tey
skale BZ I Reg 14, 34; Myala ta nyewyasta...
cyelcza... a poszpyesziwszi y zabyla gy (occidit
eum) ib. 28, 24; Szedw y zabyl (interfecit) lwa
BZ I Par 11, 22, sim. ib. II Par 7, 5; Iacom ya
nye powsczagnal *Andrzeye po rakoyemstwie...
anym mu żaby w ossmy cocoschi snyatl 1462
AKPr VDIa 53; ~ b. sprawcą zabójstwa zwie
rzę: Nalyazl gy (sc. męża bożego) lew na drodze
y zabyl (occidit) gy BZ III Reg 13, 24, sim. ib.
13, 26; Zabyge cyo lew (percutiet te leo) ib. 20,
36; ~ Leo murem rapit..., si nece dignetur,
zabycz, leo murem, nonne leoni dedecus et muri
cepit esse decus? 1466 RRp XXII 14; ~ c.
przyczyną śmierci przedmiot: Spadnocz szekira...
raniłaby przyaczela gego y zabiłaby gy (occiderit)
BZ Deut 19, 5; Cornua, gl. sc. cerwi, longa
necant zabyą 1466 RRp XXII 15; Nye bądzyeczyely vy ymyecz pokuty,... pogynyeczye yako
[ojonych osmnasczye mązow, na które szye vyeza
obalyla w Sylea (pro Syloe) y zabyla ye (occidit
eos Luc 13, 4) Rozm 373.
2. (o roślinach, de plantis) 'zniszczyć, delere,
laedere’: Przetosz lyen a yoczmyeyn gest zabit
(laesum est) BZ Ex 9, 31; Pszenycza a byel nye
gest żaby ta (non sunt laesa) ib. 9, 32.
3. paraliżem zabity fdotknięty chorobą powodu
jącą bezwład, utratę ruchów ciała, parałysi afflictus’: Iacet paraliticus d[y]nami slamany, parałyszem
żaby ty (Mat 8, 6) ca 1450 PF IV 568, sim. Rozm
292; Paraliżem zabite (war. lub.: slamane) parali-
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ticos (obtulerunt ei... paralyticos Mat 4, 24, Rozm
12; Zabyerayacz (war. kal.: zabyrayancz) in263: parały sem żaby ty) 1471 MamKal 261; My
yndans (spiritus eius velut torrens inundans usque
mamy zakon v sobotą nykogo nye vzdravyacz,
ad medium colli Is 30, 28) ca 1470 MamLub
alye ten nyeme, chrome,... paralyzem zabyte (pa
193; Humilitas meretur grafie augmentacionem et
ralyticos)... (uzdrawia w sobotę) Rozm 749.
5 hoc potest ostendi per tria exempla... Tercio
4. 'przez wbicie czegoś uniemożliwić otwarcie,
exemplo aque, quia quanto plus descendit, tanto
configere, a f f i g e r e Mandavit Petro, procuratori
plus ascendit zabira XV ex. RRp XXIV 374.
suo, palis hostia ecclesie configere al. zabycz koly
2.
(o morzu, de mań) 'burzyć się, pienić się,
1471 MMAe XVIII nr 866.
falować gwałtownie, aestuare, turban : Cor impii
5. zabić za żywe 'wbić gwoździe przez zrogo- 10 quasi marę fremens, zabiraiocze (R XXII 243:
waciałą osłonę kopyta w żywe ciało, clavum equo
wrayącze, GIWroc 94r: impii quasi marę fremunt
per ungulam in carnem vivamfigere’: Item ąuando
*meczo sze), quod quiescere non potest (Is 57, 20)
zabyge za ziwe. Recipe stupam canapis XV in.
XV in. R XXIII 281.
LekKoń 244.
Zabieżanie 'ucieczka, fuga, discessus’: AczCf. Zabity
15 by... tego to nye chczano przypusczycz kv oczysczienyy swey nyewynnosczy przez nas... a ten
Zabiec 1. 'wyjść naprzeciw, wybiec na spot
kanie, spotkać, occurrere, o b v e n ir e Mus... teto dla tego nyeprzypysczenya zabieszalby, przeto
studini obviauit, g/. occurrit, ex aduerso venit
aby zabieszanye abo sgechanye (fuga, Sul 60:
zabyegla XV med. RRp XXIII 279; Cum ingresbyesthwo) takye gemv na sromotą nye obroczono,
deretur ąuoddam castellum, occurrerunt, zabyegli, 20 ystawyamy Dział 60.
potkali (R XXIV 75: potkali gy, GIJag 93: poZabieżeć f o r m y : praes. ind. 3. sg. zabieży
srzethli so s nym, Rozm 399: zabyezely yemv),
1466 R XXII 15; ~ inf. zabieżeć XV p. post.
illi decem viri leprosi (Luc 17, 12) XV WisłRp
Kałużn 275, ca 1500 Erz 128; ~ praet. 3. sg.
nr 2368.
m. zabieżał 1406 HubeZb 84, XV med. RRp
2.
'uciec, fugere, aufugere’: Od nychsze to25 XXIII 279, ca 1500 GIKazB I 63; /. zabieżała
on zabyegl (quos... fugiens) a wyaruiocz syo
XV ex. SKJ I 145, Rozm 436. 437; 3. pl. m.
bidlyl w zemy Top BZ Jud 1 1 ,3 .
zabieżeli XV ex. MPKJ II 320, Rozm 399; ~
condit. 3. sg. m. zabieżałby XV med. RRp XXIII
Zabiegać 1. 'wybiegać na spotkanie, wycho
dzić naprzeciw, occurrere, obvenire’: O *zvyą279, Dział 60; ~ part. praet. act. zabieżaw 1396
rzątach, yze zabyegaly (occurrerunt) Iesvcristovy, 30 TPaw III nr 3907; zabieżawszy Rozm 387. 406.
kyedy yest yyedzyon do Eyptv Rozm 84.
Z n a c z e n i a : 1. 'wyjść naprzeciw, wybiec na
2.
'stawać komuś na drodze, zastępować komuś spotkanie, spotkać, obviare, obvenire, occurrere’:
Cum corws astucior occurrisset (sc. yulpi), gl.
drogę, obstare, obsistere : Quod sibi, g/. sc. equo,
obvius fuisset zabyezal (ib. 276: potkał), peracto
claudat (sc. asellus) iter, sonipes inclamat asellum:
Occurris, gl. obviam venian (pro venis) zaby<e>- 35 mutue salutacionis officio satis leta subiunxit:
Vere yoluntas dei fuit, ut cito mihi occurreret,
gasz, domino, villis aselle, tuo 1466 RRp XXII
gl. obviaret zabyezalby (ib. 276: obyeglby), quem
15; Gdy pyechothv gymye byegacz (sc. zły mnich),
yolebam XV med. RRp XXIII 279; Occurrere
mvsza mv naprzoth zabyegacz De morte w. 456.
ząbyezecz yel pothkącz ca 1500 Erz 128; ~
Zabierać, Zabirać f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zabira XV ex. RRp XXIV 374; ~ part. praes. 40 komuś: Festinauerunt (sc. Iohannes et Magdalena)
per aliam plateam ciuitatis breuiorem, vt eum (sc.
act. adi. zabirając 1471 MamKal 193; zabierając
Christum) habere possent obvium aby mv mogły
ca 1470 MamLub 193; n. sg. f. zabirająca XV
ząbyezecz XV p. post. Kałużn 275; lam autem
in. GIKazB II 104, 1466 R XXII 12; neutr.
eo descendente, serwi occurrerunt ei sz domv
zabirające XV in. R XXIII 281.
Z n a c z e n i a : 1. (o wodzie, rzece, de aqua, 45 yego serui szabyeszely gemv (Jo 4, 51) XV ex.
MPKJ II 320; Jesus s mastha yywyedzon, krzy
fluvio) 'wzbierać, podnosić się do wysokiego po
żem vczuszony (leg. uciążony)..., mathka mu
ziomu, crescere, augeri, inundare’: Mundus enim
zabyeszala, chczala gy oglidacz (pro oglądacz)
iste erat... tamquam fluvius rapidus, zabirayocza,
XV ex. SKJ I 145; Gdysz yest wschedl (sc. Jesus)
in quo omnes periclitabantur, sed contra istud
naufragium dedit nobis Christus triplex adiutorium 50 v yeden kastel, zabyezely yemy (occurrerunt ei
Luc 17, 12, R XXIV 75: potkali gy, GIJag 93:
XV in. GIKazB II 104; Sicut enim torrens ex
posrzethli so s nym) dzyeszyecz mązow trądovarepentinis ymbribus inturgescens, gl. inflatus, inthych Rozm 399; Marta kyedy yest yslyschala,
vndans zabyrayączą, precipitancius fluctuare diyze... Iesus przyschedl, zabyezala yemv (occurrit
noscitur quam flumen ingens, quod per suum
alueum yidemus perhenniter emanare 1466 R XXII 55 illi Jo 11, 20) ib. 436, sim. ib. 437; ~ przeciw
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komuś: Kyedy yescze daleko byl, vzryal y (leg.
ji 'go’) oczyecz yego... a zabyezavschy przeczyy
yemv y padł na yego schyyą (accurrens cecidit
super collum eius Luc 15, 20) Rozm 387; ~
przenośnie: Tunc pater celestis quatuor laska ei
(sc. pecatori) fecit: Primo obviavit, zabyesal, ei
et recepit eum in gratiam suam ca 1500 GIKazB
I 63.
2. 'stanąć komuś na drodze, zastąpić komuś
drogę, napaść na drodze, obstare, obsistere, aliquem in via invadere’: Quod sicut Nicolaus Nicolao
hoc fecit eius principio, quia zabesaw na yego
drogo, prius vulnera dedit 1396 TPaw HI nr 3907;
Isze nigdze Bogusław ne begal szilo, moczo na
Micolayow dom, ale czsokoli yemu vczinil, to
vczinil za yego *poczantkom, esz mu drogo zabeszal 1406 HubeZb 84; Obstat, gl. obviam venit
zabyezy, asellus equo 1466 R XXII 15.
3. 'wybiec naprzód, wyprzedzić, praecurrere,
praeire’: Zacheusz... zadał vzrzecz mylego Iesucrista... a zabyezavschy (wszedł) na drzeuo sy
komoro ve. .., aby y (leg. ji 'go’) vzral (praecurrens
ascendit in arborem sycomorum, ut videret eum
Luc 19, 4) Rozm 406.
4. 'uciec, fugere, aufugere’: Aczby... tego
to nye chczano przypusczycz kv oczysczienyy
swey nyewynnosczy przez nas... a ten to dla
tego nyeprzypysczenya zabieszalby (ob hoc ipsum velle fugere contingat, Sul 60: przygodzy
szą gemv chczecz sbyezecz), przeto aby zabieszanye... takye gemv na sromotą nye obroczono,
ystawyamy Dział 60.
Zabijać f o r m y : praes. ind. 2. sg. zabijasz
Rozm 419; 3. sg. zabija Gn gl. 142b, FI I Prol
4, 1435 GIKazB II 54, BZ Deut 22, 26; 2. pl.
zabijacie FI i Puł 61, 3; 3. pl. zabijają Sul 49,
Dział 40, Rozm 312; ~ imper. 2. sg. zabijaj Dek
I—VI. VII 1. 4. 5, FI i Puł 58, 11, BZ I Reg
26, 9, Rozm 266; 2. pl. zabijajcie BZ IV Reg
11, 15; ~ part. praes. act. adv. zabijając Sul
49; adi. n. sg. m. zabijający Sul 67; ~ inf.
zabijać BZ Lev 4, 33; ~ jut. 2. sg. m. będziesz
zabijał Dek IV 6; ~ praet. 1. sg. m. zabijał jeśm
FI 100, 11; zabijałeśm Puł 100, 11; 3. sg. f.
zabijała BZ III Reg 18, 13; 3. pl. m. zabijali BZ
I Mach 1, 63; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr.
zabijano BZ IV Reg 1 1 ,2 .
Z n a c z e n i e : 'zadawać śmierć, odbierać życie,
occidere, interftcere’: Expugnat (sc. crux), sabiga,
inimicum Gn gl. 142b; Ne zabyay gich (ne occidas,
sc. tu deus, eos) FI 58, 11, sim. Puł:; ~ sprawcą
zabójstwa człowiek: Nye zabygyay (Dek VII 2. 3:
nye żaby esz, VII 6: nye bądzyesz zabyal) nygyednego Dek I—VI. VII 1. 4. 5, sim. Rozm 266;
W iutrzny zabyal iesm (interficiebam, Puł: zabya-

lesm) wszistki grzeszne FI 100, 11; Nyekthorzy...
bratha, szostrą alybo blyszego zabyayą (occidunt)
Sul 49, sim. Dział 40; Szlachcziczy... blyszne
przyrodzone zabyayącz (interimentes)..., w dzedzynnem gymyenyy nygenego przystampy nye odziczszą (pro odzirszą) Sul 49; Aczkole zabyayączy
czlowyeka (occidens hominem, Dział 55: ysze kto
kogo zabyge)... myalby bycz główną pomsthą...
skaran,... ystawyamy Sul 67, sim. ib.; Nye zabyiay
gego (ne interficias eum) BZ I Reg 26, 9; Zaly
nye powyadano tobye..., cso bich yczinyl, gdi
zabyiala (cum interficeret) Gezabel proroki bosze
BZ HI Reg 18, 13; Tedi Iozaba... wzowszi Ioaza...
ykradla gy z poszrzod sinow krolyowich, gesz
zabyiano (qui interficiebantur) BZ IV Reg 11, 2;
Nye zabyiaycye (non occidatur) gey (sc. Atale)
w koscyele boszem ib. 11, 15; (N ie)w yasti...
zabyialy (trucidabantur) podle przika<zania> Antiocha BZ I Mach 1, 63; Nye boyczye szye thych,
ktor<z)y zabyayą czyalo (qui occidunt corpus Mat
10, 28) Rozm 312; ~ Gerusalem, które zabyasch
proroky (occidis prophetas Mat 23, 37) y kamyenvyesz ty, którzy ssą k tobye posiany Rozm 419;
~ zabijać się: Zabyacze se wszistczi wi (interficitis
universi vos) FI 61, 3, sim. Puł\ ~ Bo iako
łotr powstawa przecziw bratv swemv a zabya dvszo
gego (occidit animam eius), takyesz y dzewka
czirpyala gest BZ Deut 22, 26; ~ Obyetowacz
bodzye yo (sc. owcę) panu na myeszczye, gdzyesz
to obiczyay gest zabyyacz (caedi) obyetne obyeti
BZ Lev 4, 33; ~ przenośnie: 'niszczyć, unice
stwiać, delere, exstinguere’: Wszistco zle zabya
(sc. żałtarz, omne malum occidit) FI I Prol 4; Qui
(sc. deus) et ydoneos nos fecit ministros Novi
Testamenti non littera, sed spiritu. Littera enim
occidit, spiritus autem yiyificat pysmo (Nie)starego
Zakony zabya, duch s prawda oszywa (II Cor 3, 6)
1435 GIKazB II 54.
Zabijanie *przybijanie, przymocowywanie, actus clavis aliąuid affgendi : Oroschom na zabyanye
in stuba domini principis, dum lodices excutiebantur, ad clavos dedi DI denarios Ungaricales 1500
ZsigBud 42, sim. ib. 19; Ad clavos na zabyanye
lintheamina in balneo dedi oroschom ID denarios
Ungaricales ib. 44, sim. ib. 77. 78. 80.
Zabijaństwo 'pozbawienie życia, zabójstwo,
homicidium, occisw : Inpudicicia, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicicie, contenciones,...
invidie, homicidia, zabyanstwa, ebrietates..., his
similia (Gal 5, 21) 1435 GIKazB D 54.
Zabiły cf. Zabity
Zabirać cf. Zabierać
Zabity śmierć zabita 'kara śmierci, poena mortis’: Dostoyen yesth zley smyerczy zabyley (pro
zabytey, reus est mortis Mat 26, 66) Rozm 718.
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Zableszczeć czy Zableszczyć zableszczeć oczy
'błyskać oczyma rzucając niespokojne spojrzenia,
oculos ardentes aliąuo convertere' : Gdy przyda,
namyleyszy, k thobye, tedy barszo szeczknyesz
szobye, zablesczysz na strony oczy, esz czy s czya5
la poth poskoczy De morte w. 63.
Zableszczyć cfi Zableszczeć
(Zabłądzać) Zabłędzać 'chodzić bez celu,
włóczyć się, wałęsać się, errare, v a g a r e Nye
zablądzay nec oberraueris (noli circumspicere in 10
vicis civitatis nec oberraveris in plateis illius
Ecclus 9, 7) ca 1470 MamLub 161.
(Zabłądzić) Zabłędzić 'zaplątać się w mo
wie, pomylić się, labi, errare (in loąuendo)':
Gdyby czlowyek myal oczkolwyek przyszyagacz 15
a nye wyrzecze przyszyągy, yako yą roszkazano,
szlowye yszby zamylyl albo w nyey zabladzyl
(si... lapsus fuerit in iuramento balbutio vel impedimento), mozely szye szam szobą... podeprzecz? OrtMac 95.
20
Zabłędzać cf Zabłądzać
Zabłędzić cf. Zabłądzić
Zabobon 'przesąd, wiara w magię, superstitio, fides artis m a g ic a e Czary, gussla, zabobony
*adolatria, sortilegium, supersticio XV med. R 25
XXV 160; Similiter et auguria obseruare nolite
nec in itinere positi aliąuas aviculas cantantes
attendite nec ex illarum cantu dyabolicas divinaciones vlg. zabobony al. czary nunciare presumite
XV med. Zab 514.
30
Zabobonny 'związany z zabobonem, superstit i o s u s zabobonna wiara 'wiara w magię, w gu
sła, czary, wróżby itp., fides artis magicae
Zabobonna wara supersticiosam sectam XV p.
pr. R XLVII 359.
35
Zabój 1. 'zasuwa, rygiel, pessulus, repagulum :
Contriuit portas hereas, scilicet in lymbo, et vectes,
zaboye (FI i Puł, MamLub 131: zawory), ferreos
confregit (Psal 106, 16) XV c*. RRp XXIV 374.
2.
w pl. 'drążki służące do podnoszenia lub40
przenoszenia ciężkich przedmiotów, vectes, ąuibus
onera portantur : Rospostro s wyrzchv plascz
czirwony a tim lepak przikriyo zasłono modrich
skór a wewleko zaboge (inducent vectes) BZ Num
4, 8, sim. ib. 4, 6.
45
Zabóść 'przebić, zabić rogami, cornibus perfodere, n e c a r e Dorothea... contumax... contra
Petrum... pro eo, quod vacca ipsius Dorothee
vaccam ejusdem Petri cornuauit al. zabodla et
vitulum al. czelyą in ipsa vacca przebodla 1438 50
StPPP II nr 2758; Aczbi wol zabodl mosza (si
bos cornu percusserit virum)..., kamyenym obrzuczon bodzye BZ Ex 21, 28.
Zabrać f o r m y : praes. ind. 3. sg. zabierze FI
i Puł 48, 18; ~ imper. 2. sg. zabierz BZ Gen 31, 55

ZABRAĆ
32; ~ inf. zabrać OrtMac 58; ~ praet. 1. sg. m.
-m zabrałem 1473 ZapWarsz nr 1356; -(e)m zabrał
1410 KsMaz I nr 1454, 1432 ZapWarsz nr 372,
1458 Czrs s. LXXXTV, etc:, ja zabrał 1473 TymSąd
28; /. -m zabrała 1471 ZapWarsz nr 3020; 3. sg.
m. zabrał 1398 RtGn nr 39, 1406 Kai nr 176,
1419 Pozn nr 1031, etc:, f. zabrała 1466 R XXII
12, 1466 SprTNW VHI 2, 45; 3. pl. m. zabrali
BZ Gen 34, 29, 1500 ListTat 175; ~ part. praet.
pass. n. sg. f. zabrana 1466 R XXII 11; g. sg.
neutr. zabranego 1420 TPaw VII nr 1549.
Z n a c z e n i a : 1. 'wziąć coś cudzego, zająć,
zagrabić, capere, prehendere, occupare rem alienam: Ysze czso <Woj)tha zabrał Janowi cone, to
zabrał, nisz <kr)ol przyol crolewstwo 1398 RtGn
nr 39; Yacom ya ne zabrał, yechaw na pole,
Staskowa bydła za trzidzesczi grziwen 1410 KsMaz
I nr 1454; Ysz Wączincz... zabrał sukna v Borzeyewskego za grzywna 1419 Pozn nr 1032, sim.
ib. nr 1031, 1432 ZapWarsz nr 372; Przedwogius
debet statuere Stanislaum..., euictorem, pro sex
marcis gymenya zabranego 1420 TPaw VII nr
1549; O ctore rzeczi... Jachna na mo żałowała,
thichem gey ya ne sszabral 1432 ZapWarsz nr 372;
Gyedzye-ly ktho na kvpya w *dzudze szyemye...,
poko on nye gyesth doma, nykth nye może yego
gymyenya zabracz (OrtOssol 48, 1: bracz) OrtMac
58; Jacom ya nye rzuczil syą *wi gymye<nie>
dziedziczne Malgorzecze[an] anym gey lanc posyekl, anym syana drugiego gothowego zabrał
gwałtem na gey lankach 1458 Czrs s. LXXXTV,
sim. 1468 ZapWarsz nr 2984, 1470 ib. nr 1308,
1472 ib. nr 1400; Przivilegyow, na gymyenye
Jarczów sluzączich, nye zabrała 1466 SprTNW VIII
2, 45; Yako ya chleba y grochu, y trzechseth
klepk... w lesye... Alberto kmethoni... przesz obłyky nye *zapral gualtem 1473 TymSąd 28; Yakom
ya <nie> przyechaw na wozye gwalthem... nye
zabrałem zyrdzy robothy Sczepanowey 1473 Zap
Warsz nr 1356; W Zawolskyey ordze rosstargnąly
szyą panovye myedzy ssobą y zabrały bazar 1500
ListTat 175; ~ Jakom ya nye wrzuczyl szyą...
gwalthewnye we włoki w Wągrodnye, na kthore...
pleban... prawo ma, anym zabrał czynschu sz
kmyeczy thych 1480 Czrs s. LXXXVII; ~ 'upro
wadzić, wziąć do niewoli, capere, captivum pre
h e n d e r e Drudzy synowye Iacobowy byezawszy
y pobyły wszitko myasto... a dzatky y zoni gich
*zwyozawszy zabrały (duxerunt captivas) BZ Gen
34, 29; ~ zabrać chąsiebną rzeczą 'ukraść, furań, praedan : Yaco Swoch ne sabral chosebno
rzeczo Dzetrzichoui szitha 1406 Kai nr 176; Jakom
ya zlodzeya nye przechowywała anym rzeczi v nyego gwalthem *chazyebnya rzeczą zabrała 1471
ZapWarsz nr 3020.
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2. *wziąć z powrotem, odebrać, recipere, ras u m e r e Patrzi, a czsokoly swego naydzesz v nasz,
to zabyerz (aufer) FZ Gen 31, 32.
3. 'wziąć ze sobą, abducere, a u f e r r e Gdi
zaginę, ne zaberze wszego (non sumet omnia,
5
Pw/: nye żaby erze wszego s sobo) F/ 48, 18.
4. (o potoku, de torrente) ’wezbrać, podnieść
się do wysokiego poziomu, crescere, augeri, immdare’: Nam quem pluuialibus vndis intumuit, g/.
id est invndauit wszydze, zabrała, torrens, fluit 10
acrior amne perhenni, gl. fluuio perpetuo 1466 F
XXII 12.
5. 'unieść (na falach), porwać, auferri, rap/
(ad u n d isf: Ad instar anchore, que firmo cursu
ratem in portu retinet, ne procellis quassata, 15
zalewayączymy velmy zabrana,... illidatur... ad
rupes contiguas 1466 F XXII 11.
Z abradia pl. tantum 'najwyższe miejsce na
dachu domu (tu świątyni) otoczone barierką, ba
lustradą, summa pars tecti domus (templi), pluteis 20
cincta’ (?): Zabradla (P XXIV 71: na navissa
cąscy, /d. 83: na wyrzch coszczola, PF IV 571:
na ganku cosczelnyem, ZabUPozn 112: na yysokym myesczv, MamKal 260, Rozm 196: na virzchv, GID om 47: na stolczv, na kathedrze, EwZam 25
300: na dachv, GIKazB I 29: na ganek, ib. 41:
ganek, halkerz) pinnaculum (statuit, sc. diabolus,
eum, sc. Iesum, super pinnaculum templi Mat
4, 5) XV med. PF V 28. ^ Bohemizm.
Zabraniać 1. 'powstrzymywać, nie pozwalać, 30
recusare, vetare': Sed plerumque spiritus sanctus
mansionem apud nos non facit, quia venienti aditum
reserare contendimus zabranyamy (poprawione
przez pisarza z zabaramy) 1475 P XXV 128.
2.
'zgłaszać protest, reclamare, contradicere’:35
Ktho czyerpyal rok y dzyen, yz strzechy (leg.
z strzechy)... woda czyekla przesz yego dom...,
przesz prawey odmowy, szlowye ysz przeczy w
themu w czasz przed prawem nye odma wy al albo
zabranyal (absque iusta contradictione, OrtOssol 40
75, 1: zabronyl), ten muszy tesz to daley czyrpyecz OrtMac 101.
Z abranie (o falach, de undis) 'wezbranie,
podniesienie się do wysokiego poziomu, exundatio,
inundatw: Sicut enim fluctuum invndacio, gl. 45
exvberacio zabranye, profundorum nauem... impugnat, que in vndis tranquillis et modicis nullum
prorsus periculum veretur 1466 P XXII 10.
Z abrodnia 'sieć na ryby, którą posługiwano
się brodząc w wodzie, rete, quo piscatores in 50
aqua vadando pisces capie bant': Damus, quod
possunt (sc. sculteti) piscare in lacu nostro... cum
retibus, quod zabrodnya vlg. nominatur (1356)
BenLub 249, sim. 1366 WierzbFrag 31, (1414)
XVI KodWP VII 572; Capturam piscium in lacu... 55
Słownik staropolski XI
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cum... paruo rethe, quod *czabrodna dicitur 1400
KodWP V 5; Licebit... Iacobo... rethe, dictum
vlg. zabrodnya, in lacum... vadando... et hamum... mittere 1404 ib. 62; Asscribuimus sibi
necessaria gulgustra, unum rethe, quod dicitur
slampnicza cum zabrodnya in lacubus nostris
(1411) XVI KodWP VII 462; In istis lacubus...
talem venacionem dominus Iohannes... et... sua
posteritas habebunt... retibus vlg. nuncupatis
*podrzesniczą, sabrodnyą a wyenczerzmi 1424
KodWP V 387; In piscinis pro mensa plebani
piscare szabrodnya vel saag 1459 AGZ II 161.
Zabrodnica 'sieć na ryby, którą posługiwano
się brodząc w wodzie, rete, quo piscatores in
aqua vadando pisces capiebant': Necnon kmethones... habebunt potestatem in prefata medietate
lacus... venandi rethe minori al. zabrodnycza 1497
StPPP VII 27.
Zabronić f o r m y : praet. 3. sg. m. jest zabronił
PZN um 22, 13; zabronił OrtOssol 75, 1; ~ part.
praet. pass. n. sg. neutr. zabroniono BZ IV Reg
12, 8; zabronione 1471 MamKal 77; ~ praes.
pass. 3. sg. neutr. zabroniono jest BZ Lev 5, 17.
Z n a c z e n i a : 1. 'zakazać, nie pozwolić, vetare, prohibere': Dussa, która... vczynylabi gedno
s tego, gesz to zakonem boszym zabronyono gest
(quae domini lege prohibentur)..., offyerowacz
bodze skopy... kaplanowy BZ Lev 5,17; Gydzcze
do waszey zemye, bocz mi iest bog zabronił gydz
s wami (prohibuit m e... venire vobiscum) BZ
Num 22, 13; Zabronyono kapłanom, abi wyocey
nye brały pyenyodzi (prohibiti sunt sacerdotes
ultra accipere pecuniam) od lyyda BZ IV Reg
12, 8; ~ 'zgłosić protest, contradicere, recla
mare': Atho (pro ktho) czyrpyal rok y dzyen, az
strzechy (leg. z strzechy)... wodą czyeklą...
przesz gego dwór..., przesz prawey odmowy,
szlowye ysz przeczyw temv w czasz przed pra
wem nye odmowyl albo zabronyl (absque iusta
contradictione, OrtMac 101: zabrany al), ten
mvszy tesz tho daley czyrpyecz OrtOssol 75, 1.
2.
'powstrzymać, cohibere, retinere': Zabronyone (war. lub.: *zabronyąnye) cohibita (cohibita est
plaga ab Israel II Reg 24, 25) 1471 MamKal 77.
Zabrześć 'dojść dokądś brodząc w wodzie,
(in aqua) vadando ad aliąuem locum pervadere':
Licebit eciam eidem Stanislao... post primam
emissionem dietę piscine al. po spuszczeniu pisces
capere... cum rete, prout poterit fluctitare al.
zabr<z>esc (1474) 1617 ArchSław II 224.
(Zabrzmieć) Zabrznizć f o r m y : praes. ind.
3. sg. zabrzni BZ Jos 6, 5, 1461—7 Serm 9 lr;
3. pl. zabrznią BZ Jos 6, 20; ~ praet. 3. sg. f.
zabrzniała 1466 R XXII 13; ~ condit. 3. du.
neutr. -by zabrzniele BZ IV Reg 21, 12.
7
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Z n a c z e n i a ' . 1. *wydać dźwięk, sonare, ins o n a r e Przetosz gdysz... troby zabrznyo (clangentibus tubis) a ten brz00k przidze w vsszy
wszego mnóstwa, natichmyast mvri sy0 przewroczili BZ Jos 6, 20; Canet, zabrzny, enim tuba et
5
mortui resurgent incorrupti (I Cor 15, 52) 1461—7
Serm 9 Ir; ~ przenośnie: Sol pepigit sponsam,
Iouis aurem terra ąuerelis protulit, gl. percussit
zabrznyala 1466 R XXII 13.
2. (o uszach, de auribus) 'napełnić się dźwię 10
kiem, sonis impleri : Tocz ia przepusczo wyele
złego na Ierusalem a na Iudo, abi ktokoly vsliszi,
zabrznyele obye vszi gego (ut... tinniant ambae
aures eius) BZ IV Reg 21, 12.
3. (o głosie trąby, de tubae sonitu) 'dać się 15
słyszeć, rozlec się, insonare, perstrepere': A gdysz
zabrzni zwyok trobny (cumque insonuerit vox tu
bae)..., w vsv waszich *brznyocze, wzwola wszistek lvd BZ Jos 6, 5.
Zabrznieć cf. Zabrzmieć
20
Zaburzenie 1. 'gwałtowny ruch fal, burza na
morzu, procella, fluctuum agitatio violenta>: Tempestas surrexit minari. Non naturalis fuit tho
zaburzene XV in. GIKazB II 84; Statim... tempestas, gl. sc. maris nubilositas sc. magna zabu 25
rzene, fit sedata, quieuerunt maria 1425 PF V
33; Sicut marę non potest esse sine fluctibus
zaburzenya 1475 R XXV 127; Futuram significant
tempestatem zaburzenye morza XV ex. GIGn 55.
2.
'zapalczywość, gniew, ira, furor : Szaburze-30
nye zelus (zelus domini exercituum faciet hoc IV
Reg 19, 31, BZ. gnyew) ca 1470 MamLub 89.
Zaburzyć 'gwałtownie poruszyć, zamącić,
exagitare, t u r b a r e Zaburzono movetur XV p.
pr. Zab 519; Subito aer turbatur, zaburzyło 35
<się>, grando exoritur, fulgura coruscant, tonitrva mouentur XV med. R XXIV 360.
Żaby wprowadza zdanie celowe 'żeby, u f:
Proszo, abiscze tv zostali tey to noczi, żabich
mógł wzwyedzecz (Biblia taborska: zdabych 40
mohl zwiedieti), czso mi lepak odpowye pan
(obsecro, ut hic maneatis... et, war. ut, scire
queam, quid mihi rursum respondeat dominus)
BZ Num 22, 19.
Zabyć 'pozbyć się czegoś, aliąuid abicere, 45
removerei: Chcemli tszczice zabycz, a pokoia
nabycz, musszimy szą modlicz bogu Gałka w.
51. - Cf. Zabyły.
Zabyły 1. 'obłąkany, insanus, a m e n s Wydzawszi czlowyeka zabilego (vidistis hominem 50
insanum), przeczescye gy prziwyedly ku mnye?
BZ I Reg 21, 14.
2.
'zawistny, złośliwy, malignus, i n v i d u s Za
były maligni XV p. pr. Zab 519.
Bohemizm
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Zabywać się 1. 'wściekać się na kogoś, zło
ścić się, unosić się gniewem, irasci, irritari:
Drogo two iacyem przewyedzał a gnyew twoy
przecyw mnye. Zabiwalesz syo na my o (insanisti
in me) a picha twa weszła w uszi moy, zawyeszo
przeto obrocz na nozdrze twe BZ IV Reg 19, 28.
2.
'być swawolnym, rozpustnym, lascm re, libidinibus se d a r e Byada vam, którzy spyczye
v lozoch aborovych a zabyvaczye szye albo *namyeczyczye v posczyelach vaszych (qui... lascivitis in stratis vestris Am 6, 4) Rozm 609.
Bohemizm
Zac 'ciąg rur, używany w kopalni ołowiu
(w Olkuszu), ductus canalium, qui in plumbi fodina Olcussiensi fuit in usu’: Quicumque ex
cultoribus montium artem illam sive instrumenta
praefata ex propriis construere et illis uti vellent,
quod nihilominus illi de singulis montibus seu
fodinis, ubicunque praefata arte et instrumentis...
laboraret et eis uti vellent, 12 marcas communis
monetae ex munere a quolibet monte septimanatim solvere semper sint adstricti et hoc ubi duplicibus uti vellent canalibus, qui vlg. dwa zaczy
rur vocantur, qui vero uno tantum canali contenti
fore velint, 6 marcas tantummodo solvere tenebuntur 1489 Craclmpr nr 43.
Zaccyk cf. Zachcyk
Zaceniacz 'ustalający cenę, wartość czegoś,
taksator, qui pretium alicuius rei tcucaf: Zączenącz taxator ca 1500 Erz 128.
Zacenić 'ustalić cenę, oszacować, pretium taxare'\ Zaczenycz licitari ca 1500 Erz 128; ~
Videte, pro quali precio taxavit (sr. Iudas), zaczenyl, eum (sc. Iesum), cuius sanguinis una gutta
preciosior est omni auro! ca 1500 GIKazB I 75.
Zacepować (?) (o tchu, de halitu) 'zatykać,
utrudniać oddech, occludere, obturare (anhelitumf: Intercłuditur, scilicet intra fauces zaczepuge, zatula (mamotrekt mikułowski: zaczypuge, sed
et halitus meus intercłuditur Dan 10, 17) ca 1470
MamLub 239. ~ Bohemizm.
Zachcentel 'jedna szesnasta część pewnej
miary objętości, sexta decima pars cuiusdam mensurae capacitatis’: Pro uno vase zachcentel argenti
inventi XV A. Bruckner, Słownik etymologiczny
języka polskiego, hasło Achtel.
Zachcyk, Zaccyk, Zacyk, Zawcyk f o r m y :
n. sg. zachcyk 1430 Monlur VI 112; zaccyk 1415
Czrs 54; zacyk 1416 Czrs 82; ~ g. sg. zachcyka
1425 KsMaz II nr 1335, 1427 Monlur III 4, 1428
ib. 9, 1434 ib. 41; zawcyka 1423 Czrs 277; ~
ac. sg. zachcyk 1435 Monlur III 44, 1436 ib.
49. 50. 53, 1452 ib. 223; ~ n. pl. zachcyki
1427 Monlur V 139; ~ ac. pl. zachcyki 1434
KsMaz III nr 269, 1447 Monlur III 152.
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Z n a c z e n i e : 'sześćdziesiąt sztuk czegoś, tu
drzewa, sexaginta n u m e r o Quas si non persoluerit
ad diem predictum..., tunc idem Janusz unam
strugem roborum, dictam szacczyk, vlg. wanszosu... ad ipsum Johannem tribunum amittet perpetualiter 1415 Czrs 54; Quod si non persoluerit,
tunc medium szaczik roborum, dictorum wanszosz,
predictus Petrus ad eandem dominam perdet in
perpetuum 1416 ib. 82; Johannes... convenit seu
apreciavit apud Andream... silvam..., in eadem
silva arborum excidere medietatem vlg. I zawczika
1423 ib. 277; Tego na czo zaluyo, eszesz my
drzewa mego gwałtem wzol poi zachczika 1425
KsMaz II nr 1335; Super... septem strugibus, dictis
zachciky 1427 Monlur W 139; Recognouit... Mathias..., quia vendidit medium millenarium roborum
vlg. poi zachczika drewa bonorum roborum vlg.
wibracouanego 1428 Monlur HI 9, sim. 1427 ib.
4, 1434 ib. 41; Dimidium alterum szachczyk ro
borum, wanschos dictorum 1430 Monlur VI 112;
Si... fideiussores eundem Gerk in eodem die...
statuere neglexerint, extunc duas struges roborum
vlg. dwa zachciki prefato Michaeli solvere et dare
tenebuntur 1434 KsMaz ID nr 269; Recognouit...
Hannus..., quia emit apud predictum Iudeum...
vnum milenarium roborum vlg. zachczik 1435
Monlur E l 44, sim. 1436 ib. 49. 50. 53; Debet
idem Romoka dare duo millenaria roborum bono
rum electorum vlg. sachczyky 1447 ib. 152; Han
nus. .. recognouit, quod tenetur prouido Laurencio...
sexagenarium al. sachczyg drzewa 1452 ib. 223.
Zachmurać 'spowodować ciemności, zaćmić,
zaciemnić, obscurare, obnubilare’: Posiał (sc.
bog) czmy y zachmural (obscuravit, FI: za chmvrzyl) Pul 104, 27.
Zachmurzyć *spowodować ciemności, za
ćmić, zaciemnić, obscurare, obnubilare’: Posiał
(sc. bog) tczmy y zachmvrzyl (obscuravit, Pul:
zachmural) FI 104, 27.
Zachoca cf. Zachodźca
Zachoćca cf. Zachodźca
Zachodca cf. Zachodźca
Zachodne 'oplata związana z zachodem, to
jest wstąpieniem w spór sądowy zamiast pozwa
nego, pecunia, quae solvebatur, cum quis loco
citati coram iudice respondebaf: Andreas de
lano wice, pro quo per Iaszconem de ibidem impeditus fuerit, videlicet pro kmetone, ydem kmeto
pro eodem intercessit et zachodne II grossos dedit
1403 ArchTerCzchov I 95, 7.
Zachodni, Zachodny 'mający związek ze
stroną świata zwaną zachodem, skierowany ku
zachodowi, leżący na zachodzie, occidentalis,
in occidente situs’: A zachodnyey (leg. z za
chodniej) strony (ad occidentalem plagam) bodo

synów stanowye Effraymowich BZ Num 2, 18;
Gdysz vsliszeli wszistczi krolove amoreysci, gis
to przebiwaly za Iordanem k zachodney stronye
(ad occidentalem plagam) BZ Jos 5, 1; Y szedzeli
myedzi Bethel a Hay przecziw zachodney stro
nye (ad occidentalem plagam urbis Hai) ib. 8 ,9 ;
Zalozil strozo myedzi Bethel a Hay z zachodney
strony (ex occidentali parte) tegosz myasta ib.
8, 12; Ale... giną woyska na polnoczno strono
byl sgednal, tak ze poslednya *wyelikocz za
chodney strony myasta (occidentalem plagam
urbis) dotikali ib. 8, 13.
Zachodzić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zacho
dzę 1476 StPPP II nr 4151, 1477 ib. nr 4181;
2. sg. zachodzisz 1402 Maik 119; 3. sg. zachodzi
1420 Kai nr 746, 1463 R XXII 383, 1469 AGZ
XVI 68; 1. pl. zachodzimy 1413 KsMaz I nr
2021; - inf. zachodzić 1402 Maik 119, 1437
AGZ XI 124, 1418—75 Zab 512.
Z n a c z e n i e : 'wstępować w spór sądowy za
miast pozwanego, loco citati coram iudice respondere’: Tedi rzeki yest pan sandcza ('sędzia’),
esze Giszicze so *duchowno a o tho mam zachotczicz, czo mi o to *zaycze? Tedi yest gy
postavil *kszicza ('księdza’) canownica sandczinskego. Tedy yest *wostipi ('wystąpił’, sc. kanownik) y szasedl ye. Tedi yest go pan starosta spital:
W które ye słowo zachaczisz ('zachodzisz’)?
Chczesli thu prawo czirpecz? 1402 Maik 119;
Cum Nicolaus... Sdzechnam... cum filio Luca et
Symone, filiastre ipsius,... querulavit, quia michi
metas antiquas... nocuistis et ego volo ipsas
renovare..., tandem venientes Ramberth, Stephanus... et Bronissz... pałam dixerunt, quod nos
pro ipsis volumus disponere et ordinare vlg.
*obprauicz et pro hoc pro toto ipsos vlg. zacho
dzimy 1413 KsMaz I nr 2021; Issze tho swathczymy..., iaco Otha kasszal przepisszacz grzywno
grossy szyrokych na starosczyn listh, tha (leg.
tę), czso Micolaya onemy *szachoczy 1420 Kai
nr 746; Nobilis Martinus... obligavit se... Andre
am et Iohannem intercedere al. zachodzycz a Mathia molendinatore 1437 AGZ XI 124; Pro vadio,
prout conqueritur, Hedvigis suum maritum non
intercedit al. nye zachodzy 1469 AGZ XVI 68;
Zachodzicz protegere 1418—75 Zab 512; Jurabit
nobilis Petrus... contra laboriosum kmethonem
Gromek...: Neque ego ipsum (sc. kmethonem)
intercedo al. nye zachodzą 1476 StPPP II nr
4151; Ego nolo facere dampnum Nicolao... Volo
ipsum intercedere cum controuersia contra Swąthochnam et ipsius cittacionem al. z odeprzą gy
zachodzą 1477 ib. nr 4181.
Zachodźca, Zachoca, Zachoćca, Zachodca,
Zachojca f o r m y : n. sg. zachodźca XV in. JA
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XXVII 266, OrtCel 11; zachodca 1409 ArchTerCzchov I 223, 13, XV in. JA XXVII 265,
1444 AKPr II s. XIV, etc.; zachoca 1444 AKPr
II s. XIII; zachojca 1476 AGZ XIX 177; - g.
sg. zachodce Sul 9, OrtMac 128, OrtOssol 93, 2,
1468 StPPP IX nr 663; zachoce Sul 28; zachojce
OrtMac 128, 1476 AGZ XIX 177, 1499 AGZ
XV 375; zachodce 1388 TPaw III nr 879,
OrtOssol 93, 1 .2 ; ~ d. sg. zachodcy Sul 66;
~ ac. sg. zachodźcę 1393 TPaw IV nr 4645,
1463 AGZ XII 421, 1500 AGZ XV 390. 399;
zachodcę 1399 Pozn nr 378, 1416 Przem I nr
857, 1426 AKPr VIIIa 48, etc.; zachojcę 1397
Leksz I nr 2283, OrtMac 127, 1476 AGZ XIX
177, 1500 AGZ XV 405; zachodcę 1403 KsZPozn
nr 1346, 1427 ArchCastrBiec II 248, 9, OrtOssol
93, 2, 1493 AGZ XVII 288; zachocę 1400
Kościan nr 211; ~ ac. a. i. sg. zachodźcę a.
zachodźcą 1412 AKH III 209; zachodcę a. za choćcą 1411 Pyzdr nr 322; zachocę a. zachocą
1468 StPPP IX nr 686; ~ i. sg. zachoćcą 1417
Czrs 183, 1429 ArchCastrCrac III 344, 780,
1466 AGZ XV 48; zachodcą 1447 StPPP IX nr
437; ~ n. pl. zachodce Sul 28; ~ g. pl. zachodziec OrtMac 128, OrtOssol 93, 2; zachodcow Sul 28; ~ ac. pl. zachodce 1460 ArchTerCrac XV 109, 8; zachodce 1399 BiblWarsz 1860
III 80; ~ i. pl. zachodcami Sul 28, 1497 AGZ
XVII 344. ~ W wykazie form przyjęto umow
nie postacie -dźca, -dca, -dca, -ca, -jca.
Z n a c z e n i e : *osoba wstępująca w spór są
dowy zamiast pozwanego, ąui loco citati coram
iudice respondere d e b e f: Non potuit pro ąuodam
equo habere, qui intercederet racione furticinii
vlg. zachodcze 1388 TPaw III nr 879; Michaelis
terminus de Miroszeuice cum Vitoslao, qui debet
statuere zachodzczo 1393 TPaw IV nr 4645; Si
infra duas ebdomadas venire (sc. ad iudicium)
non poterit, tunc iterum duas ebdomadas habebit
et debet tunc statuere szachoyczo 1397 Leksz
I nr 2283; Kobei non duos, sed quatuor intercessores, dictos vlg. zachodcze sive zastampcze... statuere debuit 1399 BiblWarsz 1860 III
80; Pani Poluiczska... ma postauicz zachoczczo
przecziw Potraszoui Czepurskemu 1399 Pozn nr
378; Thomislawa... astitit terminum super Kebel
o to, isz mai szachocza postawicz ku prawu
o gwałt 1400 Kościan nr 211; Qui Vasilo tetigit
se vlg. tgno (pro tknol) sso in intercessorem
vlg. w zachotczo..., qui ipsum Vasilonem intercessit 1403 KsZPozn nr 1346; Intercessor fuit
ipsius Gromconis vlg. zachoczcza 1409 ArchTerCzchov I 223, 13; Tunc Albertus recepiens
se... *zachodthcze stawycz et statuit puerum in
etate sep tern annorum 1409 LubZiem 57; Ja-

szek... ma postauicz Blisbora, cszodz<a> (leg.
księdza) zachoczczo o gwald, o wibicze s Maley
Gorki gwałtem 1411 Pyzdr nr 322; Iohannes
Byenewsky constituit... dominum Petrassium...
evictorem vlg. zachodzczą erga... Iohannem
Streytel 1412 AKH III 209; Stanislaus de castro
inculpavit Hynath pro quodam gladio, sed edictus
habuit intercessorem et posuit vlg. zachoczcza
pro edicto gladio Michaelem dyak 1416 Przem
I nr 857; Johannes de Zelaszna comparuerat
termino cum domino Johanne de Rosnissewo,
cum suo intercessore vlg. zachoczczo (leg. z za
chodcą) 1417 Czrs 183, sim. 1429 ArchCastr
Crac III 344, 780; Tutor et mundiburdius...
zachoczcza uel opyekadlnyk XV in. JA XXVII
265; Verandus zachodzcza uel szlupcza (leg.
ślubca) ib. 266; łan ot Pawia przyal zachoczcza
vf sadze 1426 AKPr VIIIa 48; Dominus Habream
fuit procurator vlg. percza a suo kmethone et
posuit intercessorem vlg. zachoczcza... et do
minus Habream dicens a suo kmethone: Paratus
sum ponere intercessorem vlg. zachoczcza pro
suo kmethone 1440 TymSąd 42; Item parandus
tutor et mundibordius idem sunt vlg. zachocza
vel opyekadlnik 1444 AKPr II s. XIII; Eciam
yarandus dicitur tutor vlg. splacza (leg. spłacca)
vel zachoczcza ib. s. XIV; Nobilis Petrus, condam aduocatus de Brostek, intercessit Iacobum
Sbyeg, ciuem de Brzostek, al. zachodczą gest
yego 1447 StPPP IX nr 437; Podług swanthich
praw myanowanye zachoczcze w *grzeszchech
(nominatio in delictis) nye ma myesczcza Sul
9, sim. 1468 StPPP IX nr 663; Ktho szą wy ni
dopvsczyl, then (m a) czyrpyecz, nye przymvyącz zachocze Sul 28; Gdi nyekthorzy... o wyelghee dowynyenya... pozwaany biwayą, myanvyąpani y ktorekolye gych viszee *zachoczczyamy,
obrzekayącz, yszbi kazną... panoow... dowynye
nya wczynyly... Thacy slostnyczy przes thakee
zachoczczo w myenyenye wy zwały aany biwaly...
Wstawyami, abi pozwani o kthorekoly grzesznee
yczynky powynny biły othpowyedacz mymo kthorekolye zachoczczow... myanowanye ib.; W dzedzynnich thakye zzalobaach... przes pozwanee
w naszeem szandze myanowany zachoczcze, bandąly ch[e]czecz naszego sandzenya szą zwyarowacz..., skazalyzmi, aby thedysz przerzeczeny
pozwany... za przekonanee były ymyaany ib.;
Kylkokrocz w sządze o rzeczy slosczywe... kto
bądącz poswan, pana swego... pomyeny, yszby
tho vczynil gego kasznyą, a on przyszethw do
sądv zaydze gy..., poszwany volen ma othydz
a przecywko zachoczczy (contra liberantem) ża
łoba thaka ma bycz obroczona Sul 66; Tutor, id
est proloqutor..., eciam dicitur opifex uel opye-
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kadlnyk, id est mundibordius vel eciam zachodzcza uel splaczcza OrtCel 11; Jam tego konyą
albo tą rzecz kvpyl y mogą dobrze myecz szwego
zachoczczą (evictorem, OrtMac 127: zachoyczą)
i ten zachoczczą swego zachoczczą adwa (pro
dawa) OrtOssol 93, 1; Mały powod czyągnącz,
slowye poydcz albo gechacz, do zachodcze (ad
evictorem suum, OrtMac 128: do zachoczcze,
sim. ib.)2 ib., sim. ib. 93, 2; Kako wyele tych
zachodzecz ma bycz? ib. 93, 2, sim. OrtMac
128; Czyly odpowyedacz ma to (pro tv) postawycz
szwego zachodczą (suum nominatum evictorem,
OrtMac 128: zachoczczą) przed prawem, gdzye
szyą konya yantho? OrtOssol 93, 2, sim. 1427
ArchCastrBiec II 248, 9; Hymyely szye ktho ko
nya myenyącz, aby mv vkradzon albo roszbyth,
daley (pro daye-ly) odpowyedacz zachodcza (si
ipse se ad intercessorem traxerit), mą powod za
nym do zachoczcze (OrtMac 128: do zachoycze)
gycz, a od tego do drugyego (ab intercessore ad
intercessorem), az do tego, czo ten koyn na szwem
gnoyv vchoval OrtOssol 93, 2; Blasius... racione
partis hereditatis, quam tenet in arenda, debet
statuere evictores al. zachoczcze, a quibus eandem
partem (jc . hereditatis) habet 1460 ArchTerCrac
XV 109, 8; Ibi debet Stanislaus locare evictorem
al. zachodzczą 1463 AGZ XII 421; Quem (sc.
equum)... dominus Vaszyly arestavit apud dominum Nyemyerza..., quem equm faciare non dedit,
quem eciam equm ponere debuit cum intercessore
al. sz zachoczczą 1466 AGZ XV 48; Quando ius
decreuit Nicolao... intercessorem statuere al. zachoczą, tunc idem Nicolaus statuit Iacobum 1468
StPPP IX nr 686; Super hoc scultetus... posuit
eius ius, ut ipse Martinus mundaretur per suum
al. szachoczcza 1470 StPPP XI nr 2449, sim.
1471 TymSąd 89; Domini receperunt eis ad principalem al. na zachoczczą 1475 AGZ XII 370,
sim. 1475 AGZ XVIII 100. 106; Lopaczensky
ipsum tanquam intercessorem al. yako zachoczcza... condempnavit 1475 AGZ XVIII 106; Ecce
iam habes evictorem al. zachoycza... Sigismundus
dixit: Nihil habet Malanka ad evictorem al. do
zachoycze... Mathias dixit: Ecce dominus capitaneus stat evictor al. zachoycza 1476 AGZ XIX
177; Domine iudex, pęto, datę michi iuxta iuris
formam ad evictorem al. na zachodczą ad alias
sex hebdomadas 1493 AGZ XVII 288; Iste domicelle intercedunt nobilem Iacobum cittatum et
ponunt se principales evictores al. zachoczczamy
1497 ib. 344, sim. ib.; Iste Nicolaus proclamavit
se ad mercipotos al. na lythkwpnyky, quia inter
cessorem al. *zachoyczcze non habuit 1499 AGZ
XV 375; Tutor et mundiburdius dicitur intercessor
zachoczczą uel opyekadlnyk XV p. post. GIKórn

II 203; Debuit kmetho evictorem al. zachodzczya
statuere... et non statuit 1500 AGZ XV 390, sim.
ib. 399; Iudicium Laurencio dedit ad evictorem
al. na szachoycza per duas septimanas ib. 405;
Laurencius... acceperat sibi per duas septimanas
querere evictorem al. *zachoczcze pro eunucho
syvy ib. 406; ~ 'osoba zabezpieczająca wła
ściciela ziemi, przy wytyczaniu granic, od pretensji
ze strony osób trzecich, is qui limitibus constitutis possessorem terrae a cuiusvis vindiciis tueri tenetur : Que do<mina> de Sczekarkowo...,
si... heredes de Luczka aliquot impedimentum
a quacunque persona habuerint ex parte parietis
ville Sczekark<owo> racione granicierum predictarum, extunc debet fore evictrix eorum al. zachocz<ca> et ipsos tueri debet secundum juris
<for)mam... Et e converso, si domina prefata...
aliquot impedimentum a quacumque persona habuerit ex parte parietis ville ipsorum..., extunc
<omnes>... jus habentes in eadem villa Luczka...
debent fore evictores al. zachoczcz<e> domine de
Sczekarkowo 1450 LubPodk 42.
Zachojca cf. Zachodźca
Zachorzały *niezdrów, chory, cierpiący, aeger, infirmus’: Aflictis, miseris, egrotis, zachorzalim, gl. fuisti, pater egenis XV p. pr. R XVI 336.
Zachorzeć cf. Zachorzały
Zachowacz fen co przestrzega czegoś (np.
nakazów), pilnie wykonuje nakazy, qui aliquid
obseryat, tuetur: Dileccio, qua deus, celestis
pater, amat observatores sermonum, zachowacze
przykazanya, sui filii XV p. post. GIDom 63.
Zachować, Zachować się f o r m y : praes.
ind. 1. sg. zachowam 1416 Kai nr 525, BZ
I Reg 27, 1, Pul 88, 28, Rozm 406; 2. sg.
zachowasz Dek III 3. 5. 8. 18. 30, BZ Ex 34,
11. I Par 22, 13; 3. sg. zachowa FI Ath 2,
1456 ZabUPozn 102, ca 1470 MamLub 165; 2.
pl. zachowacie ca 1450 PF IV 574; 3. pl.
zachowają Sul 90; ~ imper. 2. sg. zachowaj
ca 1428 PF I 485, 1444 R XXIII 307, ca 1470
MamLub 135, eter, 3. sg. zachowaj Gn 14b; 1.
pl. zachowajmy XV med. R XXIV 363; 2. pl.
zachowajcie BZ Jud 21, 11. IV Reg 17, 37,
MW 62b; ~ inf. zachować(i) ca 1470 MamLub
84; zachować Słota w. 80, 1437 Wist nr 228
s. 85. 86, Sul 91, eter, ~ praet. 1. sg. m.
-(e)m zachował 1420 Kościan nr 817, 1420
Pyzdr nr 684, 1428 Kai nr 735, eter, -m za
chowałem 1464 TymWol 4 0 ;/. -(e)m zachowała
1420 Pyzdr nr 681, 1426 Kościan nr 1161. 1177,
etc.', 2. sg. m. zachowałeś 1464 SprTNW VIII
2, 45; /. zachowałaś BZ Judith 10, 15; 3. sg.
m. jest zachował 1418 Pozn nr 958; je zachował
BZ I Par 18, 4; zachował 1418 Kościan nr 713.
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713a, 1420 Pyzdr nr 683, etc. etc.; f. zachowała
1413 Pyzdr nr 372, XV med. SKJ V 278, MW
62b. 7 lb; 3. pl. m. zachowali 1406 Pozn nr
827, 1428 Kai nr 725, BZ IV Reg 20, 17, ca
1470 MamLub 196; ~ pląperf. 3. sg. f. była
zachowała ca 1500 GIKazB I 64; ~ condit. 1.
sg. f. -bych zachowała 1426 Kościan nr 1161.
1177; 2. sg. m. by zachował Rozm 577; 3. sg.
m. -by zachował MW lb, Rozm 402; /. by
zachowała ca 1500 GIGn 36; 1. pl. m. -byśmy
zachowali XV ex. GIWp 29; / . -bychom zacho
wały BZ Gen 19, 34; 3. pl. m. -by zachowali
BZ Gen 7, 3. Deut 31, 12, Dział 2. 6; ~ condit.
praet. 3. pl. m. -by byli zachowali Gn 3b; ~
part. praet. act. zachowawszy Sul 104; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. zachowany 1476 TymWol
68; / . zachowana XV med. R XXIV 339, XV
med. R XXV 154; g. sg. m. zachowanego Sul
99; ac. sg. f . zachowaną 1444 R XXIII 305,
1466 RRp XXII 12, XV ex. PF V 103; - inf.
pass. sg. m. być zachowań 1484 Reg 715; pl.
m. być zachowany Sul 106; ~ praes. pass. 3.
sg. m. jest zachowany 1498 MacPraw VI 275;
3. pl. f . zachowane są BZ Is 48, 6; ~ fut. pass.
3. pl. m. zachowani będą FI i Puł 36, 29; ~
condit. pass. 3. sg. neutr. -by było zachowano
Sul 56; -by zachowano Dział 6.
Z n a c z e n i a : 1. 'pozostać dalej w posiadaniu
czegoś, utrzymać, zatrzymać przy sobie, reservare
(apud se), retinere, s e r v a r e Jaco Potencia ne
zachowała sedmidzeszand grziwen po swim manszo (leg. mężu) 1413 Pyzdr nr 372; Yaco yest
Jarosław Sechninich penądzy zachował *crzy
grzywny... y wsitek gich ma 1418 Pozn nr 958;
Jacom Jacussewe oczczisni niczsz wancze ne
sachowal any satrzymal, gedno tho, czszom zesnal
1420 Kościan nr 817, sim. 1420 Pyzdr nr 684,
1428 Kai nr 735, etc.; Yszem nye sachowala
swego mosza scarbu szyedmydzeszanth grzywen
any gich vszitka ma<m> 1420 Pyzdr nr 681, sim.
1427 ib. nr 868; Yaco Dobrogost ne zachował
trzech kony sobe... ani gych vzythku mą 1423
Pozn nr 1147, sim. 1435 ZapWarsz nr 663, 1455
ib. nr 1018, 1471 ib. nr 3008; O które ymene
Jachnino Visslaw na my a zalowal, tegom ya przi
szobye ne zachował 1435 ZapWarsz nr 663;
Rodzyczyelowye... tey dzyewicze... possag...
sprawnye... sobye... zachowayąn (dotem... reservabunt) Sul 90; Ten pan, ktorego kmyecz yest,
acz gy chcze zachowacz (si ipsum cmethonem
vult habere), ma... zaplaczicz Sul 91; Sluschecz
bandze wdowye... trzeczyąn czanscz takyego vyana... dacz, dwye cząnsczy... onim, gymze s prawa
sluscha, zachowawschi (duabus portionibus... reservatis) Sul 104; Zachowacze possidetis ca 1450

PF IV 574; Yszby przedtym nye yyedzyal (sc.
Krzciciel), aby Krystus sam potym myal krzczycz,
<czusz> a<by) ta ystna mocz krzsta sobye zachoval (quod... potestatem baptismi retineret sibi)
Rozm 192; Gospodnye, polovycza ymyenya mego
daye vbogym, a polovyczą zachovam (dimidium
retinuit) ib. 406.
2. 'przechować na później, in posterum servare
Volu tegodła szocz ony szobo (leg. z sobą) vedly
były, isbycz gy ony biły przedaly a czinsz... szaplaczyly, a ostha[k]tek szobe na strauo szachoualy
Gn 3b; Odnyesyoni bodo wszitki rzeczi... y to,
czso zachowały (quae condiderunt) oczczowye twoy
BZ IV Reg 20, 17, sim. ca 1470 MamLub 196;
Zchromyl wszitki konye wozowe kromye sta wozow, gesz ge sobye zachował (quas reservabit sibi)
BZ I Par 18, 4.
3. 'przechować dla zabezpieczenia pretensji,
in custodia retinere donec coram iudice sistatur:
Kto ma tego konyą w szwey obronye myecz albo
zachowacz (in potestate servare, OrtMac 128:
chowacz)? OrtOssol 93, 2.
4. 'zatrzymać, zastawić (wodę), (aąuam) intercludere, praecludere’: Yako kzandz Maczek...
y Woyczech zachowały y gyoly wodo wyszey,
nysz gednacze... znamyo vstanawili (pro vstanowili) 1428 Kai nr 725.
5. 'ukryć, schować, occultare, abscondere,
a b d e r e Yaco Sczedrzik yego (leg. i jego) pani
s yey dzatky ne szachowali listów y polthorasta
owecz, czosz Aaron Szid da<ł> szchowacz k werne rancze 1406 Pozn nr 827; Yaco ya ne man
(pro mam) thw dw listu na Andrzeya... et Przibislawa... ani gich zachowam (pro zacho wawam?)
1416 Kai nr 525; Jaco czsso Tomislawa żałowała
na myą, abych ge lyst na Jezerzicze zachowała,
tegom ya nye sachowala 1426 Kościan nr 1161,
sim. ib. nr 1177; Jaco Girzman... nye zachował
nygednego lystu na Crzyzanky..., czsso by omawyaly Margorzacze... na ge oczczysną 1427 ib.
nr 1190, sim. 1418 ib. nr 713. 713a, 1430
ZapWarsz nr 312; Anym go (sc. lista) oth pyzara
('pisarza’) wsal y szobem go nye zachował 1430
Pozn nr 1364; Jakom ya Thompcowa listha na
Ossowno nye szachował 1430 ZapWarsz nr 312,
sim. 1464 SprTNW VIII 2, 29; Spem fidei in
Christi solido corpore conditam w mocznem cziele
zachouaną, zathaioną (ne nesciret homo spem sibi
luminis in Christi solido corpore conditam) 1444
R XXIII 305; Esz Wyrszbyanta nye roszmowyl
Michałowa paropka any wnoszl do nyego rze
czy..., any go zachował 1449 TymWol 45; Conservasti litteram al. zachowalesch 1464 SprTNW
VIII 2, 45; Jakom ya Pyotrowy... kmyecza yego
w domv w moyem z gymyenym z gego noczną
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rzeczą nye zachował 1464 TymWol 40; Jakom ya
Thomka kmyecza... vczeklego... w domv w moyem nye zachowałem ib.; Qui carnis scenum, gl.
corporis lutum pocal, wlt aut seruare, gl. tenere
zachovacz, venenum? 1466 RRp XXII 20; Citavit
Heduigis ipsum Myklasch pro eo, quia reservavit
al. zachoval literam sibi Heduigi... et ipsam sibi
restituere non vult 1475 AGZ XVIII 101; Jakom
ya nye zachowała po oyczv swem... praw... na
woythovsthwo 1487 ZapWarsz nr 1614; Eze Maczey... nye zachował w domu swogym... zlodzeyow, lotrow y zboydz XV p. post. PF VIII 19.
6. 'utrzymać cale, nienaruszone, salvum, integrum co n se rva reQuia eam matrem suam eligendo
conseruavit ei virginitatem zachował yey dzewstwo
XV med. SKJ V 255; W czyszthosczy szwe czyalo
do czaszu malzenskyego zachowała (sc. św. Anna)
MW 62b, sim. ib. 7 lb; Jusz wy wszythky szwyeczkye panny... panyenystwo szwoie zachowayczie
MW 62b.
7. 'ochronić, ustrzec, ocalić, uratować, ab inteńtu vel periculo servare, defendere, protegere':
Bo gospodzin... ne ostawy swotich swogich, na
weky zachowani bodo (conservabuntur) FI 36, 29,
sim. Pub, Iosz (sc. wierę) alesz wszelky s pełna
y neporvszne zachowa (quam nisi... integram...
servaverit, Pul, MW 8b: nye chowacz będze),
kromę wotpena na w<ie)ky zghyne FI Ath 2;
Zachoway confoue ca 1428 PF I 485, sim. 1444
R XXIII 307; Zachowacz confouere 1437 Wisi nr
228 s. 85, sim. ib. s. 86, XV p. pr. R XVI 347;
Powynyen gest kaszdy slachczycz... slvzycz, gdiby
geno gych gymyenye... przes wsego gabanya było
zachowano (dummodo... conserventur) Sul 56; Abi
yeden drugego besschodnego (leg. bezszkodnego)
czvl zachowacz (ut... unus alterum a damnis vigilet
observare), vstawyami Sul 99; Sub ea maxima res
latitat et continetur zachouana XV med. R XXIV
339; Virgo abscondita zachovana XV med. R XXV
154; Zachoval servavit ib. 159; Deinceps totam
vitam ab omni peccato preseruauit zachowała (sc.
Maria) XV med. SKJ V 278; Quia famam eius
illesam conseruauit ysze slava nyeporuschono za
chował XV med. ZabUPozn 126; To prawo bodze
vrazedlnika pobyeglego, gegosz ziwot ma syo za
chowacz (cuius vita servanda est) BZ Deut 19, 4;
Szoni... zbycye, ale dzewki zachowaycye (virgines... reservate) BZ Jud 21, 11; Zaly nye lepyey,
ysze ia ucyeko a zachowam sziwot swoy (ut fugiam
et salver) w fylysteyskey zemy? BZ I Reg 27, 1;
Zachowalasz duszo swo (conservasti animam tuam)
BZ Judith 10, 15; Sliszecyem tobye <dał) nowe
rzeczi od oney chwy<le a t>ak zachowane so
(conservata sunt), ktorich <ty n>ye wyesz BZ Is
48, 6; Illum fouebit zachova 1456 ZabUPozn 102;
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Paucos invenies tue calamitatis participes, qui velint
fidem tibi in tua felicitate połlicitam, gl. id est
promissam zachovaną, conseruare 1466 RRp XXII
12; Zachowaczy saluari (si forte possimus... salvare
equos et mulos EU Reg 18, 5) ca 1470 MamLub
84; Raczi, panie, tego dnya przes grzechu nas
zachowacz MW 1la, sim. ib.; Zachoway (FI:
schoway) mye (conserva me), gospodnye, bo yesm
pwal w tobye Pul 15, 1, sim. XV ex. MacDod
137, XV ex. R XXV 243; Na wyeky zachowam
(FI: schowam) yemu myloszerdze moye (servabo
illi misericordiam meam) Pul 88, 28; Pan bog
yą... we czsnem panyenstwye zachował XV p.
post. SlOcc XXXIV 162; Falschywye... mowyą,
którzy czudną panną mażą, pyrwym grzechem
nyezmazaną, bo przez boga zachowaną XV ex.
PF W 103; Vyczye, yze bog nye yest przyyemcza
person, czvsz aby ktorego krasnye vrodzonego albo
przyrodzonego zachoval (ut... personatum aliquem
observet) Rozm 402; ~ czegoś: Bog nasz tego
szachouag Gn 14b; ~ od czegoś: Boga prószmy
nabożni, abi w dziennich vczynkoch nas zachował
od grzechów (ut... nos serwet a nocentibus, sc.
actibus) MW lb; lako przes gorzsko smiercz tego
to sina twego miłego ti sszama (sc. Maryją) od
wszey zmazi y zakalu zachawacz (pro zachowacz)
iesz raczil (ab omni labę praeservasti) MW 32a;
O Ihesu myły,... <u)dzyel nąm szmylovanya boszkyego, abyszmy szyą zachovaly do szmyercz<i>
oth grzechy szmyerthelnego XV ex. GIWp 29; Nye
proschą, by ye poyąl s tego syyatha, alye by ye
zachoval ode złego (ut serves eos a mało Jo 17,
15) Rozm 511; ~ siemię zachować od kogoś
'mieć potomstwo z kimś, prolem ex aliąuo concipere’: Spywa s nym, abichom mogły syemyo
zachowacz od naszego oczcza (ut servare possimus
ex patre nostro semen) BZ Gen 19, 32; Yaczyesm
wczora spala s mim oczczem, a ty dzyssza...
bodzesz tesz s nym spacz, azabichom zachowały
syemyo ot naszego otcza (ut salvemus semen de
patre nostro) ib. 19, 34; ~ zachować się: Dei
filius... latus suum lancea aperiri faciens de corde
suo thezaurum protułit, ostatek krvye, która sya
tam była zachovala, quo hominem redemit ca 1500
GIKazB I 64.
8.
*przestrzegać (prawa, zwyczaju, zobowią
zań), observare, servare, tueri: Ne poszanday
szony gego, tak szachowasz (Dek III 2. 4. 11:
schouasz, III 1. 6. 7. 13. 17. 22. 24. 25. 27:
napelnysz, III 16: spelnysch, III 28: badzesz
myecz) vrząd stadła suego Dek III 3. 5. 8. 18.
30; Paklibi w formye... przissyangy zblandzyl,
ma bicz mylczano, alysch ten isti przissyąngayanczi... konyecz vcziny podług obyczaya przi
takich przissyangach s stara zachowanego (iuxta
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morem... observatum) Sul 99; Vstawyami, czlonky nyzey popy ssane... przes nasche sandzye
w gich skazowanyy mocznye mayan bicz zacho
wani (articulos statuimus... conservandos) Sul
106; Zachowasz wszitko (observa cuncta), czsoszesm dzysz przykazał tobye BZ Ex 34, 11, sim.
ib. I Par 22, 13; Aby vsliszawszy... zachowali
y pełnili wszitki rzeczi (ut... custodiant... omnes
sermones) tego to zakona BZ Deut 31, 12; Zakon
a przykazanye... zachowaycye (mandatum... custodite) BZ IV Reg 17, 37; Chczemy, aby...
przykazanye rzadnye a obyczaynye zachowano
(quod... servetur et exsequatur, Sul 5: abi forma...
pylnye chowana y pelnyona) Dział 6; Chczącz,
aby... wszystczy... sadze... ta ysta statuta pylnye
zachowali (debeant... observare, Sul 6: abi...
myeli... thwardo chowacz) ib., sim. ib. 2; Za
cho way reconde (fili mi, custodi sermones meos
et praecepta mea reconde tibi Prov 7, l) ca 1470
MamLub 135; Którym obyczayem ma byczi zachovan pokoy (de pace reformanda)... myedzy
braczią y myedzy syostramy 1484 Reg 715; Thakowy obiczay placzenya lothv od svm iesth za
chowani (observatur) myedzi sliachthą pospoliczie
we wsech ziemiach Kxiąsthwa Mazoweczkiego
1498 MacPraw VI 275.
9. 'pojąć, zrozumieć, ogarnąć myślą, mente
comprehendere, complecti : Hunc, ergo Christum ,... queramus, hunc et veraciter capiamus,
zachowaymhy, hunc realiter... cognoscamus XV
med. R XXIV 363; Zachową continebit (qui
custodit iustitiam, continebit sensum eius Ecclus
21, 12) ca 1470 MamLub 165.
10. *uważać za kogoś, aliąuem pro aliąuo
putaref?): Ysche Pauel, Yan y Maczey, oczecz
gych, zachowany gwalthownyk, nye przyschły na
gymyenye Janczewo... any zegnały trzech oraczoph yego 1476 TymWol 68.
11. 'prowadzić, kierować, regere, dirigere’:
<Yesz pospólstwo) strzecz, *zgoczycz, slaczycz,
zgromadzycz, opyekacz, zachowacz {Msza IX:
sprauicz, II. VI. XIV: sprauouacz, III. VII: sprawyacz, I. IV. VIII: rządzycz) <raczy) (quam, sc.
ecclesiam, pacificare, custodire, adunare et regere
digneris) XV med. Msza V s. 260, sim. XI. XII.
12. 'zjednać, sibi conciliare, placare’: Bo
ktocz ge {sc. panie) chcze szobe zachowacz, bodo
gy wszytky milo wacz Słota w. 80.
13. zachować się *postąpić w pewien sposób,
se gerere, agere’: Yako Pyotr, burmystrz z Coszmyna, zachował szye czsnye a dobrze w myescze
w Coszmynye 1420 Pyzdr nr 683; Quod parentes
docuerunt Saram, quod se iireprehensibilem custodiret coram hominibus aby sya w poczesnosczy
zachovala medzy łudźmy ca 1500 GIGn 36.

Zachowanie f o r m y : n. sg. zachowanie 1466
RRp XXn 24; ~ d. sg. zachowaniu BZ II Par
31, 16, XV p. post. GIDom 51; ~ ac. sg.
zachowanie XV med. GIWroc 42r, Dział 34, 1474
Zab 540, Rozm 372; ~ i. sg. zachowanim 1428
Kai nr 725; zachowaniem MW 98b,
Z n a c z e n i a : 1. 'utrzymanie w nienaruszo
nym stanie, conservatio, actus aliąuid integrum
retinendi': Partus et integritas, gl. incorruptibilitas
virginitatis dzewstwa zachowanye, quibus est innata simultas 1466 RRp XXII 24.
2. 'przetrzymanie w bezpiecznym miejscu,
przechowanie, conservatio, custodia’: Conseryacionem dobre y sprawedlywe zachowane {sc.
groszow) 1474 Zab 540.
3. 'zatrzymanie, zastawienie (wody), actus
(aąuam) intercludendi : Yako kzandz Maczek...
y Woyczech zachowały y gyoly wodo wyszey,
nysz gednacze... znamyo vstanawili {pro vstanowili) y thim zachowanim wody mlin Radzicho
kzandza dzecanow... <woda> zathopila y vszcodzila 1428 Kai nr 725.
4. *miejsce przechowania, schowek, tu: sa
kiewka, trzos, locus conseryadonis, hoc loco:
loculi, crumena1: Thu mynya, yze myły Cristus
myal dobr[z]e zachovanye (etsi... loculos haberet),
czo dano na vzytek, alye tego {pro alye tego,
czo <jemu> dano na vzytek) <ubogich>, nye
chczyal stravycz na svoy vzytek Rozm 372.
5 . 'ochrona, zabezpieczenie, praesidium, tutela’:
<A)by zemyanye abo gynszy maszowie, s pyrw
{leg. z pirwu) w swey czczy szadnym zlodzeystwem nye porvszeny, od nas... myely nyektore
zachowanye czczy dla swego oczysczenya Dział
34; ~ przenośnie o bogu: Bądź my panem y bogem, obronycza moym y zachowanyem od wszysthkych pokusz dyabelszkych (Psal 30, 3) MW
98b.
6. 'przestrzeganie (prawa, zwyczaju, nakazów),
observantia, observatio, tuitioć: Sicud enim dileccio dei causat in nobis observanciam, sachowane, mandatorum XV med. GIWroc 42r; Ostrzegaycye (sc. sługi kościelne) zachowanym (pro
zachowanya, custodiant observationes) stanu zaslyvbyenya BZ I Par 23, 32; Abi wyernye dzelyly
dzali myedzi swo bracyo... a to wszitko, czso
na koszdi dzen prziwozily ku sluszbye bozey a ku
zachowanyv (quidquid... conducebant in ministerio atque observationibus) podle rozdzalow swich
BZ II Par 31, 16; Quare ecclesia hortatur nos ad
custodiendum, kv zachowanyy, hos dies in sanctitate? XV p. post. GIDom 51.
7. dubium: \przestroga, admonitw : *Szachowanw ptolomita (pro precepta, dura aliquis prae
cepta vocet mea) XV p. pr. R XVI 341.
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Zachowaniec *wychowanek, alumnus, discip u l u s Zachowanczy (war. /«/?.: zchowanczy)
alumni (vos surrexistis pro patribus vestris, incrementa et alumni hominum peccatorum Num
32, 14) 1471 MamKal 46. ~ Bohemizm?
Zachowawad f o r m y : praes. ind. 3. sg. zachowawa 1444 R XXIII 306, 1471 MamKal 163,
MW 69b; ~ part. praes. act. adv. zachowawając
BZ Num 18, 32; ~ inf. zachowawad XV p. post.
PFRp m 289; ~ fut. 2. sg. m. zachowawad bę
dziesz MW 18b; 2. pl. m. będziecie zachowawad
BZ Ex 12, 17; ~ praet. 3. sg. m. zachowawał
BZ Tob 1, 8.
Z n a c z e n i a : 1. 'zatrzymywać dla siebie, reservare, apud se retinere9: Bodzecze gescz ge
(sc. pirwe urody)... a nye sgrzeszicze na tern,
viborne a tvczne sobye zachowawayocz (egregia
vobis... reservantes) BZ Num 18, 32; Qui wlt
vere studere, sciat nvmmos servare zachowavacz
XV p. post. PFRp DI 289; ~ 'zatrzymywać
dla kogoś, alicui reservare9: Zbawienye... boyączem sye obyeczawa (.sc. pan bog), thakyem
chwała w zyemy szwe zachowawa MW 69b.
2. 'trzymać w pamięci, memoria r e tin e r e Zachowava (war. lub.: vznamyoną) conseruabit (animus illius conservabit verba tua Ecclus 13, 15)
1471 MamKal 163; Acz zlosczi zachowawacz
bandzesz (si iniąuitates observaveris Psal 129, 3,
FI i Pul: bodzeszly... chowacz), panye, panie,
kto sznoszi? MW 18b.
3. 'przestrzegać (prawa, zwyczaju, zobowią
zań), observare, tueri : Bodzyeczye zachowawacz
przeszn<i)cze (observabitis azyma) BZ Ex 12,
17; Ty y ginę rzeczi... podle zakona boga nyebyeskego... zachovaval (haec... observabat) BZ
Tob 1, 8; Esto reseruator, zachovavay<ą)czy,
pacis XV p. post. PFRp III 290.
4. 'podtrzymywać trwanie czegoś, continuare,
sustinere9: Zachouaua troiakim bóstwem continuat
numine triplici (per quem, sc. Christum, splen
dor,... bonitas et pietas tua regnum continuat
numine triplici texens perpetuis saecula saeculis)
1444 R XXIII 306.
Cf. Zachowad 5.
Zachód f o r m y : n. sg. zachód ca 1420 WokTryd nr 233, ca 1500 Erz 128; ~ g. sg. zachoda
FI 49, 2. 74, 6, 1429 Kościan nr 1389, etc., Rozm
287. 379; zachodu ca 1420 RRp XXIV 83, BZ
Ex 10, 19. 17, 12, etc., ca 1500 GIKazB I 65;
^ d. sg. zachodu BZ Deut 3, 17. Jos 1, 4, Rozm
528; ~ ac. sg. zachód FI i Pul 67, 4. 103, 20,
1423 AK Pr VIHa 156, eter, ~ i. sg. zachodem
BZ Deut 24, 13. 15; ~ /. sg. (po) zachodu BZ
Deut 23, 11; ~ ac. pl. zachody BZ IV Reg 10,
27; - i. pl. zachody 1496 AGZ XIX 439.

Z n a c z e n i a : 1. 'strona świata, w której znika
słońce pod wieczór za linią horyzontu, caeli regio
occidentalis, occasus, occidens9: Drogo czincze
iemu, iensze wstopil na zachód (super occasum),
gospodzin ymo iemu FI 67, 4, sim. Puk; Nechaycze molwicz przecywo bogu lichoty, bo ani ode
wzehoda ani od zachoda (ab occidente, Puk
zapada), ani od pustich gor, bo bog sodzo iest
FI 74, 6; *Wsdzod oriens, zachód occidens ca
1420 WokTryd nr 233; Morza (leg. morzę) na
wszchoth, na polvdnye a vmyem tho dzalo czuthnye, oth polnoczy do szachodv chodzą nye pytayancz brodv De morte w. 164; Johannes... duo
stadia agri, unum nath laczkamy ku drodze, czo
do studnyey gesdza, a konyecz przybyega za
chody (leg. z zachodu) iako niwa Osowskiego...,
resignavit 1484 SKJ III 334; ~ Occidens est
ąuarta pars terre zachód ca 1500 Erz 128; ~
słońca, słuneczny zachód, zachód słońca, słuńca,
słuneczny: Modły 1 sze (sc. Mojżesz) panu bogu,
gensze kasze wyatrom wy acz zachodu (leg. z za
chodu) sluncza (ab occidente) wyelmy naglye BZ
Ex 10, 19; Az do morza wyelikyego przecziw
slynecznemv zachody (contra solis occasum) bodo
myedze wasse BZ Jos 1, 4; Nicolaus... zasthawya
polud<zi)alek od szlonczya zachodu *tchako na
trzy długo i thako szyroko, iako szam pola dzyerszal 1478 RKJŁ VII 59; Myenyly tesch, yschby...
złym duscham na zachód sloncza *czyemna myeszcza, barzo nyeczysta przymynya<li> (malis procellosa et hiberna loca delegantes) Rozm 183;
Vyele ych przydzye ode wschodą y od zachoda
sloncza (multi ab oriente et occidente venient Mat
8, 11) ib. 287; ~ w błędnym tłumaczeniu: Az
do morza pvscznego... kv zachody slvnecznemv
(contra orientem) BZ Deut 3, 17; Regina austri,
od zachody sloncza, surget in iudicio (Mat 12,
42) ca 1500 GIKazB I 65; ~ Gospodzin molwil iest y wezwał zemo od sluncza wzehoda asz
do zachoda (usque ad occasum, Pul: az do za
chodu) FI 49, 2, sim. Rozm 379; Multi ab oriente
et occidente, od wszchodu szluncza y od szachodw, yenient (Mat 8, 11) ca 1420 RRp XXIV
83; Bodze twe plemyo yako proch na zemy.
Bodzesz roszyrzon na wschot sluncza y na zachód
(ad occidentem et orientem) BZ Gen 28, 14.
2. 'zachodzenie, zniknięcie za horyzontem, actus occidendi, occasus (solis)9: Poszdrovyenye
gdy yey daval (sc. M aryi)... archanyol Gab
ryel..., s oblokv promyen wystapyl, szlvncze
szyebye (leg. z siebie) yest wypusczyl, szlvncze
szvyathle przesz zachoda, gyyaszda yaszną przesz
zapady 1453 R XXV 212.
3. 'pora, w której słońce znika za horyzontem,
hora diei, qua sol occidit9: Vczynyl myesocz
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w czasv, slvncze poznało gest zachód swoy
(occasum suum) FI 103, 20, sim. Pul, Panowye
mili, czso iest na nas szalowano, w tem szye
niczs na (pro nie) snagem, bichom tho yczinili,
ten gwałt, bośmy bili tego dnya w Pacosczy
5
czali dzen, ot *sluncz0 wschodu do sluncza
*zachodo 1423 Kai nr 700; Jacosmy przi tem
były y na weczv szedzely y do sluncza zachoda
czekały 1429 Kościan nr 1389; Rocze gego nye
umoczyowaly sze asz do zachodu sluncza (usque 10
ad occasum solis) BZ Ex 17, 12; Vmyge syo
wodo, po *slvnyecznem zachodu [y] vroczi syo
do stanv (post solis occasum regredietur in castra)
BZ Deut 23, 11; Wroczisz gemv (sc. zakład)
przed slvnecznim zachodem (antę solis occasum) 15
ib. 24, 13, sim. ib. 24, 15; Wyeszmyeszly od
nyego zakład, gego odzyenye, nye mały gynego,
wroczy mv ge do szloncza zachoda (antę solis
occasum Ex 22, 26) XV p. post. Kałużn 286;
Zachód occasus ca 1500 Erz 128; Gdyż yest 20
myły Iesus... sionce kv zachody (pro kv zachody
słońca) spyeszyl..., przyschedl... do Ierusalem
Rozm 528.
4. 'wstąpienie w spór sądowy zamiast pozwa
nego, actus loco citati coram iudice respondendi : 25
Yze pani Yadwyga pirwey ne poswala pana Dobka
o rankoyemstwo y o zachód, alysch straczyla do
Lypniczskego penandze 1423 AKPr VIIIa 156;
De intercessione vlg. o zachód XV p. post. AKPr
II 255, sim. 1472 ib. 205.
30
5. 'pożyczka zwrotna udzielana przez pana
kmieciowi na zagospodarowanie się, pomocne,
pecunia cmethoni a domino commodata, qua sibi
domum atąue instrumenta necessaria pararet9:
Qua tua non extradicione predicti hominis fugitivi 35
alienasti ab eodem Paulo kmethonem cum ipsius
proventibus, laboribus et censibus, relevacionibus
al. zachody (leg. z zachody) 1496 AGZ XIX 439.
6. 'wychodek, ustęp, latryna, latrina, forica9:
Skaziły myeszczce Baal y vczinyly na tem myesz- 40
czczv zachodi (latrinas) do dzisyeyszego dnya BZ
IV Reg 10, 27. ~ Bohemizm.
Zachrzypnąć 'dostać chrypki, raucescere, rav i r e Zachrzipnal XV med. PF IV 760.
Zachwacic 1. 'pojmać, zatrzymać oskarżone 45
go, comprehendere (accusatum)9: Reus al. sąpyerz
propinąuior est evadere actorem mettercius, quam
actor wlnera sua, conjuratus juxta juris formam,
ex quo penes nullam yiolenciam reus est protestatus al. zachwaczon XV OrtWpM 17.
50
2.
'przyłapać na błędzie procesowym, aliąuem
in forma iudicii errantem deprehendere9: Homo
iste, qui iuramentum fecit, non est arreptus al.
zachwaczon cum dictis testibus circa crucem, cum
yoluit juramentum facere 1450 OrtWpM 7.
55
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3.
'zacząć jakieś działanie, wziąć się do czegoś,
inchoare, a r r i p e r e Acz... zachwaczy sod (si...
arripuerit iudicium Deut 32, 41) ręka moya, oddam
pomstę wrogom moym Puł Deut 59.
Zachwycenie 'stan utraty równowagi emocjo
nalnej, najwyższe wzruszenie, uniesienie, ecstasis,
mentis excessus9: Extasis, id est excessus mentis
ząchwyczenye ca 1500 Erz 128.
Zachwycić 'opanować, owładnąć, occupare,
p o t i r i leszu, szyercze me szachficzy, thwem
oblyczem myą naszyczy ca 1500 PieśniWład 177.
Zachycić 1. 'złapać, pojmać, capere, comprehendere9: Si iam yolumus sentire eadem pecata
in nobis, eiciamus ea a nobis, ne nos apprehendat
mors, id est zachyczyla, in eis XV p. post. R
XXV 173.
2.
*wprawić w uniesienie, w ekstazę, in ecstasim rapere9: Que (sc. beata Elisabeth) existens
in oracione, rapta fuit zachyczona <et vidit unum
sepulcrum) Gn gl. 134b.
Zachyt 'nagroda dla zwycięzcy w biegu,
praemium : Et hoc (.sc. dicit) idem apostolus in
hodierna epistula, wbi suadet, ut curramus et ad
terminum yeniamus. Nam multi currunt, tamen
zachith perdent XV in. GIKazB II 85.
Zaciąć f o r m y : praes. ind. 3. sg. zatnie Dział
57; ~ praet. 1. sg. m. -m zaciął 1426 KsMaz II
nr 2436, 1435 KsMaz HI nr 1522, 1450 ZapWarsz
nr 836; ja zaciął 1427 ZapWarsz nr 224, 1468 ib.
nr 3100; 3. sg. m. zaciął 1416 KsMaz I nr 2690,
1426 KsMaz H nr 2436, 1431 StPPP VII 342, etc.
Z n a c z e n i e : 'cięciem, uderzeniem zranić,
skaleczyć, ictu laedere, vulnerare9: Veniens Iohannes vlg. *szaczol my ('m ię’) kosso 1416
KsMaz I nr 2690; Eze Iakub ne zaczol Daczbogowa kona siło 1426 KsMaz II nr 2436, sim.
1435 KsMaz III nr 1522; Jako ya xy<e)ney ogarza
ne szaczal 1427 ZapWarsz nr 224, sim. 1468 ib.
nr 3100; Quod canem custodem domus ipsius
cise wlnerauit al. zaczanl et idem canis effectus
clausus (pro claudus) 1431 StPPP VII 342; lakom
ya nye zaczanl Andrzeiowa konye ('konia’)...
szilan 1435 KsMaz III nr 1522, sim. 1426 KsMaz
II nr 2436; Jacom ya Thomka ne zaczai cordem
we głowa 1450 ZapWarsz nr 836; Philipp ne
zaczai Thomka cordem we głowa ib.; Gdy kto
klusyą zathnye (ubi iumentum vel ictu vel plaga...
aborsum fecerit, Sul 58: oth razv abo oth vrazenya... porzvczy), poltory grzywny (sc. ma dać)
Dział 57.
Zaciąg 'powinność kmieca, obowiązek prze
wożenia ciężarów własnym zaprzęgiem, munus
cmethonum onera proprio curru v e h e n d i Ysze
Thoma nye ranczil Sandzywoyewy w Grabonkach
za dwadzeszcza kmechiczch (pro kmeczich) za-
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czangow 1410 Pyzdr nr 305; Eciam tenebuntur
(,sc. coloni) eąuitare et facere duas foras al.
zaczyag vno curru de ąuolibet manso, robora de
borris... conducendo in villam nostram 1470 KodPol II 939; Tamen angariam al. zaczag de prefatis
yillis excipimus 1490 ib. 958; Efficiunt (sc. cmethones) ducturam al. zaczyąg in Pyothrcow tempore conventionis 1496 StPPP XII 417; Ducturas
magnas et freąuentes faciunt (sc. cmethones) al.
zaczagy, quandocunque illis mandatur ib. 419.
Zaciągać 'przewozić ciężary własnym zaprzę
giem na polecenie pana feudalnego, domino feudali iubente onera proprio curru v e h e r e Quia
vos se coniurasti<s> al. sprzisangli <się> gwałtem
et noluisti<s> laborare al. zaczagacz nec ipsius
soluciones, poplathky, solvere 1425 BiblWarsz
1857 II 800.
Zaciec cf. Zaciekły
Zaciekły zalany (tu: krwią), (sanguine) perf u s u s Hoc audiens Xps apertis oculis, ut potuit,
quia erant sanguinolenti, krvya zaczyekly, vidit
matrem suam ca 1500 GIKazB I 84.
Zaciemić *okryć cieniem, zasłonić, obumbrare, umbra t e g e r e Zaczemy (MamKal 271, EwZam 288: zaczmy, GIWroc 136v: obczeny, Rozm
50: ogarnye) obumbrabit (spiritus sanctus superveniet in te et virtus altissimi obumbrabit tibi Luc
1, 35) ca 1418 JA XIV 511. - Może błędnie
zamiast zacienić.
(Zaciemnić) Zacimnić 'osłabić blask, widzial
ność, zasłonić, obscurare, offuscare’: Si ergo tu,
homo, vis, quod deus hoc celum inhabitaret, serva
istud mundum..., ne extat nubilosum per maculas
viciorum, que solem, lunam et stellas obfuscant
zaczimnya XV p. post. GIDom 64.
Zaciemność *niejasność, niezrozumiałość, obscuritas, dubium, ambiguitas’: Sz poddanym they
zaczemnosczy pothstathy, gysthnosczy tamen ista
obscuritate subjecta XV p. post. BiblWarsz 1866
I 316.
Zacienić cf. Zaciemić
Zacieplić się (?) 'rozgrzać się, calefień, incalescere’: Ut ex hiis, que animus novit, surgat ad
incognita, que non novit, quatenus exemplo visibilium se ad invisibilia rapiat et per ea, que usu
didicit, quasi infrigidatus incal<e)scat, gl. incalescat
zaczebl (pro zaczeplyl) sze XV med. GIWroc 84v.
Zacimiać cf. Zaćmiać
Zacimić cf. Zaćmić
Zacimienie cf. Zaćmienie
Zacimnić cf. Zaciemnić
Zacios 'znak graniczny, wycinany na drze
wach lub na specjalnych palach, signum arbori
vel pało incisum finium notandorum causa’: Quod
Stanislao... cessit medietas ville Ritherowicze...
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secus piscinulam al. po staw, post zaczosz al. po
zaczosz et a zaczosz secus Deschcowa myedza
1437 AGZ XIII 40, sim. ib.\ Dietę ville... et
curia... silvis ad dictas villas... spectantibus...
absque quavis demonstratione signorum et incisione al. zaczyossow... libere ac pacifice utifrui
debent 1486 AGZ VI 214, sim. 1486 AGZ XIX
61; Misisti aquam super terram Czernyeyow...
post scopulos et incisuras al. zaczyoszy 1487 AGZ
XIX 259, sim. ib. 256.
Zaciskać *zwierać, zawężać, zamykać, comprimere, obstruere : Pone gule metas, ut sit tibi
longior etas, nec multum retine, nec comprime
fortiter anum zaczyskay poszlethkv tvego XV p.
post. PF III 290; ~ (o uszach, de auribus) 'nie
chcieć słyszeć, obturare, auscultare nolle’: Roserdze gim... iaco zmye gluchey y zacyskaioczey
vszi swoie (aspidis... obturantis aures suas) FI
57, 4, sim. Pub, Zaczyska słuchy obturat auriculas
XV p. pr. R XVI 347; Qui obturat, zaczyska
(GIWroc 57v, MamLub 138: zatka, war. kal.:
zathika) aurem suam ad clamorem pauperis, tamen
clamabit ipse et non exaudietur (Prov 21, 13)
1454 R XLVII 352; Obturat, gl. sc. qui, id est
tegit, zaczyską, precibus aures, mansvescere nescit
1466 RRp XXII 12.
Zacisnąć 1. 'zewrzeć, mocno jedno do dru
giego przyłożyć, comprimere’: Zaczysla yest pressit XV p. pr. R XVI 339; ~ (o oczach, de oculis)
'zamknąć, stulić, zmrużyć, comprimere, claudere’: Compresserunt zaczisnąly aut stulyly (oculos
suos compresserunt, ne forte videant oculis Act
28, 27) 1471 MamKal 304.
2.
*rzucić na pewną odległość, dorzucić, adicere, iacere’: Generosus Iohannes... piscinam
suam... usque ad granicies... domini Fredro... et
inferius piscine, prout lapide poterit proicere al.
zaczysznacz, famoso Nikel... vendidit 1472 AGZ
XV 148.
Zacowanie cf. Szacowanie (w Uzupełnieniach)
Zacyk cf. Zachcyk
Zaczapować cf. Zaszapować
Zacząć ' wykonać pierwszą część jakiejś czyn
ności, incipere, incohare’: Syn mathuchny swey
duszą wszyal a szlothkye pyenye yest *zaczchąl
ca 1500 PieśniWład 175. ~ Cf. Nacząć, Począć,
Wszcząć, Poczynać, Wszczynać się, Zaczynać.
Zaczynacz fen kto intonuje, rozpoczyna
śpiew, praecentor, qui incipit cant urn*: Zaczy
nacz precentor ca 1500 Erz 128.
Zaczynać 'wykonywać pierwszą część jakiejś
czynności, incipere, incohare’: Gemusz synowy
koscz rybya w gardle vwyozla, od geysze yvsz
skonczecz zaczynaal Błaż 320; Yvsze wszysthezy
szyą radvyczye, pyesz<n)ką novą zaczynayczye
8*
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De nativ w. 86; Zączynącz intonare ca 1500
Erz 128.
Z aczy n ić *zrobić, popełnić, uczynić, facere,
patrare’: Czokolvye by ten czlovyek przeczyv
bogv albo przeczyv lyvdu zaczynyl, słucha yego
nye rvszacz..., bo vydzymy, yzecz... iego vszytky dzyala nye ssą zle, alye barzo vzyteczne
/tozm 584.
Z ad c/. Z ajść
Z ać m ia ć, Z ac im ia ć 'okrywać ciemnością, obscurare, offuscare: (rozum) zaćmiać, zacimiać
'powodować utratę roztropności, (mentem) occaecare, h e b e ta r e Aczcole duscha y czyalo caszdi
grzech masze a comudzi a od boga y gego poznanya otcziska, osobnye czyelna nyeczistoscz, ta
prosczye rozum wigimuge a zaczmya XV med /?
XXH 241; Cum... ebrietas tollit mentem, gl. intellectum, radonem, magis quoque... nimis obfuscat, gl. obtenebrat, obnubilat zaczymya, prvdenciam fraus furibunda XV med. RRp XKJR 279.
Z ać m ia ły 'niejasny, obscurus, parum perspicuus\ zaćmiałe pisma 'apokryfy, księgi nie uznane
za kanoniczne, libri apocryphi qui in Scripturae
Sacrae canonem non sunt recepti : Apocriftim ab
apo, valde, et crifon, id est obscurum, quasi obscura
scriptura zaczmyale pysma 1471 MamKal 63.

ib.\ Zaczmyony obscuratus ib.\ Obscurus czemny,
zaczmyony ib.\ Zaczmycz obtenebrare ib.\ Zącz
mycz vmbrare ib.\ Zączmycz obumbrare ib.\ Gescze tego domavya svyąthy Pyotr, nathychmyast
obłok svyąth<ł)y zaczmycz ye (ecce nubes lucida
obumbravit eos Mat 17, 5) Rozm 367; ~
przenośnie: Sed draco, gl. serpens, hoc est
dyabolus, pro fraude te, gl. sc. populum Iudaicum,
pungens cuspide cavde coget eclipsari, gl. obscurari, succumbere zaczmycz, culminis, gl. id est
tue sublimitatis, honoris, astra, gl. claritates, tui
(sc. Christi) 1466 R XXII 25; ~ zaćmić się
(o słońcu, de sole) 'stracić blask, obscurari, ob
scurum fieri: Slonczye szya yesth zaczmylo,
szyemya barszo drżała XV ex. SKJ I 145; Sloncze
bądzye zaczmyono (sol obscurabitur Mat 24, 29),
myeszyącz nye da svyatlosczy Rozm 483; ~ za
cimić się 'zmierzchnąć, vesperascit' : Wzdaycye
panv bogv waszemv sławo, drzewyey nysz syo
zaczymy (antequam contenebrescat) BZ Jer
13, 16.
2. 'okryć cieniem, zasłonić, obumbrare, obteg e r e Dwch szvyathy sthapy na czyą a mocz
navysszego zaczmy (JA XIV 511: zaczemy, GlWroc 136v: obczeny) thobye (obumbrabit tibi Luc
1, 35, Rozm 50: ogarnye czye) EwZam 288, sim.
1471 MamKal 271.
3. 'uczynić niejasnym, niezrozumiałym, obscu
rum, parum perspicuum facere': Quia ista visio
est imperfecta et obscura zaczymy one 1456 Zab
UPozn 107.
4. (o oczach, de oculis) 'pozbawić zdolności
widzenia, caligare, visu privare’: Oculis caligantibus *zaczczymyonyma XV med. R XXV 157;
Rzeki iest czlowyek, gegos zaczymyono iest (ib.
24, 3: obczemnyono iest) *occo (cuius obturatus
est oculus) BZ Num 24, 15; Nye zaczmili syo
(MamLub 54: zaczmylo szą) oczy gego (non
caligavit oculus eius) BZ Deut 34, 7; Zaczmyly
<się> caligauerunt (oculi eius caligaverant, nec
poterat videre I Reg 3, 2) ca 1470 MamLub 64;
~ przenośnie: Zaczmyeny (war. lub.: zaczmyely, Rozm 736: zaczmyaly) contenebrati (ideo con
tenebrati sunt oculi nostri Thren 5, 17) 1471
MamKal 220; Oculi autem eorum tenebantur,
szaczmyony (PF IV 573: zaczymyeny), ne eum
(^c. Iesum) agnoscerent (Luc 24, 16) ca 1500
GIKazB I 87; Alye to yest dzyw, yze yego any
Iudasch poznał..., a to przeto, yze zaczmyl (sc.
Krystus) oczy nye telko Żydom y poganom, ale
y temv nądznemv Iudaschovy Rozm 623.
5. fpozbawić jasności myślenia, zaślepić, ob
scurare, occaecare, mentem caecare’: Skaląny,
zaczmony 1447 /? XXII 41; Eratis enim aliquando
tenebre, gl. id est involuti tenebris ignorancie et
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f o r m y : praes. ind. 3. sg. zaćmi 1471 MamKal
271, EwZam 288, Rozm 367; zacimi BZ Jer 13,
16; - inf. zaćmić 1466 R XXII 25, ca 1500 Erz
128; ~ praet. 3. sg. m. zaćmił Rozm 623; zacimił
1466 R XXII 24; /. zaćmiła Rozm 44; neutr. jest
zaćmiło XV ex. SKJ I 145; zaćmiło ca 1470
MamLub 54; 3. pl. neutr. zacimiły są BZ Jer 14,
2; zaćmiły BZ Deut 34, 7, ca 1470 MamLub 64.
84; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zaćmiony
1447 R XXII 41, ca 1500 Erz 128; neutr. zacimione 1456 ZabUPozn 107; i. du. neutr. zacimionyma XV med. R XXV 157; n. pl. neutr.
zaćmiony ca 1500 GIKazB I 87; zaćmieni 1471
MamKal 220; zacimieni ca 1450 PF IV 573; ac.
pl. f. zacimione BZ Jer 13, 16; v. pl. m. zaćmieni
Rozm 740; ~ praes. pass. 3. sg. neutr. zacimiono
jest BZ Num 24, 15; ~ fut. pass. 3. sg. neutr.
będzie zaćmiono Rozm 483; ~ praet. pass. 3.
sg. f. była zaćmiona Rozm 787; 2. pl. m. byliście
zaćmieni XV med. SKJ I 76.
Z n a c z e n i a : 1. 'okryć ciemnością, ciemną
mgłą, obnubilare, tenebris obducere, obscurare
Pyrwey nysz syo vraszo nogy wasze o gori zacymyone (ad montes caliginosos) BZ Jer 13, 16;
Zaczmily <się) (war. k a l zamroczyły schią)
conte<ne)brati sunt (ecce caeli contenebrati sunt
III Reg 18, 45) ca 1470 MamLub 84; Zaczmycz
obnubilare ca 1500 Erz 128; Zączmycz obscurare
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peccatorum..., si mała in vobis erant, bylyscze
nyegdy oszlepyeny a zaczmyeny wasz (leg.
w was) zlosczą, nunc autem lux in domino (Eph
5, 8) XV med. SKJ I 76; Tegozem stworzył kv
svyatosczy, tego czma davna zaczmyla Rozm 44;
5
O zaczmyeny Zydovye, proschą vass, nye vdrączayczye syna mego trudną mąką ib. 740.
6. *pozbawić znaczenia, zepchnąć w cień, obscurare, offuscare, in fa m a r e Wrota gey (sc. ży
dowskiej ziemie) padli so a zaczymyli so syo 10
(obscuratae sunt) na szemy BZ Jer 14, 2; Ilia (sc.
dubia mała) in partem deteriorem interpretantur,
aperta autem bona..., quia manifesta sunt, offuscant, gl. obfuscant zaczm<ią>, et diminuunt
1461—7 Serm 151r; Pravda navky na svyeczye 15
była zaczmyona a pravda zyvota osveya była zgła
dzona Rozm 787.
7. zacimić się 'stracić siły, osłabnąć, eclipsari': Cristus eclipsatur, gl. obscuratur, sc. tempore passionis, zaczymyl szą, supplicioąue datur 20
1466 R XXII 24.
Zaćmieć 1. 'pogrążyć się w mroku, w ciem
ności (tu przenośnie), offuscari, tenebris obduci :
Homo thabescit, quem feci, obfuscatus est, zaczmyał, quem decorem creaui XV med. R XXIV 25
48.
2.
(o oczach, de oculis) 'stracić zdolność
widzenia, caecari, caecum e s s e Oculi lucidiores sole caligantur, zaczmali, in morte, manus,
que fecerunt cełos, in crvce clauis sunt affixe 30
1476 AKLitRp III 108; ~ przenośnie: Zaczmyaly (MamLub 220: zaczmyely, war. kal.:
zaczmyeny) oczy nasche (contenebrati sunt oculi
nostri Thren 5, 17) prze smyercz yybranego
s Syon Rozm 736.
35
Cf. Zaćmiały
Zaćm ienie, Zacimienie f o r m y : n. sg. za
ćmienie XV med. RRp XXIII 279, XV med. R
XXIV 375, XV med. SKJ I 85, ca 1500 Erz
128; zacimienie 1403 GIJag 99, ca 1450 PF IV 40
575, XV ex. GIKórn II 209; ^ g. sg. zaćmienia
XV p. post. R XXV 198, XV c*. R XXV 147;
zacimienia XV med. RRp XXIII 279; ~ ac. sg.
zaćmienie XV in. GIKazB II 108, 1466 R XXII
26; - i. sg. zacimienim 1444 R XXIII 307, XV 45
med. Zab 515; ~ /. sg. (w) zaćmieniu BZ Ex
19, 9; zacimieniu BZ Jer 13, 16.
Z n a c z e n i a : 1. 'okrycie cieniem, zacienienie,
obumbratio, obscuratw : Zaczmyenye obscuritas
ca 1500
128; Obumbratio zączmyenye, zaslo- 50
nyenye ib.\ ~ przenośnie: Omne datum opti
mum et omne donum perfectum decursum est,
descendens a patre luminum, aput quem non est
transmutacio nec vicissitudinis obumbracio zaczymyenye (Jac 1, 17, R XXIV 375: czassnye za 55
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czmyenye, PF IV 575: czassnye zacymyenye, SKJ
I 85: sczęszne zaczmyenye, R XXV 198: na cząsz
szwyathlosczy zaczmyenya, R XXV 147: czasmy
szwyatloszczy zaczmyenya, R XXII 353: zasłona)
1403 GUag 99.
2. 'ciemność, gęsta mgła, tenebrae, caligo’:
Z wielikym zaczimienym in magna profunditate
(ut, cum profunda clauserit diem caligo noctium,
fides tenebras nesciat) 1444 R XXIII 307; Yusz
nynye przydo k tobye w zaczmyenyu obloką (in
caligine nubis) BZ Ex 19, 9; Poloszi io (pro ie,
sc. światło) w cyenyv szmyerczi a w zaczymyenyv (in caliginem, Biblia taborska: w mrakotu)
BZ Jer 13, 16; ~ 'bezład w ciemności, rerum
ordo in tenebris confusus’: Nam quasi sol inane
chaos, gl. id est limbum zamyesane, zaczmyene,
orbis commoveat manę 1466 R XXII 26.
3. *brak jasności myślenia, mens obscura :
Non miro nimirum, si bestias, cum et ipsos
homines mentis splendoribus tantum vigentes vicialis vmbra, gl. nebula grzeszne zaczmyenye,
menciendo virtutem aliquociens in iudiciis fallat
XV med. RRp XXIII 279.
4. 'miejsce zacienione, umbraculum, locus
umbrosus'. Cicada... dixit: Vt quid in tanto caumate cum natura refrigeratiuam quietem et humectiuam vmbram, gl. umbrosam tenebram zaczymyenya, requirit? XV med. RRp XXIII 279;
Inceptis grauibus plerumque <et> magna professis
purpureus, late qui splendeat, vnus et alter assu[m]itur pannus, cum lucus, szaczymyenye, et
ara Dianę... describitur XV med. GIKórn II 209.
5. *przedmiot rzucający cień, osłona przed
słońcem, umbraculum, res solem obumbrans’:
Poth zaczymyenym sub tegmine (patulae recubans
sub tegmine fagi) XV med. Zab 515; ~ prze
nośnie: Consideracio illius corone spinee debet
nobis esse in umbraculum, na zaczmene, ab estu
voluptatum XV in. GIKazB II 108.
Zaćmik 'choroba oka połączona z zupełną lub
częściową utratą wzroku, katarakta, hypochysis,
cataracta oculorum : Zaczmyk velula 1437 Rost
nr 2849.
Zaćpać 'zatkać, zamknąć, obturare, oppilare’: Zaczpalo obturauit (cuius multitudo obturavit
torrentes Judith 16, 5) ca 1470 MamLub 112;
Opilabit zathka, zaczpa (omnis iniquitas oppilabit
os suum Psal 106, 42) ib. 131.
Zaćwieczony w opisie herbu 'zaostrzony na
kształt ćwieka, acutus, cuspidatus’: Quod ipse est
frater noster de clenodio nostro Czeluscz, qui
deferunt duas dentes al. kii et crux serata al.
crzisz *szatwoczoni 1420 AKH III 133.
Zaćwier- cf. ZatwierZaćwir- cf. Zatwier-

ZAD

ZADAĆ

Zad *tylna część czegoś, alicuis rei pars posterior*: Dominus Iohannes cum fratre suo...
receperunt suburbium penes kmethones domini
Raphaelis in eodem suburbio incipiendo Iaclyk
kmethonem, eundo supra ad finem suburbii...,
incipiendo a graniciis a postico al. od zadu usque
in villam in medium fluvii 1479 AGZ XIX 36.
Zadać f o r m y : praes. ind. 1. sg. zadam De
morte w. 330. 405; 3. sg. zada Sul 16. 49. 64,
1466 /?/?/? XXH 17; ~ imper. 2. sg. zadaj XV
p. post. R XXV 182; ~ inf. zadać ca 1428 PF
I 492, ca 1500 Erz 128, Rczm 683; ~ praet. 1.
sg. m. zadałem 1480 ZapWarsz nr 1489; -m
zadałem 1471 ZapWarsz nr 1415. 3024; -m zadał
1406 KsMaz I nr 707, 1428 ZapWarsz nr 34. 35.
2840, etc. etc.\ ja zadał 1500 RafPocz 24; / . -m
zadała 1472 ZapWarsz nr 3060, 1487 ib. nr 1566,
1488 ib. nr 1626; 2. sg. m. zadałeś 1468 StPPP
II nr 3926, 1487 ZapWarsz nr 1585, 1489 AGZ
XVII 255, 1494 ZapWarsz nr 1682; /. zadałaś
1499 ZapWarsz nr 1832; 3. sg. m. zadał 1386
HubeZb 60, 1396 Pozn nr 210, 1399 Kościan nr
127, etc. etc.; f. zadała jest XV in. ModlJag 36,
1475 ZapWarsz nr 1412, 1484 KsNWarsz I nr
1013; 3. pl. m. zadali XV med. RRp XXIV 48,
1468 TymSąd 163; ~ condit. 3. sg. m. (-)by
zadał Sul 64. 79, Rozm 104; 3. pl. m. -by zadali
Rozm 166. 227; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr.
zadano 1484 KsNWarsz I nr 1012; ac. sg. m.
zadany 1425 ArchCastrCrac II 443, 1013; /.
zadaną Sul 34, XV ex. MacDod 148; i. sg. m.
zadanym XV p. post. BednMed 74; g. pl. f.
zadanych Sul 51; ac. pl. m. zadane 1451 Przem
II nr 999; neutr. zadane XV ex. MPKJ II 326;
l. pl. f. (o) zadanych Sul 16. 49; ~ fut. pass.
3. sg. f . zadana będzie Sul 51.
Z n a c z e n i a : 1. 'zapłacić jako pierwszą część
należności (głównie przy umowach kupna-sprze
daży), dać w charakterze zadatku, zaliczki, arrabonem dare, primam pensionem alicuius rei emptae s o l v e r e Gregorius... empcioni domus, quam
aput Nicolaum... emerat, renunciauit et tres marcas..., quas iam dederat eidem Nicolao pro dicta
domo al. zadał, sibi remisit 1449 Przem II nr
566; Mathias... obligavit... Stanislao... duas sexagenas pro domo, quam em it..., quod... solvere
neglexerit..., extunc domv othpatl et hoc, quod
zadał, perdidit 1454 KsNWarsz I nr 368, sim.
1453 ib. nr 326. 327, 1454 ib. nr 360, etc.;
Inscripsit perpetuam pacem, econtra tenere suum
agrum et cum pecunia, quam sibi dederant ad
ipsum agrum al. zadano 1484 ib. nr 1012; Si...
non solverit (sc. Katherina Nicolao)..., extunc...
amittet... id, quod dederat al. zadała ib. nr 1013;
~ coś: Jaco Thomcow oczecz cupil partem na

weky przi gey oczcisne i zadał poltori grziwni
1386 HubeZb 60, sim. 1423 ZapWarsz nr 56,
1437 AGZ XII 20; O cthorem penodze szalował
na Borzima, thim gemv zadał, kedim bil s nim
stargowal o dzedzino 1428 ZapWarsz nr 2840;
Si vero predictas CXX-ti marcas... Petro... ad
tempus... non soluerit..., extunc pecunias *superadditam al. zadan[y]e... perdet 1429 ArchTerCrac
CXCVI 321, 8; O ctore pczoli Jacuś na mo
zalowal, thichem mw ya ne przedal ani mi kopi
zadał 1432 ZapWarsz nr 381; Debent (sc. Stanislaus et Katherina) cedere de domo ipsi Nico
lao. .. aput ipsum empta... et pecunias pro eadem
prius datas al. zadane... perdere 1451 Przem II
nr 999; Hannus kvpyl rolą v Methwochowey
y zadał albo zaplaczyl gey yvsze dwe grzywnye
OrtOssol 104, 2, sim. ib. 22, 4, OrtMac 142;
~ coś na coś: lakom przi tern bil, dze Wirszbontha srzodzil i sz Iactorem o staro lanka y penandze na no zadał 1396 Pozn nr 210, sim. 1404
Kościan nr 253; Iacom ya zadał dzeszocz grziwen
na Micolayowo zemo 1406 KsMaz I nr 707.
2. *dać (komuś) do spożycia, aliąuid alicui
edendum dare’: Tedy yeden posnął, yze Alexander
vyelye yemv obyeczoval, by ządal oyczv yadv
(si patri venenum propinaret) Rozm 104; Antipater... kvpyv pevnego yadv... y polozyl <u żony
Ferorowe), isch<by>, dokąd by yego nye było,
ządan przez yego sługa... [szjyego oyczv (quod...
per ministrum... patri propinaretur) ib. 106.
3. 'dodać (do czegoś) nowy składnik, alicui
rei aliąuid novum a d d e r e fasbir zadany 'piwo,
do którego dodano drożdże, cervisia faecata
Vezmy makuch *linvm y *trzye go długo w doniczcze, faszbyrem nye zadanym zalyevayącz XV
p. post. BednMed 74.
4. 'uczynić, spowodować, wyrządzić (głównie
coś złego, np. rany), dare, inferre, infligere (praecipue aliąuid malum, e. gr. vulnera)'\ Ysz Pechno
szadal Janovi *ctirszy rany rkvavy (pro krvavy)
1399 Kościan nr 127, sim. 1399 StPPP VIII nr
8235, 1400 ib. nr 9643. 11009, 1403 HubeZb
110, etc.; Dzisa smirc, yozs newasta zadała yest
(quam femina intulit), newasta oddaliła XV in.
ModlJag 36; Jakom ia Woytkowy ne zadał trzech
r<an> 1428 ZapWarsz nr 34, sim. ib. nr 35, 1437
KsMaz III nr 2840, 1437 ZapWarsz nr 614, etc.;
Then tho łan przerzeczoną raną maczerzy gego
zadaną (vulnus matri suae illatum) przes gynsze...
swyathki... myenyl szą doswyathczicz Sul 34;
O ranach slyachathnych, od slyachczycza zada
nych Sul 49, sim. ib. 16; Slyachczicz slachczyczowy raną zada-li (si... plagam dederit, Dział
40: aczby... ranyl)..., rani doswyathczone gemv
zaplaczy Sul 49, sim. ib. 16. 64; Wlodicze za
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yeną reną alybo wyączey gych oth kmyecza
zadanych (pro una plaga vel pluribus a cmethone
factis), vyną pyanczdzesząth sbythemv... Alye
gdi slachczyczowi zadana bądze, thedi szesczdzesząth grzywyen... wstawyami za rany bycz za5
placzone S u l 51; Gdyby kthole przeth namy corth
vyąl..., alye reny nykomv nye zadał (quod...
vulnus alicui non intulerit, D z i a ł 48: aczlyby...
nye vranyl) S u l 64; Stanislaus debet iurare...,
quia Alberto... nie zadał poły czka 1454 A G Z XIX 10
489, s i m . i b . \ Gydzyk nye wye, kto gemv zadał
raną (per quem... fuerit vulneratus, S u l 45: przes
kogo... był vrenyon) D z i a ł 35; Quia tu obuiasti
al. zassyadlessy ibi regalem viam liberam... et
intulisti sibi (s c . Iohanni) al. zadalessy tria wlnera 15
cruenta 1468 S t P P P II nr 3926; Jako ssinowye
mogy... ludzi pana Woczechovich... nye gymali... ani rani ssyney Piotrowi na pirssyach... zadali
1468 T y m S ą d 163; Jakom ja na *ymyeny yego...
gwalthem przyyechaw... nye zadałem mv trzech 20
ran wlocznyą 1471 Z a p W a r s z nr 1415, s im . ib .
nr 3024; Jako ya nye przyszethl do domv...
Dorothky... y nye zadałem gey rany sziney kamyenyem 1480 ib . nr 1489; Jakom ya nye zadała
rany Stanisławowi na plyeczy kołem sossnowym 25
1488 ib . nr 1626, s i m . 1472 ib . nr 3060, 1487
ib . nr 1566; Jakosz thy mi sbyl Jacvba... y zadalesz mv trzy rany 1494 ib . nr 1682, s im . 1487
ib . nr 1585, 1489 A G Z XVII 255; Jakoss thy
sbyla... kmecza... y zadalasz dwanasczye ran 30
1499 Z a p W a r s z nr 1832; Jako ya yemu nye zadał
rany krwawey w palecz 1500 R a f P o c z 24; Ządącz
infigere c a 1500 E r z 128; Infligere, id est inferre
ządącz ib.', Yen ( s c . dyjabeł) zvyedzye lyvd zydowsky, aby smyercz my zadały (ut mihi mortem 35
ingerant) R o z m 166, s i m . ib . 227; ~ Morza
sządzye y pothszanthky, zadam gym vyelykye
szmathky D e m o r t e w. 330; Caritas, łaszka,
patiens est czirplyva yest, bo zadan[y]e slosczy...
dobra duszą noszy, bo ktho blysnego prawdzyvye 40
myluye, thedy od nyego zadaną przeczywnoscz
mocznye noszy XV e x . M a c D o d 148; Vellus
ovium Xpi, per quod cognoscuntur, est manswetudo... et paciencia, qua mała illata, zadane,
sufferunt XV e x . M P K J II 326; ~ w y j ą t k o w o 45
o c z y m ś d o b r y m : Illos (sc. plebeios) rogabant ( s c .
tres magi), noui ex efficacie, z uczinkow, noui
ex vestibus,... magnam admiracionem ciuibus illis
intulerunt zadały XV m e d . R R p XXIV 48.
5.
' w y z n a c z y ć ( k o m u ś ) c o ś d o w y k o n a n i a ,50
m u n u s ą u o d d a m a l i c u i i m p o n e r e Roszlal ( l e g .
rozsiał) po wszim zemyąm lud y zadał gym
wyelky trud A l e k s y w. 128; ~ zadać gadkę
'p r z e d ł o ż y ć p y t a n i e , z a p y t a ć , ą u a e s t i o n e m p o n e r e , i n t e r r o g a r e ’ : Episcopus dixit mulieri: Tu
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propone, zaday, ei questionem gathką XV p .
XXV 182; ~ ( o te r m i n i e s ą d o w y m ,
d e d i e iu d i c ii ) zadany ' u s t a l o n y , w y z n a c z o n y ,
c o n s t it u tu s , d e s i g n a t u s ’: Nobilis Magdalena...
actrix contra Iohannem... habuit terminum decisum vlg. zadany infra duas septimanas ad interrogandum 1425 A r c h C a s t r C r a c II 443, 1013.
6.
'z a r z u c i ć c o ś ( k o m u ś ) , p o s ą d z i ć o c o ś , o p p o n e r e , o b i c e r e , c r im in i d a r e ’: Gdy nyektory
slachczycz... rzecze, eszby nyektory gemv nyerowny bądącz w vrodzenyv layącza słowa zadał
(quod... vituperosa verba sibi intulisset) S u l 79;
Si turpes nitide mendax infamia, g l . accusacione,
deturpacione omowa, vite infiget, g l . imprimet
zada, maculas 1466 R R p XXII 17; Cardynaly
y byszkvpy, zadam gym yyelykye lupy D e m o r te
w. 405; ~ Zadacz opponere c a 1428 P F I 492.
Zadanek ' c z ę ś ć n a l e ż n o ś c i w p ł a c a n a p r z e d

p o s t. R

o s t a te c z n y m w y w i ą z a n i e m s i ę z u m o w y , z a l i c z k a ,
a r r a b o , p e c u n i a in a n te c e s s u m d a t a ’:

Syenko...
recognovit... recepisse duas marcas a ... Nicolao...
super hereditatem, quam fratres Hańcz... et Smyothanka in Lodzina habuerunt, quas duas marcas
pro pecunia principali al. *zadanak receperunt
1455 A G Z XI 404; Isti, qui laborare inceperat
cistas pro vestibus servandis domini principis, na
zadanek dedi I orttum 1500 Z s ig B u d 35; Pro
puzdra ad magnas phasszy argenteas na zadanek
dedi... I florenum ib . 56. ~ M o ż e b ł ę d n a le k c ja
w y d a w c ó w z a p i s u zadauek, tj. zadawek.
Zadanie 'u c z y n i e n i e , s p o w o d o w a n i e ( c z e g o ś
z ł e g o ) , i l l a t i o , p e r p e t r a t w : Gdysz slodzeystwa...
prze wyelgoscz grzecha a prze szadanye alybo
ląkanye mąky (propter... inflictionem seu formidationem poenae) za grzech dopvsczony vlozoney... cząstokrocz skrytha bywayą S u l 53; Ządanye ilacio c a 1500 E r z 128.
Zadarek *c z ę ś ć n a l e ż n o ś c i w p ł a c a n a p r z e d
o s t a te c z n y m w y w i ą z a n i e m s i ę z u m o w y , z a l i c z k a ,
in a n te c e s s u m d a t a ’: Ządąrek
arra c a 1500 E r z 128.
Zadatek f o r m y : n . s g . zadatek 1468 A G Z
XV 88; - g . s g . zadatku 1446 A G Z XIV 199.
200, 1447 A G Z XI 304, 1450 P r z e m II nr 756,
e tc . etc .', zadatku c z y zadatka 1481 A G Z XIX
298; ~ a c . s g . zadatek 1434 A G Z VIII 104, 1435
A G Z XII 1. 4, 1440 P r z e m I nr 2916, e t c . e te r ,
~ l. s g . (o) zadatku O r t O s s o l 15, 2.
a r r a b o , p e c u n ia

Z n a c z e n i e : 'c z ę ś ć n a l e ż n o ś c i (g ł ó w n i e p r z y
u m o w a c h k u p n a -s p r z e d a ż y ) w p ła c a n a p r z e d o s ta 
te c z n y m w y w i ą z a n i e m s i ę z u m o w y , z a l i c z k a , a r 
r a b o , p e n s i o p r i m a , p e c u n i a e p a r s in a n te c e s s u m

: Tunc... episcopus trecentas marcas, quas
dedit in prima solutione al. zadathek,... Andree
pixidario cedit 1434 A G Z VIII 104; Iassek...
d a ta

ZADATEK

ZADAWAĆ

recognouit dare superadicionem al. zadathek post
filiam suam super partem ipsius filie 1440 P r z e m
I nr 2916; Paulus... recognovit, quod sibi solvit...
Iohannes... triginta marcas pro scultecia..., quam
sculteciam Iohannes emit aput Paulum pro sexaginta et centum marcis et hoc iam sibi exsolvit
triginta marcas al. zadatek 1442 A G Z XIII 128,
s i m . 1435 A G Z XII 1. 4, 1442 A G Z XIV 54,
1443 i b . 75, e t c .; Si non soluerit (sc. Hannus)
predictas XX-ti V sexagenas, extunc peccunia
prior vlg. zadatek debet amitti 1445 M o n l u r III
120, s i m . i b . 121, 1448 A G Z XIII 266, e t c .;
Quia ipse michi vendidit totalem suam sortem
hereditatis... et recepit a me quinquaginta marcas
zadathku 1446 A G Z XIV 199, s i m . ib . 200, 1447
A G Z XI 304, 1456 A G Z XIV 489, 1465 A G Z
XV 33, e t c . ; Petrus... recognouit se vendidisse
agrum..., pro quo iam recepit decem marcas
arende al. zadathku 1450 P r z e m II nr 756; De
capitali al. o zadathkv O r t O s s o l 15, 2; Ktho da
na ktorąkoly kvpyą albo na *targowną boży pyenadz, szło wy e zadathek,... a ktho szye tego wyszna, ta *targowna ma stacz i b . 47, 3, s i m . ib .
15, 3. 104, 3, O r tM a c 58; Handzel... recognovit,
quia libere absolvit... Nicolaum... ab ista pecunia
trium fertonum prime pecunie al. od zadatku,
quam debuit dare al. za łasz 1457 S t P P P XI nr 3;
Jakom ja nye wzanl polpyanthinaczcze kopi zadathkv w thargv o gymyenye od Mycolaye 1457
Z a p W a r s z nr 1059, s i m . 1465 K s N W a r s z I nr
673; Per annum solvere (sc. residuitatem marcarum) debet sub perdicione pecunie principalis al.
zadatek 1468 A G Z XV 88; Za kthora cza<ś>cz...
Pyotr... zaplaczyl cztiry kooppy... Pyotrowy...
za Zyemaka czynyacz zadathek 1472 Z a p W a r s z
nr 2963; Nicolaus... recognovit, quia... Laurencio... duas piscinas suas... pro quadraginta marcis
pecunie <vendidit>, a quibus iam viginti marcas
pro principali al. *o zadathkw recepit 1477 A G Z
XVII 440, s i m . ib . 442; Derslaus... recognovit,
quia piscinam suam... vendidit... Iohanni... et
iam idem Iohannes... dedit decem marcas al.
zadathką { le g . zadatka c z y zadatku) 1481 A G Z
XIX 298; Stanislaus... recognovit, quia pisci
nam... vendidit Iohanni... et iam recognovit se
recepisse decem marcas ab ipso Iohanne nunciales
al. zadathkv 1489 ib . 216; Addicionales al. za
dathek super domum Iohannis Przekora emendo
dedit 1494 A c L e o p II nr 1207; Aurifabro..., qui
laboravit domino principi magnam phasza argenteam... na zadatek sui laboris dedi XX florenos
1500 Z s i g B u d 48, s i m . ib . 49.
Zadawać f o r m y : p r a e s . in d . 1 . s g . zadawam
1466 R XXII 26; 2. s g . zadawasz R o z m 504; 3 .
s g . zadawa XV p . p o s t . G I D o m 69; 2. p l .

zadawacie R o z m 741; ~ p a r t . p r a e s . a c t . a d v .
zadawając 1469 Z a p W a r s z nr 2932, 1472 ib . nr
3082; ~ inf. zadawać S u l 46, c a 1500 E r z 128,
R o z m 717. 719; ~ p r a e t . 1 . s g . m . zadawałem
1479 C z r s s. LXXXVI; -m zadawał 1425 Z a p 
W a r s z nr 115. 116, 1469 i b . nr 2933, 1472 ib .
nr 3055; 2. s g . f . - i zadawała 1477 R a f P o c z 13;
3 . s g . m . zadawał 1398 H u b e Z b 107, 1425
Z a p W a r s z nr 115. 116, 1429 i b . nr 269, e t c .; f .
zadawała 1444 Z a p W a r s z nr 574, XV p . p o s t .
K a łu ż n 274.
Z n a c z e n i a : 1. 'c z y n i ć , p o w o d o w a ć , s p r a 
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i n f l i g e r e Jacub ne rosbil Adassina domv any
yey thamo ren zadawał 1425 Z a p W a r s z nr 115,
s i m . ib . nr 116; Jako ya ne sromoczil Adassy...
anym yey policzków zadawał ib . nr 116, s i m .
ib . nr 115; Nyekthorzy..., gdi przes zemye swoge
gydą na woyna,... skodi wyelke vboszstw ( l e g .
ubożstwu)... zadawacz nye opvsczayą (damna pauperibus... irrogare non obmittunt, D z i a ł 37: szko
dy... czynyą) S u l 46; Mortem concludo (sc. ego
satan), gl. necem, cladem infero, sc. hominibus
zadawam, talem 1466 R XXII 26; Bo nygd ny ma
sam szobye smyerczy zadavacz R o z m 719, s im .
ib . 717; Vam, Sydom, syn moy obyeczoval veszelye rayskye, ktoremv vy nynye zadavaczye vdrączenye vyelykye i b . 741; ~ In quo eciam magnus timor et pena incutitur, grozi, zadawa <się?>,
omnibus divitibus XV p . p o s t . G I D o m 69; ~
Yakosz thy mnye czczysch, mylę dzyczyą, kyedy
my zadavasch taką zaloscz? R o z m 504.
2. *p o d a w a ć ( t r u c i z n ę ) , v e n e n u m m i n i s t r a r e
Omnis in peccato mortali existens ad accipiendum corpus Christi non est dignus, secuti sunt:...
venena propinantes trvczyno zadavay<ący> XV
W is łR p nr 2242.
3. 'p r z e d s t a w i a ć , p r z e d k ł a d a ć , p r o p o n e r e , a ff e r r e 9: Quapropter beata virgo tot et tanta rogamina
et argumenta fortissima Christo... proposuit, za
dawala, tristissima? XV p . p o s t . K a ł u ż n 274;
Ządąvacz proponere c a 1500 E r z 128.
4. zadawać ( k o m u ś ) słowa łająca, nieuczciwa,
zła ' w y m y ś l a ć ( k o m u ś ) , w y z y w a ć k o g o ś o b e l ż y w i e ,
o b iu r g e r e ,

in c r e p a r e ,

c o n tu m e liis

p e r s e q u i\

Czom ya vczinil, tom vczinil za Anninim poczathkem, *gedy my szła słowa zadawala 1444
Z a p W a r s z nr 574; Jakom y a... drogi dobrowolnye... Janowy nye zasthapowal..., zadawaiancz
szlowa nyevczczywa y laiacza 1469 i b . nr 2932,
s i m . 1472 i b . nr 3082; Jakom y a... Ondrzeya
nye gonyl anym mv szlow szlych zadawał 1472
ib . nr 3055, s i m . 1469 ib . nr 2933; Jakom ya
nye przyszethl... na dom thwoy, nye zadavalem
thobye szlow złych any nyevczczyvych 1479 C z r s
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s. LXXXVI; ~ zadawać ( k o m u ś ) kurwie ma
cierze syny, zdradźcę: Eze Climonth prziydo na
Lenarthowo gospodo zadawał curwe maczerze
szini 1398 H u b e Z b 107; Cszom vczinil Yacvbowy,
thom vczinil za yego poczanthkem, kedi my za
dawał curwye maczerze sziny 1429 Z a p W a r s z nr
269, s im . ib . nr 303, 1433 C z r s s. LXXXI; Kyedysz
my zadawala... sdraczcza 1477 R a f P o c z 13.
Zadawek f o r m y : n . s g . zadawek 1452 K s N W a r s z I nr 308, 1463 ib . nr 590, 1464 ib . nr 611.
639; ~ g . s g . zadawku O r tM a c 143, 1496 S tP P P
XI nr 568. 569; ~ a c . s g . zadawek O r tM a c 142,
1464 S t P P P D nr 3733, 1418—75 Z a b 512, e tc .;
~ i. s g . zadawkiem 1484 K s N W a r s z I nr 1016.
Z n a c z e n i e : 'c z ę ś ć n a le ż n o ś c i (g łó w n ie p r z y

XXV 183; ~ p a r t . p r a e t . p a s s . n . s g .
zadawiony B Z Tob 2, 3, c a 1500 E r z 128;
~ c o n d it . p a s s . 1 . p l . m . zadawieni byśmy byli
XV p . p o s t . R XXV 181.
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Z n a c z e n i e : 'p o z b a w i ć k o g o ś ż y c i a ś c i s k a j ą c
g a r d ł o , u d u s i ć , iu g u l a r e , s u f f o c a r e Wróg
mozoboystwa vinyen bodze, przirodzoni zabitego
natichmyast, iakze by nalasl, zadavi gy (eum
iugulabit) Z?ZNum 35, 21; Powye oczczv swemv,
isze geden s sinow israhelskich zadavyoni
(unum... iugulatum) na vlyci lezi B Z Tob 2, 3;
Tunc in eum potestatem haberem, ut ipsum statim
iugularem, zadayylbych, ut sic in malis operibus
vitam suam finiret XV p . p o s t . R XXV 183;
Prefocare, id est prestringere, affligere vel strangulare zadavycz c a 1500 E r z 128; Prefocatus, id
est strangulatus zadąyyony, ządvschony i b .; ~
p r z e n o ś n ie : Angeli nos custodiunt, ne a demonibus iugulemur zadavyeny biszmy bili XV p . p o s t .
R XXV 181.
Zadawienie *u d u s z e n ie , s t r a n g u l a t i o , iu g u l a t i o Tyrus interpretatur iugulacio zadawenye 1475
R XXV 129.
Zadąć 'd m u c h n ą ć ( tu n a z n a k p o g a r d y ) , e x s u ff l a r e , f l a r ę c u m c o n t e m p t i o n e ’ : Żadąliscze ( w a r .
k a l.: zdąlysczie, B ib l ia p a d e r z o w s k a : sduli ste)
conflastis (in omni loco... offertur nomini meo
oblatio munda..., et vos polluistis illud... et
exsufflastis illud... et intulistis de rapinis claudum
et languidum Mai 1, 13) c a 1470 M a m L u b 257.
Zadek 1. 't y łe k , p o ś l a d k i , a n u s , c u l u s Posterior, id est podex vel culus ządek, rzycz c a
1500 E r z 128; ~ rzucić za swój zadek 'z l e k c e 
za

u m o w a c h k u p n a -s p r z e d a ż y ) w p ła c a n a p r z e d o s ta 
r a b o , p r i m a p e n s i o in a n te c e s s u m d a t a ’ : Orszula
vendidit domum suam Laurencio... et debet (sc.
Laurentius) sibi solvere mediam sexagenam grossorum... Si non dederit... mediam sexagenam,
tunc hoc totum, sc. zadavek, debet deperdi 1452
K s N W a r s z I nr 308, s i m . 1463 ib . nr 590, 1464
ib . nr 611. 639; Gdyszem ya tako podvbozal,
ysz nye mam gey <czym> zaplaczycz y chczą
gey rolą wroczycz y wszystek zadawek (O r t O s s o l
104, 3: zadathek) straczycz O r tM a c 142; Szmyely
Hannusz szam szwa rąką przyszyądz, ysz nye ma
czym they roley doplaczycz a chczely szye na
wyeky szwego zadawku ( O r t O s s o l 104, 4: zadathkv) zarzecz y rolą yey wolno wszdacz ib .
143; Jordan... centum marcas... certi debiti adsolucionis pro villa... Johanni... soluturum se
obligauit... Si non soluerit, extunc... ipse Jordan
ratham totam prioris dacionis pecuniarum al.
zadavek perdet 1464 S t P P P II nr 3733, s i m .
1418—75 Z a b 512, 1484 K s N W a r s z I nr 1015;
Si Nicolaus... non solverit... dictam summam
Gregorio..., extunc... hereditatem, quam emit,
una cum principio al. zadawkyem (le g . z zadaw
kiem) amittet ad Gregorium 1484 K s N W a r s z I nr
1016; Si venderet hunc molendinum, extunc in
primo anno debet recipere tres marcas, videlicet
zadawku 1496 S t P P P XI nr 568, s i m . ib . nr 569;
~ p r z e n o ś n i e : Ista autem redemcio fuit in passione..., sed hodie ( s c . in die circumcisionis)
dedit (sc. Christus) nobis arram al. zadavek illius
redempcionis 1476 W is łR p nr 2340; Queritur,
quare filius dei circumcidi voluit?... Dico, quod
propter tria: primo propter arram vlg. prze zada
wek albo prze pamyąthne nostre redempcionis
XV c*. R R p XXIV 374. - C f. Zadanek.
Zadawić f o r m y : p r a e s . in d . 3 . s g . zadawi
B Z Num 35, 21; ~ in f. zadawić c a 1500 E r z
128; ~ c o n d i t . 1 . s g . m . zadawiłbych XV p .
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w z g a r d z ić ,

c o n te m n e r e ,

d e s p ic e r e

Otstopywszi ot cyebye (sc. pana boga swego)
rzucyly (sc. synowie izraelszczy) twim zakonem
za swe zadki (proiecerunt legem tuam post terga
sua) B Z Neh 9, 26.
2.
'ty ln a c z ę ś ć c z e g o ś , o d w r o tn a s t r o n a , p a r s
p o s t e ń o r : Quin etiam celi regionem in <cortice
si)gnant et quo queque modo steterit, qua parte
calo<res> austrinos tulerit, que terga, szatky, obyerterit axi, restituant XV e x . V e r g G e o r g 83; Si
tempestas a yertice, szadkw, siluis incubuit ib . 85.
Zadni f o r m y : n. s g . m . zadni 1471 G ó r s J a z
272, 1495 ib . 279, 1499 ib . 275. 276, etc.-,
f . zadnia 1471 G ó r s J a z 272; ~ a c . s g . m . zadni
1473 A G Z XVIII 65; /. zadnią 1471 G ó r s J a z
271, 1499 G ó r s J a z R p 275; ~ i. s g . m . zadnim
G ó r s P i e c h 208; /. zadnią 1471 G ó r s J a z 271,
1471 G ó r s J a z R p 272; - /. s g . f . (na) zadnie
1471 G ó r s J a z 272; ~ n . p l . m . zadnie 1495
R o c z n K r a k XVI 62;/. zadnie 1495 G ó r s J a z 278,
XV p . p o s t . G ó r s J a z R p 281; ~ i. p l . zadnimi
XV p . p r . S K J I 314.
9
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Z n a czen ia

: 1.

' z n a jd u j ą c y s i ę z ty lu c z e g o ś ,

w c z ę ś c i o b ie k t u n a j d a l s z e j o d p u n k tu o r i e n t a c y j 
n e g o , p o s t e r i o r , p o s t i c u s *:

Cum autem audissent
clamorem in pomerio famuli domus, irruerunt per
posticum, g l. posticum... idem est quod postica,
5
id est latens ingressus a parte posteriori zadnymy
(Dan 13, 26) XV p . p r . S K J I 314; - m o ż e
n o m e n p r o p r i u m : Stanislaus... recognovit se teneri
debiti ąuadraginta marcas nobili Syenko..., in
ąuibus villam suam..., videlicet posteriorem al. 10
zadny Dolobow... obligavit 1473 A G Z XVIII 65;
~ ( o n o d z e k o n i a , d e p e d e e ą u i) 't y ln y , p o s t e 
r i o r : <Koii> wrony,... noga ma gedna myscha
zadny a 1471 G ó r s J a z 271, s im . 1499 G ó r s J a z R p
275; Ridzy ivnochodnyk z byela noga zadny a 15
1471 G ó r s J a z 271; <Koń> wrony..., noga byela
zadnya i b . 272; <Koń) gnyady,... marthwa
kosthka na zadnye nodze i b . ; <Koń> powlucza
noga zadnya 1471 G ó r s J a z R p 272; Pan Lanczky...
vkazal kon... lysshy, zadnye nogy byalye obye- 20
dwye 1495 G ó r s J a z 278; Kon szelasznoszywy,...
chramye na zadnya noga 1499 G ó r s J a z R p 275;
Jurga... habet equm ridzi cum pedibus albis za
dnye XV p . p o s t . ib . 281.
2.
( o c z ę ś c i z b r o i , d e a r m is ) 'o s ł a n i a j ą c y p l e c y25
,
t e r g u m t e g e n s <Koń> sywy, *strelcy, dobrj,
plech szadny y przędny 1471 G ó r s J a z 272, s im .
1495 ib . 279, 1499 ib . 275. 276, 1499 G ó r s J a z R p
274, e t c . \ Malcher... habet equm płowy... cum
plech przędny et zadny, nakolanky sagittarium 30
XV p . p o s t . G ó r s J a z R p 281; Item aduc alia
cista..., in qua dwa piachy przednye y dwa
*zadney 1495 R o c z n K r a k XVI 62; Iakvb... z rucznyczą, prze<d)nym y żadnym plech<em> 1497
G ó r s P i e c h 208, s i m . ib .
35
Zadosyćuczynienie 'z a d o ś ć u c z y n ie n ie , s a tis f a c t i o ’: Chczemy, abi ten, oth kogo wyszła kląthwa,
dobrim obiczayem, tho yest s *dosthaczeczną
przisząsną alybo rąkogemską pewnosczą o stanyw
kv praw ( l e g . prawu) alybo zadoszyczvczynyenye 40
(p r o zadoszyczvczynyenyv, cum sufficienti cautione iuratoria vel fideiussoria de parendo vel satisfaciendo, D z i a ł 23: pod przysyągą dosyczvczynyenya)... bil ypomyenyon a proszon, iszbi thim tho
swyathkom klanthim kv vczynyenyv thylko swya- 45
deczstwa... dal roszdrzeszenye S u l 35.
Zadra ' d r z a z g a o d łu p a n a o d d r z e w a , a s s u l a ,
h a s tu la ć : Czom vczynyl, thom vczinyl za gego
poczathkyem, gdy mą renyl w rąką schadrą ko
łowa 1470 Z a p W a r s z nr 2949.
50
Zadrać się ' z e d r z e ć s i ę , z n i s z c z y ć s i ę , a t t e r i ,
c o n s u m i : Nye zadrali so syo (non sunt attrita)
rvcha wasze BZ Deut 29, 5.
Zadrżeć ' z a t r z ą ś ć s i ę , c o n t r e m e s c e r e , h o r r e s c e r e ’: Zadrszal ( s c . Matatyjasz) wnotrz (contre55
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muerunt renes eius) a roznyecyl syo gnyew gego
I Mach 2, 24: Od glossa *zedrzaly wargy
moye (a voce contremuerunt labia mea Hab 3,
16) P u ł Hab 24 \ ~ o tr z ę s i e n iu z i e m i , d e te r r a e
m o tu \ Terra tremuit et quieuit szadrzala (F l\
drszala iest, P u ł: drżała) a vpokoyla <się> (Psal
75, 9) 1461—7 S e r m 153r.
Zadusić f o r m y : p r a e s . in d . 3 . p l . zaduszą
1436 R R p XXIII 278, c a 1450 P F IV 570; im p e r . 2 . s g . zaduś 1444 R XXIII 308; ~ in f.
zadusić c a 1500 E r z 128; ~ p r a e t . 3 . s g . m .
zadusił jest c a 1420 R XXIV 82; n e u tr . zadusiło
XV p . p r . G I J a g 9 2 , XV p . p r . W is łR p nr 2366,
1456 R XX X III182; 3 . p l . m . zadusili c z y zadusiły
1440 R XXV 242; n e u tr . zadusiły XV p . p r .
G I J a g 92; ~ c o n d it . 3 . s g . n e u tr . zadusiłoby
1466 R R p XXII 11; ~ p a r t . p r a e t . p a s s . n . s g .
m . zaduszony c a 1500 E r z 128; ~ im p e r . p a s s . 3 .
s g . m . zaduszon bądź 1444 R XXIII 301.
Z n a c z e n i a : 1. ' p o z b a w i ć k o g o ś ż y c i a ś c i 
s k a j ą c z a g a r d ł o , u d u s ić , s u f f o c a r e , s t r a n g u l a r e ' :
Szaduszili szo suffocantur 1440 R XXV 242;
Ządvszycz strangulare c a 1500 E r z 128; Prefocatus, id est strangulatus zadąyyony, ządvschony
BZ

i b .\

~

p r z e n o ś n ie 'stłu m ić , n ie p o z w o l i ć n a r o z 

e x s t i n g u e r e ' : Opes enim aut
egestatem afferunt, vel quod in paucis est, cupiditatem non extingunt, g l . non sopiunt ne zaduszą
1436 R R p XXIII 278; Aer: In me yentiletur
zaduschon bąndz (omnis creatura clamabit contra
insensatos, id est peccatores... Ignis dicet: In me
comburatur. Aer dicet: In me yentiletur) 1444 R
XXIII 301; Zaduysz ( M W 33a: zagasz) extingue
(exstingue flammas litium, aufer calorem noxium,
confer salutem corporum) ib . 308; V roskoszy
czelney chodzancz, zaduszaan słowo (quod autem
in spinas cecidit, s c . semen, hi sunt, qui audierunt
et a... voluptatibus vitae euntes, suffocantur et
non referunt fructum Luc 8, 14) c a 1450 P F IV
570; In corporandis cibariis circa sacietatem fiscat
semper tua fruicio, vt naturam caninus non suffocet, g l . non iugulet zaduschyloby, appetitus
yentris 1466 R R p XXII 11.
2. ' ś c is k a j ą c k o g o ś z a g a r d ł o u tr u d n ić o d d y 
c h a n ie , a n g e r e , f a u c e s i n t e r p r i m e r e ’ : Tenens suffocabat eum, yow gy moczil yesz<t> gy, szadwszil
yest gi, dicens: Redde, quod debes (Mat 18, 28)
c a 1420 R XXIV 82.
3. ' n i e p o z w o l i ć w y r o s n ą ć , z a g ł u s z y ć , s t r a n 
g u l a r e , p r o h i b e r e ( n e a l i ą u i d c r e s c a t f : Et
simul exorte spine suffocaverunt, zaduszily
( W i s ł R p nr 2366, R XXXIII 182: zaduschylo,
P F IV 570: zatlvmyly), illud (Luc 8, 7), g l .
suffocatum zagchnolo, zaduszilo szo XV p .
p r . G I J a g 92.
w ó j,

c o m p r im e r e ,
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Z a d u sz a ć *u t r u d n i a ć o d d y c h a n i e , p o z b a w i a ć
s w o b o d y o d d e c h u , s u f f o c a r e , a n h e litu m in te r c lu -

Quod in vmbra viridi cum iubilo reąuiescens, in suffocativo vix estu, othpoczywayacz
w zaduszayaczem czepie, vix refrigerati<v)um
cordis anhelitum rapere, g l . vsurpare, possum XV
m e d . R XXIII 279; ~ p r z e n o ś n i e : Suffocat gardly, zaduszą (hic est, qui verbum audit, et
sollicitudo saeculi istius, et fallacia divitiarum
suffocat verbum, et sine fructu efficitur Mat 13,
22) c a 1470 M a m L u b 263.
Z aduszenie *u n ie m o żliw ie n ie o d d y c h a n ia , u d u 
s z e n i e , s u f f o c a ti o , s t r a n g u la t w : Zadvschenye strangulatio ca 1500 isrz 128.
Z a d u sz n e *n a b o ż e ń s t w o ż a ł o b n e , sacra /«nc6 n a ’: Zaduszne exequie ca 1428 P F I 485.
Z a d u sz n y f o r m y : n. s g . n e u tr . zaduszne 1437
W is i nr 228 s. 87, c a 1455 JA XIV 491; - a c .
s g . m . zaduszny c a 1500 G IG n 60; ~ /. s g . m .
(przy) zadusznym c a 1500 E r z 128; ~ n . p i . m .
zaduszne c a 1500 E r z 128;/. zaduszne O r tC e l 11.
Z n a c z e n i a : 1. (o c?raw, dc d/c) 'p r z e z n a c z o n y
n a m o d ł y z a d u s z e z m a r ł y c h , gwa m e m o r i a f i d e li u m
d e f u n c t o r u m c e l e b r a t u r : Statuerunt diem animarum ządvszny ca 1500 G I G n 60.
2. *z w i ą z a n y z p o g r z e b e m , ż a ł o b n y , ad cxscgw/as p e r t i n e n s , f u n e b r i s 9: Tricesimi dicuntur szalomsche zadvschne abo szoltarze, yako tesz vigilie
aut alie oblaciones sancte facte circa mortuum
O r t C e l 11; Bylyszmy przy obchodzye zadvschnym
eramus in obsequiis mortuorum c a 1500 E r z 128;
Obsequie mortuorum obchody ządvschne vel ząlomsche ib .
3. zaduszne danie ' z a p i s t e s t a m e n t o w y , l e g a t ,
le g a t u m , m a n d a t u m t e s t a t o r i s Zaduszne danye
legacio 1437 M rf nr 228 s. 87; Zaduszne danye
legale c a 1455 J A XIV 491.
Z a d w o rsk i *l e ż ą c y z a d w o r e m , cxfra d o m u m
d o m i n i i a c e n s [...] in ipso obtinuerunt (sc.
liberam viam ?) ad lacum ipsorum dictum neczecza, olim dictum zadworszke al. neczecza
1411 D o k M p V 120.
Z a d z ia ć *u p r o w a d z i ć , a b d u c e r e , d e d u c e r e
Quia mihi kmethonem vlg. zadzal metseptimus
al. po rąkoyemsthwe 1439 T y m W o l 51.
Z a d z ia ł ( ? ) ' b ą b e l , p ę c h e r z ( n a s k ó r z e ) , p u s t u l a , p a p u l a Devocionis autem tante fuit (sc.
s. Hedvigis), quod nudis pedibus continue incedebat yeme quam estate, ad ecclesias... frequenter visitabat, qualitercunque fuit magna distancia, ut in pedibus eius fuerunt ex algore vlg.
papilą siue *zadzale, ut sangwis transsiebat XV
p . p o s t . S o b III 347.
Z a d z ia ła ć 'z a m u r o w a ć , z a s k l e p i ć , m u r o o b d u c e r e Gdisz vslisz0..., isze zadzalani dzuri
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d e r e

5

10

(M a m L u b 102: zadzyalanye dzwr, w a r . k a l .\ za dzalane dziw<r)y, B ib l ia t a b o r s k a : źe su zadielany
diery) muru ierusalemskego (quod obducta esset
cicatrix muri Ierusalem)..., rożnyewaly syo barzo
B Z Neh 4, 7. ~ B o h e m iz m s e m a n t y c z n y .
Z ad z iałan ie ' z a m u r o w a n i e , z a s k l e p i e n i e , actu s m u r o o b d u c e n d i Zadzyalanye dzwr (war.
k a l .: zadzalane dziw<r)y, 5Z: zadzalani dzuri,
m a m o tr e k t m i k u ło w s k i : zadielanie diery) obducta
cicatrix (quod obducta esset cicatrix muri Ierusalem Neh 4, 7) c a 1470 M a m L u b 102. ~ B o h e 
m iz m s e m a n ty c z n y .

(Z ad zierzg lić) Z ad zirzg lić 'z a w i ą z a ć , l i g a r e ,
v in c ir e
15

Zadzirsglony ligatum XV mcc?.

Zab

523.

(Z a d zierzg n ąć) Z ad zirg n ąć, Z ad zirzg n ąć 'z a 
w ią z a ć ,

20

25

//garc, v in c ir e '\ Ligaverunt eum manibus
ad dorsum et fune misso in collum, zadzyrgnąwszy
powrosz, ita eum crudeliter agitaverunt c a 1500
G I K a z B I 77; Nam Xps licet ligatas manus habuit,
tamen catenam maximam imposuerunt, zadzyrzgnaly, in collo eius ib . 79.
Z ad z ierż ać *z a t r z y m y w a ć , c o n ti n e r e , r e tin e r e
Zadzierzacz contineri (state et nolite iterum iugo
servitutis contineri Gal 5, 1) 1471 M a m K a l 285.
Z a d z ie rż a w a ć ,

Z a d z irż a w a ć 'z a t r z y m y w a ć

Ze oni gich
poziczczam... poziczone pyenyandze zadzirzawayancz (debitam et mutuatam retinentes pecuniam)... thego istego długu placzicz nye dbayąn
S u l 97; ~ ' z a t r z y m y w a ć w c h a r a k t e r z e j e ń c a ,
w i ę ź n i a , c a p ti v u m c o m p r e h e n d e r e ’ : Geszczye zadzerszawasz (retines) lud moy a nye chczesz go
puszczycz BZ Ex 9, 17.
Z a d z ie rż e ć , Z a d z irż e ć f o r m y : p r a e s . in d .
3 . s g . zadzierży 1472 AGZ XVIII 52; 3. p l .
zadzierżą XV m e d . R XXIV 359; ~ in f. zadzier
żeć XV m e d . R XXV 156, 1500 Ł e b M a t 158;
~ p r a e t . 1 . s g . m . zadzirżałem 1463 Z a p W a r s z
nr 1160, 1464 ib . nr 1182; -m zadzirżał 1449
C z r s s. XC, 1451 Z a p W a r s z nr 940, 1464 ib . nr
1142, 1489 ib . nr 1639; -(e)m zadzierżał 1443
S t P P P II nr 3177; ja zadzirżał 1466 Z a p W a r s z
nr 1265, 1485 ib . nr 1602; ja zadzierżał 1471
A K P r VIIIa 56; 3 . s g . m . zadzirżał 1418 T P a w
VII nr 244, 1466 Z a p W a r s z nr 1265; zadzierżał
O r tM a c 45, O r t O s s o l 40, 2. 96, 4; /. zadzirżała
1462 Z a p W a r s z nr 1159; 3 . p l . m . zadzirżeli 1448
Z a p W a r s z nr 807; ~ c o n d it . 2 . s g . m . zadzierżałby 1466 R XXII 11; 3 . s g . m . -by zadzierżał
D z i a ł 38; ~ p a r t . p r a e t . p a s s . n . s g . m . zadzierżany 1427 A r c h T e r C r a c VIII 199, 10;/. zadzierżana XV m e d . R XXV 153; g . s g . m . zadzirżanego
1453 Z a p W a r s z nr 981; g . p l . f . zadzierżanych
1432 A r c h T e r C r a c X 60, 30; a c . p l . f . zadzierżane
1427 A r c h T e r C r a c VIII 255, 2; - p r a e s . p a s s .
s o b ie , z a g a r n ia ć , r e tin e r e , o c c u p a r e
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3. sg. m. zadzierżan bywa XV med. RRp XXIII
279; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie zadzierżan
1500 ListTat 174.
Z n a c z e n i a : 1. 'posiadać spokojnie przez
czas prawem oznaczony, nabyć na trwałe wskutek
5
przedawnienia, aliąuid sine impedimentis per tempus iure constitutum possidere, alicuius rei possessionem praescriptione acąuirere' : Jacom ya
roszdzelyl Bartholta sz Maczeyem y sz Stanisła
wem wecznym dzalem y zadzirzely wyssey trzech 10
lyath s pokoyem przesz nagabanya 1448 Zap
Warsz nr 807; Jacom ya to gymyenye dzedziczne... za thimy myedzamy y za snaki zadzyrszal
trzy latha w pokoyu 1449 Czrs s. XC; Jacom ja
zadzirzal borj y lassy w pokoyw trzy latha pola 15
zemskyey vchfaly 1451 ZapWarsz nr 940, sim.
1464 ib. nr 1142; Jaco ya ga(j)w zadzyrzanego
<wyżej) trzech lath samotrzecz nye porabyl
Petro... violenter 1453 ib. nr 981; Yako tho pole
Bozechy dzyrschy Grzymka hy s dzeczmy... w za- 20
sthawye, ha nye zadzyrzala trzechdzessąth lath
1462 ib. nr 1159; Jako ya nye dzyrsza lanky...,
ale pogorzelec... ha zadzyrszalem then pogorzelecz daley trzech lath w *pogoyv podluk wffaly
zemye hy pole lystha 1463 ib. nr 1160; Yako ya 25
zadzirzzal gymyenye w Dzewyaczynye daley
trzech lath w pokoyv... Pothr... zad<z)irzal *gymyenya... daley trzech lath w pokoyy 1466 ib.
nr 1265; Yako ya thą cząscz zadzerszal yysschey
*trech lat s pokoyem, o którą na myą Marczin 30
zaloval 1471 AKPr VIIIa 56; Jako ya ss bracza
zadzyrzal dwa dzyaly cum area podluk praw
mych... wysschey trzech lath in pace 1485 Zap
Warsz nr 1602; Jakom ya zadzyrzal czascz Klimkowa s Reguł podia lystha kxazaczego w Regu 35
łach wysshey trzech lath 1489 ib. nr 1639.
2.
'spełnić określone warunki bez ich naruszenia,
conventa integre explere, servare': Jakom ya roszdzyelyl szya s Katharzyna y zadzyrzalem zyemska
yphala trzy lyatha 1464 ZapWarsz nr 1182.
40
3. 'zaspokoić swoje pretensje z objętej w po
siadanie cudzej nieruchomości, pecuniam suam
redigere reditus e bonis conductis vel pignore
acceptis percipiendo' : Si autem fato Isrman possessio dictorum bonorum non placeret, extunc 45
soluta pecunia illa, quam detenuerit al. zadzyerzy, bona e converso resignare poterit 1472 AGZ
XVIII 52.
4. 'zatrzymać, retinere, d e t i n e r e Non potest
retineri zadzyerszana XV med. R XXV 153; 50
Zadzyerzecz retinere 1500 ŁebMat 158; ~ coś:
Geden czlowyek... wzdal swey zenye polowyczą
wszego szwego gymyenya... thako, ysz on szobye
tego wszego gymyenyą wymowyl y zadzerzal
(reseryando, OrtMac 133: dzyerzal) albo zostawyl 55
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państwo, poko on zyw czynycz y nyechacz, czo
on chczal OrtOssol 96, 4; ~ 'zatrzymać (prze
ważnie bezprawnie), przywłaszczyć sobie, vi occupare, penes se d e t i n e r e Jako Jurand... list kró
lewski zadzirszal any gemu, any gego pacholcom
gego pokaszal 1418 TPaw VII nr 244; Smichna
monialis monasterii sancti Andree... causam suam
pro LXX-ta marcarum racione census sui certi
annui inscripti et detenti al. zad<z)erszani et
totidem dampni super Barthossio... iudicialiter
aąuisiuit 1427 ArchTerCrac VIII 199, 10; Smi
chna... recognouit, quia sibi Bartossius... pro
omnibus aquisitis et [...] yidelicet LXX-ta marcis
per ipsum retentis al. zadzerzane... satisfecit ib.
255, 2; Andreas, custos monasterii... aquisivit...
III marcis atenutas al. zadzerszanich censsus supra
Nicolao 1432 ArchTerCrac X 60, 30; Jzem nye
sadziersal dwadzesscza y cztirzech grziwen se
czla panu Pyotrowy 1443 StPPP II nr 3177;
Iohannes obligat se de censibus retentis al. *zadzerszanim et aduc ab anno presenti... bona
puerorum ad annum futurum debet tenere, de
quibus pecuniis retinentis et que venire habent,
matrem debet exemere de bonis 1445 AGZ XII
135; Zapowyedzalem koyn s pospolnym poszlem
y doszyąglem go prawem... a then czlowyek
zalugye szyą, ysz mv woyth tego konyą zadzerzal
(quod sibi eundem equum fiscaret advocatus) Ort
Ossol 40, 2, sim. OrtMac 45; ~ kogoś 'za
trzymać chwilowo, na jakiś czas, aliąuem ad
tempus detinere'\ Yesthly moy poseł bąndze zadzerszan, thedi kroi, brath nasch, nyechay poslye
thim richley k nam gończa swego 1500 ListTat
174; ~ abstrakta: Sapiencia quidem est illa
mentis veritas, qua summum bonum, quod est
deus, fide recta conspicitur et casta dileccione
tenetur, gl. seruatur zadzerzan bywa XV med.
RRp XXIII 279.
5. fnie czynić czegoś, powstrzymać się od
działania, aliąuid facere nolle, se abstinere ab
aliąua r e A gdyby syą kto Szydowy lystem
zobowyązal na pyenyadze lychwą placzycz,
a gdyby Szyd swą chytrosczą zamylczal y za
dzerszal do dw (leg. dwu) lath (sustinuerunt infra
duos annos) a nye przypozywal gysczcza o mzdą
przed sąd, tedy lychwa od dw (leg. dwu) lath
ma straczycz Dział 38; ~ Comedentibus gdy
obyedualy, od płaczu scha szadzerszecz nye mogły
XV med. R XXV 156.
6. 'powstrzymać, nie pozwolić rozszerzyć się,
compescere, c o n t i n e r e Motus malarum cogitacionum per veram fidem... restringuntur zadzerya
(pro zadzerza) XV med. R XXIV 359.
7. 'wytrzymać, znieść coś przykrego, sustinere, p e r f e r r e Fac, vt equa mente sustineas, gl.
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sufferras, sc. ea sompnia zadzyerzalby 1466 R
XXII 11.
Zadzierżenie, Zadzirżenie f o r m y : n . s g . zadzirżenie ca 1470 M a m L u b 167; zadzierżenie 1471
M a m K a l 167; ~ ac. sg. zadzierżenie 1429 A r c h T e r C r a c CCCXII 392, 2, 1432 ib . 446, 10, 1454
R XLVII 352; ~ i. s g . zadzirżenim 1466 R XXII
15; ~ l. s g . zadzirżeniu c a 1500 G I K a z B I 44.
Z n a c z e n i a : 1. 'w s t r z y m a n i e , z a h a m o w a n i e
r u c h u , tfcto r e t i n e n d i , d e ti n e n d i : Iohannes de
Michlo pro detencione aque al. zad<z)erssenye
wody... Iohannem plebanum de ibidem iure euasit
1432 A r c h T e r C r a c CCCXH 446, 10.
2. 'z a c z e p i e n i e o c o ś , a cto ef e f f e c tu s in a li ą u a
r e in h a e r e s c e n d i : Silue claustra subit, g l . sc.
cerws, cornu retinere, g l . id est adherentibus
cornibus, zadzyrzenym rogow, moratur vstanye
1466 R XXII 15.
3. 'b e z p r a w n e z a t r z y m a n i e u s i e b i e , p r z y w ł a 
s z c z e n i e , o c c u p a t i o , r e t e n t i o v i f a c t o * : Offca...
pro retencione al. o szadzerszene littere iudiciali
seu priuilegii super tricentas marcas... Hedwigem... iure... euasit 1429 A r c h T e r C r a c CCCXII
392, 2.
4. 'p o w s t r z y m a n i e s i ę o d c z e g o ś , a b s t i n e n t i a ,
c o n ti n e n ti a : Szadzersz<e)ne continenciam 1420
J A XII 143; Post modum ille fuit in magna
abstinencia, zadzyrszenyv, in potu et in cibo c a
1500 G I K a z B I 44.
5. *p o b y t , p r z e b y w a n i e , c o m m o r a t i o , m a n s w :
Zadzyrzenye ( w a r . k a l .: zadzierzienye, G I W r o c
105v: *strimane) detencio (radicavi in populo
honorificato... et in plenitudine sanctorum detentio
mea Ecclus 24, 16) c a 1470 M a m L u b 167.
6. 'o d p i e r a n i e z a r z u t ó w , c o n f u t a ti o , r e f u t a t w :
Confutacionem calumniancium, *zadzerczenye al
bo scazenye *podtwarzecz, qui dicebant Xm in
Belzabub, principe demoniorum, eicere demonia
(Luc 11, 15) 1454 R XLVII 352.
7. c o r r u p tu m p r o zadzierżeć: Aby... slokli
syo jako zony rodzocze dzatki srzosno syo a w bo
leści zadzirzenya ( p r o zadzirzeny) bodo (ut...
dolore teneantur, B i b l i a t a b o r s k a : zadrżieni budii)
B Z Deut 2, 25.
Zadzirgnąć c f. Zadzierzgnąć
Zadzirzglić c f. Zadzierzglić
Zadzirzgnąć c f. Zadzierzgnąć
Zadzirż- c f. ZadzierżZadziwić się 'b y ć z a s k o c z o n y m j a k ą ś s y t u a 

omenyona c z y omynyona, M a m K a l 297: zamyeszanye w szobye) XV m e d . G I W r o c 42v.
Zafir c f. Szafir
Zafirowy c f. Szafirowy
Zafran c f. Szafran
Zagabać pozwem zagabać *p o z w a ć d o s ą d u ,
in iu s v o c a r e ’ : Jako trzy latha mynaly, jako
wmarla dzewka Sczedrzycowy..., nysz Jassek...
poszwem gy zagabal 1429 K o ś c i a n nr 1401.
Zagadanie ' z a p y t a n i e , i n t e r r o g a t w : Odpovyedzyavschy myły Iesus y dal ym zagadanym
nyeodpovyedzenye rzekącz: Spytam ya tez vasz
yednego slova (Mat 21, 24) R o z m 453.
Zagadnąć 'd o m y ś l i ć s i ę , z g a d n ą ć , s u s p i c a r i ,
c o n i c e r e , o p i n a n : Tey noczy... spadł grad sylny,
*nyedzy tym spadł obrazek z oblokv... Tego nygd
zagadnącz nye mogl (nemo scivit), czo by to było
R o z m 71.
Zagaić f o r m y : p r a e s . in d . 3. p l . zagają O r tM a c 121, O r tO s s o l 89, 2; ~ in f. zagaić 1452 A G Z
XTV 330; ~ p r a e t . 1. s g . m . -m zagaił 1429
K o ś c ia n nr 1387; 3. s g . m . zagaił 1402 K s Z P o z n
nr 962, 1459 T y m P r o c 225; ~ p a r t . p r a c t . p a s s .
n . s g . m . zagajony 1437 W is i nr 228 s. 85; n e u tr .
zagajone c a 1500 E r z 128; g . s g . m . zagajonego
O r tO s s o l 27, 4. 37, 3. 73, 3, 1460 T y m W o l 67;
a c . s g . m . zagajony 1437 P o z n nr 1484; /. s g . m .
(w) zagajonem 1427 K o ś c ia n nr 1303, 1428 ib .
n r 1322. 1358, e t c ., 1444 P y z d r nr 1202; zagajonym
1423 P o z n nr 1127. 1128;/. zagajone 1422 K o ś c ia n
nr 930. 931, 1423 ib . nr 989, e t c ., 1426 K o ś c ia n
nr 1180; n e u tr . zagajonem 1428 P o z n nr 1308.
1309, 1429 K o ś c ia n nr 1388, 1430 P o z n nr 1352.
Z n a c z e n i a : 1. 'o t w o r z y ć p u b li c z n i e ro k i s ą 
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: Convenit maxima multitudo populi et mente
confusa est zadzywily se (Act 2, 6, R XXV 165:
zumyely ssze, zdzywyli ssze, S K J I 89: confusa
est, g l . id est stupefacta est, admirata est zdziwyla
sze, G I J a g 100: zumyala <się>, R XXIV 372:
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d o w e ( w e d łu g p r a w a n ie m ie c k ie g o w P o l s c e ) , iu d ic iu m iu r is T h e u to n ic i s o l le m n it e r i n c i p e r e ’: Jacom
ja wtenczasch na weczv w masto zoltyssa schedzal
y wecze-m zagayl 1429 K o ś c ia n nr 1387; Dominus
iudex decrevit, quod ministerialis... debet ius contestari al. zagagycz 1452 A G Z X T V 330; Przyszasznyczy mayą szyedzecz na lawyczy [y] w sandze
kv prawu o swelkye ('wszelkie’) rzeczy, ocz sand
zagayą O r tO s s o l 89, 2, s im . O r tM a c 121; ~
zagajony sąd, wiece: Zagayony sząt bannitum iudicium 1437 W i s ł nr 228 s. 85; O głowa albo
rany, czo nye s[t]asthano za goraczą, tho ma<ją>
dacz do zagayonego szandu położonego (iustis
expositis diebus conqueri debent, O r tM a c 23: do
gaynego sządu polozenya) O r tO s s o l 27, 4; Tho
chczemy dokaszacz zagayonego ( l e g . z zagajonego,
O r tM a c 41: sz *gaynyego, s im . ib . 99) szandu sz
Opawy (ex bannito iudicio Oppaviensi) ib . 37, 3,
s im . ib . 73, 3;
~ Jaco czosmy skazały zitho
Stańkowo s lawnyky w zagayon[y]em weczu Przechowy 1428 P o z n nr 1304; Jsze wtenczasch sche-
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dzelismy w zagayonem veczu, kędy Maczek...
zalowal na Mycolaya... o *slą słowa ib . nr 1309,
s im . ib . nr 1308, 1430 ib . nr 1352; Jacom ya
wtenczasz na weczv collocatus oth xandza opatha
schedzal na zagayonem, kyedy xancz oppath Ko
5
py thka kv prawy wolacz kazał 1429 K o ś c ia n nr
1388; Zągąyone yyecze banitum iudicium c a 1500
E r z 128.
2.
'w y z n a c z y ć o b s z a r w y łą c z o n y z e w s p ó ln e g o
u ż y tk o w a n ia ,

te r r a m

a lią u a m

ab

u su

e t f r u c tu

Rudniczki arestavit seu interdixit... gagyos vlg. zagagil iuxta ius terre 1402
K s Z P o z n nr 962; Jacom zayąl scoth ludzem pana
Chorinskego w lancze zagayone mego pana 1422
K o ś c ia n nr 931, s im . 1426 ib . nr 1180; Jacom
zayąl XIX scotu... w zagayone lancze 1423 ib . nr
989, s i m . ib . nr 996, 1425 ib . nr 1142; Jaco czsso
moy r<z)anczcza wząl conye y woss, to wząl na
me lancze zagayone 1423 ib . nr 1000, s im . 1422
ib . nr 930; Ysze [czom] ty kone, czosm wszal
w Szelonky, tym wszal w boru paną mego przede
trzemy laty szagayonim 1423 P o z n nr 1127, s im .
ib . nr 1128; Jaco czom wsząl *sedmąro eony paney
*Kokalewskye..., thym wsząl w szapuscze w szagayonem..., a tham byl geg pan moy ne othpuszczyl 1427 K o ś c ia n nr 1303, s im . 1428 ib . nr 1322.
1358, e t c . , 1444 P y z d r nr 1202; Jsze Wischota
nye yachal... v zapust v zagayoni y ne vrabyl
czterdzeysczy dambow 1437 P o z n nr 1484; Preco...
recognovit, quia de iudicio datus gagium... pleba
ni... super hereditate Michalovycz virgultavit et
arestavit al. zawyanzal, zagayl hy zapowyedzal
1459 T y m P r o c 225; Essze Baruik Yana... nye gayl
any s łasza szagayonego yego robothnyky wyknal
(p r o wygnał) 1460 T y m W o l 67.
Zagajać 'w y z n a c z a ć o b s z a r w y łą c z o n y z e

10

c o m m u n i s e i u n g e r e ’:

15

20

25

30

35

w s p ó ln e g o u ż y t k o w a n i a , a b u su e t f r u c tu c o m m u n i

Nicolaus... interdixit sc. zapowedzal
suam in hereditatem in Szoldra, quod zagayal suas
silvas et quercinium per tres annos et super hoc
ministerialis in Costan cognovit, quod renovavit
sc. zagayal secundum jus 1399 L e k s z II nr 2386.
Zagajnica m o ż e 'łą k a w m ł o d y m l e s i e , p r a tu m in a r b u s t o s i tu m : Jaco czsso parobek moyg
zayąl... Czosnkowi dwoge kony na lancze, a on
paschę noczną rzeczo, ty zayąl thu, gdzem myal
wszytky ( l e g . użytki) syącz, ale nye na myestke
zagaynyczy 1424 K o ś c i a n nr 1233a, s i m . ib . nr
1233.
Zagajny 'w y ł ą c z o n y z e w s p ó l n e g o u ż y t k o w a 
n i a , a b u su e t f r u c t u c o m m u n i s e i u n c t u s Jako
cz[o]sso wsząnl sługa moy then kanschyk na
Zaląnczinye, then wszanl na mem na prawem,
a on rambyl trzy wysznye rodzayne w szagaynem
zabuscze ( p r o zapuscze) 1432 K o ś c i a n nr 1462. |
s e iu n g e r e
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Zaganiać 1.

'z m u s z a ć d o o d e j ś c i a , w y g a n i a ć ,

t o l l e r e Primo quod
expugnat (sc. crux), szagana, inimicum..., secundo corroborat infirmum vsdrava cloueka G n gl.
142b; Alter partus, rodzenye, grauat artus, incutit
suspiria, tuus fructus pellit luctus, zaganya plącz,
dans eterna gaudia XV m e d . S K J V 259.
2.
zaganiać płużycą ' o r a ć , a r a r e Yakom ja
*samoosmch nye zaganyal trzemy pluzyczamy dwv
cząsczv nyvy... gwalthem 1473 Z a p W a r s z nr 1360.
Zagańbić c f. Zahaiibić
Zagasić f o r m y : p r a e s . in d . 3 . s g . zagasi S u l
15; ~ im p e r . 2 . s g . zagasi N a w 111; zagaś M W
33a; ~ in f. zagasić O r t O s s o l 89, 1, 1484 R e g
722, c a 1500 E r z 128; ~ p r a e t . 3. s g . m . jest
zagasił D z i a ł 35; ~ p a r t . p r a e t . p a s s . c f . Niezagaszony; ~ c o n d it . p a s s . 3. s g . n e u tr . -by
zagaszono D z i a ł 27.
Z n a c z e n i a : 1. 's p r a w i ć , ż e c o ś p r z e s t a j e s ię
tu p r z e n o ś n i e ,

e x p e lle r e ,

p a l i ć , s tłu m ić o g ie ń , te ż p r z e n o ś n i e , e x s tin g u e r e ,
ig n e m r e s tin g u e r e ’ : Ktho swyeczą przy zwadze
w noczi zagassi a zathym kogo vranyą (qui occasionem procurat vulnerato per exstinctionem candelae), ma rannenw o rani bicz skazan S u l 15;
Przyszedwszy Falco gest swieczą zagasyl (candelam
exstinxit, S u l 45: sgasil) D z i a ł 35; Extinguere, id
est mortificare, et pertinet ad ignem zągąszycz c a
1500 E r z 128; ~ In concepcione filii in ea
penitus fuit extractus fomes peccati, zakał grzechu
przyrodzonego, in eius membris byl zagaszon[o]
y wytargnon c a 1430 G I K a z B II 24; Zagasz
(R XXIH 308: *zaduysz) plomenye swarow (exstingue flammas litium), oddal zapalenye skodliwe!
M W 33a; Gdyby sye przygodzyly kyedy myedzy
gymi takye to nyezgody..., tedy... mayą ye myedzy
sobą vthlvmyczi a zagaszyczi (dirimentur) 1484
R e g 722; Thy wschechmogaczy gospodnye..
zagaszy w mym szerczv y w mych myszlyach wszyt
ko nyevsthavyczensthwo N a w 111.
2.
' u n i e w a ż n i ć , a b d e r e , i r r it u m f a c e r e ’: Czo
swyathezy gayony [sa] sand, mozely gyny ( p r o
gyne) ktor[zj]e nad tho szwyadeczstwo bycz y tho
zagasszycz (an ultra hoc testimonium nullum aliud
fieri possit), czo gayony szand swyathezy ? O r t 
O s s o l 89, 1; Potem drvgy... brath przyszedwszy...
ono skazanye odwolawa... chczącz dokonacz,
yszby przy tern skazanyv nye byl, chczącz aby
to skazanye wypysano abo zagaszono (eandem
sententiam retractari, S u l 38: ządayącz thegodla
spyszacz tho skazanye y othmyenycz) D z i a ł 27.
C f. Niezagaszony
Zagaszać 's p r a w i a ć , ż e c o ś p r z e s t a j e s i ę p a l i ć ,
t ł u m i ć o g ie ń , tu p r z e n o ś n i e : z a s p o k a j a ć p r a g n i e 
n i e , e x s t in g u e r e , h o c lo c o tr a n s la t e : s i t i m r e s tin g u e r e ’: Sicut calix sedat, zagaszya, sitim, sic et
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penitentia extingwit in hornine ąuemlibet mundanum appetitum 1477 MPKJRp II 325.
Zagaszenie 'sprawienie, że coś przestaje pło
nąć, palić się, actus aliąuid exstinguendi': Alye
Falek, yakokole swyecze zagaszenye (exstinctionem candelae) visnal (Dział 35: poznał, ysze
swieczą zgasyl), alye szyą Ydzyka vranycz zaprzal
Sul 45; O zagaszenyy swyecze Dział 35; Falko
gest swieczą zagasyl, s ktorego zagaszenya swiecze (Sul 45: gdi była sgasla) w tey sswadze
Gydzyk nye wye (qua exstincta Aegidius nescit),
kto gemv zadał raną ib.
Zaginący 'taki, który zagubił się bez wieści,
zaginiony, deperditus, perditus': Czyebye proscha, yzesz nalyezyenye zaginaczych, odkupyenye
yanthych Naw 57.
Zaginąć f o r m y : praes. ind. 2. sg. zaginiesz
BZ Deut 30, 18. Nah 3, 15; 3. sg. zaginie FI
i Puł 36, 30. 48, 18. 1 1 1 ,9 , ca 1418 JA XIV
511, etc.‘, 1. pl. zaginiemy 1471 MamKal 110;
zaginiem ca 1470 MamLub 110, XV p. post.
R XIX 63; 2. pl. zaginiecie BZ Lev 26, 38; 3.
pl. zaginą FI i Puł 36, 23, BZ Num 16, 29, ca
1470 MamLub 7, etc.', ~ part. praes. act. adi.
cf. Zaginący; ~ inf. zaginąć 1406 SKJ III 196,
BZ II Par 33, 8; ~ praet. 2. sg. m. zaginąłeś
1471 MamKal 199;/. zaginęłaś ca 1470 MamLub
199; 3. sg. m. jest zaginął ZłZNah 1, 15; zaginął
XV med. SKJ V 275, BZ I Par 10, 6, ca 1470
MamLub 118, XV p. post. R XXV 174; /.
zaginęła jest FI 106, 5. 118, 176; zaginęła Puł
106, 5. 118, 176; neutr. jest zaginęło BZ Ex
16, 24; zaginęło BZ Gen 31, 39. Ex 9, 6, 1471
MamKal 245; 1. pl. m. zaginęli jesmy FI 89,
9; zaginęliśmy Puł 89, 9; 3. pl. m. zaginęli są
FI 89, 9; zaginęli Puł 72, 19. 89, 9. 101, 4;
~ pląperf. 3. sg. m. był zaginął Dział 27; neutr.
jest zaginęło było BZ Ex 9, 7; ~ condit. 2. sg.
m. -by zaginął BZ II Par 25, 19; /. -by zaginęła
BZ Is 48, 9; 3. sg. m. -by zaginął BZ Ex 10,
7. Judith 10, 13; -by zaginąłby Rozm 238; /.
-by zaginęła Dział 23. 46; neutr. -by zaginęło
BZ Gen 31, 39. Ex 9, 4; 2. pl. m. -byście
zaginęli BZ Gen 19, 17; 3. pl. -by zaginęły
1471 MamKal 177; m. -by zaginęli Rozm 44;
/. -by zaginęły BZ Gen 19, 15.
Z n a c z e n i a : 1. (o istotach żywych, de animantibus) 'ulec zagładzie, stracić życie, umrzeć,
zwłaszcza śmiercią gwałtowną, perire, obire, decedere’: Zle molwoczi iemu (sc. gospodnu) zaginoo (disperibunt) FI 36, 23, sim. Pub, Semo
nemilosciwich zaginę (peribit) FI 36, 30, sim.
Puł, sim. FI i Puł 48, 18; W gnewe twoiem
zaginoly iesmy (defecimus, Puł: zagynęlysmy) FI
89, 9; Increpasti gentes et periit, zagynal, impius
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(Psal 9, 6, FI: zgino nemilosciwi, Puł: zgynąl
zlosny) XV med. SKJ V 275, sim. BZ I Par 10,
6, ca 1470 MamLub 118; Weźmy swoyo zono
y dwye dzewcze..., abi czy nye zaginoly pospołu
5 (ne et tu pariter pereas) prze grzech tego myasta
BZ Gen 19, 15; Nye vstanowyayczye syo tu...,
abiszczye z nymy nye zagynoly (ne... pereas) ib.
19, 17; Z dobitkow synów izrahelskych y szadne
owszem nye zagynolo (nihil omnino periit) BZ
10 Ex 9, 6; Any gest czso *zagynolo bilo (nec erat
quidquam mortuum) s tego, czsosz myely Izrahelsky (pro Izrahelscy) ib. 9, 7; Zagynyecze
(peribitis) myedzi narodi B Z Lev 26, 38; Zagyno-li
(sc. niemiłościwi) pospolito smyerczo lvczko
15 (si... interierint)..., nye posiał iest myo pan BZ
Num 16, 29, sim. ca 1470 MamLub 7. 128. 257,
Puł 36, 20. 40; Iestly... klanyacz syo bodzesz
bogom czvdzim..., powyadam tobye dzysz, ze
zagynyesz (pereas, BZ Nah 3, 15: zag<y)nyesz)
20 BZ Deut 30, 18; Przecz zloscz przecyw sobye
wzbudzasz, abi zagynol ti (ut cadas et tu) y lu
dowo pokolenye s tobo? BZ II Par 25, 19; Vkaszo
gemv (sc. Olofernowi), ktoro przistopo mogłybi
gich dobicz tak, abi z gego zastopa nyzadni mosz
25 nye zagynol (ut non cadat vir unus) BZ Judith
10, 13; Poymo cyo w vzdo, abi <nie z)agynola
(pro zagynol, infernabo te, ne intereas) BZ Is 48,
9; Bo gest zagynol (sc. Belial, interiit) BZ Nah
1, 15; Omnes prosternemur gdy szagynyem (non
30 est, qui adiuvet, cum prosternamur Judith 7, 14,
war. kal.: gdy zagynyemy, BZ: gdisz zgynyem)
ca 1470 MamLub 110; Zagynye exterminabitur
(ab iniquo toro semen exterminabitur Sap 3, 16)
ib. 151, sim. ib. 164; Zaginąlass (war. kal.:
35 zagynąlesch) defecisti (defecisti, sc. filia Babylon
Is 47, 13) ib. 199; Nyeprzyaczele boży nagłye
yako będo poczczyeny y powysszeny, zagynayocz
(pro zagynocz, deficientes, FI: schodzocz) yako
dym gynye Puł 36, 21; Zagynęly (perierunt, FI:
40 seszli so) dla zloszczy swoyey Puł 72, 19; O,
stulte et miser, ecce hac nocte demones animam
tuam separabunt a te... Et sic eadem nocte miserime interiit zagynal XV p. post. R XXV 174;
~ użycia przenośne i poetyckie: Dusza gych
45 w nych zagynala gest (defecit, Puł: zagynęla) FI
106, 5; Nye przepusczo zagynocz nogy Israhela
(moveri non faciam pedem Israel) s tey zemye,
iozem oddal oczczom gich BZ II Par 33, 8; ~
'zostać potępionym (przez boga), stracić prawo
50 do życia w niebie, aeternis suppliciis a de o damn a n : Szdrowa, wybaw nasz s padołu, yszze
nye zagynyem poszpolu XV p. post. R XIX 63;
Aby <nye> zagynąly (sc. grzesznicy), muszym
v (pro z) svego mocznego stolcza na doi stąpycz
55 (leg. zstępić) y smylovacz szye nad nymy Rozm
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44; Aby wschelky, który vyerzy (weń), nye
zagynalby (ut... non pereat Jo 3, 15), alye by
myal zyvot vyekvysty ib. 238.
2. 'ulec zniszczeniu, zniweczeniu, perire, ofcperire, exstingui : Andreas... producit testes con
tra Gregorium... o zapiss, ut molendinum eius
in rippis utrorumąue non annichilaretur... Ize
młyn yego ne mai zagynocz 1406 SKJ III 196;
Uczyny pan dzywnye..., abi nyczs owszem nye
zagynolo (ut nihil omnino pereat) s tego, czso
przysłucha k synom izrahelskym 5Z Ex 9, 4;
Wszako wydzisz, yszebi zaginol Egipt (nonne
vides, quod perierit Aegyptus)? ib. 10, 7; Aby
nye zagynoly non abol<er)entur (ut daret, sc.
dominus, sapientiam in cor nostrum iudicare
gentem suam in iustitia, ne abolerentur bona
ipsorum Ecclus 45, 31) 1471 MamKal 177;
Deficient staną, zagyno (arescet aqua de mari
et fluvius... siccabitur, et deficient flumina Is
19, 6) ib. 187; Utile est ecclesie, ut aliquando
habeat prosperitates, aliquando adversitates, ne
in prosperis dissolvatur et ne in adversis corrumpatur, gl. pereat nye zagynola XV WisłRp
nr 2368; ~ *przeminąć, nie ostać się, nie
zachować się, praeterire, perire, deperire’:
Zhodza grzesznych zaghyne (peribit) FI 111, 9,
sim. Pul, Chwała thobye, goszpodzyne, ysz
o thwych swyathych czesz(cz) slyne, kthora
nygdy nye szagynye 1455— 60 R XIX 110;
Chczemy, aby... tym to klątym rozgrzeszenye
dano..., aby takym przeczywienym prawda nye
zagynąla (ne veritas opprimatur, Sul 35: abi
prawda nye vczysznona) Dział 23; (A)czkole
plath rzeczony trzynascze... yvsz byl zagynąl
(solutio... fuerit sublata et exstincta, Sul 38:
plączą... biłaby oddalona, pothnyeszona y szgaszona) ib. 27; <A)by potwarz złych lyvdzy
zagynala (ut calumniis malorum hominum omnis
via praecludatur, Sul 54: aby pothwarzam...
wszysthka droga była przegrodzona) ib. 46;
Zagynye transibit (fortitudo eius, sc. Assur, a terrore transibit Is 31, 9) ca 1470 MamLub 193;
Zagyną-ly si defecerint (si defecerint leges istae
coram m e..., tunc et semen Israel deficiet Jer
31, 36) ib. 213; ~ Wszistczi dnowe naszy
zaginoli so (defecerunt, P u l zagynęly) FI 89,
9; Droga zlosnych zagynye (peribit, F I zginę)
Pul 1, 7; Bo zagynęly (defecerunt, F I seszli
so) yako dym dny moye Puł 101, 4.
3. 'zagubić się, zniknąć, stracić się, perire,
deperdi : Blodzyl gesm yako owcza, yasz zaghynala gest (erravi sicut ovis quae periit, Pul.
zagynęla) FI 118, 176; Czsoskoly kradzesztwem
zagynolo (peribat), to nygdi nye bilo, abi ode
mnye kradzesztwem czso zagynolo BZ Gen 31,
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39; ~ Zagynąlo interiit (plangite, sacerdotes..., quoniam interiit de domo dei vestri sacrificium et libatio Joel 1, 13) 1471 MamKal 245.
4.
(o pokarmach, de cibis) 'zepsuć się, stracić
świeżość, właściwy smak, putrescere, saporem
amittere’: Evanu<er)it zagyne abo zamysa (quod
si sal evanuerit, in quo salietur? Mat 5, 13, MamLub
261: wywyetrzeye albo wysmaczye, Rozm 265:
staye) ca 1418 JA XIV 511; Uczynyly tako, yako
bil przykazał Moyszesz a nyczs gest nye zagynolo
(non computruit), any sze gest czyrzw nalazl w
nyem (sc. w pokarmie) BZ Ex 16, 24.
Cf. Zaginący
Zaginienie f o r m y : n. sg. zaginienie 1437
Wisł nr 228 s. 85; ~ g. sg. zaginienia ca 1470
MamLub 150; ~ ac. sg. zaginienie BZ II Par 22,
4. 26, 16. 30, 7, etc.; ~ i. sg. zaginienim 1444
R XXIII 300, BZ Judith 6, 3.
Z n a c z e n i a : 1. *zagłada, zatrata, wyniszcze
nie, zatracenie, pemicies, clades, interitus’: Przeto
czinyl zle (sc. Otozyjasz) w wydzenyy bozem iako
y dom Achabow, bo biły ony gemv rączce po
smyercy oczcza gego w zagynyenye gego (in interitum eius) BZ II Par 22, 4, sim. ib. 26, 16.
30, 7; Prze twa wyelyka mylosyerdza nye dales
gich (sc. synów israelskich) na zagynyenye (in
consumptionem) BZ Neh 9, 31; Wszitek Israhel
s tobo zagynyenym pomynye (omnis Israel tecum
perditione disperiet) BZ Judith 6, 3; Bog oczczow
naszich... tobye da za otplato, abi ti drze wyey
gich zagynyenye vzrzal nyzly nasze (ut eorum
magis tu interitum videas) ib. 6, 17; Zaginyenya
exterminii (quoniam deus mortem non fecit..., ut...
et sanabiles fecit nationes orbis terrarum, et non
est in illis medicamentum exterminii Sap 1, 14)
ca 1470 MamLub 150; ~ o śmierci wiecznej,
de morte aeterna: Zaginienym interitu (qui condolens interitu mortis perire saeculum, salvasti mundum languidum) 1444 R XXIII 300.
2.
'puszczenie winy w niepamięć, umorzenie,
darowanie, abolitio, remissio poenae’: Zagynye
nye abolicio 1437 Wisł nr 228 s. 85.
Zagładzać (o grzechu, de peccato) 'puszczać
w niepamięć, darować, przebaczać, dimittere,
ignoscere’: Panye boże nasz,... grzechów gich
przed twim oblyczim nye zagladzay (peccatum
eorum coram facie tua non deleatur) BZ Neh 4, 5.
Zagładzenie 'zatracenie, unicestwienie, zni
szczenie, exterminium, pernicies’: Zalysz syo
roznyewal (sc. boże) na nas az do zagladzenya
(usque ad consummationem)? BZ I Esdr 9, 14;
Na zaglądzenye in extermin<i)um (clamaverunt
ad dominum... unanimiter, ne darentur... civitates eorum in exterminium Judith 4, 10) ca
1470 MamLub 110.

ZAGŁADZIĆ

ZAGŁÓWEK

Zagładzić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zagładzę
RZ Gen 7, 4. Ex 17, 14. IV Reg 23, 27; 2. sg.
zagładzisz RZ Deut 25, 19. IV Reg 13, 17, ca
1470 MamLub 71; 3. sg. zagładzi RZ Deut 29,
20. 31, 3. I Reg 20, 15, ca 1470 MamLub 171;
~ imper. 2. sg. zagładź Pul 54, 9; ~ inf. zagła
dzić RZ Num 33, 55. IV Reg 21, 13, 1456
ZabUPozn 112, Rw£ 36, 34; ~ praet. 1. sg. m.
zagładziłem 1471 MamKal 225; (bohemizm) za
gładził sem ca 1470 MamLub 225; 2. sg. m.
zagładził jeś FI i Pul 17, 44; 3. sg. m. zagładził
RZ I Reg 28, 9. III Reg 15, 29. IV Reg 10, 28.
23, 5, XV p. post. RRp XXV 175; 1. pl. m.
zagładziliśmy RZ Deut 3, 6; ~ condit. 1. sg. m.
-bych zagładził RZ Num 25, 11; 3. sg. m. -by
zagładził RZ IV Reg 24, 3. II Par 22, 7; ~ part.
praet. act. zagładzi w RZ IV Reg 21, 13; zagła
dziwszy RZ Jos 8, 24; ~ part. praet. pass. n.
sg. m. zagładzon RZ ID Reg 13, 34; ~ imper.
pass. 3. sg. neutr. zagładzono bądź FI i Pul 108,
12; ~ fut. pass. 3. sg. f. zagładzona będzie RZ
Gen 17, 14; ~ praet. pass. 3. sg. neutr. zagła
dzono było RZ Gen 7, 23; ~ condit. pass. 3. sg.
neutr. by było zagładzono RZ Jud 21, 17.
Z n a c z e n i a : 1. 'uczynić gładkim, wygładzić,
wyrównać powierzchnię czegoś, levigare, expolire’: Zgladzo Ierusalem iako obiczay cski zagladzicz a zagladziw obroczo (sicut deleri solent
tabulae et delens vertam) RZ IV Reg 21, 13.
2. 'zniszczyć, zabić, delere, interficere*:
Nenawidzocze mne zagładził ies (disperdidisti) FI
17, 44, sim. Pub, Zagladzo wszistko stworzenye,
czsoszesm vczynyl, *na syemy (delebo omnem
substantiam, quam feci, de superficie terrae) RZ
Gen 7, 4; Zagładzono bilo wszitko z zemye
(deleta sunt de terra), nyczs gedno sam Noe ostał
RZ Gen 7, 23; Zagładzona bodze (delebitur) ta
dussa swego (leg. z swego) ludu ib. 17, 14;
Finees... odwroczil iest gnyew moy od synów
israelskich..., abich ya nye zagładził (ut non ipse
delerem) synów israelskich w gnyewye mem RZ
Num 25, 11; Iestli nye bodzecze chezecz (pro
chczecz) bidliczelow zemye zaglad<z>icz (interficere)..., bodo wam iako gosdze w oczv ib.
33, 55; Zagladzilissmi (delevimus) ge... zatracziwszi wszitki myasta, może y mlodzonki, y zoni
RZ Deut 3, 6; On (sc. bog) zagladzy (delebit)
wszitki narodi ib. 31, 3; Na temze myesczv
zagładziwszy wszistki *myesczani (gladio corruentibus, sc. omnibus), wroczili syo synowye israhelsci y zbyli myasto RZ Jos 8, 24; Wisokim
rozumem obmiszlycz mami, bi geno pokolenye
s Israela nye bilo zagładzono (ne una tribus deleatur ex Israel) RZ Jud 21, 17; Gdi pan zagładzi
wszitki nyeprzyiacyele Dauidowi s swyata (quando

eradicaverit... de terra), wirzvcz Ionato z gego
domu RZ I Reg 20, 15; Ti to dobrze wyesz, czso
yczinyl Saul a kako zagładził a wignal s zemye
guszlnyki (quomodo eraserit magos et hariolos de
terra) ib. 28, 9; Prze to prziczino zgrzeszil dom
Geroboamow a wiwroczon y zagładzon z wyrzcha zemye (eversa est et deleta de superficie
terrae) RZ III Reg 13, 34; Nye ostawyl nygenego
sziwo..., doiod gego nye zagładził (donec deleret
eum) ib. 15, 29, sim. ib. IV Reg 23, 5; Tak
zagładził (delevit) Yen modło Baal s Israhela RZ
IV Reg 10, 28; Pobyge<sz> syrsko zemyo w Iafet,
asz io y zagładzisz (donec consumas eam) ib.
13, 17; Posiał nan pan bog lotri kaldeyske...
a puscyl do zemye iudzskey, abi *io zagladzil<i>
(ut disperderent eum) ib. 24, 2; Gegosz bog
pomazał, abi zagładził (ut deleret) dom Achabow
RZ II Par 22, 7; Querentes occasionem, ut ipsum
possent perimere zagladzycz 1456 ZabUPozn 112;
Zagladzy tollat (gentibus reddet vindictam, sc.
dominus, donec tollat plenitudinem superborum
Ecclus 35, 23) ca 1470 MamLub 171; Zagładziłem
(war. lub.: zagladzy 1 ssem) abstułi (abstuli eas,
sc. Sodomam et Samariam Ezech 16, 50) 1471
MamKal 225; Znamyonuye grzeszny prawego y
szuka zagladzycz (mortificare, FI: vmorziicz) gy
Puł 36, 34; ~ Zagładź (praecipita), gospodne,
y rozdzyel yęzyky gych Puł 54, 9; ~ Takesz
Iudo zagladzo od twarzi mey (Iudam auferam
a facie mea), iakom zarzucyl Israhela RZ IV Reg
23, 27; Vczinyono to przes słowo bosze przecyw
ludowy, abi io (pro ji) zagładził przed sobo (ut
auferret eum coram se) ib. 24, 3; Doyąth nye
zagladzysch nisi abstuleris (nisi abstuleris caecos
et claudos II Reg 5, 6) ca 1470 MamLub 71;
Sancti patres conquirebantur super eum (sc. deum)
in lege veteri, quod ipse esset seuerus et iracundus
antę suam natiuitatem, quia pro uno pecato multos
exterminavit zagladzyl XV p. post. RRp XXV
175; ~ zagładzić czyjeś imię, czyjąś pamięć
(pod niebem) 'sprawić, że ktoś zostanie całkowicie
zapomniany, alicuius nominis memoriam exstinguere’: V pokoleny gednem zagładzono bodz ymo
(deleatur nomen) yego FI 108, 12, sim. Puł; Ya
zagladzoo pamyocz (delebo...
memoriam)
Amalechowo pod nyebem RZ Ex 17, 14; Zagła
dzisz ymyo (delebis nomen) gego pod nyebem
RZ Deut 25, 19; Zagładzi (sc. pan) ymyo (deleat...
nomen) gego pod nebem ib. 29, 20.
Zagłówek 'część pościeli używana pod głowę,
rodzaj worka wypchanego czymś miękkim, najczę
ściej pierzem, poduszka, cervical, pufoinus’: Zagloweck cusinus ca 1420 WokTryd nr 329; Ve,
que consuunt puluillos, vesglovye, sub omni cubito,
pod lokecz, manus et faciunt ceruicalia (MamLub
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224: ceruical zagłówek aut poduscą), zaglowky,
sub capite (Ezech 13, 18) 1461— 7 Serm 149v;
Ceruical zaglovek, veszglovye ca 1500 Erz 128;
Cussinus podvszka albo zaglovek ib.
Zagłówne 'kara za zabójstwo płacona zazwy
czaj rodzinie zabitego, multa pecuniańa pro occiso
familiae solvi solita’: Liberamus... scultetos dictarum villarum... ab omnibus iuribus et potestatibus
omnium castellanorum... et a poena solvenda, quae
zaglowne dicitur (1351) 1789 DokMp IV 91; Qui
Thoma debet a domino... palatino literam portare
[...], quod bovem in pena ipsius domini palatini,
dicta zaglowne, eius ex commisso recepit 1399
TPaw IV nr 2093.
Zagłówny 'związany z głową, tj. z zabój
stwem, ad homicidium pertinens’: zagłówna (wi
na) 'kara za zabójstwo płacona zazwyczaj rodzinie
zabitego, multa pecuniaria pro occiso familiae
solvi solita’: Volumus tamen, quod homines ecclesie a solucione pene, que zaglovna sive krvava
sescz grziven dicitur vlg., penitus sint exempti
et soluti 1357 KodWP III 72; Abbas domus
Tynciensis habet iudicare... causas subsequentes:... glova, saglovna (1286) 1408 KodTyn
63; Si ad nostre curie cognicionem iudicii et
examen aliqua causa deducta fuerit, sicut est
sboy..., gloua, zaglouna..., nullus omnino officialium... recipiet solucionem, nisi abbas (1290)
1408 ib. 75.
Zagłuszyć •'rozrósłszy się uniemożliwić rozwój
innym roślinom, crescendo alias plantas sujfocare’:
Drugye (sc. nasienie) padło myedzy czymye a czyrnye srostszy y zagluschylo naszyenye (suffocaverunt
ea Mat 13, 7), yze nye mogło roscz Rozm 335.
Zagnać f o r m y : praes. ind. 2. pi. zażeniecie
BZ Lev 26, 7; - inf. zagnać 1444 AGZ XII 123,
XV med. SKJ V 262; ~ praet. 1. sg. m. (bohemizm) zagnał sem ca 1470 MamLub 71; 2. sg.
m. zagnałeś BZ Tob 8, 18; 3. sg. m. zagnał 1418
Kościan nr 719, 1435 Pozn nr 1577, BZ IV Reg
17, 18, ca 1470 MamLub 19; 3. pl. m. zagnali
BZ I Par 8, 13, ca 1470 MamLub 122; ~ condit.
3. sg. m. (-)by zagnał BZ II Esdr 8, 94, Rozm
792; ~ part. praet. pass. ac. sg. f . zagnaną ca
1470 MamLub 37; ~ condit. pass. 3. sg. f .
zagnana byłaby BZ Lev 22, 13.
Z n a c z e n i a : 1. 'zmusić do odejścia, wygnać,
expellere, eicere, fu g a re': Yz Janusz... bezal
szamotrzecz na Michalowego czloweka dom y
ranił go gwałtem, y zagnał go 1418 Kościan nr
719; Hic dominus subiudex voluit videre, ubi
molendinum destrueret al. sekl et molendinatorem
repelleret al. zagnał 1435 Pozn nr 1577; Zazenyecze (persequemini) nyeprziyaczele wasze BZ
Lev 26, 7; Roznyewal syo pan barzo na israhelski
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lyvd a zagnał ge (abstulit eos) od swego oblicza
BZ IV Reg 17, 18; Cy zagnały (fugaverunt)
bidlycyele Geth BZ I Par 8, 13; Zagnalesz (exclusisti) ot nas nyeprzyiacyelya, przecywnyka na
szego BZ Tob 8, 18; Sagnal sem (war. kal.:
yyzągnąl schem) amoui (quem, sc. Saul, amovi
a facie mea II Reg 7, 15) ca 1470 MamLub 71;
~ przenośnie: Ule natus est, qui habet potestatem
omnem formidinem fugare et expellere strach
zaploschicz a zagnacz XV med. SKJ V 262; ~
(o żonie, de uxore) 'oddalić, dać list rozwodowy,
repudiare, divortiare’: Jest-li wdowa albo zagnana
bila-li-bi (sc. dziewka kapłanowa) a przes dzeczy
nawroczi syo (sin autem vidua vel repudiata...
reversa fuerit) w dom otcza swego..., karmyona
bodze karmyami otcza swego BZ Lev 22, 13;
W tich rzeczach bodz prawo przisyozne przed
bogem, abi kozdi zagnał swo zono (sit iusiurandum a domino expellere omnes uxores nostras),
które so cudzokrayne, y z gich sini BZ II Esdr 8,
94; Zagnaną repudiatam (scortum et vile prostibulum non ducent uxorem, nec eam quae repudiata
est a marito Lev 21, 7) ca 1470 MamLub 37.
2. 'pędząc przed sobą doprowadzić gdzieś,
prae se pellendo aliąuo adducere’: Zagnał minasset (cumque minasset, sc. Moyses, gregem ad
interiora deserti, venit ad montem dei Horeb Ex
3, 1) ca 1470 MamLub 19.
3. 'przemocą zabrać, uprowadzić siłą do siebie,
vi abigere, abducere’: Zagnały abegerunt (asinum
pupillorum abegerunt Job 24, 3) ca 1470 MamLub
122; ~ Parawa habet auctoritatem eosdem (sc.
septem homines) capere al. ibidem zagnacz sine
quavis inculpacione 1444 AGZ XII 123.
4. dubium: O trzecyą (sc. żałobę) spytał (sc.
Piłat) barzo pylnye, yze szye bal, by nye zagnał
(pro zadbał 'by nie zaniedbał’?, ib. 776: boyącz
szye..., aby nye zamyeskal), aczby mylosczyyye
nye yypytal *gr<z)ech narazenya czeszarskey vyełebnosczy Rozm 792.
Zagnanie 1. 'wyrzucenie, przepędzenie, odsu
nięcie od czegoś, expulsio, exilium>: Czo żałował
*kmothowicz Sepna (leg. z Sepna) na pana Przibyslawa, <t° świadczą), ys mv (sc. kmiotowicowi) nye wsanl (sc. Przybysław) gego zagnanym
zytha y pczol, gymenya tako wyele y tako dobrego
yako schesz[e]cznayscze grzywen grossy zyrokych, any go szolthysthwa (leg. z sołtystwa) zeg
nał 1424 Kościan nr 1257.
2.
'oddalenie się, opuszczenie jakiegoś miej
sca, abitus, discessus’: Domina lowczyna debet
iurare contra Skarpconem... Jako ne mym za
gnanym z dworznica (leg. dworznika 'folwarku’)
ani ma vina dom sya pocaszil 1419 TPaw VII
nr 742.

ZAGNIECENIE

ZAGON

Zagniecenie *ciasto zarobione z mąki i wody,
nie poddane fermentacji, azyma, panis non ferm e n ta tu s Consparsio.. id est farina per aquam
conglutinata sine fermento, ut azima, proprie
zagneczenye 1444 RozPaul 60r.
Zagnieść (chleb) zagnieciony 'chleb z ciasta
zarobionego z mąki i wody, nie poddanego fer
mentacji, panis azymus, non fermentatus': In pane
azimo <sed nisi in) fermentato nye w oprzaskownem (i. e. w nieoprzaskownem) chlebe..., zakwasonem albo zagnyeczonem 1413—4 JA XIV 503.
Zagniewać 'wzbudzić gniew, rozgniewać, irritare, ad /ram c o m m o v e r e Qui oderunt, qui offendunt iniuria verborum nyenawydzyely, zagnewaly zacrzywdzenym slow XV p . p r . R XXV 271.
Zagniewanie 'gwałtowne wzburzenie, gniew,
irytacja, /ra, indignatw : Manifesta autem sunt
opera camis, que sunt: fornicacio..., ire, g/. ad
appetendam et sumendam vindictam zagnyewanye
z vmyslem pomsti (Gal 5, 20) XV med. SKJ I 110;
Bo gnyew w zagnyewanyu (in indignatione, FI:
w rozgnewanu) yego (sc. boga) Puł 29, 5; Posiał
(sc. bog) w nye gnyew *zognywanya (iram indignationis, FI: rosgnewana) swego Puł 77, 54.
Zagnoić się 'bardzo się zanieczyścić, upodo
bnić się do gnojówki, computrescere, fimo similemfieri: Rybi, które so w nyey (sc. w wo
dzie), semroo a zagnoyo sze wody (computrescent
aquae) BZ Ex 7, 18; Ryby, które bili w rzecze,
zmarły soo a zagnogyly szyo rzeky (computruit
fluvius) ib. 7, 21.
Zagoić ' wyleczyć ranę, zabliźnić, sanare, cwrarc v u l n u s Leuiter potes te wlnerare, sed
difficile est wlnus curare zagogycz XV med.
5X7 V 268.
Zagon f o r m y : n. sg. zagon 1432 ArchTerCrac CCCXH 435, 4, 1450 RpKapKr, ca 1455
74 XIV 489, c/c.; ~ g. sg. zagona 1420 Kościan
nr 811; ~ ac. sg. zagon 1397 StPPP VIII nr 5791,
1399 TPaw IV nr 2057, 1418 Kai nr 590, c/c.;
- n. pl. zagony 1393 XcdMe/ 13, 1388— 430
ArchTerCrac m b 532, 37, 1433 AGZ XI 78, etc.\
~ g. pl. zagonow 1392 TPaw IV nr 4398, 1412
Kai nr 404, 1415 Pyzdr nr 411, etc.\ ~ ac. pl.
zagony 1398 HubeZb 72, 1402 JA VI 207, 1402
KsZPozn nr 953, etc.\ ~ l. pl. (na) zagoniech
1424 Kai nr 885.
Z n a c z e n i a : 1. 'wąski pas zaoranej ziemi,
umowna liczba skib ograniczonych głębszymi bruz
dami, także miara powierzchni gruntu, lira, sulcus
certae cuiusdam latitudinis, etiam agri mensura:
Sicut Andreas non tetigit, ne zayol, duas lineas,
zagonow, de obligacione Jasconis 1392 TPaw IV
nr 4398; Jasco... coram nobis publice se recognouit profitendo tabernam ipsius, dictam Ro-

spand,... cum nouem stadiis agrorum, que dicuntur zagoni 1393 KodWiel 13; Potrassius... cum
Andrea... pro zagon, quem zayanl, terminum
habent 1397 StPPP VIII nr 5791, sim. 1418 Kai
nr 590; Eze Staszek zayol paney Thomislawi trzi
zagoni posagu yey 1398 HubeZb 72; Johannes...
aquisivit partem agri vlg. zagon... in Clemente
1399 TPaw IV nr 2057; Eze Voch wysnal nan
copce y zagoni a on niczs ne przaal na Dzirzska
1402 JA VI 207; Stronislawa habet terminum...
cum Johanne... pro decem iugeris vlg. zagoni
1402 KsZPozn nr 953; Signa circa pratum Jacussi
facere debent et fodere foueas Msczischco et
Margaretha in zagony, et non in prato ipsius
Jacussi 1404 StPPP II nr 1057; Jacobus... aquisivit
in Venceslao... quatuor liras vlg. szagoni 1405
TPaw IV nr 1038; Iaco Meczslaw ne szaoral
pyonczi zagonow Micolayovey rolyeg gwałtem
1412 Kai nr 404, sim. 1415 Pyzdr nr 411, 1418
Kai nr 600; Yako Scarbimir *Wyrzchoslawo sepal,
targał y przesz trzy zagony rzuczyl 1417 Pyzdr
nr 501, sim. 1415 ib. nr 430; Ysze pany Marcuszewa y ge dzeczy nye otoraly poltrzeczą za
gona... panu Vyssacowy 1420 Kościan nr 811;
Ysse pani Carninska wydzerzala ogroth s ge
manssem... o dzewanczynacze zagonow s pokoyem XXX lath 1421 ib. nr 911, sim. 1422 ib. nr
921; Jako Choczemir ne worał w Katharzyn<in>
dzał na oszmy zagonech w gey rolą w szirza
domu 1424 Kai nr 885; Iaco czsso Sczedrzyk
żałował na Jasska..., aby mv dwyema plugoma
po trzycrocz poltora sta zagonow na yego wolwarcu wsoral..., tego on nye vczinil 1425 Kościan
nr 1121, sim. 1423 ib. nr 1003, 1423 Pozn nr
1156, 1443 AGZ XIV 100; Petrus... cum Martino
terminum primum habent... pro aracione agri in
tribus locis vlg. tres zagoni, pro peraracione...
campi dicti nywą 1388—430 ArchTerCrac Illb
532, 37; Una lira al. zagon 1432 ArchTerCrac
CCCXII435, 4; Si aqua piscine agros kmethonum
subinundaret, hoc Smoliczky admittere non debet,
sed aquam piscine in amplitudine X rugarum agri,
zagony, retrahere et retinere 1433 AGZ XI 78;
Hanel... vendidit... Stephano... ortum..., in quo
continetur fimus non modicus et idem Stephanus...
sibi deliberavit partem eiusdem fimi tantum super
sex porciones terre al. zagony et reliquus fimus
debebit pertinere eidem... Hanel 1439 StPPP XI
191; Porca... est mater uel vxor porci uel dicitur
terra, que eminet inter duos sulcos in agro zagon
1450 RpKapKr, sim. XV p. post. PF V 9; In
prato... circa granicies domini plebani vnam campitam seu sulcum al. zagon (sc. resignavit) 1462
MMAe V nr 174; Zagony (war. lub.: prosdy, pro
brozdy) sulci (si adversum me terra mea clamat
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et cum ipsa sulci eum deflent Job 31, 38) 1471
MamKal 124; Item laborant: ąuilibet cmetho ratione murgi {pro morgi) seu iutrzyny sex sulcos
al. zagony arat, disponit, seminat DILB III 68;
Impaciens aratri bos, si iungatur aratro, tortam,
5
gl. curvum sulcum, non rectam, carpit arando
viam krzywy szagon XV p. post. PF III 288;
~ z fleksją łacińską: Relicta Ade... contumax
contra Drogossium... pro aracione trium zagonorum ... Relicta A de... contumax contra Drogosium 10
pro agris receptis tres zagoni 1388 StPPP VIII
nr 4552.
2.
'miejsce gdzie zagania się zwierzęta, locus
quo pecus p ellitu r: Quia capram suam, ut dicebatur, post festum sancti Michaelis depellebat in 15
stabulum al. *zagon nec ad fideiussionem [...]
woluit dare 1427 ArchTerCrac VIII 318, 20;
~ Zagon compitum ca 1455 JA XIV 489.
Zagonica 'teren, na którym urządza się po
lowania z nagonką, łowisko, regio, qua ferae 20
agitando captantur (?): Jakom ya nye lowyl
sarn samoschost w xanzey zagony czy 1464 Czrs
s. LXII.
Zagoniec 'mały zagon, sulcus parvus': Agnes
recognovit, quia vendidit quinque sulcos al. quinque 25
zagonyecz Stanislao 1483 RKJŁ VII 60.
Zagonne 'czynsz płacony od uprawianego za
gonu, tributum a sulco culto solvi solitum : Florianus... cum Henrico... terminum secundum (sc.
habent) pro area et niua..., et zagonne 1382 30
StPPP VIII nr 1632.
Zagorzałek bot. 'żmijowiec zwyczajny, Echium
vulgare L .’: Zagorzałek aridana 1460 Rost nr 3362,
sim. ca 1465 ib. nr 4154; Zagorzałek (war. ib.
rp.: *zagoralek) custos acerui 1472 ib. nr 1263.
35
Zagórzan bot. 'żmijowiec zwyczajny, Echium
vulgare L f : Zagórzan custos acerui 1472 Rost
nr 1264.
Zagorzeć się 'zapalić się, zapłonąć, exardescere, inflammari : Zagorzał so (exarsit) oghen 40
w synagodze gych FI 105, 19, sim. Puk; ~ prze
nośnie: Ogarnaly so (sc. pogani) mne yako pczoly
y zagorzały so <się> (exarserunt, Puk. zagorzely
szye) yako oghen w czyrznw FI 117, 12.
Zagościć (się) 'osiedlić się czasowo, zamie 45
szkać gdzieś przez jakiś czas, peregrinari, hospitio u t i Zagosczylfą] {war. kal.: zagosczil
schą) peregrinaretur (descendit Abram in Aegyptum, ut peregrinaretur ibi Gen 12, 10) ca 1470
MamLub 8.
50
Zagoździć cf. Zagwoździć
Zagórny 'położony, usytuowany za górą,
wzniesieniem, ultra montem s i t u s Quarta sors
eiusdem Cruczek incipiendo a dambyny usque ad
agros Lanthowo, circa sortem Laurencii, item post 55
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agros Laurencii, dictos zagorny (1477) BenLub
366. ~ Może już nomen proprium.
Zagroda f o r m y : n. sg. zagroda 1361 ArchSław II 33, 1400 StPPP VIII nr CCCXXXVI,
ca 1420 WokTryd nr 62, XV p. post. PF V 10;
~ g. sg. zagrody 1391 Pozn nr 97, 1394 TPaw
III nr 3449, 1398 StPPP VII nr 7757, etc.; ~
ac. sg. zagrodę 1391 HubeZb 62, 1425 StPPP
II nr 2051, 1432 ArchTerCrac X 40, 38, etc.;
~ l. sg. (w) zagrodzie BZ IV Reg 21, 18. 26;
- n. pl. zagrody (1292) 1561 KodWP II 67,
(1302) 1418 KodWP VI 79, (1379) MMAe VIII
nr 75; ~ ac. pl. zagrody 1429 Paul 169, 1444
DokMp III 147, BZ Neh 9, 25. Jer 29, 5. 28;
~ i. pl. zagrodami 1438 StPPP II nr 2760.
Z n a c z e n i a : 1. 'gospodarstwo użytkowane
przez bezrolnego chłopa, składające się z domu
oraz niewielkiej działki, casa atque agellus, ąuibus
colonus fundo proprio carens utebatur : Damus
eis et eorum successoribus octo hortos liberos,
qui zagrodi vlg. nuncupantur (1292) 1561 KodWP
II 67, sim. (1302) 1418 KodWP VI 79; Pro...
orto, quod dicitur in wlgari zagroda 1361 ArchSław II 33; Exposuimus titulo vendicionis... duos
ortos, dictos vlg. zagrody (1379) MMAe VIII 75;
Iacom bil przi tern d<zi)ele, isze yego szadno
zayol zagrodo 1391 HubeZb 62; Isz Sandziwo^j)
Micolageui zastauil... dwa sladi a poi zagrodi
f dzeszonczi grifwen 1391 Pozn nr 97; Sicut
a triginta annis non sepiui istam zagrodi 1394
TPaw III nr 3449; Quia habet prefatus Thom co...
laneum... cum duobus pratis et medio orto vlg.
zagroda in Ianina 1397 AKPr VIIIa 72; Woytek
et Swanch... pro duabus areis et tercia deserta et
duabus zagrody... iure euaserunt 1398 StPPP VIII
nr 7743; Jaco Stasszek dzerszi... poi zagrodi
s pocoyem XVI lat ib. nr 7757; Dorothea...
recognovit, quod... I laneum agrorum cum 3 ortis
al. zagrody... vendidit 1414 AKPr X 430; Ozanna... habet terminum... cum Petro plebano... pro
eo, quia... ortum al. zagroda locauit sine voluntate
domine 1425 StPPP II nr 2051; Miccossius...
tria ortulania al. zagrody... in hereditate Lgotha...
sibi aquisiuit 1429 Paul 169; Pro violenta cremacione ortulanie vlg. zagrody 1431 ArchCastrCrac IV 204, 3; Nicolaus... ortulanium al. za
grodą... pleno iure obligavit 1432 ArchTerCrac
X 40, 38; Quia... Johanni... aduenit castrum
Thanczin cum... thabernis et ortulaniis al. zagrodamy 1438 StPPP II nr 2760; In quibus quidem
laneis habebit liberam voluntatem et posse... ortulanos vlg. zagrody locare 1444 DokMp III 147;
Unum integrum laneum agri... cum una colonistura al. zagroda... dedimus (1450) 1518 ib. 334;
Que via vadit de villa ad ortulaniam al. do zagrody
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1475 AGZ XVIII 106; Johannes... staianie od
gumien v tile zagrody... Petro... obligauit 1478
SKJ III 334; Quia... Joannes dedit... mansum
possessionatum... cum omni jurę et dominio, et
ortulania al. zagroda in villa..., ubi... cmetho
residet (1481) XVI ex. PF I 215; Quia ipse
Pyotran non tenet agrum, sed tantummodo ortum
seu ortulaniam al. zagrodą 1482 AGZ XIX 354,
sim. 1495 Trześn 129; ~ z fleksją łacińską:
Duas sortes et molendinum, et unam zagrodam
(1357) DokMp IV 103.
2. 'obora, miejsce ogrodzone, przeznaczone
dla bydła i koni, locus circumsaeptus, quo pecora et equi asservabantur : Eundem Rad...
Nicolaus... restavit al. zastał dicens, quia sub
eo in Hrybowycze habuit forestam al. zagroda
1452 AGZ XIV 338.
3. 'ogród, hortus, viridarium\ Zagroda viridarium ca 1420 WokTryd nr 62; Manases... pochowan w ogrodzę domv swego w zagrodzę
Osam (in horto Oza) BZ IV Reg 21, 18, sim. ib.
21, 26; Wszitci moszowye bronny w noci vcyekly
drogo tey broni... do zagrodi krolyowi (ad hortum
regis) ib. 25, 4; Vstauil gey (sc. brony ulicznej)
wrota... y muri około ribnyka Syloe w zagrodo
krolyowo (in hortum regis) BZ Neh 3, 15; Odzerszely domi wszego dobrego pełne..., vynnyce,
zagrodi olyvowe (oliveta) ib. 9, 25; Dzalaycye
domi a bidlycye, sadzcye zagrodi (plantate hortos)
a gedzcye owoce gich BZ Jer 29, 28, sim. ib.
29, 5; ~ zagroda zielna 'ogród warzywny, ortus h o lito r iu s Day my wynnyczo swo, acz vczinyo sobye zagrodo szelno (hortum holerum) BZ
HI Reg 21, 2; ~ może 'wirydarz, tj. ogród
wewnątrz krużganków klasztornych, hortus in peristylio monasterii s i t u s Pinnacula vel deambulatorium zagroda XV p. post. PF W 10.
Zagrodnik 'chłop bezrolny, użytkujący jedynie
dom z niewielką działką, colonus, qui nonnisi domum hortumąue in usu habebaf: Isz geden kmecz
wiszedl sz Welima, huczinil pusto rolo, y zagrodnik
1391 Pozn nr 98; Domina Tochna mansit circa
allodium et ortulanis, zagrodniky, in Wiszkocz
contra... Michaelem skarbnik 1394 Leksz I nr
1854; Zagrodnyka ortulano XV p. pr. Zab 519;
Nos consules civitatis Poznanie... convenimus villam civitatis Łubom cum... solucionibus, censibus
kmethonum et ortulanorum al. zagrodnyky... Pe
tro... nostro concivi 1456 AcPosn I 249.
Zagrodzenie 1. 'czynność grodzenia, ustawie
nia ogrodzenia, actus saepiendi, saepem construendi : Iaco Bronisz ne ma mim zagrodzenim poczi
cop scodi 1403 KsMaz I nr 326; O które zaoranye
y o zagrodzene szalował Paszek na mo, o thom
ya s nym ygednana 1435 KsMaz III nr 1095,

sim. ib.; Jako mnye s thoba vgednano o szagrodzenye plotha 1486 ZapWarsz nr 1580.
2.
'miejsce ogrodzone, tu zapewne zagroda
bezrolnego chłopa, locum circumsaeptus, hoc loco
5 fortasse domus coloni fundum non h a b e n t i s Jacom ya, ssamoschosth przischethwschi do Lelewa
v zagrodzenye, gwalthem nye rozegnal z ostrą
bronya y ssam yego nye gonyl 1469 ZapWarsz
nr 2929.
10
Zagrodzić f o r m y : inf. zagrodzić 1399 HubeSąd 144, 1418 Pyzdr nr 559, ca 1500 Erz 129;
~ praet. 1. sg. m. -m zagrodził 1456 ZapWarsz
nr 1025. 1042; ja zagrodził 1451 ZapWarsz nr
924; 2. sg. m. zagrodziłeś 1419 StPPP II nr 1663,
15
1450 TymProc 235, 1494 ZapWarsz nr 1659; -ś
zagrodził 1494 ZapWarsz nr 1756; 3. sg. m.
zagrodził 1402 KsMaz I nr 254, 1404 KsZPozn nr
1960, 1405 TPaw IV nr 2499, etc.; f. zagrodziła
1411 JA VI 212; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
20
zagrodzon 1388— 430 ArchTerCrac Elb 88, 29;
neutr. zagrodzono 1424 StPPP II nr 1951; g. sg.
m. zagrodzonego 1410 Kościan nr 830.
Z n a c z e n i e : 'postawić płot, ustawić przeszko
dę, zamknąć (drogę) zaporą, saepire, saepem con25 struere, saepe c i n g e r e [...] super sororem suam
acąuisiuit sepissarium vlg. *grodzen seu przecznice
et debet sepire vlg. zagrodzicz sub pena 1399
HubęSąd 144; Iaco mne tu Staszek w mem zagro
dził 1402 KsMaz I nr 254; Adam... cum Johanne...
30 fecit accionem super Laurencium..., quod sibi
pratum falkastrasset... et quod sibi sepivisset vlg.
zagrodził abo zarzucił 1404 KsZPozn nr 1960;
Petrus... zagrodził drogo Strochne do yey sedliska
1405 TPaw IV nr 2499, sim. 1443 AGZ XIV 99;
35 Isze Voczech... ne zayal Jacuszewy... ogroda za
grodzonego na Gonyabiczach 1410 Kościan nr 830;
Katherzina szyło moczo zagrodziła y wszorala
ogrod 1411 JA VI 212; Johannes... cum Jacussio...
ad videndum pro przegrodzenie XXVIII palis, sicut
40 zagrodził za medzo 1416 StPPP II nr 1420, sim.
1416 M PKJII 297; Czso... pan Thomislaw... casze
wslomicz płotu... Milayewego, tho iest bil obiczay,
comu (leg. komu) bi trzeba bilo drogo iachacz,
ysz y (leg. ji 'go’) mógł wzlomycz, a zazyo (leg.
45 zasię) zagrodzycz 1418 Pyzdr nr 559; Quia sibi
arauisti pascuale al. vigon et viam, quam sepiuisti
al. zagrodzilesch, et per agrum ipsius diuertisti
1419 StPPP II nr 1663; Quia exitum al. nawsse...
per Jacussium... erat duobus ortis occupatum vio50 lenter et sepitum vlg. zagrodzono 1424 ib. nr 1951;
Isze yest ten ploth wystał szemsky vklad, czszosz
gy Micolay zagrodził na tey drodze 1426 RtKon
nr 454, sim. 1428 Pozn nr 1294; Violenter sepitus
vlg. zagrodzon 1388—430 ArchTerCrac Elb 88,
55 29; Quia tu... viam michi sepe sepuisti meam al.
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zagrodzilyes my drogą do mego vgorv 1450 TymProc 235; Jako ya na them dzale ogrod zagrodził,
kthori dzal moy list ożywa 1451 ZapWarsz nr 924;
Jakom ja ten ogroth zagrodził hy zaorał na roly
na tey, na *kthorv pravo mam 1456 ib. nr 1025,
sim. ib. nr 1042; Zagrodzyl conclusit (conclusit
vias meas lapidibus ąuadris Thren 3, 9) ca 1470
MamLub 219; Jakom sya ja s thoba ygednal, jsch
thy myales grodzycz przecznycza... w ogrodzę
myedzy ogrode<m> Mykolayovem y twoyem...,
a nye zag<ro)dzyles 1494 ZapWarsz nr 1659;
Jakom ya ygednal sya s tobą, ysch my myalesz
pysczycz y stapycz z ogroda, kthorys zagrodzyl
na polv moyem ib. nr 1756; Sepire, id est circumdare sępi, circumclaudere zągrodzycz ca 1500
Erz 129; ~ Curiam circa molendinum dicti Goworkonis, quam molendinator ipsi Goworek... conglutinauit al. zagrodził 1427 ArchTerCrac CCCXU
333, 2.
Zagrozić 'zapowiedzieć komuś wyrządzenie mu
czegoś złego, zastraszyć kogoś czymś, minari, terr e r e Rada dzyevyątego radcze, który radzyl, yzby... myły Iesus... yypądzon s syemye... Tako
yczynmy: Zagrozyyschy yemu mąkamy okrutnem y..., yypądzyemy y (leg. ji 'go’) zyemye (leg.
z ziemie) Rozm 587.
Zagrzać się f o r m y : praes. ind. 3. pl. za
grzeją ca 1470 MamLub 143; ~ praet. 1. sg.
m. jestem zagrzał 1471 MamKal 179; 3. sg.
m. zagrzał ca 1500 Erz 129; neutr. zagrzało
1471 MamKal 22.
Z n a c z e n i e : 'stać się ciepłym, rozgrzać się,
też stać się nadmiernie ciepłym, zgrzać się,
rozpalić się, calefieri, c a le s c e r e Zagrzeyą (war.
kal.: *zagizeyą) szą fouebuntur (si dormierint
duo, fovebuntur mutuo Eccles 4, 11) ca 1470
MamLub 143; Non sum estuatus nye gyestem
schią zagrzał aut nye czirpyal schem znogyą (in
medio ignis non sum aestuatus Ecclus 51, 6)
1471 MamKal 179; Zągrzal szyą incaluit ca
1500 Erz 129; ~ (o słońcu, de sole) 'stać
się gorącym i mocniej grzać, calescere atąue
fortius calefacere a l i ą u i d Zagrzało schą (BZ:
bilo sze rozgrzało) incaluisset (cumąue incaluisset soł, liąuefiebat, sc. man Ex 16, 21)
1471 MamKal 22.
Zagrześć fzasypać, zagrzebać, obruere, obtegere9: Hunc, gl. sc. cervum, tumulant, gl. sc.
boues abscondunt zagrzebą, feno 1466 R XXII 16.
Zagrzewać 'czynić ciepłym, rozgrzewać, ca
lefacere, calidum r e d d e r e Zagrzewa refovet XV
med. R XXV 157; Mel autem ąuadruplicem habet
naturam, sc. incisiuam, ynde (sc. est) laxativum,
incensitiuam, vnde est calefactiuum, mundicatiuam ..., curatiuam, vnde valet in causis wlnerum

roszdzela, myakczi, *rzvczi, zapye<kla?>, zagrze
wa, ocziscza, vsdrawya 1461-7 Serm 400r; Pinguedo inflammat zapala a zagrzewa ib. 443r;
Spiritus sanctus datus est apostolis in igne, quia
ignis naturaliter purgat, illuminat et calefacit za
grzewa XV p. post. GIDom 64.
Zagrzmieć f o r m y : praet. 3. sg. m. zagrzmiał
jest FI 28, 3; zagrzmiał Puł 17, 15. 28, 3; f.
zagrzmiała ca 1470 MamLub 251; neutr. zagrzmiało
XV med. GIWroc 68r, 1471 MamKal 251.
Z n a c z e n i e : 'wydać potężny głos, huk,
łoskot, intonare, sonum fortem e d e r e Celum
subito intonuit szagrmalo XV med. GIWroc 68r;
Contremuit zagrzmyalą aut trzaslą syą (war.
kal.: zagrzmyalo tremuit; contremuit terra a facie eius, sc. dei Nah 1 , 5 ) ca 1470 MamLub
251; ~ (o bogu, de deo) \przemówić potęż
nym głosem, intonare, clara voce d i c e r e Glos
boszi nad wodami, bog welmoszstwa zagrzmal
iest (deus maiestatis intonuit, Puł: zagrzmyal)
FI 28, 3; Zagrzmyal (intonuit, FI: pogrzmal iest)
z nyeba gospodzyn y naywyszy dal glos swoy
Puł 17, 15.
Zaguba 'zagłada, unicestwienie, zniszczenie,
pernicies, ruina9: A tak syo wzbudził gnyew
bozi przecyw Iudowu pokolenyy y przecyw Ierusalemy y poddał ge pan w nyepokoy a w zagubo (in interitum) BZ II Par 29, 8; Zagubą
(war. kal.: zguba) vastacio (M ichaeas..., cohaeres Christi, yastationem annunciat filiae latronis
Prol VIII) ca 1470 MamLub 4. ~ Bohemizm.
Zagubiać 'doprowadzać do zguby, niszczyć,
pustoszyć najazdami wojennymi i walką, perdere,
v a s t a r e Zagubyal Dauid wszitko to zemyo (percutiebat... omnem terram) gych a nye ostawyal
mosza sziuego any szoni BZ I Reg 27, 9. ~
Bohemizm.
Zagubiciel fen kto doprowadza do zguby,
zagłady, niszczyciel, exterminator, vastator : Ale
cy, ktorzi so pokuszenya bożego z *boiazny nye
przyioly,... zagubyeny od zagubycyelya (exterminati sunt ab exterminatore) BZ Judith 8, 25;
lako otplacyl pan picho Ia<ku)bowo, takesz picho
israhelo<w)o, bo zagubycyele ge poguby<U) (vastatores dissipaverunt eos) BZ Nah 2, 2; Exterminatorem od straczczye aut zagubyczelą (mamotrekt mikułowski: ab exterminatore od zahubitele;
neque murmuraveritis, sicut quidam eorum murmuraverunt et perierunt ab exterminatore I Cor
10, 10) ca 1470 MamLub 282. ~ Bohemizm.
Zagubić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zagubię
BZ Gen 6, 17. 18, 28. 31, etc.; 2. sg. zagubisz
FI 20, 10, BZ Gen 18, 28. 20, 4; 3. sg. zagubi
BZ Lev 26, 16. Deut 28, 42, Puł Moys 10; ~
praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu
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rozkazującego 1. sg. ad zagubię BZ I Reg 20,
31; ~ imper. 2. pi. zagubcie BZ Gen 35, 2; ~
inf. zagubić Gn 14b, BZ Jud 11, 12. Judith 6,
13, etc.; ~ praet. 1. sg. m. zagubiłem ca 1470
MamLub 256; 3. sg. m. zagubił ca 1470 MamLub
88; / . zagubiła BZ II Par 22, 11; zagubili ca
1470 MamLub 66. 187; ~ pląperf. 3. pl. m. byli
zagubili BZ Gen 14, 13; ~ condit. 2. sg. m. by
zagubił BZ I Reg 20, 32; 3. sg. m. (-)by zagubił
BZ II Par 35, 21, Pul 33, 16; 3. pl. m. bychą
zagubili FI 118, 95; -by zagubili Pul 118, 95;
~ part. praet. act. zagubi w BZ IV Reg 15, 14;
~ part. praet. pass. n. pl. m. zagubieni BZ Judith
8, 25; g. pl. m. zagubionych FI i Pul 101, 21;
~ praes. pass. 3. sg. m. jest zagubion 1467 PF
VIII 20; ~ fut. pass. 2. sg. m. zagubion będziesz
BZ Judith 6, 3; 3. sg. m. zagubion będzie XV
p. post. RozmPam 475; będzie zagubion BZ Gen
31, 32, 1471 MamKal 14; ~ condit. pass. 3.
sg. m. -by był zagubion BZ IV Reg 1 1 ,2 .
Z n a c z e n i a : 1. *pozbawić kogoś życia, zgła
dzić, zabić, interficere, necare, o c c id e r e Bocz ya
przywyodo wodi s potopu na szemyo a zagubyo
wszitko stworzenye (ut interficiam omnem camem)
BZ Gen 6, 17; Aza, myli panye boże, sprawyedlywi
a nyewynni lud zagubysz (num gentem... interficies)? ib. 20, 4; V kogokoly swe bogy naydzesz,
bodze przede wszemy brati nassymy zagubyon
(necetur, MamLub 14: *byczem zagvbyon) ib. 31,
32, sim. 1471 MamKal 14; Przetosz ia przywyodo
wszitko zle na dom Geroboamow a zagubyo (percutiam) z Geroboamowa domu y psa, y mdłego...,
y nanyszszego w israhelskem lyvdu BZ El Reg
14, 10; Tedi Iozaba..., syostra Otoziasza krolya,
wzowszi Ioaza, sina Otoziaszowa, vkradla gy z poszrzod sinow krolyowich, gesz zabyiano..., y przekrila gy przed Atalyo, abi nye bil zagubyon (ut
non interficeretur) BZ IV Reg 11,2; Zatym wigechaw Manaen... s Tersa y przyial do Samariey,
y zabyl Sellum... A zagubyw gy (interfecit eum)
y krolyowal w myasto gego ib. 15, 14; Przeto nye
zagubyla gego (non interfecit eum) Atalya BZ E
Par 22, 11; Przestań (sc. królu Juda) przecyw panu
bogu czinycz, gen se mno gest, yszebi cyo nye
zagubyl (ne interficiat te) ib. 35, 21; Tedi s nymy
y ti myeczem asyrskim zagubyon bodzesz (ipse...
gladio interibis) BZ Judith 6, 3; Tedibi takesz
y samego Achiora mokamy rozmaytimy kazał zagubycz (ut... ipsum Achior diversis iubeat interire
suppliciis) ib. 6, 13; Jako ya nye porodzyl płodu
z nyewyastha w gymyenyu y w domu mogem any
they tho plod w gymyenyu moyem gest zagubyon
ssyla gwalthem 1467 PF VIE 20; Zagubiłem succidi
(pavi gregem et succidi tres pastores in mense uno
Zach 11, 8) ca 1470 MamLub 256; Wynosznę
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myecz moy, zaguby (interficiet Ex 15, 9, FI:
zabyge) ye ręka moy a Pul Moys 10; Czemu wy
chczeczye *nye wyna krew zaguby cz? XV p. post.
RozmPam 472, sim. XV p. post. R XXV 221;
Zagubycz peremere XV ex. PF V 23; Przeto, myła
braczya y panovye, podobnyeyczy y (leg. ji, sc.
Krystusa) nam zagubycz, nysly *tąką myeską y taky błąd czyrpyecz Rozm 586; ~ Przeto gescze
go (sc. Dawida) poszły ku mnye, acz gy szmyercyo
zagubyo (adduc eum ad me, quia filius mortis est).
Ionatas rzeki: Przecz bi szmyercyo zagubyl gy
(quare morietur)? Czsocz vczinyl? BZ I Reg 20,
31—2; ~ By vslyszal stokanee sspiotich, bi
rozwozal syny zagubonych albo zabitich, albo *zginolich (filios interemptorum) FI 101, 21, sim. Pul.
2.
'doprowadzić do zguby, zatracić, wyniszczyć,
perdere, delere, exterminare': Owocz gich (sc. iż
cie nienaźrzą) z zeme zagubisz (fructum eorum de
terra perdes, Pul: zatraczysz) FI 20, 10; Nne (pro
mne) czakaly so grzeszny, bycho zagubyly mo (ut
perderent me, Pul: aby zagubyly mye, MW 35a:
abi straczili mie) FI 118, 95; A czsosz, acz bodze
przes pyoczy pyoczdzesyot sprawyedlywich? Za
guby szły... wszitko myasto (delebis... universam
urbem)? B ZG qn 18, 28; Nye zagubyo (non delebo),
acz bodo naleszeny ti pyocz a cztyrdzeszczy ib.,
sim. ib. 18, 31; Nawyedzo was richlo w goroczosczi y w nyedostaczcze, ienze zasłoni oczi
wasze y zagvby dvsze wasze (consumat animas vestras) BZ Lev 26, 16; Wszitko twe sadowe drzewye
y owocze zemye twey rdza zagvby (arbores... et
fruges... consumet) BZ Deut 28, 42; Czso mnye...
gest y tobye, yszesz prziszedl przecywo mnye,
chczocz zagubycz zemyo mo (venisti..., ut vastares
terram meam) BZ Jud 11, 12; Ale cy, ktorzi so
pokuszenya bożego z *boiazny nye przyioly,...
zagubyeny od zagubycyelya (exterminati sunt ab
exterminatore) a od robakow so zgynoly BZ Judith
8, 25; Bo myeczem a głodem, a morem ia ge
zagubyo (gladio et famę, et peste consumam eos)
BZ Jer 14, 12; Zagubyly (BZ: pogubyly) demoliti
sunt (quidquid vero vile fuit et reprobum, hoc
demoliti sunt I Reg 15, 9) ca 1470 MamLub 66;
Zagubiły (war. kal.: zagubyly, straczyly) vastauerunt (haec est pars eorum, qui vastaverunt nos Is
17, 14) ib. 187; Powyedz mązowy twemu: Wydalycz sąd przyeczyw temu czlowyeku, zagubyon
bendzye y *duom yego wszystek XV p. post.
RozmPam 475; ~ 'wyplenić, usunąć, pozbyć się
czegoś, tollere, amovere’: *Drudzycz tesze przyclad
mamy o sfwothem Maczegu i tesze o *sfwothem
Paule, chosczy ony varo krescigansko cheli szo
szagubicz biły Gn 14b; Tedi Iacob przykazał swey
czyeladzy: Zagubczye swe bogi (abicite deos alienos) BZ Gen 35, 2; Nye zagubyl non abstulit
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(Ioas... excelsa non abstulit IV Reg 12, 3) ca 1470
MamLub 88; Alye lycze boże na czynyocze zla,
aby zagubyl (FI: abi zatraczil) z zyemye parnyęcz
gich (ut perdat de terra memoriam eorum) Puł 33,
16; Alye nasche soboty y dny svyąthe potąpya (sc.
5
Jesukryst) y chcze zagubycz nasch zakon starych
oyczov (patemam legem nostram vult dissolvere)
Rozm 749, sim. ib.; ~ 'pozostawić bez pomocy,
wydać na zatracenie, tradere ad perditionem: Bog
wschechmogączy, yen od poczatka svyata nyloval 10
(pro myloval) rodzay y piecz czlovyeka, na sko
nany v nye chczącz zagvbycz, ysz na swe svyąte
oblycze raczył stvorzycz, vslyschal volanye svyątych oyczow Rozm 43.
3.
corruptum pro zaślubić: Bo czy sobye biły15
ślub zagubyly (hi enim pepigerant foedus, Stary
Testament Cardy: byli slib zaslibili) s Abramem
BZ Gen 14, 13.
Bohemizm.
Zagubienie f o r m y : n. sg. zagubienie ca 20
1470 MamLub 185; ~ g. sg. zagubienia Puł 48,
9; ~ ac. sg. zagubienie BZ Jer 14, 4, ca 1470
MamLub 67. 174. 249; ~ i. sg. zagubienim ca
1470 MamLub 250.
Z n a c z e n i e : 'zagłada, unicestwienie, wyni 25
szczeniepernicies, ruina, excidium: Na zagubyenye in scandalum (dixit Saul: Dabo eam, sc.
Michol, illi, sc. David, ut fiat ei in scandalum
et sit super eum manus Philisthinorum I Reg
18, 21) ca 1470 MamLub 67; Na zagubyenye 30
in exterminium (omnia haec ad vindictam creata
sunt, bestiarum dentes et scorpii..., et romphaea
yindicans in exterminium impios Ecclus 39, 36)
ib. 174; Zagubyenye i<n)teritum (populo autem
praevaricatori et principibus eius... captivitatem 35
et interitum affuturam denuntiavit Mich prol.)
ib. 249; Nye vsrzy zagubyenya (interitum, FI:
potopena) Puł 48, 9; ~ 'spustoszenie, klęska,
vastatio, c a l a m i t a s Prze zagvbyenye zemye
(propter terrae vastitatem), isze nye prziszedl 40
deszcz na szemyo, poganyeny so oracze BZ Jer
14, 4; Zagvbyenye vastitas (ululate, quia prope
est dies domini, quasi vastitas a domino veniet
Is 13, 6) ca 1470 MamLub 185; Zagwbyenym
depopulacione (in die illa sumetur super vos 45
parabola...: Depopulatione vastati sumus Mich
2,4) ib. 250. ~ Bohemizm.
Zagubny *niosący zgubę, zagładę, niszczy
cielski, perniciosus, exitiosus’: Uszrzo krew
y myno wasz anycz bodze na was rana 50
sza<gu>bna (nec erit in vobis plaga disperdens,
Biblia taborska: rana zahubna) BZ Ex 12, 13.
~ Bohemizm.
Zagumienny 'leżący za gumnem, przytykający
do niego, circa horreum iacens’: Michael... omni- 55
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modam partem hereditatis ibidem cum omnibus
pertinenciis, exceptis gagiis, medio Lascouecz ibi
dem, pro CC marcis grossorum et pro uno laneo
sub monte vineo, pro nywa zagumenna... conmutando vendidit Pelce 1399 StPPP VIII nr 8075.
Zagumnie f o r m y : n. sg. zagumnie 1376
StPPP VIII nr 158, 1391 DokMp IV 256. 257.
258, 1428 ArchTerCrac CCCXII 355, 2, etc/, ~
g. sg. zagumnia (1437) XVII DokMp II 240; ~
ac. sg. zagumnie 1398 StPPP VIII nr 7967, 1437
A G Z Y 90; ~ /. sg. zagumnim 1429 ArchTerCrac
CXCVI 329, 9; ~ l. sg. (na) zagumniu 1397
StPPP II nr 36, 1416 ib. nr 1480, 1421 Arch
TerCrac CXCV 111, 6, etc.; ~ ac. pl. zagumnia
1411 StPPP II nr 1261.
Z n a c z e n i e : 'rola, pole uprawne leżące za
gumnem, przytykające do niego lub leżące w po
bliżu, ager cultus post vel circa horreum situs’:
Stephanus... mediam aream in Psarz circa tabernam Andree cum zagumne et cum rubetis...
yendidit Jacusio 1376 StPPP VIII nr 158; De
duobus iugeribus, staye dictis, in zagumnie 1391
DokMp IV 256, sim. ib., sim. ib. 257. 258, 1428
ArchTerCrac CCCXII 355, 2; Nicolaus... recessit
<a via, qu)am Johannes... super eo acquisivit
[...] <Thoma)sio de Medzwecz, que jacet [...]
na zagumnu 1397 StPPP II nr 36; Nicolaus...
quatuor campos agrorum: zagum<n)ye na Welem
Poły... Swentoslao... yendidit 1398 StPPP VIII
nr 7967, sim. 1437 AGZ V 90; Raphael... testibus
docuit contra Stanislaum..., quod sepes supra
domum, na sagumnu, ibidem secum non habet
sepire 1416 StPPP II nr 1480, sim. 1421 Arch
TerCrac CXCV 111, 6; Quod... nobilis Nicola
us... a prato, iacente retro silvam Grabówka,...
pro uno campo... et inter sepes usque ad zagumnye
Syrczskie circumspectis viris consulibus et civibus
de Weliczka... per concordiam in totum recessit
e t... resignavit 1429 AGZ V 60; Stanislaus vnam
aream et cum orto, vna cum arwo iacenti superius
al. nad zagumnim 1429 ArchTerCrac CXCVI
329, 9; Quod... domina Elisabeth vna cum An
na... totum aruum agri earum... pro alio aruo
agri,... retro allodium vlg. dicendo na zagumniu
dietę hereditatis Konary iacentem,... commutauerunt 1434 MMAe XVII 289; Arvum iacet retro
Rudkam et protenditur od zagumnia klasztorskiego
usque ad eandem Rudkam, sive usque ad prata
ordinis (1437) XVII DokMp II 240; Throianus...
totam aream suam cum aruiculo al. zagumnye...
Floriano... yendidit 1441 StPPP II nr 2894; Post
areale al. na szagumnyw 1458 ArchTerCrac XV
363, 39; ~ może już nomen proprium: Johan
nes... cum... archidiacono Kurzelouiensi talem
inter se permutacionem... recognouerunt..., quod
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idem Johannes octo virgas pratorum in fine horrei
vlg. zagumna Glanbowske... dedit domino Andree
predicto archidiacono 1411 StPPP II nr 1261; Besdzyadka villa..., in qua sunt lanei cmethonales,
de quibus omnibus solvitur decima manipularis
ecclesiae..., praeter paucos agros, qui zagumnye
vocantur DłLB II 288.
(Zagwoździć) Zagoździć 'przybić gwoździami,
clavis affigere’: Clauare, id est clauis configere
zagosdzycz ca 1500 Erz 129.
(Zahaiibic) Zagaiibić 'okryć hańbą, wstydem,
confundere, ignominia a f f i c e r e Cy, gysz syedzo
w nych (sc. w miastach murowanych), socz podbycy, trsyoszly syo a zaganbyeny soo (contremuerunt et confusi sunt) BZ IV Reg 19, 26; Panye,
poganyon gesm y zaganbyon (confusus sum et
reveritus sum) przed twim oblyczim, bo grzechi
nasze rozmnozoni so na nasze glovi BZ II Esdr 8,
75; Wyoczszi posiały so swe mnyeysze kv wodze,
prziszly czirpacz y nye naleszly so wodi,... zagan
byeny so (confusi sunt) BZ Jer 14, 3. ~ Bohemizm.
Zahorać cf. Zaorać
IZaiadok '?’: Fomes podnyatha, zaiadok XV
med. RRp XXII 319.
Zaić cf. Zajść
Zaimać cf. Zajm ać
Zaimanie 'branie (bydła) w szkodzie na za
bezpieczenie odszkodowania, actus pecus alienum
in agro suo captum pignoris loco retinendi :
O zagymanyu bidla na myesczczach zapowyedzanych (de pecoribus in frumentis aut pratis in alio
ducatu recipiendis) Sul 111; O kthore zagymane
starosta na mya zalowal 1450 ZapRpZakr 3a 83.
Zainaczyć (o majątku nieruchomym, de bonis
immobilibus) 'przekazać drugiej osobie, oddać
w inne ręce, alienare, possidendum tradere
Quam quidem villam prefato domino... resignamus
habendam,... vendendam, commutandam, alienandam et ad vsus proprios convertendam, ymyecz,...
przedacz, zamyenycz, zagynaczicz y ku obyczayom wloszthnym obroczycz, vti sibi... vtilius videbitur ordinari 1460 PF V 38.
Zaiste 1. nawiązuje zdanie do poprzedniego
kontekstu podkreślając zarazem jego ważność,
prawdziwość: a. 'bowiem, nam, namąue, enini :
Przymicze y picze ss tego wszytczy. To gest
zayste (Msza I. VIII: zaprawda, XIV: nayste, IV:
ysch) kelich krwe moyey (hic est enim calix
sanguinis mei) nowego y wecznego zakona 1424
Msza III s. 58, sim. VI; Przicyogly Ydumscy
a pobyły wyele z Iudzskich, a zaioly wyelyki
plyon... Ponyzil bil zaiste pan (humiliaverit enim
dominus) Iudo prze Achaza, krolya iudzskego BZ
II Par 28, 19, sim. ib. I Par 7, 4; ~ b. 'zaś,
autem, vero, contra’: Wloszily skrzynyo boszo

na nowi woz..., Oza a bracya gego wyozo woz.
Dauid zaiste a wszitek Israhel (porro David et
universus Israel) gygraly przed bogem... w pyesnyach a w goslyach BZ I Par 13, 8; Si autem
ego in Belzebub eicio demonia, filii vestri in quo
eiciunt? Porro, id est certe zayste (R XXIV 72:
pakly, Rozm 299: alye), si in digitto dei eicio
demonia, profecto pervenit in vos regnum dei
(Luc 11, 20) ca 1500 GIKazB I 24; - c. 'także,
etiam, item : Bidlyl gest Iosef w Egipczye... a bil
gest szyw dzeszocz y sto lyat, a wydzal gest syny
Effraymowi asz do trzeczyego pokolyenya. Synowye zagiste Machir (filii quoque Machir), synowye Manasesowy (pro syna Manasesowa), narodzyly sze na kolyanu Iosephowy BZ Gen 50,
22; Ten gest, ktorisz... smikal sini swe przes
ogen podle obiczaia poganskego... Obyetowal
zaiste (sacrificabat quoque) y kadzidlne rzeci zegl
na wisokoscyach BZ II Par 28, 4; Beatus venter,
qui te portavit... At ille (sc. Iesus) dixit: Quinimo,
zayste (Serm 98v: y owszem, R XXIV 72: ale
y tesz), beati, qui audiunt verbum dei (Luc 11,
28) ca 1500 GIKazB I 24.
2. podkreśla ważność, prawdziwość sąsied
niego wyrazu a. zdania 'istotnie, bez wątpienia,
rzeczywiście, nempe, sane, nimirumć: Nescitis,
quod hii, qui in stadio currunt, omnes quidem,
zayste, currunt, sed unus accipit bravium? (I Cor
9, 24) 1403 GIJag 100; Ty zagiste (R XXV
225: *zagisty) bog skrithi, w swanthe criste (pro
cziste) czalo wliti 1421 ib. 96, sim. XV ex.
R XXV 226; Rzekła gest (sc. Agar): Zayste
wydzalasm (profecto hic vidi) tu to, czsom
poszodala wydzecz BZ Gen 16, 13, sim. ca 1470
MamLub 9; Ten (sc. wiatr) pochopyw kobilky
rzuczyl ge w Morze Czyrwone y nye ostała
gedna zayste (non remansit ne una quidem) po
wszech kraynach egipskich BZ Ex 10, 19; Przislismi do zem ye,... iasz to zayste czecze mlekem
a myodem (quae revera fluit lacte et melle) BZ
Num 13, 28, sim. ca 1470 MamLub 41; Rzecze
(sc. Mojżesz) kv panv: Nye wsgloday na obyato
gich. Ty wyesz zayste (tu scis), ze any oszla
nigdiczem nye wzol od nych BZ Num 16, 15,
sim. ib. I Reg 28, 1; Cy to zaiste so (hi vero
sunt), gysz to przistawaly s siny swimy BZ I Par
6, 33; Duch zaiste ogarnye (spiritus vero induit)
Abyzai, ksyoszo myedzi trzidzescy, y rzecze ib.
12, 18; A ia zayste (ego quidem) kroi Artaxerses, przikazalem stroszom mich skarbów ..., abi
gemv (sc. Ezdraszowi) bilo dano az do sta lybr
srzebra BZ II Esdr 8, 21; Doufanye zayste
wyelyke bodze (fiducia magna erit) przed nawisszim bogem BZ Tob 4, 12; K temv gego
ocyecz rzeknye: Zapys gego v syebye zaiste
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mam (chirografum quidem illius penes me habeo)
ib. 5, 3; Zagiste (BZ: a ivsz) deniąue (insuper
etiam fames invasit eos, sc. filios Israel, et ab
ariditate aquae iam inter mortuos computantur.
Denique hoc ordinant, ut interficiant pecora sua
et bibant sanguinem eorum Judith 11, W) ca
1470 MamLub 111; Zagiste inquam (diem pro
anno, diem, inquam, pro anno dedi tibi Ezech
4, 6) ib. 223; Tu Iesus in missa quociens audis
vel Maria, ob veniam scelerum viginti nempe,
zayste, dierum (sc. indulgentiae), si flectis genua,
dat tibi papa Iohannes XV p. post. PFRp III
290; Pinguis[z] item quae sit tellus, hoc denique
pacto, szayesthy (jjro szaysthe) obyczayem, discimus XV ex. VergGeorg 82; Quidem, id est
certe zagysthe ca 1500 Erz 129; ~ a zaiste:
Wstopyla mlodssa y spala gest s oczczem swim
a zayste any tego gest czul (dormivit cum eo, et
ne tunc quidem sensit), kyedi syo gest podle gego
poloszyla any gdi gest wstała BZ Gen 19, 35, sini.
ib. I Reg 26, 25. II Par 24, 24; ~ acz zaiste:
Acz zaiste owszem (si vere utique) sprawedlnoscz
molwicze, prawe sodzicze, sino<wi)e ludzszczi
FI 57,1, sim. Puł; I rzecze czlowek: Acz zaiste
iest owocz prawemu, zaiste iest bog sodzocz ye
na zemi (si utique est fructus iusto, utique est
deus iudicans eos in terra) FI 57, 11, sim. Puł\
~ ale zaiste: Wyem, synu moy, wyem, alye
zagyste ten bodze w lyvd rozmnoszon (iste quidem erit in populos et multiplicabitur) BZ Gen
48, 19; ~ ani zaiste: Wroczywszy sze wodi zaszyo y przykrili wozy y geszdzcze.. którzy gonyocz Izrahelskye weszły bili w morze, anysz
zayste ostał z nych nygeden (nec unus quidem
superfuit ex eis) BZ Ex 14, 28, sim. ib. I Par
17, 5. II Par 28, 27; ~ bo zaiste: Gedz za nymy,
bo zaiste (absque dubio enim) zgymasz ge a odeymyesz lup BZ I Reg 30, 8; Scyognol Oza roko
swo, abi potparl skrzinyo, bo zaiste wol buyaio
(bos quippe lasciviens) malyvtko gey bil nachilyl
BZ I Par 13, 9; Bodz pan bog twoy poszegnani,
gen cyo chcyal wsplodzicz królem,... bo zaiste
bog myluge Israhela (quia diligit deus Israel) BZ
II Par 9, 8; Bo zaiste Atalya... zgubyla (siquidem
Athalia... interfecit) wszitko pokolenye krolyowo
domv Iorama ib. 22, 10; Myal wynnyce y wynarze
po górach y na Carmelu, bo bil zaiste czlowyek
pylni roley (erat quippe homo agriculturae deditus)
ib. 26, 10; ~ i zaiste: Nye gest odloczon lyvd
israhelski a kaplany... od lyvdzi zemskich y od
gich ganyebnoscy... Y p(o)ymowaly zayste (tulerunt enim) zoni z gich dzewek (sobie) y swim
sinom BZ I Esdr 9, 2.
Zaiścic 'zaręczyć, potwierdzić zapisem, scriptis confirmare' : Quia tu accomodasti al. vipozy-

czaleessz apud... Nicolaum... centum et octo
florenos auri puri... et XL marcas pecunie communis..., quos florenos et pecunias debuisti sibi
persoluere et inscribere al. zaysczycz ad tempus
1469 StPPP II nr 3969.
Zaiscie 1. podkreśla ważność, prawdziwość
zdania, w którym występuje 'bez wątpienia, rze
czywiście, nempe, sane, nimirum: Gensze yakokoly bog gest y czlowyek, ne dwa wszdy, ale geden gest Kristus. Geden zagiscze (Puł: ale yeden,
MW 113a: ieden zaprawdą) ne obroczenym boszstwa w czalo (unus autem non conversione divinitatis in carne), ale przyyoczym czloweczstwa
w boga FI Ath 33.
2. w błędnym rozumieniu tekstu czeskiego:
*Grogy (leg. kręgi) gego udzelal złote, przes
które szerdzy wnyeszcz (pro wwyeszcz) szyo
mogły. A ty *zaystczye (quos et ipsos, Biblia
taborska: a ty giste) blachamy zlotymy poloszyl
BZ Ex 36, 34.
Zajachać cf. Zajechać
Zajać cf. Zajechać
Zajawić się 'pojawić się, ukazać się, dać się
widzieć, apparere, comparere': Gdisz zwoła wszit
ko pospólstwo a kamy enim chczoocz ge obrzvczicz, zayavila syo (apparuit) gim phala boża na<d>
strzecho stany zaslvbyenya BZ Num 14, 10.
Zajaza (?) 'zagrodzenie na rzece, uniemożli
wiające rybom ucieczkę przy spuszczaniu wody
ze stawu, saepes flumini obiecta pisćium capiendorum causa': Nicolaus... cum filiis... (dają...
w jeziorze) Blandno (wolne łowienie ryb sieciami)
slampi, wyrsche, *sicze, gulgustris vlg. vassy
(pro yassy ?), cosche et zayassa (1408) 1468-586
KodWP V 135.
Zajazd, Zajazda f o r m y : 1. Zajazd: n. sg.
zajazd 1400 Leksz II nr 2523; ~ g. sg. zajazda
1405 Piek VI 269, 1406 KsZPozn nr 2640; zajazdu
1418 Kościan nr 680. 681; ~ ac. sg. zajazd 1391
TPaw III nr 2005, 1398 KodMazL 128, 1403
KsZPozn nr 1495, 1430 ArchCastrCrac IV 59,
380; ~ l. sg. (w) zajeździe 1398 Kościan nr 47,
1432 ib. nr 1437.
2. Zajazda: n. sg. zajazda 1437 Pyzdr nr 1147;
~ g. sg. zajazdy 1438 Pyzdr nr 1172; ~ ac. sg.
zajazdę 1410 Pozn nr 797, 1428 Kai nr 724;
~ /. sg. (na) zajeździe 1404 Pozn nr 568.
3. Zajazd a. Zajazda: /. sg. (w) zajeździe 1417
Kai nr 615; ~ ac. pl. zajazdy 1402 KsZPozn nr
1032; ~ /. pl. (w) zajazdach 1403 KsZPozn nr
1430.
Z n a c z e n i a : 1. 'objazd lub obejście czyjejś
posiadłości w celu wytyczenia jej granic, rozgra
niczenie nieruchomości, actus praedium alicuius
(eąuis) circumeundi finium constituendorum cau
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s a : Pro tribunali sedentes... domino episcopo et
capitulo equitacionem, vlg. szagast dictam, nostra
diffinitiua senteneia mediante adiudicauimus 1398
KodMcizL 128; Quod dominus capitaneus fecit
terminum inter... Sandiuogium... et Wincencium... a festo s. Bartholomei proximum venturo
ad octo dies pro equitaturis vlg. zayasti. Et inter
istis equitaturis homines ex utraque parte non
debent se intromittere vlg. wicz (leg. wwić ?) so
1402 KsZPozn nr 1032; Inter equitaturas vlg.
v zayazdach nulla pars debet se intromittere usque
ad decretum arbitrorum predictorum 1403 ib. nr
1430; Domini... dictam equitaturam predicto comendatori vlg. zayast, quam fecerat inter Rawowice et Sekirki hereditates cum Potrkone antedicto
in perpetuum, adiudicauerunt dictam eqitaturam
ad Rawouice perpetuum ib. nr 1495; Iaco czso
Micolay... ranił Stanisława soltissa, to gi ranił
za yego *poczantekem, ysze nan bezal z brono
na teg zayesdze, czo go mai s panem poznańskim
1404 Pozn nr 568; Pendet terminus ad tres septimanas a die datę, quod ubicumque Maszco et
Nicolaus... equitaverint inter Scorzewo et Dambrowam Magnam, ab ista equitatura vlg. ot zayasda, ubi arbitri cesserunt equitare, Maszko et
Nicolaus predicti ulterius debent equitare 1406
KsZPozn nr 2640.
2/ wytyczona urzędowo granica posiadłości,
znak graniczny, zwykle w formie usypanego kopca
lub wału ziemnego, finis praedii a magistratibus
constitutus, saepissime agger, tu m u lu s Sicutpriusquam Iaczco emit hereditatem, antę principales
heredes perdiderunt zayazd 1391 TPaw III nr 2005;
Veniens ministerialis recognovit coram nobis in
judicio regali,... quia Crczon cum patre equitavit
antiqua equitacione, zayasd, et dixit equitando,
quod ad sinistram partem domini Rogosinensis et
ad dextram mei 1400 Leksz II nr 2523; Item
vbicumque tres Parzenczewszczi equitabunt aut
transient inter Cotowsze et inter Ranczsko, vltra
et superius zaiasda non debent, sed infra, iurando
gades facient et habebunt 1405 Piek VI 269; Jaco
pan *sandzo ne mai daley gachacz mimo to zayasdo,
yosz mi pokazał 1410 Pozn nr 797; Yz czszo
Surcowsczy copcze sypały medzi Surcowem et
Roszkowem, tych szą ne szypaly vyszey zayasdu
1418 Kościan nr 680, sim. ib. nr 681; Yako Jan
cupowal v Wawrzincza... y zayasdo mu Wawrzinecz vczinil, a mymo tho zayasdo *vyachano dzedzini Janowy tako wyele, yako osemdzeszanth
grzywen 1428 Kai nr 724; Dominus Albertus...
equitauit al. zayasd fecit 1430 ArchCastrCrac IV
59, 380; Yako czo gidą, to gidą prawa graniczą,
yasz dzyeli Rusko a [st] Strzesewo. Strzessewskye
na gedną stroną et ad maius non potest, nisi sicut

zayasda facta est 1437 Pyzdr nr 1147; Domina
Hedwigis... incipiendo ab eidem scupulo habet
equitare ulterius usque ad summum, sed inferius
zayasdi et non alcius, nisi ubi seniores... coram
subcamerario recognoverunt 1438 ib. nr 1172.
3/ obszar zamknięty wytyczoną i oznaczoną
granicą, locus flnibus circumscriptus' : Isz moy
parobczy say[a]oly Sy mono wy kone f tern szayeszdze 1398 Kościan nr 47; Yakoszmi przy them
bili, kędy Jana vranyl Micolay we dwnascze (leg.
dwunaście) p[y]aniczu a ve dwdzesczv (leg. dwudzieściu) kmyoth w yego zayesdze 1417 Kai nr
615; Jako [c]czom była wszanla czworo kony
i wosz w them zayeszdze, w zapuszczę, gdze
oberman zapowyedzal wkupowacz obyema sztronoma, thym wszanla w them zayeszdze, w mem
prawem na Jezerzicach 1432 Kościan nr 1437.
Zajazda cf. Zajazd
Zając f o r m y : n. sg. zając 1472 Rost nr 1472,
ca 1500 Erz 129; ~ g. sg. zająca 1402 KsMaz
I nr 259, 1408 ib. nr 1095, 1420 Kai nr 790,
1442 ZapWarsz nr 483; ~ g. pl. zającow Sul
81; ~ ac. pl. zające Sul 81, 1465 ZapWarsz nr
1241. 1243.
Z n a c z e n i e : zool. 'zając, Lepus timidus L.’:
Zayocz lepus 1472 Rost nr 1472, sim. ca 1500
Erz 129; ~ Iaco moy szinowi<e> Woyczechow(ym) paropcom ne otyoli zayocza szilo 1402
KsMaz I nr 259; Iacom ia ne wigol Staskowich
(leg. z Staszkowych) szeczi zayocza samowtor szilo
1408 ib. nr 1095, sim. 1420 Kai nr 790; Jacom
nye gonił zayancza pod zapowedzo w *Stanislaowe
czansci 1442 ZapWarsz nr 483, sim. ib.; Ale ysz
zayącze (lepores) lowyączy obykly szą vbogim
lvdzem... skody czynycz,... tegodla zapowyedam y,... na gymyenyy gynszego prócz voley gego
lowycz a gonycz zayączow aby nye szmyal Sul
81; Yako Woyczech przyechawszy sąmowthor na
gymyenye dzedzynne moye gwalthem... lowyl zayacze 1465 ZapWarsz nr 1241, sim. ib. nr 1243.
Zajączek hipocor. fzając (w Biblii małe pu
stynne zwierzątko), lepus (in Scriptura sacra animal ąuoddam parvum in deserto vive n sf: Zayączek lepusculus (quattuor sunt minima terrae et
ipsa sunt sapientiora sapientibus: formicae, populus infirmus,... lepusculus, plebs invalida, qui
collocat in petra cubile suum Prov 30, 26) ca
1470 Mam Lub 141.
Zająć, Zająć się f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zajmie El 36, 22, Dział 32. 58, Rozm 343; ~ inf.
zająć 1418 Pyzdr nr 552, 1429 Kał nr 1035, 1432
RafZran 91, etc.; ~ praet. 1. sg. m. zająłem 1479
ZapWarsz nr 1220; -śm zajął 1426 Pozn nr 1224,
1428 Pyzdr nr 986; -m zajął 1407 RtKon nr 247,
1418 Pyzdr nr 557, 1419 ib. nr 601, etc. etc.; f.
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-m zajęła 1424 Pyzdr nr 761, 1427 Kościan nr
1184, 1452 ZapWarsz nr 929, 1471 ZapWarsz nr
3030; 3. sg. m. jest zajął 1390 HubeZb 62, 1412
Kai nr 389, 1417 Pyzdr nr 484; zajął 1392 TPaw
IV nr 4398, 1397 Pozn nr 321, 1397 RtKon nr
36, etc. etc.; zająn 1478 PłocEpRp 13, 181; /.
jest zajęła 1418 Kai nr 603; zajęła 1385 TPaw III
nr 10, 1392 TPaw IV nr 4361, 1415 ArchTerBiec
la 47, 11, etc.’, 1. pi. m. -smy zajęli 1421 RtKon
nr 380, 1426 Kościan nr 1174; 3. pi. m. są zajęli
1425 RtKon nr 436; zajęli 1393 Pozn nr 150, 1395
PKKr I 243, 1398 Kościan nr 47, etc.', zajęni 1430
ArchCastrCrac IV 114, 733; ~ plqperf. 7. sg. m.
-m był zajął 1426 RtKon nr 461, 1428 Kościan nr
1349, 1493 ZapWarsz nr 1677; 3. sg. m. zajął był
1480 AGZ XVIH 209; był zajął 1428 Kościan nr
1355; ~ condit. 3. sg. m. -by zajął Dział 59; 7.
pi. m. zajęlibyśmy XV med. R XXV 151; ~ part.
praet. act. zająwszy Dział 59; ~ part. praet. pass.
n. sg. f. zajęta 1385 TPaw III nr 10; neutr. zajęto
1400 StPPP Vm nr 10554, 1407 Kai nr 196, 1418
Pyzdr nr 552, etc.', g. sg. neutr. zajętego 1455
ZapWarsz nr 985, 1457 ib. nr 1060; ac. sg. m.
zajęty Sul 13; neutr. zajęte 1411 HubeZb 90; n.
pl. m. zajęte 1399 TPaw III nr 4603; f. zajęte
1423 Pyzdr nr 738; zajęty 1396 Pozn nr 196, 1427
Pyzdr nr 836; ~ fut. pass. 3. sg. neutr. zajęto
będzie Sul 111; ~ praet. pass. 3. sg. m. był zajęt
1416 Pyzdr nr 471; ~ condit. pass. 3. sg. neutr.
zajęto by było 1452 IurMas I 177.
Z n a c z e n i a : 1. 'pozbawić kogoś czegoś,
zdobyć na kimś, zabrać, zagarnąć, wziąć w po
siadanie, posiąść (legalnie lub nielegalnie), occupare, possidendum capere (lege vel contra
legem y: a. (o dobrach ruchomych, de bonis
mobilibus) 'wziąć coś, zabrać bezprawnie, zra
bować, ukraść, uprowadzić, vi capere, rapere,
abigere': bez dodatkowych określeń w języku
polskim: Pro eo, quia vlg. zayaly peccora de
communi campo et pellerunt ipsa in domum
eiusdem domine 1428 ArchCastrCrac III 114,
870; Sicut Katherina... scrophas vlg. zayola in
silua indiuisa 1429 ArchTer Czchów III 50, 13;
Jacussius... cum Petro... et Nicolao... habent
terminum... pro eo, quia receperunt vlg. zayany
octo scrophas ipsius 1430 ArchCastrCrac IV
114, 733; ~ z określeniami nazywającymi to,
co zabrano: coś: Czo Viszocze szaionthi kobili,
tich Jakusz vszitka ne ma 1396 Pozn nr 196;
~ z określeniami nazywającymi, skąd zabrano:
z czegoś: Jakom Adamoua skota ne zayanl z ga
gu y wegnał w ssve szytzo (pro szytho, leg.
żyto) 1421 TPaw VII nr 2404; Jaco mye Yan...
*zayol ryby sze yesor zamopąd (leg. samopięt)
y polowyl gwałtem 1446 ZapWarsz nr 763; ~
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na czymś: Isze Sczepan<owi lud)ze zayoli kone
na dobrouolńe drodze 1393 Pozn nr 150; Czo
mi Swema zagoi na dobrowolne drodze, tho mi
zagoi s taco dobrimy, yaco on sam 1401 Kai
nr 4; Jacom ya ne zayal bydła na pospolney
pasthphe Sbroszcowy 1446 ZapWarsz nr 789;
~ w czymś: Isz moy parobczy say[a]oly Symonowy kone f tern szayeszdze 1398 Kościan
nr 47; ~ z określeniami nazywającymi miejsce,
dokąd zabrano: do czegoś: Quia zayal equum
ad stabulum al. do obori 1439 TymProc 241;
Jakom ya nye przyachal na gymyenye Mikolayowo... schamoozm mye z rownymy y nye
zayanlem swyerzepycz z wangrodi gvalthem...,
y nye gnałem gych, gdzyem chczyal, y lyepak
nye zayanlem gych do obori kmyecza Mykolaya
1479 ZapWarsz nr 1220; ~ z określeniami
nazywającymi miejsce, skąd i dokąd zabrano:
z czegoś do czegoś: Jakom ya nye posslalą
czeladzi moyey anym zayala owyecz sz pola
gwalthem Falkovych do obory 1471 ZapWarsz
nr 3030; ~ z określeniami nazywającymi spo
sób zabrania: gwałtem: O kthora krowa Dobek
na myą zalowal, they yam yemv nye zayąl
gwalthem 1451 ZapWarsz nr 902, sim. 1468
TymProc 244; Yakom ya nye szayal za sznaky
granycz oppaczkych szamowthor gwalthem bydła
Yana 1468 ZapWarsz nr 1296, sim. ib. nr 2928,
1470 ib. nr 2947, 1471 ib. nr 2957; - gwał
tem mocą: Yz pan Dobrogost... yachal na Sta
nisławową Zydowcziną dzedzyną... y zayąl yego
stado... gwałtem moczą, wząw cztirzy scopy,
y snadl ge 1420 Kościan nr 783; ~ mocą
i gwałtem: Jaco pan Pyotr posslal dzewandz
paniczów... na *dzedzizno paney Margorzathi
y szayoli geg, y pobrały moczo y gwałtem scotha y owecz yaco szesczdzeszanth grzywyen
1413 Pozn nr 693; ~ gwałtem siłą: Yako mi
Philip szagol sc[z]ot przesze scodi gwałtem si
ło... s tako dobrimi yako sam 1406 Kai nr 172;
~ siłą: Iacom ya nye zayol Smyerzinich świni
samo wtór siło 1427 KsMaz II nr 2753.
b.
(o dobrach nieruchomych, de bonis immobilibus) 'zagarnąć, objąć, wejść w posiadanie,
posiąść (zwykle bezprawnie), przywłaszczyć sobie,
vi occupare, usurpare': Sicut Andreas non tetigit,
ne zayol, duas lineas, zagonow, de obligacione
Jasconis 1392 TPaw IV nr 4398; laco praue
zayanli me dzedzini dwescze prosd (leg. brozd),
zaorali szswe dzedzine 1395 PKKr I 243; Potrassius... cum Andrea... pro zagon, quem zayanl,
terminum habent 1397 StPPP VIII nr 5791; Eze
Marczin to sedlisko trzima za othmano szecznaczcze lath a niczs Micolayowa ne zagoi 1398
HubeZb 95, sim. 1402 Kai nr 81; Petrassius...
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szayol 1390 HubeZb 62; Sicut familia mea areequitare debet in campum in Charwin et post
stauit, zayola, Helmanonisse pecora et ancas,
equitacionem iurabit in hec verba:... Esz poty
bidlo, in prato et in frumento 1392 TPaw IV nr
mego zayantho 1400 StPPP VIII nr 10554; Yakom
4361; Yako przydancz Thworzianowi sinowe siło
bil dzelczo medzi Wancencem a medzi Bogu
chwałem, gdze Wincenci szagol, tu szaganl na
5 moczo na Potrow dom, wybili bidlo zagonche
(pro zagonthe) 1411 HubeZb 90; Yz pan Sambor
swem 1407 Kai nr 211; Jaco Micolay ne czinil
ne zayol dwudzesztu swiny y yedne *Stanislaosnamon na Boxine dzedzine ani yego lanc sayal
wich y ne wegnał ych do swego dworu 1416
1408 Kai nr 291, sim. 1408 RtKon nr 286, 1420
Kościan nr 601, sim. ib. nr 615, etc.; Jaco tamo
Kościan nr 830, etc.; Jako Staszek szayol Falislawowey lanki dwa pranthi mimo vikupyono 10 moy scot drzewey ne chodził w tey lancze, alisz
wloko 1408 TPaw IV nr 1522; Imram... iure
scot drzewey Maczcow byl zagyanth 1416 Pyzdr
euasit pro eo, quod laborans piscinam in Czulice
nr 471; Jaco czszo kmyecz moy zayąl dobythka
non suscepit vlg. zaianl hereditatem suam 1409
szedmoro scotha... Trzebeczszkemv, ten zayal
ArchTerCrac V 118, 1; Esze Scepan pospolnych
w szwem szycze 1427 Kościan nr 1290; Yako
sdzegen (leg. ścięgien) ne zayol 1411 HubeZb 15 gdim ya dobitek Woczechow zayal, tedi tego
125; Helena... contra Johannem, quia quodquod
dnya iam bil asz do sluncza zaszcza przy dobitcze
vlg. grodzyla, hoc sepiuit in suo et Johannis nichil
1427 Pyzdr nr 1016; Jako kmothowycz... przeaccepit al. ne zayanla 1415 ArchTerBiec la 47,
lomil my ploth... y wywyodl my konye tyłem,
11; Yaco ty copcze... są starego (leg. z starego)
kthorem byl ya zayąl 1428 Kościan nr 1349;
dawna a na tich Micolay... nowe sul, a nigdze 20 Jakom ya Ondrzeya przeto sbyl, essze my skotha
gindze a nycz daley ne szagąl 1420 Pozn nr 997;
*zagocz ne dal na *myey dzedzinye 1432 RafZran
Quia coluerunt agrum ipsius vlg. zagąly 1423
91, sim. 1457 ZapWarsz nr 1057; Cyrzpyąnczy
AKPr VIIIa 157; Nicolaus fodiendo eandem pis
skodą oth popaszce zytha, a konye albo skoth
cinam inferiorem potest suscipere al. zayancz
zayąthi przes nocz chowawszi, do blyszsey obori
ripas quantum sibi placuerit in communi villatorio 25 kastellanskey... dopąndzycz mayą Sul 13; Ysz
1464 StPPP II nr 3755.
kthokole swynye wlosthne do czvdzego łasza na
c.
'zabrać, wziąć (bydło) w szkodzie na za
szolącz wypądzy, ten, czy by byl łasz..., może
bezpieczenie odszkodowania, pecus alienum in
wszysthky swynye zagyącz (Dział 59: tedy ten...
agro suo deprehensum pignoris loco retinere
wszystky swynye zayąwszy) a pądzicz do naszego
bez dodatkowych określeń w języku polskim : Sicut 30 domv blyszego gemv Sul 69; Gdyby ten, *czge
non mandaui pecora ad frumentum pellere, sed
swynye byli, rzeki, yszeby nye tamo, gdze znak
kmetho in suo tritico pepulit *zayo 1393 TPaw
vczynyon, swynye zayąl, tedy ten, czso zayąl,
IV nr 4569; Quod sicut Czelothko zayol iumentum
ma sam przysyągą dokonacz prawdy Dział 59;
Mathye, hoc recepit in suo, quia ab illo iumento
~ z określeniami nazywającymi osobę, której
dampnum percepit 1399 TPaw III nr 4577, sim. 35 zajęto coś: komuś: Yako Janusz zaiol Woycze1400 TPaw IV nr 6404; Albertus... terminum
chowi swyne {w) swem prosche 1397 RtKon nr
36, sim. 1410 Kościan nr 427, etc.; Jaco czosm
comparuit super Pelkam... pro eo, quod a duobus
ząyal Maczeyewy szesczoro skota 1426 Pozn nr
equis in merica, zayothe dictis, nec ad fideiussoriam, nec ad paratas pecunias... noluit admittere
1224; Aczby sche cso dostało Voythcowy oth
1399 TPaw III nr 4603; Quod... Jaroslaus debet 40 Micolaya, tho mv sche dostało za gego począnthkem, ysz nayn kyczką czysnal y kygem bil, gdy
superiurare scrophas, yako zayanthe w mem szyczye 1423 Pyzdr nr 738; Jaco tha krowa nye bila
mv chczal szwy nye zayącz na swoyey łącze 1429
Kai nr 1035; ~ u kogoś: Iaco czso Swanthos
w tern scocze, kedim byl zayąl 1426 RtKon nr
zayol v <Ku)sza kobili, czso mu ge Jarnolt slubil
461; Quod pecora... in frumentis, pratis aut in
alio dampno accepta fuerint al. zayątho by było 45 wiprawi(ć), ty bili tako dobre iaco LXXX marce
1399 RtGn nr 56; ~ z określeniami nazywa
1452 lurMas I 177; {Nicolaus)... pro receptione
violenta quatuor equorum de <st)abulo suo, quos
jącymi miejsce, skąd zajęto: z czegoś: Jszem ya
nye kazała zaiancz Mirzonovich cobil sz yego
idem Iwan in ordeo suo in agro suo receperat al.
dzedzyni, yedno swe (leg. z swe, sc. dziedziny)
zayąl byl 1480 AGZ XVIII 209; - z określe
niami nazywającymi to, co zajęto: coś (czyjeś): 50 1432 Pozn nr 1410; Jakom ja Falkovy nye vibyl bidla z obori se shkody zayanthego 1457
Quod voysko... vac<c)a ne zagota Johanni, ale
ZapWarsz nr 1060; Jakom ya przeszwa (leg. przez
go pani Powoy zagola 1385 TPaw III nr 10; Sicut
swą) czelacz vyeprza s polya nye zayąl *Stanisistud pratum tenui et Pelce dedi et ibi pecora
lawovo 1471 ib. nr 1417; Jakom ja nye oglyadal
scoth *zayan 1389 ib. nr 1311; Iaco Micolay
czso yest scoth *zayo, to yest na swem na prawem 55 skody na gymyenyy, s kthorego Mykolay zayal
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bydło kmyeczy s Syedlecz 1489 ib. nr 1643, sim.
1475 ib. nr 1199; Jakosz thy mnye vyverl osmyoro
ovyecz s oborj mey, kthorem byl zayal schkody
(leg. z szkody) swey, przes syna thwego 1493
ib. nr 1677; Jakom ya Grzegorza sbyl, kyedy my
odbyal bydło, gdym ye zayal skody (leg. z szko
dy) swey s laky ib. nr 1751; ~ na czymś: Czo
poseł zaial M<ś>czigneief scot pane *Broszke, to
zaial na swe zastawę 1397 Pozn nr 321, sim.
1416 Pyzdr nr 475, 1429 ib. nr 920; Jaco czom
zayol pydla (leg. bydła), thom *zayol na szwe
prawe dzedzine 1407 RtKon nr 247, sim. 1420
Pyzdr nr 661, 1421 Kościan nr 872, etc. etc.;
Cszo Meczslaw sayąl, to sayąl na swem, a ne
na Andrzeyewem 1411 Kai nr 339; Iaco czo
Micolay zayąl Janovi swine, to gest zayąl na swe
dzedzine 1412 Kai nr 389; Ysze czso yest scoth
czeladz Sandzywogyowa zayanla, to yest zayanla
na prawem Slothnythskyem 1418 Kai nr 603;
Yako czosm kasala scot zayocz na me dzedzyne,
to zayotho po zapowyedzy 1418 Pyzdr nr 552;
Jaco Micolay... zayąl konye y s wosem na łącze
przy sszenye 1420 Kościan nr 822, sim. 1425 ib.
nr 1116; Jaco czoszmy zaianli, toszmy zaianli na
pana Janowe dzedzine 1421 RtKon nr 380, sim.
1426 Kościan nr 1174; Jaco czsso zayątho scoth
ludzy pana Chorinskego, to gy zayąl... moy
pachołek na lancze zagayone 1422 Kościan nr
930, sim. 1432 Pyzdr nr 1051; Jaco czsso zayanl
moy chleboyeczcza konye... kmeczem z Crosn,
to zayanl na mem na prawem w zagayone lancze
1423 Kościan nr 996; Yako czsom zayola trzodą
panyey Bloszeyewske dwye copye dobitka scota
a kony, thom zayola na swem 1424 Pyzdr nr
761; Jaco czssom zayąl owcze y swynye na
Marcowye na zolandzv, tim zayąl na Marcowye...
w me scodze 1425 Kościan nr 1143; Yako czso
zayotho sedm mandelow scotu, tho sayoto na
Kuczkowskem 1425 Pyzdr nr 799; Yesze czo
szom moy a *paropcza scoth zayaly szoltiszewy...,
tho szu zayanl i na moyey verney dzedzine 1425
RtKon nr 436; Jaco czsso zayąla ma czelacz
trzysta owecz... panye Lutcze..., to zayąto na
Morawczewye, me dzedzyne 1426 Kościan nr
1165; Yako thy cobili dzewyoczoro, czso zayothy
na mego pana dzedzine..., nye *so swyerzepe,
ale robotne 1427 Pyzdr nr 836; Yako moy zayol
gedennascze scotu Wawrzinczewego na Brudzewye w szycze 1429 ib. nr 931, sim. 1432 ib. nr
1040; Jakom ya Ondrzeya przetho sbyl, essze my
skotha zagocz ne dal na m[y]ey dzedzinye 1432
ZapWarsz nr 382; Gdykoly kto zaymye (sc. bydlę)
na swem zboszv, tedy slusznye pod swiądeczstwem mosze ge chowacz przez nocz Dział 32,
sim. ib. 58; ~ przed czymś: Yakosz pan Milay

kaszal my zayacz konye przed stodołą v kobył
1437 Pyzdr nr 1129; ~ w czymś: Ysz czso
zayol Pyotr..., tho iest zayol we szkodzę w owsze
1417 Pyzdr nr 484; Yako czsom zayol Vyanczenczew scott, tom zayol w grochu wo (pro we)
szwoyem y we szcodze 1419 ib. nr 601, sim.
1424 Kościan nr 1050, 1424 Pyzdr nr 974, etc.;
O ctore penodze Jacuś na mo szalował, tim ya
wszal, iszem bidlo gego szaiol thu w szwem
szycze 1421 ZapWarsz nr 18, sim. 1424 Kościan
nr 1056; Jacom zayąl XIX scotu... w zagayone
lancze 1423 Kościan nr 989, sim. 1426 ib. nr
1180; Jacom zayąl w lankach a w zakasny do
bytek z Drzeczcowa przet swanthim Michałem
1424 ib. nr 1223; Isszem ya ne kaszal mey szenye
dobithka wygnacz s dwora Nicolai, kthory on byl
zayąl w owsze 1428 ib. nr 1355; O kthore gansschy Stanisław na myą zaloval, thym ja zayąla
w sphey szkodzye 1452 ZapWarsz nr 929; Jakom
ya tho bydło w szwey szkodzye zagyal 1481 ib.
nr 1513, sim. 1486 ib. nr 1608; ~ z określe
niami nazywającymi miejsce, dokąd zajęto: do
kogoś: Ysze do Maczka szagotho swerzepe cobili
przed mosopusti Jaskoui 1407 Kai nr 196; ~
do czegoś: Allexy slamawszi ploth y wegnał skot
na ogrod Bechnyn a gdy Bechna zayola skot do
swego dworu, tedy Allexy ... gwałtem ten gisty
skot otbil 1417 Kościan nr 642; Paklibi on, cziye
bidlo do obori zayąntho bandzye (impulsa fuerint),
thego tho bidla naglee vikupycz zamyanschka,
tegdi on, ktori ye dlya swogich schkod zayąnl
(qui ea impulerat), ye chowaacz m a... a potem
tho iste bidlo do folwarku xanząnczego onego
xanząnczya, w ktorego xanschthwye ona dzyedzyna bandzye..., gdzye ono bidlo zayanl (in qua
praedicta pecora reperta fuerint), dopandzycz...
ma Sul 111; Yaco ya nye popals (pro popasł)
zytha xazego... any bydly (pro bydła) odbył
zaiathego do obory 1455 ZapWarsz nr 985; Gregem porcorum tocius ville [...] inforestavit al.
zayan do obory 1478 PłocEpRp 13, 181.
2. ezabrać skądś, wziąć ze sobą (w drogę),
secum a b d u c e r e Tak pobraw (sc. Jakob) swoy
nabitek a zayol stada (tulit omnem substantiam
suam et greges),... y brał szo ku Isaakowy... do
zemye Kanaan BZ Gen 31, 18.
3. 'schwytać, zagarnąć, capere, arripere
Tesch podobno krolewsthwo nyebyeskye szyeczy,
nyevodv vpusczączemv v morze, ktorasz zaymye
s każdego rodv rybnego (sagenae... ex omni genere piscium congreganti Mat 13, 47, R XXIV
86: sze ffszego rodu ryb szgromadzagączemu)
Rozm 343.
4. 'uprowadzić, wziąć do niewoli, capere,
auferre : Poddał gy (sc. Achaza) pan bog gego
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w roko krolya syrskego, gen pobyw gy (leg. ji
'go’) wyelyki plyon zai0l (cepit) z gego rziszey
y prziwyodl do Damaska BZ II Par 28, 5; Przicy0gly Ydumscy a pobyły wyele z ludzskich,
a zaioly (ceperunt) wyelyki plyon ib. 28, 17.
5
5. *wziąć pożyczkę, pożyczyć, mutuari, mutuum
accipere’: Zayme (mutuabitur,
zayem weź
my e) grzeszni a ne zaplaczi FI 36, 22; ~ Mutuare zagyancz w zagyem (qui petit a te, da ei,
et volenti mutuari a te ne avertaris Mat 5, 42, 10
Rozm 270: chczely kto v czyebye prosycz) 1471
MamKal 261.
6. 'wypełnić działaniem jakiś okres czasu,
certum quoddam tempus in aliqua re facienda
consumere’: Zyemye (pro zaymye, MamLub 38: 15
przysczygyye) znyyyo zebranye wyna (apprehendet messium tritura yindemiam Lev 26, 5) XV
p. post. Kałużn 287.
7. zając się 'zacząć się palić, zapłonąć (tu
przenośnie), inardescere': Ut amore flagraremus 20
zagyalybyszmy sza ku myloszczy XV med. R
XXV 151.
Zająkać (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwro
tnym się: praet. 3. sg. f . zająkała 1498 AGZ
XVII 348.
25
b.
bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3.
sg. zająka XV p. pr. Zab 519; ~ part. praes.
act. adv. zająkając Rozm 99; ~ praet. 3. sg. m.
zająkał XV ex. GIGn 55.
Z n a c z e n i e : 'mówić niewyraźnie a przez to 30
niezrozumiale, też zacinać się, balbutire, balbe
loqui: Titubat (sc. lingua) zayąka XV p. pr. Zab
519; Balbi sunt, qui quasi balbuciendo dicunt,
*zayanka sze, ita quod intelligi non possunt 1461—7
Serm 99v; Necesse est, ut vacillet, zayąkal, lingua, 35
ubi est egra conscientia XV ex. GIGn 55; ~
(o wymawianiu roty przysięgi, de iuris iurandi
formula pronuntianda): Idem ministerialis cum
duobus terrigenis coram iure recognoyit, quia
iuramentum prestitit, sed verbis bene non expressit 40
al. zayakala szye 1498 AGZ XVII348; ~ 'mówić
po dziecięcemu, niewyraźnie, nieumiejętnie, infantium morę balbutire’: A yako popelnyl (sc.
Jesus) *poytora lata od svego vrodzenya, alye
y<e>sczye dw (leg. dwu) lyat ny myal, począł 45
movycz s pełna slova yymayyayącz a nycz nye
zayąkayącz, yako ynsche dzyeczy (secundum modum puerorum nil balbutiendo) Rozm 99.
Zajć cf. Zajechać
Zajda 'kosa, falx longo manubrio instructać: 50
Falcastrum, zayda, ad similitudinem falcis yocatur, est autem feramentum curwm cum manubrio
longo 1437 Wist nr 228 s. 84.
Zajdlik 'mały kufel, poculum parvuni: Contra
hictericiam: głuche pocrzyyy yarzyczy a 3-y zayt- 55
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liky s wynem uel s pivem, aby dwa zaytliky
wy wrzała a tr<z>eczy ostał XV p. post. R LID 62.
Zajechać, Zajachać, Zajać f o rmy : praes. ind.
3. sg. zajedzie OrtMac 58; ~ part. praes. act. adv.
zajadę 1392 TPaw IV nr 72; ~ praet. 2. sg. m.
zajechałeś 1498 AGZ XV 350. 352; zajachałeś
1472 AGZ XVII 71; 3. sg. m. zajechał 1427 RtKon
nr 476, 1434 KsMaz III nr 319, 1500 AGZ XV
394; zajachał 1415 RtGn nr 224, 1420 Kościan
nr 797, 1424 ib. nr 1065, 1450 Kozier I nr 44;
zajał 1408 Piek VI 363, 1413 Pozn nr 695, 1438
ZapWarsz nr 865; 3. pi. m. zaj achał i 1420 TPaw
VII nr 1832; zajali ca 1500 GIKazB I 46; ~ part.
praet. act. zajechaw 1422 Czrs 263; zajachaw 1400
HubeSąd 275, 1453 StPPP II nr 3542; zajechawszy
1478 AGZ XVII 164, 1498 AGZ XV 361, 1499
ib. 378; zajachawszy 1401 HubeSąd 266.
Z n a c z e n i a : 1. 'wyjechać na publiczną drogę
przed kimś, aby nie mógł dalej iść (jechać), za
grodzić, zastąpić konno komuś drogę, alicui in via
publica equis occurrere, obviare’: bez określeń
w języku polskim: Johannes proposuit, quod in yia
equitando irruens contra ipsum, *zaiahawszi, mettercius... Potrek..., intulit sibi vulnus ad faciem
1401 HubeSąd 266; Ego hoc querulor super Wlotkonem, quia mihi percussisti kmetonem vlg. zayechaw mettercius 1422 Czrs 263; Quod... Petrus...
debet se expurgare erga prouidum Pyecz..., quia
ipse perequitauit al. zayachał sibi yiam liberam...
et intulit sibi sex yulnera cruenta 1450 Kozier I nr
44; Quia idem familiaris suus impossessionatus
cum coadiutoribus suis exequitando al. zayachaw
de domo domini prepositi yiolenter in yiam liberam
regalem, fugauit... Mathiam 1453 StPPP II nr
3542; Quia tu existens in vadio ducentarum marcarum ipsum... invasisti al. zagyachalesch sibi in
yia libera cum sex tibi similibus 1472 AGZ XVII
71; Quia... invadens al. zayechawschy sibi in
stratam... recepisti sibi yiolenter de thalaga duos
boves 1478 ib. 164; Quia tu... cum tuis coadiu
toribus... obviasti al. zayechalesz yiam benivolam
regiam... Martino 1498 AGZ XV 350, sini. ib.
352; Quia tu... superinequitando al. zayechawszy
in yiam liberam regalem... repercussisti et spoliasti... Iohannem ib. 361; Qui Paulus superequitans
al. zayechawszy cum sedecim nobilibus suis co
adiutoribus omnibus impossessionatis prefato Stanislao yiam beniyolem... recepit sibi yiolenter octo
yegiculos repletos 1499 ib. 378; Iohannes... cittayit... nobilem łączko... pro eo, quia ipse cum
decem sibi similibus... obequitavit Csr. Jaczko)
al. zayechal sibi (sc. Johanni) yiam regalem...
et intulit sibi unum yulnus cruentum 1500 ib. 394;
~ z określeniami w języku polskim: Quod Andrzey zagado drogo i dal Michałowi dwie ranę
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1392 TPaw IV nr 72; Isze Sulislaw ranił Michałka...
zayachaw mu drogo samoszost tak dobrich iako
sam a z sekirmi kmetonici 1400 HubeSąd 275;
Hysze Potrek... *zayahawszi drogo Janowi... dal
mu iest rani 1401 ib. 266; Jaco... Paszek w sze- 5
czydzesszanth podlesszich... zayal gwałtem *Wiot
ko ^wy drogo y yol gy w yanczsthwo 1413 Pozn
nr 695; Czo *Pyorth Jasca ranił, to gy ranił sza
iego poczanthkem, ysz mu naprzoth Jaszek... dal
czthirzi rani (leg. rany i) szayachal mu drogo 1415 10
RtGn nr 224, sim. 1420 Kościan nr 797; Czo Pyotr
Pawłowi vczinil, tho za gego poczanthkem, kyedi
jemv droga zagyal hy curvi syni dayal 1438 ZapWarsz nr 865, sim. ib.\ ~ Jaco Nikel... nye
zayachal na dobrowolną drogą... y nye ranyl Pyotra 15
1424 Kościan nr 1065; Isze Jan... nye zayechal
na droga a nye pobrał Wyerzcze tunicam 1427
RtKon nr 476; ~ ~ Homines ąuasi feri, dzyczy,
et crudeles, deformes, zayaly illos Xpianos, ita
quod non fuit licitum fugere ca 1500 GIKazB I 46. 20
2. 'dokonać urzędowo objazdu jakiegoś terenu,
posiadłości celem ustalenia granic, aliąuod spatium terrae equo circumire limitum publice constituendorum causa’: Et ille, vbi equitauit vlg.
zaial, ibi cumulos fodebit et faciet 1408 Piek VI 25
363; Jasschek... et... Clemens... debent habere
limitacionem granicierum... ita, quod... Clemens
debet statuere sex canonicos, et isti debent jurare,
poco starczi szayachali 1420 TPaw VII nr 1832;
Quia quacunque... Paulus... equitavit vlg. zage- 30
chal..., illic erit... Pauli ad partem suam 1434
KsMaz III nr 319.
3. 'odjechać, wyjechać, abire, d is c e d e r e Mozely ktho czygye gymyenye wszyacz w dludze,
gdy *dzyedzycz zagyedze (de eo, qui trahit ad 35
alienas provincias mercandum) OrtMac 58.
Zajegoc 'natychmiast, ilico, stadni (?): Miły
szynv, kaszą thobye, pogym zagyegocz szoną
szobye Aleksy w. 41. ~ Istnieje też lekcja W.
Nehringa pogymze gyekącz, leg. pojm-że jekąć. 40
Zajem 1. ?odwdzięczenie się, odpłacenie, od
płata, odwzajemnienie się, remunerado, compensado, satisfacdo: Zayem viccm ca 1418 JA XIV
512; Deus tantas gracias in ipsam (sc. virginem
Mariam) fudit, quod... dicitur pincerna graciarum 45
et illas quas habuit propter hominem et ideo non
immerito recompensacionem, szayem, facit XV in.
GIKazB II 112; Zagem vicissitudo 1434 PF V 32,
sim. 1437 Wist nr 228 s. 89; Vicem zagem, odpłata
(reddes eis vicem, domine, iuxta opera manuum 50
suarum Thren 3, 64) ca 1470 MamLub 219.
2.
' wzięcie, sądowne zajęcie czegoś, zajęcie
(bydła) w szkodzie, pigneratio, actus pecus alienum in agro suo deprehensum pignoris loco rednendT: Venczeslaus... cum Philippo... habent... 55
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terminum... super uno equo interfecto et super
pigneratione duplici in orto vlg. o zagem equorum
1414 AKH III 219; Jaco czom zayal, tom zayanl
na szwey dzedzine, po wosznego zapowedzy pirwy zayem 1422 RtKon nr 387; De dampnis et
pulsione. Zaymy (ib. 105: de dampno et depulsione al. zayaczyu)... Decernimus, quod ad proximiorem castellaniam seu curiam castellanie,...
eadem iumenta passus dampnum depellendi habeat
facultatem 1458 AKPr II 133.
3. 'czasowe użytkowanie czegoś (z obowiąz
kiem oddania), użyczenie, pożyczenie, mutuatio,
mutuum ab aliąuo acceptuin : a. zajem wziąć,
zająć w zajem: Mutuare zagyancz w zagyem
(war. lub.: zayacz, qui petit a te, da ei, et
yolenti mutuari a te ne avertaris Mat 5, 42)
1471 MamKal 261; Zayem wezmye (mutuabitur,
FI: zayme, GIWroc 57 r: szameny sze) grzesznyk
a nye zaplaczy Puł 36, 22; ~ b. dać w zajem,
w zajem pożyczać, pożyczyć: Gdi... myesczanyn svkna alybo gynsze rzeczy kvpne... zyemyenynowy na bork da albo w szagem pozyczy
(si... pannos... ad praestantiam dederit aut mutuo
concesserit, Dział 21: gdyby... dal svkno na
borg... abo poszyczyl) mymo lysth zastawny Sul
33; Vschysczy yą (sc. Maryją) barzo mylovaly
a czokolvye vy<e>dzyely kv yey potrzebye, to
yey davaly abo v zayem pożyczały (dabant atque
mutuo sibi concedebant) Rozm 102; Kto myedzy
vamy ma przyaczyela a by schedl k nyemv
v polnoczy y rzeki: Przyaczyelyy, day my v za
yem troye chlcba (commoda mihi tres panes Luc
11,5), bocz przyaczyel moy przyschedl kv mnye
z drogy a ny mam, czo bych przeden postavyl
ib. 274.
4. 'zapłata, merces, pretium (?): Yakom ja
nye rzeki dacz dwudzestu grziwen Symanowy na
Swyotky omynoli, gyesz bich myal dacz bil yego
*szayam za dzedzicztwo 1428 Pyzdr nr 900.
Zajemnie 'obustronnie, nawzajem, wzajem
nie, mutuo, vicissim, alter alteruin : Zayemne
vicissitudinaliter ca 1428 PF I 491; Vnusquisque, sicut accepit graciam, in altervtrum, gl. id
est mutuo quilibet ad vtilitatem alterius zagemnye
geden drugyemv (R XXV 165: yeden yako
drugy), illam administrantes sicut boni dispensatores multiformis gracie dei (I Pet 4, 10) XV
med. SKJ I 88.
Zajemno 'obustronnie, nawzajem, wzajemnie,
mutuo, vicissim, alter alterum’: Estote... hospitales invicem, gl. mutuo zayemno-cz (SKJ I 87:
spolv geden drvgego), sine murmuracione (I Pet
4, 9) 1438 R XXII 355.
Zajemny 'świadczony sobie, okazywany w obie
strony, obustronny, wzajemny, mutuus, recipro-
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cus': Mutua, id est alternata *zagemney ca 1428
P F I 493; In hodierno vero iam ewangelio ostendit
nobis (sc. Iesus Christus),... quod eciam et procuratores sui simul cum subditis debeant sibi...
esse benigni, et per mutuam, zaiemną, dileccionem nos omnes ad seruiendum sibi alliciat przyvyodl XV med. R XXIV 368; Vigilate in oracionibus, antę autem omnia mutuam, gl. id est ab
vno alteri reddendam zagemną (R XXV 165:
*wzayemnyv, *wnatrzne, pospolna medzy so
bą, MamLub 305: wsagyemna, othmyąną, pro
othmyąnną?, mamotrekt mikułowski: odmiennu,
GIDom 60: obapolna, GIJag 99: yeden ku drugemu), in vobismet caritatem continuam habentes
(I Pet 4, 8) XV med. SKJ I 87, sim. 1438 R
XXII 355; Gdyż yest myły Iesus vmyl nogy
ych..., począł ym movycz vkazvyacz, yze to
vczynyl na przykład, czvsz zayemne pomoczy y
zayemnego smylovanya yeden nad drugyem, odpysczayącz yemy grzechy y modlącz szye zan
Rozm 538. ~ Cf. Korzeń.
Zajeść 1. 'zacząć coś jeść, nadgryźć, ugryźć,
edere incipere, admordere': Myasszą, czo *czyky
zwyerz zagye (quae a bestiis fuerit praegustata
Ex 22, 31), thego nye gyedcz, ale porzvcz pszom
XV p. post. Kałużn 286.
2. zajeść do śmierci 'zadać śmierć przez po
gryzienie, zagryźć, exedere, morsu necare’: Nye
ysczwala volu aany go czy charthovye zayedly
do szmyerczi 1473 ZapRpZakr 6, 320.
Zajeździć 'jadąc wokół posiadłości wytyczyć
granicę, limites constituere bona alicuius equis
circumeundo': Tunc dominus Barthosius dixit:
Ministerialis! Istos cumulos ego iure aquisivi,
ubi equitarem, ibi iuste equitarem... Computa
michi nobiles al. panicze et cumulos, quia ipse
(sc. Nicolaus) nunquam nocuit circa primum...
usque ad quartum cumulos nisi primo usque ad
ultimum quintum (sc. cumulum) et reequitas al.
michi ipsos cumulos zayeszdzisz gwałtem 1426
Pozn nr 1219.
Zajęcie f o r m y : g. sg. zajęcia 1402 KsMaz
I nr 259, 1407 Kai nr 218; ~ ac. sg. zajęcie
1382 StPPP VIII nr 1780, 1400 ib. nr 9949,
1415 AKH III 249, etc/, ~ i. sg. zajęcim 1395
TPaw III nr 3785, 1407 Kai nr 196; ~ /. sg.
zajęciu 1458 AKPr II 105.
Z n a c z e n i a : 1. (o dobrach ruchomych, de
bonis mobilibus) 'zabranie cudzej własności, upro
wadzenie, abactus, raptus’: Iohannes... cum Iacobo... habuit terminum... pro violenta receptione
vlg. zaiancze peccorum suorum de prato falcastrato
et eadem peccora pepulit usque in yillam suam,
que noluit dare fideiussoriam caucionem 1430 ArchCastrCrac IV 142, 904; Jakom ya nye przyachal

na gymyenye Mikolayowo... y nye zayanlem swyerzepycz z wangrodi gvalthem..., y nye gnałem
gych, gdzyem chczyal, y lyepak nye zayanlem
gych do obori kmyecza Mycolaya..., przesz kthore
zayanczye y gonyenye nye vthlvklem dwoyga
zrzyebyanth 1479 ZapWarsz nr 1220.
2. (o dobrach nieruchomych, de bonis immobilibus) 'wejście, zwykle nielegalne, w posiadanie,
zagarnięcie, przywłaszczenie sobie, occupatio, possessio vi facto': Dziuisius... cum Nicolao... ter
minum secundum habent pro fideiussoria et pro
usurpacione niue, scire (pro sive) za[ha]gecze, et
pro agris aliis receptis 1382 StPPP VIII nr 1780;
Jurko... cum Wroczslao... terminum de uisione
pro LX pritka (leg. przytka) et pro *zayacza nawze
et blone 1389 ib. nr 5047; Imram... cum Witho...
terminum habent ad colloqium proximum... pro
hereditatis intromissione seu zayancze 1400 ib. nr
9949; Jaschco... cum Petrassio terminum secundum
habent... pro constructione sepis in ipsius agro ylg.
zayanczye 1388— 1430 ArchTerCrac Illb 191, 22.
3. 'zabranie, wzięcie (bydła) w szkodzie na
zabezpieczenie odszkodowania, actus pecus alienum in agro suo deprehensum pignoris loco
retinendi : Sicut ipsius zayoczim ne struł tres
scrophas 1395 TPaw III nr 3785, sim. ib/, Isz
*Mczignewowin szayan<cim> oweczje] ne ma
pani Broszka schcodi dwu grifven 1397 Pozn nr
345; Ysze do Maczka szagotho swerzepe cobili
przed mosopusti Jaskoui y tim szagocim pomotali
trzi[rzi] cobili 1407 Kai nr 196; Veniens Swach
ministerialis recognouit, quod Swanthomir... productis testibus suis, qui iurauerunt, acquisiuit super
Nicolaum scoltetum de Ostrów arestacionem ylg.
zayancze equorum quatuor in yirgulto suo 1415
AKH III 249; O cthorem zayancye gansi szalował
na Pyotra, ti gemy gego prząslem szcodo vczinili
1428 ZapWarsz nr 2849, sim. ib.; De dampno et
depulsione al. zayaczyu 1458 AKPr II 105; Cristinus per procuratorem cum procuratorio affectabat se remitti ad districtum ad jus terrestre...
eciam pro depulsione al. o zayączye pecorum
1478 StPPP II nr 4203; ~ Czso Potras szaganl
cone, kedi gim obesłano, tedi geg dal na ranky
ani geg szabil, ani ot gego szagancza szmerci ma
1407 Kai nr 218.
4. 'to, co zostało zajęte w szkodzie, id quod
aliquis in agro suo deprehendit': Iaco moy szinowi<e> Woyczechow<ym> paropcom ne otyoli
zayocza szilo 1402 KsMaz I nr 259.
(Zajęcki) Zajęcski 'jak zając, lękliwie, tchó
rzliwie, leporis morę': Yz Jacub... ne vczekal
zayoczski s tego pobicza za Odro nepoczeszlywe,
ale yoth poczesliwe, yako na dobrego przislusza
1414 Kościan nr 516.
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Zajęcski cf. Zajęcki
Zajęczy *związany z zającem, ad leporem pertinens': Yse... wszyaleszm... od gednego czlowyeka trzystha byelycz y stho zageczych szkorek
(leporum) OrtOssol 41, 2, sim. OrtMac 41. ~ Cf.
Chłodek, Głóg, Groch, Kapusta, Krewka,
Łupień, Mak, Nóżka, Róża, Ruta, Rutka,
Rzepka, Stopa, Stopka, Szczaw, Szczawik,
Uszko.
Zajmać, Zaimac f o r m y : part. praes. act.
adv. zaimając 1428 MonlurW 93; ~ inf. zajmać
1420 TPaw VII nr 1495, 1475 RafZran 92; praet. 1. sg. m. -m zajmał 1436 Czrs s. LXXXII;
3. sg. m. zajmał 1395 TPaw IV nr 272, 1436
Czrs s. LXXXII; zaimał 1461 ZapWarsz nr 1016;
~ 3. pl. m. zajmali 1448 ZapWarsz nr 834.
Z n a c z e n i a : 1. 'brać (bydło) w szkodzie na
zabezpieczenie odszkodowania, pecus alienum in
agro suo deprehensum pignoris loco retinere
Coloszki tenetur domino Lisskoni culpam sex
marcarum, quia in ipsius hereditate pecora szaymal
1395 TPaw IV nr 272; Esze kedi gest Micolay
poczanl zaymacz bidlo w gumnye, tedi... onj...
yanli mu bidlo odbyacz gwałtem 1420 TPaw VII
nr 1495; Jacom ya Sczephanowi wthore eony nye
zagmal any gymy robyl... Eze Woytek Sczepanowy eony nye zagmal (wydawca oba razy czyta
błędnie zaginał) wtóre 1436 Czrs s. LXXXII;
Jaco Micolay odbył bydło moyey czeledzi
sz<a)mowtor gwałtem, kędy ye do obory zaymaly
1448 ZapWarsz nr 834; Jakom ya Stephanum,
hominem Johannis, nye zbył na vangrodze, kyedi
konye zagymal de siligine, de dampno ipsius
Johannis do hobori 1461 ib. nr 1016; O kthorego
czlowyeka Ninognyew na[m] *myem szalował,
thegom ya nye na gego *dzedziney sbyl, ale na
swey, kyedi my bidla nye dal zaymacz 1475
RafZran 92; Jako Michał przesh czelacz swa...
odbył gwałtem kobył ssesczdzessanth..., owyecz
y kosh dwessczhe, gdy<m> ge do oborj zaymal
przesh rzaycza swego... se sskody swey 1487
ZapWarsz nr 1569.
2. (o granicy, de limite) 'obejmować (jakiś
teren), includere, comprehendere’: Cuiusąuidem
diuisionis predictarum hereditatum modus est talis.
Item incipiendo a merica dicta Dambrowka,...
transeundo per siluam,... transeundo inter paludines parwam et magnam, dicta Stawcze..., vlterius eundo a Stawczom, tangendo paludinem vlg.
zagimayacz byeli 1428 Monlur V 93.
Zajmować f o r m y : praes. ind. 3. sg. zajmuje
1431 StPPP II nr 2358; ~ part. praes. act. adv.
zajmując 1400 TPaw III nr 4975, Rozm 234; ~
inf. zajmować 1468 MMAe XVI nr 619; ~ praet.
3. sg. m. zajmował 1395 TPaw III nr 3753, 1400

TPaw IV nr 748, 1420 Kościan nr 764, etc.; 3. pl.
m. zajmowali 1398 TPaw III nr 4263. 4285. 4329.
Z n a c z e n i a : 1. *brać (bydło) w szkodzie na
zabezpieczenie odszkodowania, pecus alienum in
agro suo deprehensum pignoris loco retinere
Quod sicut Boguslaus... habuit iurare, quod in
suis arestaret. Terminum super eum stal roki,
quod debet sibi restituere omnia pecora et pecudes,
quascunque zaymoual 1395 TPaw III nr 3753;
Sicut sciunt et testantur, quod quidquid Stanislaus
et Mathias zaymowaly, hoc non in alio, nisi in
suo receperint 1398 ib. nr 4263, sim. ib. nr 4285.
4329; Quodcumque szaymoval, hoc totum ei persolvi Jaroslave 1400 TPaw IV nr 748; Nicolaus...
euasit iure dominum Stagneum..., quod pellebat
al. zaymowal peccora 1421 ArchCastrCrac I 584,
1146, sim. 1428 ArchCastrCrac III 114, 871;
Idem non sepiens ortos suos, nawsya, violenter
dictis kmethonibus zaymuie peccora 1431 StPPP
II nr 2358; Si autem aliqua pecora... in eodem
prato aliqua dampna intulerint, extunc idem dominus Czesthkowsky... poterit... tempore frugum
hyemalium et estivalium eadem pecora abi<ge)re
al. zaymowacz 1468 MMAe XVI nr 619.
2. 'bezprawnie zabierać coś komuś, przywła
szczać sobie, zagarniać, aliąuid contra legem
o c c u p a r e Sicut sepiuit, ubi apud Nicolaum emit
et non al. ne zaymuyocz 1400 TPaw III nr 4975;
Jako thy copcze..., thy szą starego (leg. z starego)
dawna biły stare copcze..., a nygdze gyndze daley
mimo thy... zay[a]mowal (cała zapiska przekre
ślona przez pisarza) 1420 Kościan nr 764.
3. 'obejmować (jakiś teren), zawierać w sobie,
includere, comprehendere': Myenya nyektorzy,
yze Syrya, tho myasto y *ssyemya, leży v stroną
od zydowskey zyemye, nycz yey nye zaymvyącz
(sic legitur Syria, quod nullam includit partem
Iudaeae), alye yest osobna zyemya Rozm 234.
Zajmowanie 'branie (bydła) w szkodzie na za
bezpieczenie odszkodowania, actus pecus alienum
in agro suo deprehensum pignoris loco retinendi :
Discretus Petrus procurator domini episcopi Wilnensis... cum Mathia et Stanislao... pro zaymowanye habent terminum infra duas septimanas et
Petrus predictus debet... demonstrare, ubi fuit zaymowanye 1398 TPaw m nr 4243; Ipsos agros
Luczconis Msczischco et Margaretha sepire debent,
ne kmethones... grauarentur per impulsiones in
curias al. zaymowanym 1404 StPPP II nr 1057.
Zajrzeć, Zaźrzeć f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zaźrzy XV med. SKJ I 70, XV WisłRp nr 2366;
zajrzy 1435 GIKazB II 51, 1449 R XXV 165,
XV med. Zab 524; 3. pl. zajrzą XV p. post.
R XXII 320; - inf. zaźrzeć BZ Tob 11, 5, XV
ex. MacDod 148.
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Z n a c z e n i a : 1. 'ujrzeć, zobaczyć, aspicere,
co n sp icereAnna... syadala na wyrzchu geney gori
podle drogy, otkodze moglabi swego sina z daleka
zazrzecz (respicere) gydocego #Z Tob 11, 5.
2. 'zazdrościć, odczuwać zazdrość, zawiść,
invidere, subinvidere’: Dorothea,... formosa valde
super omnes puellas regionis illius, sibi invidens
serpenns, tedi uocz *sasrzocz temu, antiquus inimicus castitatis [...] Grc gl. 74 b; Caritas non
emulatur ne zayrzy (I Cor 13,4, SKJ I 70, WisłRp
nr 2366: nye zazrzy, WisłRp nr 2366: zawiscy,
zazrzy, MacDod 148: nyerada zavydy, leg. zawidzi, nyczego nye *szasrza) 1435 GIKazB II 51,
sim. 1449 R XXV 165, XV med. Zab 524; S[y]ą
dzyeczy czysthe..., syerczem y cząlem pokorne,
nyezarloczne, *nyeląnive, nye zayrzą, nyelacome
XV p. post. R XXII 320; Bo gdy na them swecze
(sc. łaska) zadney nie zada zapłaty czesznyey gy
duchowney, przetho szemskem rzeczam zasrzecz,
zavydzecz, nye umye XV ex. MacDod 148.
(Zajście) Zaście czy Zaszci e f o r m y : g. sg.
zaszcia 1427 Pyzdr nr 1016; ~ ac. sg. zaszcie
1416 Czrs 151; ~ i. sg. zaszcim 1444 Pyzdr nr
1206; ~ l. sg. zaszci u XV med. R XXII 320.
~ W wykazie form przyjęto umownie postać -szci-.
Z n a c z e n i a : 1. słuńca zaszcie 'pora, w której
słońce znika za horyzontem, hora diei, qua sol
occidit’: Yako gdim ya dobitek Woczechow zayal,
tedi tego dnya iam bil asz do sluncza zaszcza przy
dobitcze 1427 Pyzdr nr 1016; Ysze Mycolay...
sadzał swe gyednacze... y tamo Yana... obsilal
przed *slunczem szaszczim 1444 ib. nr 1206.
2. 'odejście, oddalenie się (od zasad moral
nych), defectio a recta agendi vi a\ Et sicut eis,
sc. angelis, est non modica cura et tristicia de
nostro recessu, zaszczyu, sic gaudium efficitur
ipsis domini [...] XV med. R XXII 320.
3. (o rozjemcach, de arbitris) 'przejście między
dwoma posiadłościami, dla ustalenia ich wspólnej
granicy, actus inter bona duorum possessorum
transeundi limitum constituendorum causa’: Quod
cum Hyndrzich de Ostrów testes conscripsit et
cum eisdem testibus transitum vlg. zaszcze inter
hereditates... fecit et transivit usque ad locum,
tibi crucem fecit ponere et transeundo dixit: Preco,
audi as, per istum locum ad partem dextram est
meum 1416 Czrs 151.
(Zajść, Z ajść się) Zać, Zaić, Zajć f o r m y :
praes. ind. 3. sg. zajdzie Sul 66, BZ Gen 28, 11.
Lev 22, 7, etc.; ~ inf. zaić 1420 Czrs 221; zajć
1391 HubeZb 63, 1394 Leksz I nr 1807, 1406
Kościan nr 327, etc.; zać 1400 HubeZb 11, 1406
RtKon nr 216, 1422 AKPr VIIIa 45; - praet. 1.
sg. m. -m zaszedł 1427 ZapWarsz nr 2754, 1448
ib. nr 806; 3. sg. m. jest zaszedł 1402 Maik 119,

1439 AGZ XI 156; zaszedł 1389 Pozn nr 234,
1395 TPaw IV nr 268, 1403 Kai nr 95, etc. etc.;
f. zaszła 1406 RtKon nr 216, 1415 Pyzdr nr 436,
XV in. GIKazB II 78, etc.; neutr. zaszło 1409
LubZiem 57, 1420 Pozn nr 1051, 1428 Pyzdr nr
1020, etc.; 3. pl. m. zaszły XV WisłRp nr 2366;
/. zaszły 1413 Kościan nr 489; ~ plqperf. 3. sg.
f. była zaszła 1407 RtKon nr 243; neutr. było
zaszło 1424 Pyzdr nr 760, BZ Gen 15, 12. 17; condit. 1. sg. m. -bych zaszedł 1417 KsMaz I nr
2764; 3. sg. neutr. -by zaszło BZ Tob 2, 4; 3.
pl. m. -by zaszli 1394 HubeZb 68; ~ part. praet.
act. zaszedw 1423 TPaw VII nr 3198; zaszedszy
1489 AGZ XVII 255.
Z n a ć ze ni a: 1. 'stanąć (na publicznej drodze)
przed kimś idącym, aby nie mógł dalej iść, zastąpić,
zagrodzić komuś (drogę), obviam ire, obviare,
occurrere’: Yako Janek [ne] ne szasedl *Przedslaowi drogy, kedi gi Przedslaw ranił 1403 Kai nr
95, sim. 1419 Pozn nr 1047; Jako Dzirszek, szaschedw droga dobrowolna gwałtem..., dedisti sibi
vnum wlnus violenter 1423 TPaw VII nr 3198;
Isze Micolay szwim (leg. z swym) sługa ne szassedl
drogy krolewszkey Annę 1424 Kai nr 902, sim.
ib. nr 901.904; Thom uczynyl za jego poczathkem,
gdi my drogą sszamotrzecz zaszethl a na myą
schablą uderzil 1471 RafPocz 25, sim. 1407 RtGn
nr 148; Quia tu cum tuis coadiutoribus... exiendo
al. zasethszy ad viam regalem... ipsum Nicolaum
in eius faciem... gladio percussisti 1489 AGZ XVII
255; Zaydz obuiare ca 1500 Erz 129.
2. coś zaszło kogoś 'coś stanęło komuś na
przeszkodzie, uniemożliwiło działanie, przeszko
dziło, aliąuid alicui obstitit, aliąuem im pedivif:
Ale rzekłyby (leg. rzekłliby, sc. przysiężnik), ysz
go kthora rzecz pylna zaszła albo mu zawadzyla
(quod ipsum legale impedimentum impedisset),...
thedy then przyszyasznyk szbyl thego besz szkody
podług prawa OrtMac 63; Rath bych szam byl
przeth V<aszą> M<iłością>, yethno ysz myą vyelka thruthnoszcz szaszla XV ex. SlArch I p^l. 23;
~ Lites, clopo<ty>, eum (sc. Herodem) eciam
usque ad unum annum occupaverunt zaschły XV
WisłRp nr 2366.
3. *przyjść, dojść, adire, advenire'\ Jako [ya]
then pachołek... yvsz nye bil mym chleboyeczczą,
wtenczasz yvszem mu bil dal odpusczenye, przedtim nysz poszelstwo zaslo 1428 Pyzdr nr 1020;
~ 'przyjść nieoczekiwanie, nagle, inopinato venire’: Nescimus, quando mors veniat nas zaydzye
ca 1500 GIKazB I 62; ~ (o liście pozewnym,
pozwie, de vocatione in ius scripta) 'dotrzeć do
kogoś, zostać doręczonym, aliąuem praesentem
deprehendere, alicui reddC: Jaco Sczepan wytrzimal dzal Wylkow[o]ye (leg. w Wilkowie) mimo
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trzi lata s pokogem..., nisz zazew zaszedł 1412
Pozn nr 680; Jacom nye mai tam nycz w Strzesminye szo<s)tra (leg. z siostrą) moya... w ty
czasy, iaco poszew zaszedł 1428 ib. nr 1509;
Domine iudex, dominum meum citacio non prevenit al. nye zaschedl hic in terra et dominus
meus non est in terra Russie 1457 AGZ XV 24;
~ Jako Jarognewssczy... wytrzimaly spokoyne
tho thono jęzora Moscziska, o yoz Halska na ne
żałowała, trszy latha dobrowolne, nisz gich po
zę wny listh zasedl 1416 Kościan nr 609, sim.
1428 Pozn nr 1281. 1282; Jako czso yest pany
Elsbetha poswala Nicolaum..., ten go pozew ne
*zaseld, yz wiyal de terra precz 1416 Kościan
nr 614; Isze Potr... ne pobrał Vawrzinczevi gymena yaco gedennacze grziven, przeto szadzeni
roky, ale kmecza tam pravo zaslo o zabicze
czloveka, a za to mu to s prawem pobrał 1420
Pozn nr 1051; Yzem thego czaszu nye bil w PoIscze, kedi mą pan Pyotr... poszwal, any me ten
yego poszewf w zemy zaszedł 1429 Kościan nr
1400; Yakom pirzwey bili poszli oth pana
He<j)dana do pana M a rc z in a .a n is z go poszew
szasedl 1437 Pyzdr nr 1148; Yako tą groblą,
kthora pany Jacussewa vsula, wydzerszala zyemską dawnoszcz trzy lata, nysz yą poszew sasedl
1438 ib. nr 1169.
4. 'pójść, udać się dokądś, aggredi, proficisci :
Exsurgens autem Maria abiit, zaszła (Luc 1, 39,
EwZam 289: szła, Rozm 52: posła), in montana
XV in. GIKazB II 78.
5. 'odejść skądś, opuścić jakieś miejsce, abire,
migrare’: Zaslo migrauit (migravit Medemena Is
10, 31) ca 1470 MamLub 185; Zassedl migrauit
(migravit Iudas propter afflictionem et multitudinem servitutis Thren 1, 3) ib. 219.
6. (o słońcu, de sole) 'zniknąć za horyzontem,
occumbere, occidere’: Yako gdy biły posli ot
panyey Jandrzeyewe do panye Anni o wyranczenye dobitka, tedi yusz bilo sluncze saslo 1424
Pyzdr nr 760; Gdisz bilo slunce za goro zaslo
(cumąue sol occumberet), vderzy na Abrama
drzemota BZ Gen 15, 12, sim. ib. 15, 17; Gdisz
bil prziszedl na gedno myeszczcze, chczyal otpoczynocz a tu zaydze slunce za goro ib. 28, 11,
sim. ca 1470 MamLub 250; Gdisz zaydze (cum...
occubuerit) slvncze, tedi soczi oczisczon gescz
bodze poswyoczone BZ Lev 2 2 , 1 , sim. ca 1470
MamLub 37; Tedi... Thobias ... nyosl (sc. ciało
martwe) do domv swego taynye, abi gdiszbi slunce
zaszło (dum sol occubuisset), taynye ge pochował
BZ Tob 2, 4; Gdisz slunce zaszło (cum... sol
occubuisset), szedw (sc. Tobijasz) y pochował to
cyalo martwe ib. 2, 7, sim. ib. DI Reg 22, 36, ca
1470 MamLub 61; Hesperiis, gl. noctiuis tempori-

bus, iam Phebus, gl. sol, equos, gl. suos radios
lucidos, adaąuauerat, gl. absconderat, id est occasum
dedit, merserat, occasum preberat spusczylo, zaslo,
horis 1466 R XXE 24.
7. (o gruntach, wodach, de terńs, aąuis) 'roz
ciągnąć się, ciągnąć się, sięgać, extendi, patere’:
Jaco Micolay nye orał Katherziny bliskosczy, ale
tu orał na swey othczysznye, gdze myedzą szaszla
1415 Pyzdr nr 436; In istis lacubus... talem venacionem dominus Iohannes... et... sua posteritas
habebunt..., duntaxat ipsius piscator sed non ipsius
homines retibus vlg. nuncupatis podrzesniczą (leg.
potrześnicą), sabrodnyą a wyenczerzmi, sicut arundo
transiit al. zasla niczyesa (pro nieczyecza) 1424
KodWP V 387; Current al. zassly 1429 ArchTerCrac CCCXLl 378, 2.
8. *wstępować w spór sądowy zamiast pozwa
nego, loco citati coram iudice respondere’: bez
dodatkowych określeń w języku polskim: Quando
dominum venatorem amonui, ut pro hereditate
intercederet, zaszedł, tunc decem marcas grossorum
emisit 1389 TPaw DI nr 1212, sim. 1411 KsMaz
I nr 1629; Quod idem Przibislaus debet statuere
suum socrum Czart, qui ipsum debet preesse Przislaum, zaycz, erga dictam dominam pro medietate
Negolewo 1394 Leksz I nr 1807; Tedi rzeki yest
pan sandcza, esze Giszicze so *duchowno, a o tho
mam zachotczicz, czo mi o to *zaycze. Tedi yest
*gy postavil *kszicza canownica sandczinskego.
Tedy yest *wostipi y szasedl ye 1402 Maik 119;
Johannes... intercessit vlg. zassetl Johannem de
Zelaszna 1417 Czrs 183, sim. 1434 StPPP II nr
2587, 1475 AGZ XVIII 106; Veniens Adam...
intercessit al. zassedl Martinum... pro equo 1444
AGZ XI 244, sim. 1446 ib. 280. 282, 1464 AGZ
XV 436. Nicolaus... cum sufficienti procuracione
obyawyl szye a fratribus suis,... defendit y za
szedł... Mathiam... cum ipsius citacione antę iudicium stans 1491 AGZ XVI 232, sim. 1499 AGZ
XVn 362; ~ kogoś: Czo Woyczecha zasedl czlowek pro equo furtivo vel furato, tego Woyczech
zan ne zaphaczyl (pro zaplaczyl) 1389 Pozn nr
234; Esz Krczon obsilal Przeczne, abi gi zaszli,
ani ( 'a oni’) ne chczeli 1394 HubeZb 68; Isz szo
Katerzina ne zamauala Szdzichne... Janussza...
zaydz 1406 Kościan nr 327, sim. 1407 HubeZb
122; Tunc hanc causam transtulimus ad vos dominos
ad colloquium, si predictus puer in VII annis debet
respondere, qui puer protexit al. szasslo stryga
swego in predicta causa 1409 LubZiem 57; Jacobus
debet intercedere pro eo pro hereditate predicta al.
ma gy zagycz, et cum idem Jacobus dominum
Czirnensem non intercederet al. nye zassedl 1420
Czrs 221; Yacosmi bili dzelczami myedzi Saczala
a myedzy Zdzyechno y przydzelilismi Zdzyechne
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ogrod ten, na ktorem Wawrzynecz osmnascze colow
wetknol s pyoczo *braczu, czso gi Saczala zaszedł
1422 Kai nr 671, sim. 1395 TPaw IV nr 268;
O kthorem granice na Sczepana szalował a Nadmir
gi saschetl, ty on pokaszil samotrzecz szilan 1437
KsMaz DI nr 2919; Vstawyamy, aby kylkokrocz
w sządze o rzeczy slosczywe... kto bądącz poswan, pana swego.... pomyeny, yszby tho vczynil
gego kasznyą, a on przyszethw do sądv, zaydze
gy (quod... ipsum liberaverit, Dział 52: zastapi
gy), rzeknącz gy tho vczynycz swim kazanym,
poszwany volen ma othydz a przecywko zachoczczy żałoba thaka ma bycz obroczona Sul 66; ~
kogoś o coś: Iaco Jacuss slubil Jacussa o ten kon
zaydz, czsos gy pani straczila 1391 HubeZb 63;
Eze Przedwoy za Miczka roczil Chebdze, eze ymal
dzirszecz Wilczków oth god do god, a kto bi gy
o tho gabal, o tho gy by Przedwoy ymal zadz
1400 ib. 77; Yako Virchoslawa slubila Toporka
zacz o zytho a ne sasla 1406 RtKon nr 216, sim.
1422 AKPr VH[a 45; Tho mi szcodzy (sc. Jakub)
pocz grziwen a o tho y (leg. ji fgo’) szostra bila
szasla 1407 RtKon nr 243; Yaco do mne Przeyk<a>
ne siała posła, abych ya szaszedl o kon 1417
KsMaz I nr 2764; Yze pany they wsy, yakosch
stryka swego o nyo zasla, była w dzersenu ode
dwudzestu lath 1427 AKPr VIII a 167; O cthorom
dzedzino Katharzino saszetl, tho dzirszo wiszschey
trzech lath w *pokoyo 1427 ZapWarsz nr 2754,
sim. 1448 ib. nr 806; Jaco ya to wem, Jacub ne
roszoral dwu granyczu, czso Pyotra dzelyly sz
Micolayem y sz Scepanem, o które gy Pyotr
zaschedl 1448 ib. nr 806; ~ o coś: Veniens...
Marcissius... actor przipowyedal se super... Fredricum tamquam super zachodczu o to, yako gest
in libro inscriptum ocz gest zaschedl 1439 AGZ
XI 156.
9. 'nastać, evenire, oboriri (?): Jako pany
Margorzatha yziwala swego dobicza, nisz trszy lata
viszly, ale gey pan starosta wrzeszena ne doszpomogl, asz walki zaszły 1413 Kościan nr 489.
10. zajść się 'wydarzyć się, stad się, mied
miejsce, fieri, obvenire'>: Bąndzyely czlowyek ozalowan o głową... albo oczkolwyek gynnego nyeszprawnego, czo szye zaszło przesz nocz (quod
pemoctatum est), na thego maya... zalowacz OrtMac
125, sim. OrtOssol 91, 3.
Z ajutrek 'wczesna pora dnia, ranek, rano,
manę, tempus m a tu tin u m Nyszadni z was nye
wichocz z domu swego asz do zayutrka (usque
manę) BZ Ex 12, 22.
Z ajutrze 'dzień następny po dniu dzisiejszym,
dzień jutrzejszy, jutro, cras, dies crastinus': Kthore (sc. sądy) pirwego dnya nye mogą bicz wiprawyoni, do zayvtrza (in crastinum) mayą bicz

odlozoni Sul 8; Temv ozalowanemv czlowyekv
ydzalano dzen do zayvtrzą (dies ultra medium
noctis praefixa fuerat) OrtOssol 90, 2, sim. Ort
Mac 123; Mozely woyth besz gayonego sandv
rok odlozycz do zayytrzą (an... dies ultra medium
noctis firmare possit, OrtMac 130: do yutra), gdy
szye stanye beszprawna rzecz przed polnoczą, ysz
kogo zabya..., aby za yvtrza wynowaczcza ky
prawu wol<a>no OrtOssol 94, 2; ~ po zajutrzu
'następnego dnia po dniu jutrzejszym, pojutrze,
perendie’: Modlmi syo bogu dzisz a za iytra,
a po zaivtrzv (hodie et cras et secundum cras)
BZ Tob 8, 4.
Zajutrzejszy 'związany z następnym dniem,
jutrzejszy, crastinus’: Ty a wszitek sbor twoy stoycze na stronye przed panem... zayytrzeyszego dnya
(die crastino) narosdno BZ Num 16, 16; ~ po
zajutrzejszem dniu 'następnego dnia po dniu ju 
trzejszym, pojutrze, perendie’: Rzecze Ionatas ku
Dauidowy:... Dowyemly syo konyecznego ymisla
oczcza mego za iutra abo po zaiytrzeyszem dnyy
(crastino vel perendie, MamKal 68: po zagyątrznyeyschiem dnyą, leg. zajutrzniejszem dniu) BZ
I Reg 20, 12, sim. ca 1470 MamLub 68.
Zajutrzniejszy 'związany z następnym dniem,
jutrzejszy, crastinus’: po zajutrzniejszem dniu 'na
stępnego dnia po dniu jutrzejszym, pojutrze, pe
rendie’: Po zagyątrznyeyschiem (war. lub., BZ:
po zayvtrzeysem) dnyą (leg. dniu) perendiefm]
(si inyestigavero sententiam patris mei crastino
vel perendie I Reg 20, 12) 1471 MamKal 68.
Zakadzić 'spalić (zwierzę ofiarne lub jego
część) na ofiarę bogu, victimam (vel eius partem)
deo immolandam addere, comburere': Wszystek
tuk odeymye (sc. kapłan), yakosz obyczay gest
w obyatach pokoynich, zakadzy (adolebit) na oł
tarzy kv wony chotney panv BZ Ley 4, 31, sim.
ib. 5, 10. 7, 31. 8, 28; Tuk... a dwye lyodzwyczy
s logem swym zakadzy (adipem... adolevit) na
ołtarzu ib. 8, 16; Tuk zakadzy ognyem (adipem
adolevit igni) ib. 8, 20; Bodzeli ślepe albo chro
m e..., nye offyeryycze tego pany any zakadzicze
tym (non offeretis... nec adolebitis ex eis) na
ołtarzy bozem ib. 22, 22; Pirworodzone woły...
nye dasz yiplaczicz..., nisz... tyk zakadzisz (adipes adolebis) na wonyo *przechatno panv BZ
Num 18, 17; ~ Zakadzy adoleuit (posuit et altare
aureum... et adolevit super eo incensum aromatum
Ex 40, 25) ca 1470 MamLub 30.
Zakalić (?) 'zniszczyć, demolire, delere’: Zakalyl (war. lub.: zakazyl, mamotrekt mikułowski:
zkazyl) demoliet (sicut yigilavi super eos, ut
evellerem et demolirer..., sic yigilabo super eos,
ut aedificem..., ait dominus Jer 31, 28) 1471
MamKal 213. ~ Może corruptum pro zakazić.
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Zakał f o r m y : n. sg. zakał ca 1430 GIKazB
II 24, XV med. SKJ I 100, XV med. ZabUPozn
127, etc.; ~ g. sg. zakała FI 18, 8, FI i Puł
18, 14; zakału Gn gl. 155b, XV in. GIKazB II
111, 1448 R XXIV 351, etc.; ~ ac. sg. zakał
1421 GLJag 97, XV p. post. GIPolB 28; - v. sg.
zakale XV med. PFRp V 58; zakał XV med.
SKJ V 272; ~ i. sg. zakałem Rozm 3; ~ ac.
pl. zakały 1466 R XXII 10.
Z n a c z e n i a : 1. 'plama, skaza, zmaza, brwd,
nieczystość, macula, naevus, inquinamentum>:
a. fizyczna: Zrenycza myala (sc. Maryja) czarna,
alye przesvyatla, bo nyyednego zakalv w yey zrzyenyczy nye było (nulla macula fuscata fuit illa, sc.
pupilla) Rozm 21; Ty, bog vschech bogow,... ty,
svyatloscz yyeczna, svyecza y zyyerczyadlo przez
zakały ib. 536.
b. moralna: Elegit nos antę mundi constitutionem, ut essemus sancti et immaculati przes zakalu
(Eph 1, 4) Gn gl. 155b; Zacon gospodnow przez
zakała (lex domini immaculata, Pul: przes zakalu)
FI 18, 8; Acz mne ne bodo panowacz, tegdi przez
zakała bodo (immaculatus ero) FI 18, 14, sim.
Pul; Sanctitas est mundicia ab omni inquinamento,
zakalu, libera XV in. GIKazB II 111; Ti sszama
(sc. Maryją) od wszey zmazi y zakalu *zachawacz
iesz raczil (ab omni labę praeservasti) MW 32a;
Thacz badzye posvyączona w zyvoczye mathky
svey, bo nye bądzye pokalyana żadnym zakalem
grzecha, alye zawzdy czysta dzyevycza zostanye
Rozm 3; Acz yest ve mnye który zakał (aliąua
pollutio) albo który grzech ib. 60; Vlayą (pro
vleyą) na vasz vodą czysta a bądzyeczye oczysczyeny ode wschego zakały yaschego (ab omni
bus inquinamentis yestris Ezech 36, 25) ib. 185;
O, moyy syyąthy *Augustyna,... yze baranek boży
przez zakały s yyelyką chvalą... przyąl na szye
grzechy svyeczke ib. 802.
2. 'pobudka, podnieta, fomes, incitamentum,
stimulus’: Fomitem, zakał, peccati minuit 1421
GIJag 97; In concepcione filii in ea penitus fuit
extractus fomes peccati, zakał grzechu przyrodzo
nego, in eius membris byl zagaszon[o] y wytargnon ca 1430 GIKazB II 24; Zacalv fomite 1448
R XXIV 351; Cui beata Agnes... respondit: Discede a me, fomes peccati zakalye (SKJ V 272:
zakał) grzechy! XV med. PFRp V 58; Hoc
scientes, quia vetus homo, gl. id est fomes peccati
et conswetudo zakał a pochop ky grzechy, noster
simul crucifixus est, vt destruatur corpus peccati
(Rom 6, 6) XV med. SKJ I 100; Hec est... virga,
in qua nec nodus, zakał, originalis nec cortex
yenialis peccati fuit XV med. ZabUPozn 127;
Non solum corpus suis enervat viribus, verum
eciam aduersa fomenta, gl. nutrimenta, delecta

zakały, viciis amministrat, gl. sc. ipsa excessiua
continuacio sompni 1466 R XXII 10; Fomes
proprie pochop albo zakał XV p. post. GIDom
90, sim. ca 1500 Erz 129; Hec ergo causa
somniorum atque sermonum, invidie et odii fo
mitem, myerzyączky pochop, zakał, ministrayit
(Gen 37, 8) XV p. post. GIPolB 28; Sicut enim
superbia est radix omnium malorum mortisque
fomentum zakał ca 1500 GIKazB 161.
Zakamiałość 'upór w złych myślach, w złym
działaniu, zatwardziałość w grzechu, obstinatio,
pertinacia in mało, in peccatis’: Tercium peccatum (sc. contra spiritum sanctum) est obstinacio,
zakamyaloscz (ZasWyd 134: zapyeklene), id est
mała consuetudo XV med. RRp XXIV 360; Ząkąmyaloscz obstinatia ca 1500 Erz 129.
Zakamiały f o r m y : n. sg. m. żakamiały XV
p. post. PF V 7, ca 1500 Erz 129; ~ g. sg.
neutr. zakamiałego Rozm 727; ~ ac. sg. neutr.
zakamiałe 1466 R XXII 19, XV p. post. GIDom
46, ca 1500 GIKazB I 42; ~ v. sg. m. zaka
miały Rozm 544; ~ /. sg. f. (w) zakamiałej
Rozm 537; ~ g. pl. m. żakami ały ch XV med.
R XXIV 362; ~ d. pl. m. zakamiałym Rozm
650; ~ v. pl. m. zakamieli Rozm 629.
Znaczenie:
'uparty w złych myślach,
w złym działaniu, zatwardziały w grzechu, obstinatus, induratus, pertinax in mało’: Hodie multi
sunt ita obstinati, zakamyalych, quod pecatis suis
clauserunt corda sua XV med. R XXIV 362;
Actus, stulte, patrum lege, qui, gl. habes, felle,
gl. amaritudine, cor atrum, gl. obscurum zacamyale 1466 R XXII 19; Alia pars seminis cecidit
supra petram (Luc 8, 6), id est supra cor petrosum,
zakamyale, et durum XV p. post. GIDom 46;
Zakamyali obrutus XV p. post. PF V 7; Obstinatus, id est in mało induratus ząkąmyaly ca 1500
Erz 129; Da mihi, domine, ut induratum cor
meum, tvarde, zakamyale syercze, comoveat tua
divina gratia ca 1500 GIKazB I 42; Gdysch yemv
tako snamye mylosczy vkazal (sc. Jesus Judaszo
wi)..., a yschyakosch y svey zakamyaley slosczy
oszchąl (pro oszthąl, sc. Judasz) Rozm 537; O zakamyaly y tvey slosczy, czemv ykuschenym drogyego czyala... tvoya tvardoscz nye zmyeknye?
ib. 544; O zakamyely y grzesche, czemv nye
padnyeczye na sve oblycze y nye modlyczye szye
yemv? ib. 629; Tez movy, yze tha mocz czyemnosczy dana dyablu a Żydom zakamyalym, yschby przeczyy yemv były ib. 650; O kxyaza zlosczyye,... czemv drapasch sve odzyenye, a nye
drapasch svego sercza zakamyalego ku dostoyney
mysly ib. 727.
Zakamianiały 'uparty w złych myślach, w złym
działaniu, zatwardziały w grzechu, obstinatus,
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pertinax in mało': Vsznay szyebye barzo zacamyanalego sciat se culpabiliter durum XV p. post.
JA XII 144. ~ Może należy poprawić na zakamionały.
Zakamieć 'stać się zatwardziałym, upartym
w złym działaniu, indurari, pertinacem fieri':
Populum sibi comissum vigilans in vias iusticie
dirigebat, sed grex, gl. populus zakamyal, per
abruta viciorum gradiens pastoris vocem audire
renuit XV med. R XXIV 360; A to ssa przeto
movyly (sc. licemiernicy), yze yvz barzo zakamyely v <g>rzeschech Rozm 663. ~ Cf. Zakamiały.
Zakamienie 'upór w złych myślach, w złym
działaniu, zatwardziałość w grzechu, obstinatio,
pertinacia in mało': Zakamyenye obstinacio 1437
Wisł nr 228 s. 88.
Zakamienienie 'upór w złych myślach, w złym
działaniu, zatwardziałość w grzechu, obstinatio,
pertinacia in mało': Baczy tv *zakamyanyenye
nyevyernego Iudascha, yze przepvsczyl sobye nogy vmyvacz, a vschakosch szye nye chczyal
yszmyerzycz Rozm 534.
Zakamionać 'uczynić zatwardziałym, upartym
w złym działaniu, indurare, pertinacem facere':
Secundum Bedam per petram intelligitur cor durum
zapy<e>cle, zakamonane ca 1430 GIKazB II 14.
Zakamionały 'uparty w złych myślach, w złym
działaniu, zatwardziały w grzechu, obstinatus,
pertinax in mało': Est obstinatus, zapeklil se et
obduratus zakamonali 1431 PF V 64. ~ Cf. Zakamianiały.
Zakamionować 'uczynić zatwardziałym, upar
tym w złym działaniu, indurare, pertinacem facere':
A obstinatis zakamonovanych ca 1450 PF IV 571.
Zakamionowanie 'upór w złych myślach, w
złym działaniu, zatwardziałość w grzechu, obsti
natio, pertinacia in mało': Spiritus sanctus contra
omnia vicia nos erudit, y t... contra obstinacionem
vlg. zakamyonowanye, dat fontem lacrimarum
XV ex. RRp XXIV 374.
Zakarbować 'naznaczyć karbami, nacięcia
mi, notis incisis signare': Esze Johannes prius
szakarbowal ten dob ani go na Staskove locze
porobił 1399 TPaw IV nr 540.
Zakasać 'opasać, ścisnąć pasem, sznurem
itp., accingere, cingulo circumdare': Zakasch
szyą accingas te ca 1500 Erz 129.
Zakazać f o r m y : inf. zakazać Dział 65, 1484
Reg 710, XV ex. PF W 19, etc.\ ~ praet. 1. sg.
m. -m zakazał 1445 StPPP II nr 3240; 3. sg. m.
zakazał De morte w. 128, ca 1500 GIKazB I 65,
Rozm 383. 522; 1. pl. m. zakazaliśmy Rozm 371;
~ condit. 1. pl. m. -bychmy zakazali Rozm 586;
~ part. praet. pass. g. sg. neutr. zakazanego
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XV ex. MPKJ II 317; ~ praes. pass. 1. pl. m.
zakazanismy MW 11 Ob.
Z n a c z e n i a : 1. 'nie pozwolić, zabronić, prohibere, vetare': Jzem nye rosbyl scrinye ve mlynye... any zakaszal kmeczom, bi nye bili poslusny
Marcina 1445 StPPP II nr 3240; <G)dysz wszythka
prawa zakazyyą gwałty, slvschno krolewskyey
wyelmosnosczy zakazacz (prohibere, Sul 71: zapowyedzecz), aby gyadącz z woyny do domow
swych... sobye nye mayą nyczs gwałtem bracz
Dział 65, sim. Rozm 814; Yethno mv drzewo
zakasał (sc. bog Adamowi), by go ophszeyky nye
rvszal De morte w. 128; Any tez mayą (sc. bracia)
syoyey czeladzi dozvalaczi, by czo myely... vylam
davaczi, alye mayą czeladzi yyączey zakazaczy
(prohibere) 1484 Reg 710; Ona (sc. Ewa)... dobra
rayske ytraczyla..., a tho przesz vkvszenye zaką
szanego yaplka XV ex. MPKJ II 317; Zakazacz
prohibere XV ex. PF V 19, sim. ca 1500 Erz 129;
Zakazacz interdicere XV ex. PF V 21, sim. ca
1500 Erz 129; Indicare zakazacz albo zapoyyedzyecz ca 1500 Erz 129; Clamor puerorum at iumentorum, ąuibus subtrahebantur, gl. rex zakazał davacz, cibaria, venit ad dominum omnipotentem ca
1500 GIKazB I 65; Mystrzy, yydzyelysmy yednego
y ymyą tvoye yypądzayącz zle duchy y zakazałyśmy
yemv (prohibuimus eum Marc 9, 37) Rozm 371;
Czczyenye o tern, yze myły Iesus zakazał, yschbychmy nye myely dzyeczyeczya namnyeyschego
rozgnyeyacz ib. 383, sim. ib. 522; Przetocz my
szye yydzy podobno,... yzbychmy ludy zapoyyedzyely a velmy tvardo zakazały pod zakon nem
posluschenstyem, aby za nym nye chodzyly ib.
586; ~ zakazany być 'otrzymać zakaz, prohibeń, vetan : Tako trzi bogi albo trzi pany mowicz
krzesczianskim zakonem zakazaniszmi (dicere catholica religione prohibemur Ath 19, FI i Puł: wara
zakazvge) MW 110b„
2.
(o kmieciu, de cmethone) zakazany 'taki
który ma zakaz opuszczania pana, qui dominum
suum deserere iure non potest': Princeps dominus
Michael... lucratus est a... Maruscha... homines,
qui fuerunt suscepti al. zakaza(ni) sub eundem
ducem,... et cum hoc alios, qui yoluerint sub
eundem transire 1440 AGZ XIV 4.
Cf. Zakazić
Zakazanie 'rozkaz zabraniający czegoś, za
kaz, prohibitio, interdictum': Zakązanye interdictum ca 1500 Erz 129.
Zakazić f o r m y : praet. 1. sg. m. -m zakaził
1494 ZapWarsz nr 1230; 3. sg. m. zakaził BZ IV
Reg 15, 4 ;/. zakaziła 1448 R XXIV 354; - part.
praet. pass. g. sg. neutr. zakażonego XV ex.
GIKóm II 212; i. sg. zakażonym 1434 PF V 32;
ac. pl. neutr. zakażone XV med. R XXIV 368.
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Z n a c z e n i a : 1. 'zniszczyć, uszkodzić, zepsuć,
delere, l a e d e r e Ale wszakosz módl gornich nye
zakaził (sc. Ażaryjasz, non est demolitus) #Z IV
Reg 15, 4; Jakom ya nye zakopał anym za znaky
zakazyl 1494 ZapWarsz nr 1230; Nec, si quid
fracti, g/. corrupti, *ciceris, zakąszonego szbosza,
probat et nucis emptor, equis accipiunt animis
donantque corona XV ex. GIKórn II 212.
2. 'zarazić, zatruć, inficere, veneno imbuere’:
Zakaszyla infecerat 1448 R XXIV 354; ~ przenośnie: Peccatum hominem excecat, quod oculos
ad celum non possit leuare... Primo, quod habet
oculos infectos, zakażone, humore carnalis concupiscencie XV raed. R XXIV 368.
3. zapewne corruptum pro zakazać: Zacasonim
vetito 1434 PF V 32.
Cf. Zakalic
Zakazować, Zakazować się f o r m y : praes.
ind. 3. sg. zakazuje FI i Puł Ath 19, 1471
MamKal 4, XV p. post. R I s. XLIII; 1. pl.
zakazujemy Dział 54; zakazujem Dział 32. 49;
3. pł. zakazują Dział 65; ~ praet. 3. sg. m .
zakazowa! Rozm 647.
Z n a c z e n i a : 1. 'nie pozwalać, zabraniać,
prohibere, vetare'\ Take trzy boghy y pany molwycz pospolita wara zakazvge (dicere catholica
religione prohibemur, MVL 11 Ob: zakonem zakazaniszmi) FI Ath 19, sim. Puł\ Przeto odtychmyast
zakazugem (prohibemus, Sul 42: zapowyedamy,
Dział 54: zakazvgemy), aby sluszebnyczy tako
wzączy kv ogladanyy zabytego nye czinili szadnych lupo w Dział 32, sim. ib. 49; <G>dysz
wszythka prawa zakazvyą gwałty (cum... violentia
sit ab omnibus iuribus prohibita, Sul 1 1: gvalth
gest oth... praw zapowyedan), slvschno krolewskyey wyelmosnosczy zakazacz, aby gyadącz
z woyny do domow swych... sobye nye mayą
nyczs gwałtem bracz ib. 65; Zakazągye {war.
lub.: przykazugye) indicit (indicit, sc. Sophonias,
quoque ululatum habitatoribus Pilae Prol VIII)
1471 MamKal 4; Przeztoszmy y {leg. ji 'go’)
ymaczyly, yze zakazoval davacz dan czeszarzoyy
Rozm 647.
2. zakazować się ' starać się przypodobać,
polecać się, se commendare, gratiam alicuius
aucuparC: O przyaczyelu thako trzymay, ysz
wyąnthszy tho giest przyaczyel, który szwe dawa, nyszly który szam szye zakazugye (tene,
quod maior est amicus, qui sua tribuit, quam
qui se ipsum offert) XV p. post. R I s. XLIII.
Zakazń 1. 'rozkaz zabraniający czegoś, zakaz,
prohibitio, interdictum': Iakosmi wiszeli {pro widzeli), asze Maczeg swoszil szitho mymo *paynsko zakaszyn do swe stodoli 1400 RtKon nr 103;
Yze kedi Przibislaw... ypomonol rokome *Bro-

nislaowy w załogo, tedy yescze ne wedzal zakasny crolewske 1415 Kościan nr 531.
2. *miejsce objęte jakimś zakazem, locus, quo
aliąuid interdicitur : Jacom zayąl w lankach
a w zakasny dobytek z Drzeczcowa przet swanthim Michałem 1424 Kościan nr 1223; Jaco Ma
czek. .. zayal *osznoronacze skota... kmeczem sz
Rogaczewa naprawey zakaszny 1427 ib. nr 1136.
Zakażenie ' ukąszenie, może ból, morsus, fortasse dolor : Zakazenye morsus XV med. R XXIV
373. ~ Może należy czytać zakąszenie.
Zakąsanie eugryzienie, ukąszenie, morsus,
ictus dentis’: In ore eius {sc. bestiae) et dentibus
ordines tres, in dentibus invidie morsus przes
zambi zasrosczi zakassane albo yitargnyenye
1461-7 Serm 150v.
Zakąszenie cf. Zakażenie
Zakchnąć 'pozbawić swobody oddechu, tu
przenośnie o nasieniu: nie pozwolić wyrosnąć,
zagłuszyć, sujfocare, hoc loco translate de semine’: Et simul exorte spine suffocaverunt, zaduszily, illud (Luc 8, 7). Suffocatum zagchnolo,
zaduszilo szo XV p. pr. GIJag 92. ~ Może należy
rektyfikować na zatchnolo.
Zakląć f o r m y : praet. 2. sg. m. zaklął jeś
Puł Hab 21; 3. sg. m. zaklął jest BZ Gen 50,
5; zaklął BZ II Par 34, 32, OrtOssol 36, 1, ca
1470 MamLub 19. 55; ~ pląperf. 3. sg. m. był
zaklął BZ Ex 13, 19; ~ part. praet. act. zakląwszy Rozm 423; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
zakląt 1471 MamKal 5 5 ;/. zaklęta BZ Jos 7, 13;
g. sg. f. zaklętej BZ Jos 7, 11; neutr. zaklętego
BZ Jos 7, 1; i. sg. f. zaklętą BZ Jos 7, 12; cf.
też Zaklęty; ~ inf. pass. sg. f. być zaklęta czy
zaklętą Dział 4; ~ praes. pass. 2. sg. m. -(e)ś
zakląt BZ Gen 50, 6; 3. sg. m. jest zakląt 1407
HubeZb 89.
Z n a c z e n i a : 1. 'rzucić przekleństwo, złorze
czyć, słowami ściągnąć (w magiczny sposób) zło,
nieszczęście, fascinare, incantare, maledicere':
Imprecatus est przeciął aut zaciął {war. kal.:
przeklanth aut zaklanth, BZ: poklol gest; in tempore illo imprecatus est Iosue dicens Jos 6, 25)
ca 1470 MamLub 55; Zaklyol yes <s>ceptra gich
(maledixisti sceptris eius Hab 3, 14) Puł Hab 21;
Azaly y vy chczeczye bycz yego {sc. Jesusa)
zvolenyczy? Tedy ony zaklavschy y {leg. ji 'go’,
maledixerunt ergo ei Jo 9, 28) y rzekły yemv:
Ty bądź yego zvolyenyk Rozm 423; O tern, yako
myły Iesus y ponyedzyalek po Kvyathney Nyedzyely yroczyl szye do Ierusalem a tez yako
zaknąl {pro zakląnl?) fykove drzevo, yz vschlo
ib. 451.
2. 'obłożyć klątwą, ekskomunikować, excommunicare, exsecrare’: Eze szyn Pauli ne *szoday
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prawa any in jus spirituale, a to on gest *zagloth
1407 HubeZb 89; Pothem gy *kakląl (excommunicavit, OrtMac 38: klal) proboscz sz thvmv
albo sz kosczyola OrtOssol 36, 1; Aczby kapła
na. .. zabyto.. tedy ta parrochia ma bycz zaklyątą
5
(ecclesiae... iure sunt interdictae, Sul 4: cirekvi...
oth prawa szą zapowyedzany), gdzesz slvszba bosza
nye ma bycz tako dlvgo, alysz wynowaczecz
bądze wydań byskvpowy Dział 4; ~ niecso
zaklętego, zaklęta rzecz 'przedmiot objęty zakazem 10
bożym, rzecz nietykalna pod karą, res sacrosanct a e Ale synowye israhelsci *przestopili przikazanye oszobywszy sobye zaklocze, bo Achor...
wzol gest nyeczso zaklotego (aliquid de anathemate) BZ Jos 7, 1; Sgrzeszyl gest lvd israhelsky 15
a przestopili so smowo mo, wzoli so zaklotey
rzeczy (tulerunt de anathemate) ib. 7, 11; Y nye
bodze mocz ostacz Israhel przed swimi nyeprziyaczelm i,... bo syo gest pokalal *zaklotą rzeczo (pollutus est anathemate) ib. 7, 12; Poswyocz- 20
cze syebye..., bo to movi pan bog israhelski:
Zaklota rzecz (anathema) posrod czyebye gest,
Israhel! ib. 7, 13.
3.
'zobowiązać do czegoś przysięgą, aliąuem
adiurare, iureiurando obstringere': Mowczye..., 25
yszecz my gest oczyecz umarł a zaklyol myo gest
(pater meus adiuraverit me) a rzko: Tocz vmyeram, w grobye mem... pogrzebyesz myo BZ Gen
50, 5; Pogrzeb otcza twego, iakoszesz zaklyot
(sicut adiurats es) ib. 50, 6; Wszool gest Moyszesz 30
koszczy Iozefowi s soboo, przeto ysze bil zaklyool
(,sc. Jozef) syni izrahelskye (eo quod adiurasset
filios Israel) BZ Ex 13, 19; K temv zaklyol (sc.
kroi) wszitki (adiuravit... super hoc omnes), któ
rzy biły nalezeny w Ierusalemye BZ II Par 34, 35
32; Zaciął abiurasset (cumque adiurasset eos atque
dixisset: Deus yisitabit vos, apportate ossa mea
vobiscum Gen 50, 24) ca 1470 MamLub 19.
Cf. Zaklęty
Zaklęcie 'to co jest objęte zakazem bożym, 40
nietykalne pod karą, ea ąuae a deo prohibita
sunt’: Ale synowye israhelsci *przestopili przikazanye oszobywszy sobye zaklocze (usurpaverunt
de anathemate) BZ Jos 7, 1.
Zaklęty 'zły, wart kary, potępiony, maledic- 45
tus, exsecrandus’: Karał ges physne, zakloczy
(maledicti, Pub. przeklyęczy), gysz stopayo s kazayn twoych FI 118, 21; In historiis invenimus
scriptum de Nyno rege, qui edificauerat ciuitatem
et erat maledicta zaklatha XV med. SKJ V 266. 50
Zaklinacz f o r m y : n. sg. zaklinacz ca 1470
MamLub 300; ~ g. sg. zaklinacza 1466 R XXII
10; ~ d. sg. zaklinaczowi Sul 11; ~ n. pl. za
klinacze 1454 RRp XLVII 352, 1471 MamKal
300, XV p. post. R XXIV 375, etc.
55
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Z n a c z e n i a : 1. 'ten kto rzuca klątwę, qui
excommunicaf: Przywyedzonym swyathkom acz
k[y]lyantwą... obrzeczona bandze, gyne może
myenycz... Paknyąli gynich ymyeecz nye może,
ma... rąnkogemstvo o dosyczwczynyenye wstawycz zaclynaczowy (excommunicanti) Sul 11.
2.
'ten kto praktykuje czary, magię, wzywa
nadprzyrodzone moce na pomoc, magus, incantator’: Esto sagax et naturam aspidis imitare, que
cum vocem incantantis, gl. sortilei zaclinacza,
audit..., solet aures suas sagacius obturare 1466
R X X II 10; Ex isto sermone... condempnantur...
percantatores, id est zaclinacze uel lekowniczy,
czszo przimowmy nyemoczy lekugya XV p. post.
R XXIV 375, sim. XV cx. MPKJ V 140; Zacli
nacze precantatores XV ex. ErzGlos 179; ~
Appostoli et exorciste, zaclinacze, de vobis geniti,
demones expellunt virtute nominis mei et exorcismi 1454 RRp XLVII 352; Zaclinacz dyablą
(war. kal.: zaklynacze dyablow) exorciste (tentaverunt autem quidam et de circumeuntibus Iudaeis
exorcistis invocare super eos, qui habebant spiritus
malos, nomen domini Iesu dicentes Act 19, 13)
ca 1470 MamLub 300.
Zaklinać, Zaklinać się f o r m y : praes. ind.
l. sg. zaklinam Gn gl. 120b, Rozm 717; 3. sg.
zaklina Rozm 690; 3. pl. zaklinają XV ex. MPKJ
V 140; ~ part. praes. act. adi. n. pl. m. zakli
nający XV med. R XXIV 346; ~ praet. 3. sg.
m. zaklinał Rozm 717.
Z n a c z e n i a : 1. 'usilnie prosie, błagać, obsecrare, exorare’>: Szaclinam czo adiuro te Gn
gl. 120b; O tern, yako Cayphasch zaklynal mylego Iesucrista pytayącz, yestly on syn boży Rozm
717; Zaklynam czye y zaprzyszyągam przez boga
(adiuro te per deum Mat 26, 63) zyvego, povyedz
nam, yestlyz thy Cristus? ib.
2. 'czarować, wzywać nadprzyrodzone moce na
pomoc, pomagać stosując magię, czary, incantare,
f a s c i n a r e Precantatores zaklynacze vel lekownicze, czo zaklynayą a nyemoczy lekąyą (leg. lekują)
XV ex. MPKJ V 140; ~ Quatuor genera hominum baptisatorum, qui menciuntur se credere in
deum:... precantatores zaklinayączi vel lekownycze
XV med. R XXIV 346.
3. zaklinać się 'wzmacniać swoje słowa wzy
waniem boga na świadka, obtestari, per deum
iurare’: Baczysch, yze Pyotr v pyrvego zaprzenya
movy: Nye vyem, czo movysch. Vtorego (leg.
u wtorego) przyszyegą, v trzeczyego zaklyna
<się> Rozm 690.
Zaklinanie 'wzywanie nadprzyrodzonych mo
cy na pomoc, czary, incantatio, fascinatio': Erant
ex ludeis exorciste, qui per exorcismos, przezaclinanye (leg. prze zaklinanie a. przez zaklinanie),
13
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Salomonis demones eiciebant ca 1430 GIKazB II
17; Stygium carmen, gl. sortilegio, incantacione
zaclinane XV p. pr. R XVI 313; Zaclinanye
incantacio (ecce ego mittam vobis serpentes regulos, quibus non est incantatio Jer "8, 17) ca
1470 MamLub 209.
Zaklnąć cf. Zakląć
Zakład f o r m y : n. sg. zakład 1398 HubeZb
71, 1419 KsNWarsz I nr 21, XV in. JA XXVII
267, etc. eter, ~ g. sg. zakłada BZ Deut 24, 6;
zakładu 1386 HubeZb 59, 1398 StPPP VIII nr
6902, 1399 ib. nr 9436, etc. etc.', ~ ac. sg.
zakład 1387 Leksz I nr 110, 1400 SKJ III 188.
189, 1403 RtKon nr 149, etc. etc.’, ~ i. sg.
zakładem 1406 Pozn nr 597, 1421 Kościan nr
886. 887, 1426 AKPr VIIIa 48, etc. etc.', ~ /.
sg. (w) zakładzie Sul 63, OrtMac 109, OrtOssol
81, 2, etc.', ~ n. pl. zakłady Sul 80, Pul 17, 9;
~ ac. pl. zakłady 1425 RtKon nr 423, Sul 79,
OrtMac 117, etc.', ~ i. pl. zakładmi 1486 StPPP
II nr 4307; zakłady 1493 AGZ XIX 412.
Z n a c z e n i a : 1. 'podstawa, podwalina, fun
dament, fundamentum, b a s i s Zakłady (funda
menta, FI: zaloszena) gor zamoczony są y poru
szony są Pul 17, 9; ~ przenośnie: Fides est
substancia, zaclad, fundamentum twyerdoscz (est
autem fides sperandum substantia rerum Hebr 11,
1) 1471 MamKal 295.
2. 'zabezpieczenie w postaci pieniędzy albo ma
jątku ruchomego lub nieruchomego, pignus, pecuniae solvendae cautw: a. 'pieniądze lub majątek
dany przez dłużnika wierzycielowi dla zabezpiecze
nia pożyczki, pignus, pecunia vel res creditori
impignerata*: Vir, si fuerit iustus et... pignus,
zaclad, cząszą, debitori reddiderit..., hic iustus est
(Ezech 18, 7) XV p. pr. SKJ I 314; Nye przymyesz
myasto zakłada (loco pignoris, ib. 24, 17: zakłady)
spodnyego y zvirzchnyego żarnowa BZ Deut 24,
6; Mogą dobrze stoyacze gymyenye albo gyne
nyestoyacze w zakladze komv zastawycz przed
gayonym sandem... za wymyenyone pyenadze
OrtOssol 81,2, sim. OrtMac 109; Zaclad ar<ha)bonem (patiar, quod vis, si dederis mihi arrhabonem
Gen 38, \1) ca 1470 MamLub 16; Wyeszmyeszly
od nyego (sc. ubogiego) zakład (pignus), gego
odzyenye, nye mały gynego, wroczy mv ge do
szloncza zachoda (Ex 22, 26) XV p. post. Kałużn
286; ~ dać, igrać, pożyczyć na zakład: Slvza
ystawycz, aby zadny zyth... chrzesczyanynowy...
swych penyądzy na lysthy zastawne nye poszyczal..., alye tylko na zaklath (Sul 19: na szaklady)
dostateczny (ad pignus sufficiens) pozyczycz (Dział
65: dacz) może Sul 61, sim. ib. 20; Vstawyamy,
aby... szadny ziemyanyn naszs z nyszadnym
czvdzoszemcem na zakład (ad praestantiam, Sul

46: na pożyczki alybo na brog) nye gygral, ale
tylko za gotowe pyenyądze Dział 37, sim. ib. 36;
~ furdrowany zakład 'zakład wynikły z oskar
żenia, pignus ex iudicum sententia datum’: Andreas omnia bona sua mobilia et immobilia...
domino Nicolao inpingnorauit et dare debet vlg.
pro *furdroweny saclat 1441 Monlur III 87; ~
przenośnie: Perdere tam clarum pignus, gl. vadium znamyenyty zaclath 1466 R XXII 26; Smyegessz syą rzeczy ktorego klamcze a wyessyolesz
z rzeczy gego, yusz masz swoy zakład v nyego
(pignus sibi dedit) XV p. post. R I s. XLV;
Signati estis signo spiritus, qui est pignus, id est
zaclad albo cząscz (pro cząsza?) nostre hereditatis
(Eph 1, 14) XV p. post. R XXV 176.
b. 'pieniądze wpłacane przez strony dla za
pewnienia przestrzegania ugody, pecunia, quae
a partibus in iudicio propter pactum servandum
solvebatur, pacti servandi pignus’: Jaco Andreas
porussil trzsi copi lnu, ne mayo praua, pod
trzemi grziwnami zakładu 1386 HubeZb 59;
Wsegnew... termino optinuit... vadium vlg. zaclat 20 marcarum 1387; Leksz I nr 110; Tegdi
szo Czesszek Sulimowski yyednal o wszitki rzeczi yego... y zakład zalozon 1398 HubeZb 71,
sim. 1443 MMAe XVI nr 1157; Jacosm przi tern
byl, gdze Jacuss ranczyl trzy grziwni Michalkoui... zacladu rancogemstwa za S<t)anislaua
1398 StPPP VIII nr 6902, sim. 1401 HubeZb
81, 1402 Pozn nr 529, 1406 HubeZb 113, 1411
Pyzdr nr 317, 1417 MPKJ II 298, etc. etc.',
Esze ssta grziwen zakłady a dwvsstv grziwen
gisczini, tego nye zaplaczono 1399 StPPP VIII
nr 9436; Esz pany Wlodkowa... Staschca...
pozwala yest o zakład tako dobri, yako XL
grziwen 1400 SKJ III 188, sim. 1403 RtKon nr
149; Andreas... cum Gregorio... terminos habent
pro decem marcis dampni in molendino suo et
pro decem in wlgari zakładu 1406 ArchTerCzchov I 184, 6; Jaco Hynczka ne gonił Niczka
pot zacladem dwustu krziwen 1406 Pozn nr 597,
sim. 1426 AKPr VIIIa 48, 1427 ZapWarsz nr
2743, 1428 ib. nr 2829, etc. etc.', Czo gest
wszan<l> Janus na Potraszu dzeszancz grziu<en>,
to wszanl przeto, ysz mu raczcz<y da)uali s pra
wa szaclat 1407 RtGn nr 178; Dominicum dominus officialis condempnauit ad quatuor marcas,
tres marcas racione vadii pacti vlg. zacladu et
quartam marcam racione expensarum 1411 AKH
V 98; Vadium ylg. zaclath ponimus inter Ninotham... et Nicolaum 1411 KsMaz I nr 1662,
sim. 1419 Czrs 215, 1447 AGZ XIV 242, 1447
TymProc 168, etc.', Ffiscacio zastawa aut zakład
XV in. JA XXVII 267, sim. 1444 APKr II
s. XIV; Zaclad pignus ca 1420 WokTryd nr 298;
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Jacoszm sz0 ya nye obwanszowal Micolayewy
dacz dwnaczcze (leg. dwunaćcie) grziw en... pyenandzy, ale zaclady za Snopcowycza za Andrzeya 1425 RtKon nr 423; Katherina... recognovit, quia nunąuam cum domino Stanislao
wadium al. zacladu aliąuod pro owibus sibi
restituendis...
habebat
1428 ArchTerCrac
CXLVI 152, 206; Pod zacladem założonym (JA
XIV 495: pod zaloszonim zacladem) sup pena
vallata ca 1428 PF I 487, sim. 1437 Wisi nr
228 s. 89, XV p. pr. PF V 35, ca 1500 Erz
129; Dominus dux... liberos fecit nobiles Vischon et Petrum ... a vadio al. oth zacladu 1435
KsMaz III nr 1702; W assil... luit zaclad sexagenam, quia testes, ludstwo, non ita recognoverunt, sicut ipse dixit pro pascuis 1438 AGZ
XI 143; Si hec omnia, videlicet pecunias et intromissionem, non dederint ad tempus supradictum,
extunc se subiciunt in duobus milibus marcis vadii
yallati zakładu zalosonego 1441 ib. 179; Nos
palatinus... imposuimus ipsis Iohanni et fratribus...
perpetuum silencium... sub pignore al. pod zakła
dem mille marcarum 1443 AGZ V 117, sim. 1445
AGZ XIV 191, 1446 ib. 223; Kady Falek dzelil,
tądy Scepan graniczę sypał sz vrządem, yaco ye
yyednano y zaclad zalozono 1445 ZapWarsz nr
757, sim. ib.’, Iacobus piscator... debet... de domo
exire sub viginti sexagenis zakładu 1448 AGZ XIV
260; Ambe partes debent stare in eodem termino
sub amissione cause et vadii prolapsione al. pod
przepadnyenym zakładu 1451 ib. 309; Andreas...,
capitaneus terre Russie,... inter... Hriczkonem...
et Olechnonem... posuit yadium al. zaloszyl zakład
sex centarum marcarum 1455 ib. 457, sim. 1459
AGZ XI 443; <P)ignus, id est yadium zaclad uel
cząsza OrtCel 9, sim. ib. 12; Mozely w wyasane
cassy prawowacz szye y zakłady opowyedacz (vadia
exponere)? OrtOssol 86, 3, sim. ib. 20, 2, OrtMac
117; Quia tu existens cum ipso in vadio ducentarum
marcarum al. w zakladze per nos... vallato al.
założonym et tu non advertens hoc idem yadium
interfecisti sibi familiarem 1475 AGZ XVII 118;
Si aliqua pars non tenuerit zakłady et yyednana,
extunc luet penam al. ypadla octo sexagenas 1484
KsNWarsz I nr 1011; Si non solverint..., extunc
cecident al. zakład ypadna unam sexagenam ib. nr
1018; In primo termino stare debet... et yadium
al. zakład przepaszcz quinque centa florenos 1493
AGZ XVI 415; Vadimonium zakład albo rakoyemstwo ca 1500 Erz 129; ~ zakład obliczny za
pewne 'zakład ustanawiany osobiście i z urzę
du w sprawach o nieruchomość, fortasse vadium
quod constituitur a magistratu ipso in causa de
rebus immobilibus a c t a Petrus... vicecapitaneus
Leopoliensis ex commisione capitanei vallavit
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vad<ium fa)cialem al. zakład obliczny centum
marcarum inter... Valentinum... et... Vanyko 1498
AGZ XV 356.
c.
'ciąża, zastaw przymusowy, pignus necessario
dandum : Vstawyamy, aby woszny... ho wyną,
yasz rzeczona szethmdzeszanth, v o 1y w szakladze
począdzacz ma Sul 63; Ysze zakłady albo cząsba
(pignora) mayą przewyszszycz w wasznosczy swey
rzeczy thy, o które począdzany, yydzalo szą nam
Sul 80; Bo nye gest sgodno... za thako sznamyenythą szkodą lekky zakład (pignus) wszącz Sul 81;
Se inyestiyit (sc. Andreas) in bona ipsius (sc.
Derslai) hereditaria et in kmethones in Volya Copanska al. w cząsky zaclath, obmittens bona mobilia 1452 TymWol 55; Gdy nyektory sziemyanyn
wyną przepadnye sadownye, tedy byorą (sc. sędzię)
zakłady (impignorant, Sul 22: cząndzayą) a przez
wszego zamyeszkanya myedzy sobą dzela Dział 9;
Paknyalibi wsporą zakłady (in dandis pignoribus,
Sul 30: w danyv... cząązzeb) tako skazanego...
nye postąpyl ib. 18.
3. 'pożyczka zwrotna udzielana przez pana
kmieciowi na zagospodarowanie się, pomocne,
pecunia cmethoni a domino commodata, qui sibi
domum atque instrumenta necessaria p a rere f:
Quem (sc. Martinum) habes et seruas... ita bonum
hominem ad utilitatem ipsius Luce, cum censibus,
laboribus,... obuencionibus al. z schosmy et cum
subsidiis zakladmy 1486 StPPP II nr 4307; Alienasti ab ipso Iohanne... fugitivum cum censibus,
laboribus, relevacionibus al. zakłady yaloris triginta marcarum 1493 AGZ XIX 412.
4. 'dobro powierzone, dane na przechowanie,
depozyt, res apud aliquem deposita, depositum :
Zagład (BZ: zaprzalabi pokłady) depositum (anima, quae... negaverit proximo suo depositum,
quod fidei eius creditum fuerat... reddet omnia
Lev 6, 2) ca 1470 MamLub 32.
5. 'nagroda dla zwycięzcy w biegu, praemium': Omnes quidem currunt, sed vnus accipit
brauium zaclad, <c)zacz (I Cor 9, 24) XV med.
S K JI 63, sim. 1449 R XXV 164; Zakład *brevium
XV c;t. MPH IV 664.
Zakładać, Zakładać się f o r m y : praes. ind.
1. sg. zakładam 1467 Trześn 82; 2. sg. zakładasz
1425 Czrs 308, 1462 Trześn 82; ~ imper. 2. sg.
zakładaj BZ Tob 4, 2; ~ part. praes. act. adv.
zakładając Sul 82, Rozm 653; ~ inf. zakładać XV
WisłRp nr 2368; ~ praet. 1. sg. m. -m zakładał
1401 KsMaz I nr 93; 3. sg. m. zakładał 1428 Kai
nr 728, 1448 AGZ XIV 252; 3. pi. m. zakładali
Pul Al, 2; ~ praes. pass. 3. sg. f. zakładana jest
FI 41, 2.
Z n a c z e n i a : 1. 'zaopatrywać w mocne pod
waliny, mocno osadzać, budować, fundare, fun13*
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damento i n s t r u e r e Zacladana iest weselim
wszelika zema góra Syon (fundatur exsultatione
universae terrae, war. universa terra, mons Sion,
Pul: zakładały [yo] wyesszelym wszey zyeme
*gory Syon) FI 47, 2; Magni est meriti apud
deum ecclesias fundare, zacladacz, edificare,
dotare XV WisłRp nr 2368; ~ *umieścić coś
gdzieś jako podwalinę, tu przenośnie, fundamentum ponere: Sinv moy, posluchay... slow mich
vst a ge w syerczv twem iako silni fundament
zakladay (quasi fundamentum construe) BZ Tob
4, 2. '
2. 'budować (coś) od podstaw, fundamenta
alicuius rei p o n e r e Querela alia, quia exaras viam
al. koleya ultra gosczinyecz et eam viam zacladasz
1425 Czrs 308; Bo slvgy ny<e)wolne pan, chcze
gdze (pro gdze chcze), poszadzycz może, dzedzyną
nową przes nye zakladayącz a pothnoszącz (hereditatem per ipsos novam erigendo) Sul 82.
3. 'udzielać pomocy, materialnego wsparcia,
alicui opem f e r r e Yako mye Jarosław nye sacladal dzeszancz[cz]o grzywen any gich vszitka
mam 1428 Kai nr 728.
4. zakładać potwarz 'rzucać na kogoś oszczer
stwa, oczerniać, odmawiać, calumniari, calumnias
in f e r r e Super me potwarz szacladas... Ego nullam
potwarzy *ney szacladam 1467 Trześn 82.
5. zakładać nogam czyimś swe golenie 'stawiać
swoją nogę przed nogą kogoś idącego, tak aby
upadł, podstawiać komuś nogę, aliąuem supplant a r e Voyska pogańska... yąly mylego Iesucrista..., nyektorzy z boku pchayącz, nyektorzy zakladayącz nogam Iesucristovem swe sprostne
golyenye, przetoz muszyl pascz Rozm 653.
6. zakładać się 'bronić się, zasłaniać się (prze
szkodami prawnymi), iure se inhibitum esse cont e n d e r e Dum dominus iudex... Nicolao... homines reclinatos de Dunagow de iure Theuthunico
adiudicavit al. skaszal, et ipse dominus archiepiscopus privilegio regali se protegebat al. zakładał
sye non dando sentenciare al. skaszowacz domino
iudici 1448 AGZ XIV 252.
7. zakładać się z kimś 'umawiać się, że ten kto
ma rację, wygrywa coś od strony przeciwnej,
pignore statuto certare’ (?): Iacusz... <ducit> testes
contra Petrum...: Iacom so ia ne szacladal s Potrkem
o trzi copi ani o yastrzob 1401 KsMaz I nr 93.
Zakładanie 'podstawa, podwaliny, fundament,
tu spód, dno, fundamentum, hoc loco fundum
Do zacladanya ad fundamentum (qui interfecti
sunt gladio et descenderunt ad fundamenta laci
Is 14, 19) ca 1470 MamLub 186..
Zakładny 1. 'związany z podstawą, z podwa
linami, fundamentem, ad fundamentum, basim
p e r tin e n s Trzecya strona (sc. z was) bodze w bro

ni, gesz to slowye zakladna (ad portam, quae
appellatur fundamenti) BZ II Par 23, 5.
2. *zastawny, stanowiący zastaw, pignoris
loco d a t u s Zakladnich pigneratis (super vestimentis pignoratis accubuerunt Am 2, 8) ca 1470
MamLub 247.
3. 'stanowiący pożyczkę zwrotną udzielaną przez
pana kmieciowi na zagospodarowanie się, qui a do
mino cmethoni ad rem familiarem constituendam
commodatur : Zakladnych pyenyandzy 1455 TymProc 252.
4. zakładna przerębel 'pierwsza duża przerębel
do zapuszczenia niewodu, foramen in glacie excisum, per quod rete piscatorium in aquam demittitur : Jsze pany Febronya... ne vrabyla poltorasta przerabli przeze *dcztir, dww zaclathnu
y dwu brany nu (leg. braninnu) gwałtowne,... yedno tu, gdzez
wsdano na wedercow 1435
Pozn nr 1451.
Zakładować 'zasłaniać, zakrywać, zatykać, obtegere, o p p i l a r e Y zakladowana ta studnycza
kamyenyem (os eius grandi lapide claudebatur)
BZ Gen 29, 2.
Zakłodnik 'człowiek zobowiązany do pomocy
przy polowaniu, zwanym kłoda, qui in venatione,
dicta kłoda, ministrare debet ’ (?): Mesco et Boleslaus... capellam sancte Marie apud Lanciciam... cum... villa in Łubnice cum hominibus
zaclodnici... dietę ecclesie iure hereditario... contulimus possidenda (1145) XIII KodMazK nr 69.
Zakłonić corruptum pro zasłonić 'zakryć, uczy
nić niewidocznym, obtegere, o b s c u r a r e Zaklonyly (war. lub.: pretexunt, id est cooperiunt zastrą,
zasłonyą) pretexerunt (qui, sc. imbres, de nubibus
fluunt, quae praetexunt cuncta desuper Job 36,
28) 1471 MamKal 125.
Zakłopotać 'spowodować zmartwienie, niepo
kój, trudności, molestare, v e x a r e Tegodla tvego
malzenystva yest dostoyen (sc. Jozef) a czyebye
nygdy ktorem gnyevem any smątkyem, any pogo<r)schenym zaklopocze (nec ira... te nunquam
molestabit) Rozm 38.
Zakłopotanie fstrapienie, ucisk, angor, molestiać: Zatroskalesm szye... od zaklopotanya (FI:
od zamocena) grzesznego (a tribulatione peccatoris) Pul 54, 2.
Zakłóć cf. Zakłuć
(Zakłuć) Zakłóć 'przebić czymś ostro zakoń
czonym, perfodere, transfigere': Czso vcz<i>nil
Kray podstolego kmeczu, to vczinil za gego
poczantkem, esz... kmecza gego copigem zaklol
1419 TPaw VII nr 1071; ~ przenośnie: Confige
zakol, przekol, quasi in cruce (FI: wepchay, Pul:
zepchay; confige timore tuo carnes meas Psal
118, 120) 1471 MamKal 132.
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Zakon f o r m y : n. sg. zakon FI i Puł 18, 8.
36, 33, etc., 1425 PFRp V 33, etc. etc.; ~ g. sg.
zakona FI 88, 30, FI i Puł 93, 12. 104, 44, etc.
etc., Rozm 78, etc. etc.; zakonu Dek II 1, 1435
GIKazB II 54, Sul 5. 49, etc. etc.; ~ d. sg. zakonu
FI i Puł 70, 5, BZ II Par 31, 4. Neh 9, 29, etc.,
Rozm 27, etc.; zakonowi 1444 R XXIII 307, OrtCel
10, Rozm 804; ~ ac. sg. zakon FI 49, 6, FI i Puł
26, 17. 118, 34. 70, etc. etc.; ~ i. sg. zakonem
XV med. SKJ I 110, BZ II Par 35, 26. Neh 9,
26, etc.; ~ l. sg. (w) zakonie Gn 174a, FI 38, 1.
43, 19, FI i Puł 1, 2, etc. etc.; ~ i. du. zakonoma
FI 67, 14; ~ g. p i zakonow BZ Lev 19, 19, ca
1470 MamLub 258, Rozm 455.
Z n a c z e n i a : 1. 'prawo, nakaz (szczególnie
religijny), zasady moralne, przykazania, lex, praeceptum, mandatum' : a. w odniesieniu do religii
żydowskiej, de religione Iudaeorum 'przymierze
zawarte przez boga z Abrahamem a potem przez
Mojżesza z narodem żydowskim, testamentum,
foedus a deo cum Abraham deinde a Moyse cum
populo Iudaeorum factuni : Zacon (legem) polosz
mi, gospodne, na drodze twey FI 26, 17, sim.
Puł, sim. FI i Puł 118, 102, MW 36b; Bodo
strzedz dróg swogich, bich ne *zggrzeszil w zacone moiem (in lingua mea, war. in lege mea,
Puł: w moym yęzyku) FI 38, 1; Zlee ne czinili
iesmi w zacone twoiem (in testamento tuo, Puł:
w kazny twoyey) FI 43, 19; Sgromadzaycze iemu
swote iego, gisz obrzodzaio zacon {Puł: obrzod)
<jego> na offero (ordinant testamentum eius super
sacrificia) FI 49, 6; Acz zaprawdo sinowe iego
ostali so zacona (legem, Puł: zakonu) mego FI
88, 30; Blogoslawoni czlowek, iegosz ti navczisz,
gospodne, y s twego zakona (de lege tua) navczisz
gy FI 93, 12, sim. Puł; Bycho strzegły prawot
albo *sprawedlnosty yego y zakona (legem) yego
wydobywały albo zyskowaly FI 104, 44, sim.
Puł; Da my rozum a bodo badacz sakon (legem,
MW 23a: badacz se bandą na zakon) twoy FI
118, 34, sim. Puł; Strzedz bodo zakona (legem,
MW 24b. 26a.b: zakonu) twego FI 118, 44, sim.
Puł, sim. FI i Puł 118, 55. 57. 136; Ale ya
zakon (legem) twoy myslyl gesm {MW 28b: na
zakon twoy pamiatalem) FI 118, 70, sim. Puł;
Dobrze mne zakon (lex) vst twogych nad tyszoczy
złota y srzebra FI 118, 72, sim. Puł; Bo zakon
(lex) twoy myslene mogę FI 118, 77, sim. Puł,
sim. FI i Puł 118, 92. 174, MW 29b. 34b; Przeto
mylowal gesm zakon (mandata, MW 39b: przikazanya) twoy nad złoto FI 118, 127, sim. Puł;
Nye pozchądai zchoni blisznyego thvego, thak
napelnysch zakon {Dek III 1—3. 6. 13. 16. 27.
28. 30: urzod, III 4. 5. 11. 18. 22. 24. 25: rząd)
szthadla Dek III 17. 7; Zakonouy ritui (antiquum

documentum novo cedat ritui) 1444 R XXIII 307;
Exurgens Maria... quasi leta pro voto, religiosa
pro officio, sakon, festiva pro gaudio, in montana
perrexit XV med. GIWroc 58r; Kaky gest to zakon
(quae est ista religio)? BZ Ex 12, 26; Wszitko
geden zakon (lex) bodzye turodzyczowy yako
y przebiwayoczemu u wasz po goszczynye ib.
12, 49; Bodzesz ostrzegacz tego istego zakona
(cultum) w ustawyczne czaszy ib. 13, 10, sim.
1471 MamKal 21; Zakonow (leges) mich ostrzegaycze! BZ Lev 19, 19; Bichom pełnili wszistka
słowa zakony (legis) tego to BZ Deut 29, 29,
sim. ib. 31, 11; Aby... pełnili wszitki rzeczi tego
to zakona (legis huius) ib. 31, 12, sim. ib. IV
Reg 17, 13. 34. II Par 31, 21. Neh 9, 34; Nye
otdalay kxyoog tego to zakony (legis huius) od
swich vst BZ Jos 1, 8; Sodi a zakon (legem),
a przykazanye, geszem wam napy sal, zachowaycye BZ IV Reg 17, 37; lako zakon (lex) dzerszi
w Israhelu BZ II Par 35, 25; Na goro Synay
sstopylesz z nyeba... a dalesz gym sodi praye
a zakon prawdi (legem yeritatis)... y przikazanya
dobra BZ Neh 9, 13; Otstopywszi ot cyebye,
rzucyly twim zakonem (legem tuam) za swe zadki
ib. 9, 26; Napomynales ge, abi syo nawrocyly
ku zakony twemv (ad legem tuam) ib. 9, 29;
Podalesz... wszitek gich plyon w rozdzal slugam
twim, gisz gorlyly syo prze zakon twoy (qui
zelayerunt zelum tuum) BZ Judith 9, 3; W sakonye vstawyone {war. kal.: zakonowe ystavyenye)
legittima (verumtamen yerba mea et legitima mea,
quae mandayi servis meis prophetis, numquid non
comprehenderunt patres yestros? Zach 1, 6) ca
1470 MamLub 255; Od zaconow {war. kal.: od
wloschnich) a legittimis (recessistis a legitimis
meis et non custodistis Mai 3, 7) ib. 258; Acz
gy podam w gych wolą, przeczyw ystawyenyu
y zakonu, y przeczyw obyczayu rzymskemu...
yczynyę XV p. post. RozmPam 473; Azina ligata
significat gentem Iudaicam vinculo legis, svyąszanym zakonu, Moysi alligatam ca 1500 GIKazB
I 36; Yze czystą panną na yyeky ostanyesch,
yschakosch zakon popelnysch (legem adimplebis),
vstavyenye Moyseschoyo Rozm 38, sim. ib. 533.
770; Bom ya gotow kasny boga mego y zakona
strzedz (legis mandatum custodire) ib. 131, sim.
ib. 188. 433. 528; Marya... chodzyla, yako tedy
byl zakon malzenkam chodzycz ib. 146; Aze do
tego... yyeky, yenze wschytky grzechy może
przyyącz, y zakonye bydlyl (in legis obseryatione
permansit) ib. 187; Przyyąly Moyseschoyy xyągy
y zakon zyemye zydowskey (legitima terrae) ib.
245; Nye mnymayczye, abych przyschedl skazycz
zakony albo prorokow (quoniam veni solvere
legem aut prophetas Mat 5, 17) ib. 266; Przez
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tego sługa (sc. Malkusza) może szye rozvmyecz
lyvd zydovsky, który prave vcho, y (pro czvsz)
duchovnego zakona straczyl rozvmnoscz (id est
spiritualem legis intelligentiam perdidit) ib. 641;
Przyschedschy do Pylata nye vesly... v thą
czą(ś)cz domv, którą Pylat dzyerzal, bo Pylat
byl *poganym a nye z ych zakona ib. 748; My
mamy zakon (legem) v sobotą nykogo nye vzdravyacz ib. 749, sim. ib. 772. 775. 789. 811. 838.
840. 842; ~ zakon (pana) boga, boży, gospodnow(y): W zacone boszem (in lege domini) wola
iego y w zacone iego (in lege eius) bodze mislicz
we dne y w nocy FI 1, 2, sim. Puł, sim. BZ Neh
10, 29; Zacon gospodnow (lex domini) przez
zakała obraczaioczy dusze FI 18, 8, sim. Pul;
Zacon boga (lex dei) iego w serczu FI 36, 33,
sim. Pub, Blogoslaueny..., gysz chodzą w zakone
gospodnowem (in lege domini, Puł, MW 3b:
w zakonye bożym) FI 118, 1; Day tobye pan
modroscz..., abi mogl rzodzicz Israhela a ostrzegacz
zakona pana boga twego (legem domini dei tui)
BZ I Par 22, 12; Takesz przikazal lyvdu..., abi
dawały dzali kapłanom..., abi mogły gotowy bicz
zakonu bozemv (legi domini) BZ II Par 31, 4;
Tedi Elchias... nalyazl ksyogy zakona bożego
(librum legis domini), gen bil popy san roko Moysesowo ib. 34, 14, sim. ib. Neh 8, 8. 18. 9, 3;
Gyne rzeczi o Ioziaszv y o mylosyerdzv gego,
gesz *przikazana zakonem bozim (quae lege praecepta sunt domini), y vczinki gego... popysani
so w ksyogach Iuda BZ II Par 35, 26; Wszitci,
ktorzi syo odloczily z lyvdu zemskego ku zakonu
bozemv (ad legem dei) BZ Neh 10, 28; Ananyas
a Sibias nauczony, gisz vczily lyvd zakonu bozemv (legem domini) BZ II Esdr 9, 49; Lyczemyernyczy... movyly, yze myszmy volny od
svyeczkych zakonow, bośmy pod zakonem bożym
Rozm 455; ~ zakon Mojżeszow(y), Mojżeszow(y) zakon: Rowyen gemy nye bil nygeden przed
nym s krolyow, gen bi syo nawrocyl ku panu...
podle wszego zakona Moyszeszowa (iuxta... le
gem Moysi) BZ IV Reg 23, 25, sim. ib. II Par
30, 16. Tob 7, 14; Ale gich sinow nye zbył,
iako pysano w ksyogach zakona Moysesowa (in
libro legis Moysi) BZ II Par 25, 4, sim. ib. Neh
8, 1, Rozm 78; Chczesch nam yobyczay yyescz
(leg. wwieść)... przeczyw zakony Moyzesoyemy
(contra iussum Moysi legisąue decretum) Rozm
27, sim. ib. 724; Kasny Moyzeschova zakony
(statuta legis Moysi) rad choyal ib. 31, sim. ib.
17; ~ święty zakon: Tesch ya vczyly svyaty
zakon, by zyla podlyg nayk svyathych prorokow
Rozm 14; ~ stary zakon, zakon stary: Quod si
spiritu ducimini, non estis sub lege pod zakonem
starym (Gal 5, 18) XV med. SKJ I 110; Quia

lex nullum ad perfeccionem adduxit zacon stary
żadnego cu dosconanyy nye przyyyothl XV p.
post. JA XII 144; Tako ye (sc. dziecię Jesus)
podała Iozephovy, aby... obrzezań podlyg starego
zakony (ib. 641: zakona) Rozm 75; Po trzechdzyeszyath lyat przysched (Jesus) kv krystvszovy
(pro krstovy) zakon stary przemynycz (venit Iesus
ad baptisma legem veterem soluturus) ib. 187;
Me mylę dzyeczye, *vspomym na to, czosz thy
przykazał v starem zakonye y v noyem kazdemv czlovyeky ib. 503; Dokonayschy myły Krystus
Vyelyką Nocz starego zakony, chczyal ydz kv
novemv zakony ib. 541; Bo to yest krew moya
(nowego zakonu) (hic est enim sanguis meus
novi testamenti Mat 26, 28), nye *czyąlącza,
yako nyegdy v starem zakonye ib. 542; ~
zakon obiaty 'nakaz regulujący składanie ofiary,
praecepta ad sacrificia offerenda pertinentia’’: Ten
to iest zakon obyati (religio victimae), gesz to
iest vstayil bog BZ Num 19,2; ~ doktor w za
konie, magister, mistr, uczyciel zakona, mistrz
(na)uczony w zakonie, mistrz (w piśmie) zakona
bożego, (na)uczon(y) w zakonie, w zakonie nau
czony 'znawca Biblii i przepisów religijnych, ich
interpretator i nauczyciel, Scripturae sacrae peritus, qui legis divinae praecepta explicat ac
d o c e f: Mystrowe zacona scribe XV med. GIWroc
23ly; Considera, cui primum natiuitas Xpi est...
annunciata. Ecce pastoribus... et pauperibus, non
legis peritis vczonym w zakonye XV med. SKJ
V 262; Ten Ezdras... bil modrzecz a nauczoni
w zakonye Moyzesowye (scriba et ingeniosus in
lege Moysi) BZ II Esdr 8, 3; Gesz (sc. napisanie)
gemv (sc. Ezdraszowi) ot krolya Artexersa bilo
dano kaplanowy a mystrzoui w pyszmye zakona
bożego (sacerdotem et lectorem legis domini) ib.
8 ,9 ; Kroi Artaxerses Ezdrasoui, kaplanowy a mystrzovy zakona bożego (sacerdoti et lectori legis
domini), zbawyenye wskazuge ib. 8, 10; O czemkoly bodze pysacz Ezdras, kapłan a vczicyel za
kona bożego (sacerdos et lector legis domini),...
abi gemv bilo dano ib. 8, 21, sim. ib. 9, 42;
Navczony w szakonye legis peritus ca 1500 Erz
129; Scriba pyszarz, mystrz navczony w zakonye
ib.; Bo tam (pro ten) ystny Natanael byl dobrze
vczon v zakonye (legis peritus) Rozm 214; Yako
to zmovyl (sc. Jesus), tako ystanącz yeden mystrz,
który byl vczony y zakonye (legis peritus Luc
10, 25, GIWroc 74r: magister zakona, R XXIV
74: vconi w szakone, R XXXIII 183: w zakonye
nayczony), kvsącz y (leg. ji i) rzeki ib. 331;
Y spytal[y] yego yeden s nych, który yesth byl
doctorem v zakonye (legis doctor Mat 22, 35)
ib. 415; ~ poruszca zakona, przeciwo zakonu
czyniący, przestępca zakona, zakona przestępca,
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przewroćsa, skaźca, złomca zakona, zakonu 'ten
co przekracza, łamie przepisy, zwyczaje, legis
violator: Bosze moy, wimi m e... z roki przeciwo
zaconu czinocego (contra legem agentis) y złego
FI 70, 5, sim. Puk, Bocz ya vyecze nysly czy
(pro ty) nyenaszra, ysz sza przestąpce svyątego
zakona (transgressores... legis) Rozm 131; Ovoczym yąt ten łotr..., poruscza szvyatego zakona
ib. 662; Drugye y {leg. ji, sc. Jesukrysta) v tern
pomavyaly, aby on byl skasczą zakona ib. 714;
Movyly, yze on, by nye byl zakona przestąpcza,
nye pomagałby tern ludzyem ib.\ Tych zalob było
barzo vyelye na mylego Iesucrista,... by byl
przevroczscha ych zakona y potąpcza ib. 715;
Vydzczye, lyvdzye, tocz yest skazcza zakony,
tenczy navczal przeczyy zakonoyy ib. 804; Pylat...
rzeki ym: Przyyyedlysczye my tego czlovyeka
pravego a movyczye, aby on byl przestąpcza
zakona yaschego ib. 805; ~ ustawiciel, wy
dawca zakona 'prawodawca, legislator, qui leges
prom ulgaf: In legislatoribus vstawyczelyech {leg.
w ustawicielech) zakoną (nullus ei, sc. deo, similis in legislatoribus Job 36, 22) ca 1470 MamLub 124; Wydawczą zakoną legifer (dominus
legifer noster Is 33, 22) ib. 194.
b. w odniesieniu do religii chrześcijańskiej, de
religione Christiana 'nauka Chrystusa jako prze
ciwstawienie mozaizmowi, tj. staremu zakonowi,
Christi doctrina veteri testamento opposita : Adimpleuit te religiositas, gl. sanctitas uel cultus divinus,
contemplacio zakon 1425 PFRp V 33; Qui autem
perspexerit in lege perfecte libertatis dokonale wolnosczy w zakonye (Jac 1, 25, R XXV 165: zakona)
1438 R XXII 354, sim. XV med. SKJ I 86; Quia
non est Christiane religionis, zakonu, in mundo
exaltari sed deprimi XV med. GIWroc 31y; Ilia
respondit se genere esse nobilem, nomine Margaretham, religione Christianam, gl. religione zakon w
ib. 160r; lugum, id est zakon, domini nostri Ihu
Xpi sunt decem precepta XV p. post. RRp XXV
174; ~ zakon boży, święty, chrześcijański,
krześcijański, nowy (i wieczny), święty zakon: To
gest zayste kelich krwe moyey nowego y wecznego
zakona (novi et aeterni testamenti, Msza VI. XIII:
zakony, I. IV. VIII. XVI: vstawyenya, XII:
oszwathczyenya y rzodu), tayemnicza nowey wyari
1424 Msza HI s. 58; Thegodla chczącz poddanym
naszim łaskawye pothpomocz, yako sz chrzesczyanyskego zakonu (ex Christiana religione) poyynnysmy Sul 79; Pauperes ewangelisantur ybodzy
nowy zakon przymyyą aut gynny sprawayą (caeci
vident..., mortui resurgunt, pauperes evangelizantur Mat 11, 5, Rozm 315: *yboczy syyączą,
pro svyątą, eyangelya pozdrovyeny bąda, czvsz
ybogyem eyanyelya przepoyyedaya, Erz 96: pau-
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peres euangelizantur, id est ex euangelio meliorantur
slovą, leg. z słowa, bożego szya polepschaya) ca
1470 MamLub 263; Strzeedz raczi,... wiekuisti
boże,... wszitki yczinky nasze w zakonie swiotim
twogim MW 16b; Yze iako [iest] osobnye wszelka
perszona boga y pana wiznawacz... przipądzeny
ie<s)teszmi, tako trzi bogi albo trzi pany mowicz
krzesczianskim zakonem zakazaniszmi (catholica
religione prohibemur Ath 19, FI i Puk pospolita
wara zakazyge) MW 11Ob; Odzyersy my yedynaczka thwego zbawyenye... a dobrze zycz w
szwyanthym zakonye Naw 56; Jusz na marach milczancz leszi, czso nabivayacz gymyena, przestapowal zakon bozi XV ex. SKJ III 67; Przyszyagamy
na thy szwyathe ewangelye vedlug zakony naschego chrzescyanszkyego 1500 MMAe XIV 469;
Ta dzyeyycza pocznye novy zakon (noyam legem...
inchoabit) y novy zyyot Rozm 7; Bo yako stary
zakon poczyyrdzon byl kryyą zvyerzącza,...
thakyez noyy zakon poczyyrdzon kryyą Iesucristoyą
ib. 542; Bo mynyą, yze chczesch novy zakon
przyyyescz Moyzeschovemv zakony ib. 611.
c.
w odniesieniu do świeckich form działalności
prawnej: Gdze skazanye stolcza papyeszkego bi
bilo, gemysz mi zakony albo obelszenya dacz
nye mozemi (cui nos legem dictare non possumus,
Dział 5-6: ktorey my moczy dacz rozgrzeszenya
nye mamy), chczemi, abi forma przekazanya...
pylnye chowana Sul 5; <S)lusza podług zakony,
aby syą kaszdy dobry złego chronyl Dział 33;
Nyektorzy..., yakoby zlomcze zakona (veluti legis
transgressores, Sul 46: yako prawa przestąpcze),...
sasyadom... szkody... czynyą ib. 37; Newyastą
nyestateczną starą, bi przepusczyl zakon (si lex
permitteret), dostoyna by żywo pogrzebyenya XV
p. post. R I s. XLIII; ~ Autoritas medici, mocz
wszelkyego lekarzą, sed in hiis pro lege, za zakon,
teneto, gl. sc. tu homo XV p. post. PF III 290.
2. 'spis praw, nakazań, zasad moralnych za
wartych w Starym i Nowym Testamencie, leges,
praecepta, mandata, quae in Veteri et Novo
Testamento continentur : Tak popisał gest Moyzesz zakon ten to (legem hanc) BZ Deut 31, 9;
Bog s Syna ("Synaj’) przysedl gest... a s nim
tysyocze *swyatich, na prayiczi gego zakon ognyovi (ignea lex) ib. 33, 2; lako gest pysano
w zakonye Moysesowye (in lege Moysi) BZ II
Par 31, 3, sim. ib. 35, 12. Neh 10, 34; Vpyekly
na ognyv podle tego, iako stoy w zakonye (iiixta
quod in lege scriptum est) BZ II Par 35, 13;
Przeto Ezdras... przinyozw przed sebranye mozow
zakon (legem) BZ Neh 8, 2, sim. ib. II Esdr 9,
40; Gdisz otworzi zakon (legem), wszitci proscye
stały BZ II Esdr 9, 46; Przikazal Ezdras, abi cztly
zakon ib. 9, 48; Które yest yyaczsche przykazanye
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v zakonye (in lege Mat 22, 36)? Rozm 415, sim.
ib. 708; Braczya... thego zakony (istius fraterniib. 414; Wschako pyssano vaschem (leg. w watatis) mayą myeczi odzyenye schare ib:, Reguła,
szem) zakonye (in lege vestra Jo 10, 34), yzem
zakon, tamen preest abbati, que astringit eum ad
ya rzeki: Bogovyesczye ib. 429, sim. ib. 331.
servandum, ku strze<żeniu> szakonv svątego, et
455. 471. 570. 774; Bo mamy v zakonye, yze 5 custodiendum ca 1500 GIKazB I 86; ~ Gynako
nam Moyzes przykazał ludzy nye mączycz ib.
morza szle mnychy, kthorzy mayv zakon łychy De
647; ~ Nowy, (Stary) Zakon, Zakon Stary:
morte w. 440.
Dzathky mylę, ysze pyszecz szo nam o them tako
b.
'grupa Żydów odróżniających się od innych
f Starem Szakone Gn 174a, sim. Rozm 324; Yest
zasadami moralnymi, sekta (żydowska), Iudaeorum
pyszano w kzangach Zakony (Dek II 2: Zakona) 10 secta: Czczyenye o tern, yako myedzy Zydy było
Starego Dek II 1; Et si... nouerim misteria omnia,
tedy troye rozdzyelyenye w yych zakonye (de tribus
gl. id est Novi et Veteris Testamenti vznalbych
sectis Iudaeorum) Rozm 179; Wsey (pro k swej)
wszythky tagemnycze Starego y Novego Zakony
szekczy<e> albo zakony nykogo nye przyaly (sc.
(I Cor 13, 2) XV med. SKJ I 70, sim. XV p
ezeici, sectae suae neminem adhibentes), yedno
post. GIDom 47; Tamen patres Veteri Testamenti, 15 alyez rok sluzyl ib. 182; ~ ~ Kaplany dzyeZakonu, salvati sunt sine baptismo XV p. post.
yyczą Marya... przysadzyly kv ynym pannam,
GIDom 66; Wschystky ksyągy Starego Zakony
ktoresch są przebyvaly podlye Salomonovego ko(omne Vetus Tesatmentum) były yey znayomy
sczyola, yakoby pod zakonem (quasi sub conventu)
Rozm 17; Schlyschelysczye, yze rzeczono v Sta
Rozm 15.
rem Zakonye (audistis, quia dictum est antiquis 20
4. 'stan, warunki życia, status, condicw : DigMat 5, 21): Nye zabyay! ib. 266, sim. ib. 268.
nitas eius (sc. matrimonii) notatur in hoc: primo,
269; Ffigura albo przykład onego vąza myequia est ordo, stadło, zakon, quem ipse deus
dzyanego v Starem Zakonye, ktoregoz Moyzesch
instituit XV p. pr. R XXII 335; Bene uiuere in
povy[e]szyl na pusczy ib. 603; ~ Pismo świę
presenti vita... in suo statu w szakonye XV p.
tego zakonu 'Biblia, biblia : Mylug Pysmo swan- 25 post. GIKórn II 191.
thego zaconw XV med. R XXIV 48.
5. w błędnym przekładzie dwuznacznego ła
3.
'zbiór zasad obowiązujących zgromadzenia cińskiego clerus 'los, udział' jako 'stan kapłański’:
Acz spacz bodzecze medzi dwema zaconoma
zakonne, reguła zakonna, też grupa osób ślubują
(inter medios cleros, Pub myedzy zakowstwem)
cych żyć według tych zasad, monachorum vivendi
reguła, ordo monasticus, coenobitarum communi- 30 FI 67, 14.
tas': a. w kościele chrześcijańskim: Religio, id est
Zakonanośca 'ten kto ustanawia prawa, pra
zakon, munda et immaculata aput deum XV p. pr.
wodawca, legislator, qui leges promulgat': Postaw,
R X XII334; Słowa dzyewycze kv dzyewcze zzywot
gospodne, zaconanoszczo (legislatorem, Pub. zakoy zakon (yitam et ordinem) swyotego Domyenyka
nawydawczę, MamLub 127: praw yydawczą) nad
chwalyocza XV med. MPKJ V 432; Peccata ope- 35 nimi FI 9, 20; Bo zaprawdo blogoslawene da
ris:... dissolucio de diyino officio, apostasia vczezaconanoszcza (legislator) FI 83, 7, sim. Puł.
czene, vstopene svego (leg. z swego?) zakona XV
Zakonawydawca 'ten kto ustanawia prawa,
med. R XXII 322; Aggrayat ordo zakon XV med.
prawodawca, legislator, qui leges prom ulgaf:
Zab 518; Religioni, id est legi monachorum zakoPostaw, gospodnye, zakonawydawczę (legislato
nowy mnysskyemy OrtCel 10; Ale wstapy-ly kto 40 rem, FI: zaconanoszczo, MamLub 127: praw
w zakon asz do roku y dnyą a zaszye wystapy...,
yydawczą) nad nymy Puł 9, 21.
ten może pothem wszancz dzyedzyczstwo OrtOssol
Zakonik cf. Zakonnik
60, 2, sim. OrtMac 77; <Poczy)na ssye reguła y
Zakonnie 'w sposób zgodny z prawem, legal
zakon (incipit reguła) br<aciej> y tez syosthr zakonu
nie, lege, iure’: Gdi nyekteri slachczicz... dzyewtrzeczi<ego>..., któryż tho zakon yezyan yesth 45 ką... rankąn gwałtowną wzyąlbi..., ch<c)ancz yą
zakon pokuthyyączych 1484 Reg 703; Gdyby yuz
[yemu] myecz sobye zonąn zakonąn malzensky,
ktokoli chczyal w then zakon wsthąpiczi.. thetegdi gdi ten isti gwaltownyk tąn istąn tako
dy... stharschy... nad braczthvem thym ku przyzakonnye albo malzensky pozna (si... matrimomovanyv w zakon spossobyeny (ministri ad recepnialiter cognoverit), possagu... s nyąn nye bantionem talium deputati) mayą onego wsthąpyyączego 50 dzye myal Sul 89.
sthadlo, vrząd... yypytaczi..., povyedayącz yeZakonnik, Zakonik 1. 'członek starożytnej
mu... czyązkosczy thego tho braczthwa y zakony
sekty żydowskiej, rygorystycznie przestrzegającej
ib. 706. 707; A wschakoz mogą taczy <krześciprawa religijnego, faryzeusz, sectae religiosae
ja)nye w gynschy zakon (ad aliam religionem)
Iudaeorum antiąuorum particeps, Pharisaeus’:
wzthą<pić, k)thory by byl zakon dosyyathczony 55 Zakonniczi (Rozm 448: lycemyernyczy zydoyye)
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Pharisei (Pharisaei ergo dixerunt ad semetipsos
Jo 12, 19) ca 1400 PF IV 753; Nisi habundauerit
iusticia vestra plus quam scribarum et Phariseorum, zakonikow zidowskich (Rozm 266: <li)czyem<ier)nykow zydowskych, GIWroc 6 lr, R XXIV
84: luczemerniczszka), non intrabitis in regnum
celorum (Mat 5, 20) XV in. R XXIV 74; Zaconicow Pharizeorum 1431 PF V 64; Zakonnyk
zydowsky Phariseus ca 1500 Erz 129.
2. 'członek zakonu, mnich, religiosus, monachus’: Zakonnyczy regulares ca 1428 PF I 488;
Zakonnyk religiosus XV med. Zab 521; A gdyby
sye gym gdzye przygodzylo w klaszthory przydzy
do których zakonnykow, thedy mogą gyesycz
v nych, czo przed nyą (leg. nie) bądzye położono
(sed cum religiosis ceteris in eorum conventualibus
domibus licite sumere valeant de appositis ab
eisdem) 1484 Reg 711; ~ Supersticiosi mami
zaconnyczy XV p. post. R XXV 161.
Bohemizm semantyczny.
Zakonny, Zakony f o r m y: n. sg. m. zakonny
ca 1420 R XXIV 85, XV p. pr. GIJag 92; - g.
sg. m. zakonnego BZ I Mach 2, 24, Rozm 530.
540;/. zakonnej Rozm 324; neutr. zakonnego Sul
67, BZ IV Reg 17, 26, ca 1470 MamLub 106;
~ ac. sg. m. zakonny XV p. post. GIDom 81,
Rozm 790; zakonnego ca 1428 PF I 479, Rozm
542; /. zakonną Sul 110, Rozm 27; zakoną Sul
89; neutr. zakonne ca 1470 MamLub 82, 1471
MamKal 89; ~ i. sg. neutr. zakonnym ca 1428
PF I 489; zakonnem XV p. post. PF III 289,
Rozm 586; ~ l. sg. m. (w) zakonnym Rozm 67;
~ n. pl. m. zakonni 1403 GIJag 100, 1449 R
XXV 165; zakoni Gn gl. 156b; ~ g. pl. m.
zakonnych Sul 9. 27. 68; neutr. zakonnych BZ
II Esdr 8, 88; ~ d. pl. f. zakonnym BZ IV Reg
17, 27; ~ ac. pl. neutr. zakonna BZ IV Reg 17,
15; zakona BZ IV Reg 17, 37; zakonne BZ IV
Reg 23, 24.
Z n a c z e n i a : 1. (w Starym Testamencie, in
Veteri Testamento) 'związany z prawem, zgodny
z prawem, nakazany prawem, przykazaniami ży
dowskimi, ad legem Iudaeorum pertinens’: Zarzvcyly zakonna vstawyenya (MamKal 89: zakon
ne vstavyenye) gego (legitima eius) BZ IV Reg
17, 15; Narodi... nye znaioc zakonnego ystawyenya (legitima) boga tey zemye ib. 17, 26; Wyedzcye tam genego kapłana..., acz... bidly s nymy
a vczi ge zakonnim vstawam (legitima) boga
zemskego ib. 17, 27; Zakona vstawyenya (caeremonias, Biblia taborska: zakonowa vstawenie)
a sodi..., geszem wam napysal, zachowaycye ib.
17, 37; Podobyzni módl... zatracyl Iozias, abi
vstawyl słowa zakonne (verba legis), iasz so
napysana w ksyogach ib. 23, 24; Mismi syo lepak

nawrocyly ku przestopowanyy twich zakonnich
vstawyen[yach] (legitima tua, MamLub 106: zaconnego vstawyanyą) BZU Esdr 8, 88; Roznyecyl
syo gnyew gego [a] podle sodu zakonnego (secundum iudicium legis) BZ I Mach 2, 24; Zaconne
(mamotrekt kapitulny: zakonne vstawenie) legiti
ma (si... feceris omnia, quae praecepi tibi, et
legitima mea et iudicia mea servaveris, ponam
thronum regni tui super Israel III Reg 9, 4) ca
1470 MamLub 82; Pharisei vero dicuntur, quia
divisi erant ab aliis, religiosam, zakonny, vitam
ducentes XV p. post. GIDom 81; Chczesch wnydz
w zakonna klątwę (legis maledictum), ktorasch
pysana w kxyagach Moyzeschovych Rozm 27;
Bo sobota duchovna yest rzeczona [yest] vtora
pyrwa, czusz vyssa nyszey, toczusz zakonney
sobothy (id est superius inferiore, scilicet legali)
ib. 324; Bo yako była ta svyąta karmya baranka
zakonnego, takyesch rozvmyey o pyczyv ib. 530,
sim. ib. 540; Takyesch y kyelych vzyavschy kyedy
iuz yyeczerzal, czvsch baranka zakonnego, a vczynyyschy podzyąkovanye y dal ym ib. 542; Prze
tocz my szye vydzy podobno..., yzbychmy ludv...
velmy tyardo zakazały pod zakonnem posluschenstvem, aby za nym nye chodzyly ib. 586; ~
grzech zakonny 'grzech przeciwko prawu żydo
wskiemu, peccatum contra legem Iudaeorum commissum\ Gdyż gy pomavyaczye o grzech zakon
ny,... vkrzyzvyczyesch y (leg. ji, sc. Jesusa)
podług zakona vaschego Rozm 790; ~ korab
zakonny 'biblijna arka przymierza, arca foederis,
qua tabulae Veteris Testamenti legum conservabantur-. Tocz yest manna zchovana y korabyy
y zakonnym (in arca testamenti) Rozm 67; ~
(mąż) zakonny ęczłowiek pobożny, żyjący zgodnie
z przepisami religijnymi, vir pius, religiosus’:
Judei yiri religiosi, zakonny (R XXV 165: mazowye zakonny, R XXIV 372: naboszni), ex omni
nacione (erant autem in Ierusalem habitantes Iudaei viri religiosi ex omni natione Act 2, 5) 1403
GIJag 100; ~ ~ zakonny 'faryzeusz, Pharisaeus' : Duo homines ascenderunt in templum, ut
orarent: ynus Pharizeus, duchowni, zaconny (GI
Dom 76: luczemyernyk), et alter publicanus (Luc
18, 10) ca 1420 R XXIV 85; Erat homo ex
Phariseis, zaconni, duchowni (EwZam 304: z pharyszeyszoy, Rozm 236: z radżyecz albo s rady
zydowskey), Nicodemus nomine (Jo 3, 1) XV p.
pr. GIJag 92.
2. 'dotyczący zakonu, właściwy zakonowi, tj.
grupie osób związanych ślubami i określonym
trybem życia, ad conventum religiosorum perti
nens’: Poth zakonnym odzenym sub regulari ha
bitu ca 1428 PF I 489; Nam sub yeste religiosa,
pod zaconnem odzenyem, latent mens dolosa XV
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p. post. PF III 289; ~ zakonny, zakony 'za
konnik, religiosus, m o n a c h u s Secunda paupertas
est..., que ducit ad beatudinem, et illa est amplectenda. Hanc secuntur religiosi, zakony, qui
reclictis omnibus Christo <vivunt in paupertate) 5
Gn gl. 156b; Skargą cząstokroczzmi sliszely, ysz
woźny..., vboge slyachti y wszi zaakonnich (villas religiosorum, Dział 15: dvchownych wsy)...
gabayąącz, winalyazvyą wymislonee obyczaye,
thako ysz gdi kthorey wszi vbodzy slyachczicy 10
alybo kmyecze zakonnich (villani religiosorum)
gych na lyvboscz tich tho slvzebnykow... nye
czczą..., thedi czy ysczy sluzebnycy thi tho wbcghe slyachti... przes wyni... pozywayą Sul 27,
15
sim. ib. 9. 68.
3.
'prawomocny, legalny, zgodny z prawem,
legitimus, l e g a l i s Jan y Jęndrzey... vczynily...
szwego wyemego y szakonnego procuratora, fecit...
suum verum et legittimum procuratorem,... gich
wsytkych potrzeb gestorem ca 1428 PF I 479; 20
Aczkole zabyayączy czlowyeka podług zakonnego
vstawyenya (secundum legitimas sanctiones) myalby bycz główną pomsthą... skaran, my srogoscz
thą obelzayącz vstawyamy Sul 67; Gdi nyekteri
slachczicz... dzyewką... rankąn gwałtowną wzyąl- 25
bi..., ch<c)ancz yą [yemu] myecz sobye zonąn
zakonąn malzensky (eam sibi in legitimam habere
uxorem), tegdi gdi ten isti gwaltownyk tąn istąn
tako zakonnye albo malzensky pozna, possagu...
s nyąn nye bandzye myal Sul 89; Ze wschelyky 30
zyemyanin, ktoregokoli bi stadia... bilbi i zoną
swoyąn istnąn albo zakonną bi myal (quod... uxorem legitimam habuerit) Sul 110.
Zakonowy 1. 'związany z zakonem, tj. z pra
wem starotestamentowym, ad legem Veteris Testa- 35
menti pertinens: Zakonowe vstavyenye (war. lub.:
w sakonye vstawyone) legittima (verumtamen verba mea et legitima mea, quae mandavi servis meis
prophetis, numquid non comprehenderunt patres
40
yestros? Zach 1, 6) 1471 MamKal 255.
2. 'zawierający religijne prawa, nakazy i zasady
moralne, sacras leges, regulas, praecepta contin e n s Kszyągy zaconowe yolumen Hebreum cum
lege antiqua et prophetis ca 1470 MamLub 292.
45
Zakony cf. Zakonny
Zakoństwo 'pobożność, bogobojność, pietas,
religiositas': Zaconstwo religiositas (timor domini
scientiae religiositas Ecclus 1, 17) ca 1470 Mam
Lub 158.
Zakop 'kopiec graniczny, scopulus, quo fundi 50
termini designabantur : Equitavimus al. wyechalizmi limitare granicies et yillas Woscziencze...,
Dziatkowcze sub istis limitibus, signis et scopulis
al. zakopi, qui fuerunt ab istis villis ab antiquo
limitati post Colomiam (1444) XVI AGZ V 130. 55
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Zakopać f o r m y : inf. zakopać 1419 MPKJ
II 299, De morte w. 359; ~ praet. 1. sg. m. -m
zakopał 1450 ZapWarsz nr 901, 1459 ib. nr 1011,
1494 ib. nr 1230; ja zakopał 1437 KsMaz III nr
2964; 3. sg. m. zakopał 1437 KsMaz III nr 2964,
1443 AGZ XIV 74.
Z n a c z e n i a : 1. 'zasypać, zagrzebać, defodere,
terra o b r u e r e Dam czy szya w szelesze szkovacz
y thesz w szemy zakopacz De morte w. 359.
2. 'kopaniem zniszczyć, uszkodzić, zepsuć,
fodiendo d e l e r e Yakom ja samoczvarth Philipowy nye zakopał jego lanky in ipsius dzelnycza
za myedzamy 1459 ZapWarsz nr 1011; Jakom
ya nye zakopał anym za znaky zakazyl 1494 ib.
nr 1230.
3. (o drodze, de via) 'zasypać ziemią albo
zagrodzić, terra obruere vel saepe c la u d e r e Jsze
Andrzey kazał zahoracz hy zakopacz drogo Jacubowo 1419 MPKJ II 299; In termino secundo
est contumax [...] pro via zakoppan[y]a in ibidem
1422 ArchCastrCrac I 716, 398; O ktoran drogan
Wsczele na mya szalował, tei ya nye sacopal szilan
1437 KsMaz III nr 2964; Tei (sc. drogi) on nye
sacopal szilan ib.; Viam antiquam fodit al. zakopał
faciendo nowas vias, que yia antiqua faciebat limites
inter villam Hodowicze et villam ipsius Maleczkowicze 1443 AGZ XIV 74; Ja<ko)m ja drogy
pospolitey ne zakopał wylozoney, alem copal
w fssem (pro ssfem) 1450 ZapWarsz nr 901.
Zakorzenić się 'zapuścić korzenie, tu prze
nośnie, radicari, innasci, hoc loco t r a n s la t e Et
radicavi (sc. sapientia), *zakorzenylasz <się>, in
populo honorificato (Ecclus 24, 16) XV med.
GIWroc 105v.
Zakośne 'opłata uiszczana przez kmiecia na
rzecz pana feudalnego zamiast wykoszenia pań
skiej łąki, solutio, quae domino feudali a cmethone
viceprati demetendi dabatur (?): Damus... eidem
ecclesiae... tributarios tres...: primum... Cumiło,
qui solvit... duodecem grossos, tres denarios zakosznego..., secundum et tertium Didko, Hricz...,
qui solvit... tres denarios zakosznego (1476) KodWil I 353. ~ Wydawca poprawia na założne.
Zakowanie 'osadzenie w czymś przez kucie
metalowej ozdoby, inkrustacja, actus ornamenta
metallica cudendo imponendĆ: Item pro zona ad
eandem copulam et pro zakowanye cum argento,
pro toto dedi XLV denarios Ungaricales 1500
ZsigBud 53; Item pro zakowanye eiusdem zonę
aurifabro dedi VI denarios Ungaricales ib. 56.
Zakręcić 'zrobić czymś obrót zmieniając jego
pozycję, obrócić, skręcić coś, torąuere, retorąuer e Offyerowacz bodzye dwye garlyczi... panv...
y da ge kaplanowy, gensze pyrwe offyervge za
grzech, zakroczyw głowo gego (retorquebit caput
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eius ad pennulas) tako, zebi syo gardła *dzerszalo
any owszem gey vrwacz BZ Lev 5, 8.
Zakrycie 'to co zasłania, zasłona, też odzie
nie, opertorium, tegumentum, etóra vestis’: Yako
zakricye (sicut opertorium, FW: iako odzyenye)
przemyenysz ye F/ 101, 28; Wloszyl (sc. Mojżesz)
zakryczye (posuit velamen) na lycze swoge BZ
Ex 34, 33; ~ Nolo enim vos ignorare, gl. diligenter attendere, fratres, ąuoniam patres nostri
omnes sub nube fuerunt, wszythczy pod zakryczym oblokv były, et omnes marę transierunt
(I Cor 10, 1) XV med. SKJ I 64, sim. 1449 R
XXV 164; ~ przenośnie: pod zakrycim 'niejas
no, niewyraźnie, obscure, non evidenter: Videmus eum nunc quasi per speculum et in enigmate,
pod zasłona, pod zacriczym (GIKazB II 51, MamLub 282: w podobyenstwe, MW gl. 66: w podobnosczi, w tagemnosczy, w zaslonye, R XXV
175: w przykladzech), tunc vero facie ad faciem
(I Cor 13, 12) XV p. post. GIDom 78.
Zakryć f o r m y : imper. 2. sg. zakryj ca 1500
PieśniWład 174; ~ inf zakryć XV ex. GIKórn
II 209; ~ praet. 2. sg. m. zakrył jeś FI 84, 2;
zakryłeś MW 68b, Puł 84, 2; 3. sg. m. zakrył
XV p. post. PFRp III 290; /. zakryła XV med.
R XXIV 366; ~ condit. 3. sg. m. -by zakrył XV
p. post. Kałużn 275; /. -by zakryłaby 1466 R
XXn 16; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zakryty
XV med. RRp XXIV 368; g. sg. f. zakrytej 1465
ZapWarsz nr 1240; ac. sg. f. zakrytą Sul 103;
ac. pl. f. zakryte Gałka w. 19, Sul 104; ~ praes.
pass. 3. pl. m. bywają zakryte ca 1500 GIKazB
I 39; ~ praet. pass. 3. sg. m. był zakryty Rozm
152; 3. du. f. byle zakryci 1428 AKPr VIIIa 170.
Z n a c z e n i a : 1. 'uczynić niewidocznym, za
słonić coś, też przenośnie, operire, obtegere,
obscurare, etiam translate’: Ecce motus magnus
factus est in mari ita, ut nauicula operiretur
fluctibus zacrila szye velnąmy burze (Mat 8, 24,
Rozm 290: lodzyczą przy kry valy velny morskye)
XV med. R XXIV 366; Prima ymago (sc. in
homine) est interior, a deo impressa..., secunda
ymago est etiam interior, sed superducta zacrithy
XV med. RRp XXIV 368; Ilia, gl. sc. wlpes,
refert:... Quaque (sc. cauda) sit tibi, gl. sc. simee,
causa decoris, quod tegat, gl. vt cooperiat aby
zaćrilaby, immundas, gl. sordida nyeczyste, res
1466 R XXII 16; Virgines sancte... cum... nudari
iusse sunt, magis pro tegumento sui corporis, aby
zakrył obnazenye, quam vita deprecabantur XV
p. post. Kałużn 275; Tercia tristicia fuit, quia
magna feria sexta ymagines, cruces et tabule
absconduntur ołtarze zakryvayv y zaslanyayy, byvayv zacrite ca 1500 GIKazB I 39; Podbródek
byl v nyego (.sr. Jesusa) zacryty v posryodky

(fuit... per medium yelatum) Rozm 152; ~
zakryty fniewidoczny, tu przenośnie: niezrozumia
ły, obscurus, hoc loco translate: parum perspicuus’: Od boskich rozumow asz do luczskich
ymow rzeczi pospolite, wiele mądrczom zacrite,
yczinyl (sc. Wiklef) odcrite Gałka w. 19; ~
(o grzechach, de peccatis) 'uczynić niebyłymi, zma
zać, odpuścić, przebaczyć, dimittere, condonare':
Zakril ies (operuisti, Puł: zakrylesz, MW 68b:
zakrylesz y przezrzal) wszistky grzechi gich FI
84, 2; Morte resurrexit, qui mundi crimina texit
zakrył XV p. post. PFRp III 290; Vyelebna
panno M aria,... sakryy nasze wszythky szlosczy!
ca 1500 PieśniWład 174.
2. 'zmyślić coś, udać coś, tu: namalować,
fingere, simulare, hoc loco: pingere’: Fortasse
cupressum scis simulare zakrycz? XV ex. GIKórn
II 209.
3. rana zakryta 'rana nie krwawiąca, vulnus
non cruentum’ (?): Yze Sborowsky... se *dwemanacz... pomocznikow... sedm ran krwawych,
a w thych dwe byle ne zakr<y)czy, Mikolayowy
zadał 1428 AKPr VIIIa 170; Vstawyami..., ze
kyedikoli... nyektori czlowyek... drugego czlowyeka, słowye slyachczicza,... yranylbi, tegdi
za kaszdąn ranąn trzy grzywni... rannemu ma
zaplaczicz, a za koliszdąn zaprawdąn ranąn zacrithan (pro quolibet vero yulnere cooperto)
polthori grziwni... dacz i zaplaczicz ma. Paklibi... wlodica pospolythi byl, polowycząn przeczywko slyachczyczewi za takyesz równe rani
yyelykye i małe snamyenythe, i zacrithe (pro...
yulneribus... coopertis) vesmye... ot tego tho
yemu crziwdąn czynyanczego Sul 103. 104;
Yako ya nye przysetl do Yana... a nye zbyłem
go anym gemv zadał rany szyney, any w raczę
zacrythey 1465 ZapWarsz nr 1240.
Zakryw ać f o r m y : praes. ind. 1. sg. zakry
wam 1466 RRp XXII 19; 3. sg. zakrywa XV
med. GIWroc 79v, ca 1500 Erz 129; 3. pl.
zakrywają ca 1500 GIKazB I 39; ~ part. praes.
act. adv. zakrywając ca 1450 PF IV 571; ad i. d.
pl. m. zakrywającem Rozm 687; ~ inf. zakrywać
ca 1470 MamLub 269, Rozm 87; ~ praet. 3. sg.
m. zakrywał BZ Ex 34, 35; ~ part. praet. pass.
n. sg. neutr. zakrywano BZ Gen 29, 10.
Z n a ć z e n i e : 'czynić niewidocznym, zasłaniać
coś, też przenośnie, operire, obtegere, obscurare,
etiam translate’: Flectentes genua pod<r)zesznali
mv szacrywayocz (sc. oczy ?) ca 1450 PF IV
571; Tedi odwalyl (sc. Jakob) kamyen, gymze
studnyczo zakriwano (quo puteus claudebatur) BZ
Gen 29, 10; Alye zakrywał (operiebat) opyocz
on (sc. Mojżesz) liczę swe, acz gdi mowyl k nym
BZ Ex 34, 35; Zakrywacz velare (coeperunt qui-
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dam ... velare faciem eius et colaphis eum caedere
Marc 14, 65) ca 1470 MamLub 269; Tercia
tristicia fuit, quia magna feria sexta ymagines,
cruces et tabule absconduntur ołtarze zakryvayv
y zasianyayv, byvayv zacrite ca 1500 GIKazB
I 39; Marya yala zakryvacz (sc. dzieciątko) rabky
(puerum vestibus tegebat) boyaczy szye, aby yego
sloncze nye vrazylo Rozm 87; ~ Occupare, id
est invadere, quasi ex improviso, vel antecapere
zaslanya albo ząkrywa vel przykryva ca 1500 Erz
129; ~ Qui peccatum sui cordis non tegit sacriwa XV med. GIWroc 79v; Viuo, gl. sc. ego
Paulus, iam non ego, g l iam non peccator, nam
nova membra, g l bona opera, tego zacrivam (Gal
2, 20) 1466 RRp XXII 19; ~ ~ w błędnym
rozumieniu łac. vellere 'szarpać ’ jako velare 'za
k r y w a ć Czyalo moye dałem byączem myą, oczy
moye zakryvayączem (corpus meum dedi percutientibus et genas meas vellentibus Is 50, 6)
Rozm 687.
Zakrzywdzenie 'uczynienie krzywdy, wyrzą
dzenie zła, szkody, iniuria alicui Ulata': zakrzyw
dzenie słów 'zniewaga, obraza słowna, contumelia
verbis i l l a t a Qui oderunt, qui offendunt iniuria
verborum, zagnewaly zacrzywdzenym slow, molestia operum aut allacione rerum XV p. pr. R
XXV 271.
Zakrzywianie 'czynienie krzywym, tu przenoś
nie: oszczerstwo, krzywdzące słowa, actus curvandi,
hoc loco translate: calumnia: Dabit percucienti se
maxillam, saturabitur obprobriis vlg. brzythkosczy..., ganby, zakrzyvanya.. vrąganya... et alya
invecta (Thren 3, 30) XV p. post. R XXIV 375.
Zakupie 'nabyć na własność za zapłatą, emere': sługa zakupiony 'kupiony niewolnik, servus
e m p t u s Alye kaszdi sługa zakupyoni (servus
emptitius) obrzeszely sze, tak bodze geszcz BZ
Ex 12, 44; ~ Y vzyąly, czvsch kxyąząta kaplanskye, s karbany trzydzyesczy pyenyądzy szy<e)brnych myta zakupyonego (pretium appretiati Mat
27, 9), czvsch od Iudascha y od yego tovarzyszov,
y dały ye na rolyą ffygulovą Rozm 764. ~ Mo
żliwa też lekcja myta za kupionego.
Zakupieniec 'człowiek nabyty> na własność
za zapłatą, niewolnik kupiony, servus emptus
Mlodzenyecz w ósmy dnyoch bodze obrzazan
myedzi wamy..., tako wschowanyecz yako zakupyenyecz (emptitius, Stary Testament Cardy:
zakupenec) BZ Gen 17, 12; Wszitczy mozowye
domu gego, tako wschowayoczi yako zakupyenczi {Stary Testament Cardy: zakupenci) y *czudzoszenczi (emptitii et alienigenae), pospołu obrzazany so ib. 17, 27. ~ Bohemizm.
Zakupne *posiadłość (tu zapewne gospodar
stwo chłopskie) dzierżona prawem lepszym, tj. za
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bezpieczającym chłopa przed odebraniem gospo
darstwa, w systemie feudalnym mająca charakter
własności podległej, fundus a cmethone eo iure
possessus, quo fundus tamąuam domino feudali
subiectus, auferń cmethoni prohibetur : Yako pra
wy e ne *stdal na *zakupnom (var. MPKJ II 299:
ne sedal na zakupnem), a gyda precz polosil gosczine podług prawa voytowy Sczekarzouicz (leg.
z Szczekarzowic) 1418 AKPr VIIIa 143; Terras,
quas etiam in titulo reempcionis al. w zakupne
eidem hereditati Hiskolth adiunctas teneo, eadem
uxor mea Elizabeth post mortem meam... tenebit
similiter... tamdiu, donec pecunia debita pro eisdem
sibi reponatur et solvetur 1471 KodWil I 315.
Zakupny 1. (o gruncie, gospodarstwie, de
agro, fu n d o )'dzierżony prawem lepszym, tj. zabez
pieczającym chłopa przed odebraniem gospodar
stwa jako własności podległej, eo iure possessus,
quo fundus, tamquam domino feudali subiectus
cmethoni auferń prohibetur : In qua (sc. villa)
sunt viginti quatuor lanei cmethonales, quorum
viginti sunt emptitii al. zakupne, item etiam duo
alii emptitii, per plebanum de Proschowieże empti
DłLB III 295.
2.
(o kmieciu, de cmethone) 'taki, który dzierży
grunt, gospodarstwo prawem lepszym, tj. zabez
pieczającym chłopa przed odebraniem gospodar
stwa jako własności podległej, qui fundum suum
possidet tali iure, quo fundus (utpote domino feudali
subiectus) ei auferń prohibetur : Item ibidem sunt
duo lanei..., quorum quilibet solvit pro annuo
censu mediam marcam, et omnia alia iura, labores
et tributa, quemadmodum et alii cmethones za
kupny DłLB III 295; ~ zakupny wójt 'wójt, który
dzierży swoje wójtostwo prawem lepszym, tj. za
bezpieczającym przed jego odebraniem jako włas
ności podległej, advocatus, qui advocatiam suam
possidet eo iure, quo advocatia tamąuam domino
feudali subiecta ei auferń prohibetur : Zakvpny
woyth aduocatus <in)feodatus OrtCel 1, sim.
OrtZab 527; Oppidalis comes nye zakvpny woyth,
ale poszyczony do czasv OrtCel 9, sim. OrtZab
529; ~ zakupny sędzia 'w prawie niemieckim
osoba łącząca funkcje sądowe z posiadaniem wójtowstwa na prawie zakupnym, in iure Theutonico,
qui simul potestatem iudicis et emptam potestatem
advocati g e ń f : Iudex feodatus sadza dzedzyczny,
iudex infeodatus, id est comes hereditarius zakvpny woyth uel sandza OrtCel 7.
Zakurzenie 'gęsta mgła, chmura, caligo, nebula : Stetit populus de longe, Moyses autem
accessit ad caliginem, g l id est ad nubem densissimam zakurzenye (BZ: przystopyl ku czyemnoszczy), in qua erat deus (Ex 20, 21) XV p.
pr. SKJ I 314.
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Zakusić f o r m y : praes. ind. 3. sg. zakusi De
morte w. 310; ~ inf zakusić XV med. SKJ V
279; ~ praet. 3. sg. m. zakusił EwZam 303; /.
zakusiła 1448 R XXIV 353, XV med. SKJ V
275, Rozm 301; 3. pl. m. zakusili XV med.
5
R XXIV 362; ~ plqperf. 3. sg. m. był zakusił
Rozm 786; ~ condit. 1. sg. m. bych zakusił ca
1500 PieśniWład 179.
Z n a c z e n i a : 1. 'zjeść lub wypić trochę cze
goś, skosztować, spróbować, gustare, paululum 10
esse vel b i b e r e Nye pomogv apoteky, prze
czy w mnye zathne leky, a wszdy vmrzecz kaszdy
mvszy, ktho gych *llekarszthwa zakuszy De morte
w. 310; Gdy zakvszyl (GIDom 43, Rozm 209:
vkusyl) szyrzecz (leg. żyrzec) vody vyna (pro 15
vyna z vody) vczynyon[y]ego (ut autem gustavit
architriclinus aquam vinum factam Jo 2, 9)...,
vzovye oblvbenycza szy rzecz EwZam 303.
2.
'zaznać czegoś, doświadczyć, gustare, cx/?cn n , t e m p t a r e Viri... contemplativi, qui degu- 20
stauerunt, zakussyly, quod suauis est dominus XV
med. 7? XXTV 362; Et ideo ipsa (sc. virgo Maria),
dum hodie gustaret, zakusiła, gaudia celestia, poterat dicere illud, quod scribitur in psalmo XV
med. SKJ V 275; Sanctum hoc dixerim, si tale 25
aliquid alicui raro... et hoc quidem raptim atque
vnius vix momenti spacio experiri donatur dano
bandze zakusszycz ib. 279; Day my dar szwyąthey
madrosczy, bych szakuszyl thwey szlothkosczy ca
1500 PieśniWład 179; Gedna nyevyasta, na ymye 30
Veronyka.. kyedy yydzyala, yze myły Iesus takye
czvda czynyl y zakvszyla slotkosczy yego slow,
nathychmyast naslyadovala yego Rozm 301; Pylath... yvz byl nyeczo zakuszyl szlotkosczy yego
(sc. Jesukrysta) slow, y yyschedl nathychmyast do 35
Zydow prosycz ych, by gy pusczyly ib. 786.
1. a. 2.: Zacussyla gustavit 1448 R XXIV 353.
Zakwasić 'poddać fermentacji zakwaszającej,
uczynić kwaśnym, fermentare’: chleb zakwaszony
'chleb z mąki poddanej fermentacji bez drożdży, 40
panis e farina sine faece fermentatus’: In pane...
fermentato nye w oprzaskownem (i. e. w nieoprzaskownem) chlebe,... zakwasonem albo zagnyeczonem,... w quasonem ch<l)ebe 1413—4
JA XIV 503.
45
Zakwielić cf. Zakwilić
(Zakwilić) Zakwielić 'żałośnie i głośno zapła
kać, wydać krzyk rozpaczy, tu w znaczeniu niedo
konanym, eiulare, lamentari : Zaqueliw (war. kal.:
zaqueląncz) eiulans (postquam in captiyitatem re- 50
dactus est Israel..., sedit Ieremias propheta flens...
et amaro animo suspirans et eiulans dixit Thren
prol.) ca 1470 MamLub 219.
Zakwiść 'wydać kwiaty, okryć się kwiatami,
florescere, f l o r e r e Rano iaco zyele sydze, rano 55
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zakwcze (floreat) y minę FI 89, 6, sim. Puł;
Movil iest pan kv Moyzeszoyi:... Ktoregos z nich
wybyerzo, zakwcze (germinabit, MamKal 42: zakwithnye) rosga gego BZ Num 17, 5; Na tey latorosly zakvytl kvyat (vitis habens... in supremo
florem) yesoly, podobny rozy Rozm 73; ~ w uży
ciu poetyckim: *Zaquidl floruit (radix Iesse floruit
et virga fructum edidit) 1444 R XXIII 301; Zaqwczye pululabit (in die illo pullulabit cornu
domui Israel Ezech 29, 21) ca 1470 MamLub
229; Gospodzyn pomocznyk moy... y wspomozon
yesm, i zakwytlo (FI: wezkwtlo iest) czyalo moye
(refloruit caro mea) Puł 27, 10; Czlowyek, yako
szyano dny yego, yako kwyat polny, tako zakwczye (efflorebit, FI: otektczwe, pro otekwcze)
Puł 102, 14; To yest kvyat, yen zakvytl z[a]
maczyczye Yesse (qui pullulavit de radice Iesse)
Rozm 67.
Zakwitnąć 'wydać kwiaty, okryć się kwiata
mi, florescere, florere': Germinabit, id est florebit
zakwithnye (BZ: zakwcze; germinabit virga eius
Num 17, 5) 1471 MamKal 42; Cum pontifex
orationi insisteret..., mox de celo... yox insonuit
dicens, vt... cuiuscunque yirgula germinasset,
zakyythnalabi,... ipse... esset, cui yirgo Maria
desponsari deberet XV p. post. R XXV 180; Tey
noczy stary korab Nogyego... dal syyadecztwo
svyate troycze..., bo szą sz nyego... yypadly trzy
drzewa, pvsczyly odmlodzy, zakvytnawschy y dały
ovocz (frondes atque flores cum fructu protulerunt)
Rozm 71.
Zalać f o r m y : praes. ind. 1. sg. zaleję XV
p. pr. R XVI 347, 1471 MamKal 127; 3. sg.
zaleje (1424) 1457 DokMp V 271, (1476) XVI
BenLub 360; - inf zalać 1488 AGZ XVI 211;
~ praet. 3. sg. m. zalał 1470 AGZ XV 101; /.
zalała 1473 AGZ XIX 546; ~ condit. 3. sg. m.
-by zalałby 1475 AGZ XVIII 106.
Z n a c z e n i e : 'spowodować, że woda coś przy
kryje (np. pola), zatopić, inundare, demergere’:
Scoltetus... aggerem... poterit sublevare et erigere,
et quid inundabit al. zaleye in hereditatem nostram
Sulow, super hoc nos duos terrigenas... debemus
locare (1424) 1457 DokMp V 271; Quia tu tenes
villam Pustomytho cum piscina, que inundavit al.
zalał hereditatem ipsius Lesznyovicze 1470 AGZ
XV 101; Swyąthopelk cum ... Margaretha dederunt
potestatem prata... pro terra, quam terram piscina
fluctuavit al. zalała 1473 AGZ XIX 546; Miclasz...
admisit in ipso fluvio sibi Stanislao... piscare, sit
al. bączby ipsum fluvium ipsius Miclasch <pi)scina
inundaret al. zalałby 1475 AGZ XVIII 106; Qui
Csr. scopuli) vadunt... usque ad stagnum Bodzinyewski, quod stagnum cum inundat ah zaleye,
debet stare in suo robore (1476) XVI BenLub 360;
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Nicolaus dedit Annę... superficies agrorum al.
coyncze, quas deberet piscina perfundere al. zalacz
1488 AGZ XVI 211; ~ 'ugasić przez polewanie
wodą, aqua exstinguere, restinguere’: Nye zaleya
non extinguam XV p. pr. R XVI 347; ~ 'zwil
żyć, pokropić, irrigare, r i g a r e Rigabo zalegyą,
zmoczą (lacrimis meis stratum meum rigabo Psal
6, 7, FI i Puk smoczo) 1471 MamKal 127.
(Zalanie) Żalenie 1. 'spowodowanie, że woda
coś przykryje (np. pola), zatopienie, actus inundandi, demergendi : O które vodi *salonye (ib.:
salenye) Gyethka na my a szalował, tom ya stokow
vischei nye podnyosl, nysch pirwei bili 1437
KsMaz III nr 2904.
2. łoże żalenia 'zagłębienie terenu, w którym
zbiera się woda (tu ze stawu), łożysko wody,
alveus, cavum, quo aqua piscinae continetur :
Jakom ia nye lowil ani brał rib w lozv zalyenya
(ib. nr 966: zalewany a) stawy Grzegorzowa 1452
ZapWarsz nr 965, sim. ib.
Zalazły (o stawie, de piscina) 'samoczynnie
zapełniony mułem, błotem, roślinami, limo plantisque naturaliter r e p l e t u s Piscina supra molendinum iam penitus annullata al. zalazlą 1496 StPPP
XII 415.
Zaleć 1. 'umieścić się gdzieś, na czymś, stać
się przeszkodą, occurrere, opponi : Yz Janusz...
zaległ Jandrzichowy... drogą y wskopal nan s dzewanczą panyczew... y bezal za nym na yego
dzedziną 1417 Kościan nr 635; ~ Bogday mu
zaległ vsta wrzoth! Słota w. 26.
2. ' rozciągnąć się dokądś, sięgnąć dokądś,
extendi, patere': Generosus lacobus... a generoso
Nicolao... obligatur tricentos florenos Vngaricales,
in quibus obligavit... opidum Iaczymyrz cum
piscinis, ita ut agri curienses extensi sunt ąl.
zaległy 1485 AGZ XVI 197.
Zalecać 'polecać czyjejś życzliwości, prosić
o życzliwość, commendare, intercedere’: Gwyazdo morska, nasch oschwyeczy i panu bogu nas
zaleczai! XV ex. PF V 105; ~ Zalieczam sye
vaszey mylosczy me tuae dominationi commendo
XV e*. PF III 178.
Zalecić fpolecić czyjejś życzliwości, poprosić
o życzliwość, commendare, intercedere’: Zalyecz
mya barzo pilno tu me magnopere commendato
XV
PF III 178.
Zalecieć f o r m y : inf. zalecieć ca 1470 MamLub 149; ~ praęt. 3. sg. m. zaleciał BZ Nah 3,
16; /. zaleciała Aleksy w. 215; 3. pl. neutr.
zaleciały BZ Nah 3, 17.
Z n a c z e n i a : 1. 'oddalić się na skrzydłach,
odlecieć, avolare, evolare'\ Chrost *rozwyozl
s<kr)zidle y zalecyal (avolavit) BZ Nah 3, 16;
Dzatki twe iak<o> kobilczota kobilek, gesz syo

sad<zą> na plocye w dzen szymni, slu<ńce> wesczdlo y zalecyal i (avolaverunt) ib. 3, 17; ~ prze
nośnie: Zaleczyecz przed nymy *avalare (averte
oculos tuos a me, quia ipsi me avolare fecerunt
Cant 6, 4) ca 1470 MamLub 149.
2. (o wyziewach, de vaporibus) kogoś zalecieć
*powiać ku komuś, dać się komuś poczuć, abolere,
subolere’: Kogokole para szaleczala oth thego
szwyathego czala, ktoryle chorobą myal, *nathemyescz szdrow ostał Aleksy w. 215.
Zalegać się corruptum pro zażegać się: Cur
agat, gl. sc. talis hereticus, hoc, gl. talem derisionem, nosci, quia sponte sua datur, poleczą szą, hosti, cuius amore calet, gl. feruet zalega szą, nec
bona velle valet 1466 RRp XXII 19.
Zalelejać 'pokiwać, poruszyć czymś, movere,
ąuassare’: Vibrat, gl. mouet, quassat zaleleyal
głową, aper pro voce caput 1466 R XXII 13.
Żalenie cf. Zalanie
Zalewacz 'ten kto odmierza nalewanie piwa,
qui cervisiam fundęndam mensuraf: Preterea statuimus, quod duos mensuratores (sc. cerevisiae)
al. zalewaczie debent (sc. cives Sanocenses) habere 1437 AGZ XI 130.
Zalewać f o r m y : praes. ind. 3. sg. zalewa
1433 AGZ V 72, ca 1470 MamLub 202, 1500
AGZ XVIII 538; ~ imper. 2. sg. zalewaj 1466
R XXII 12; ~ part. praes. act. adv. zalewając
XV p. post. BednMed 74; adi. i. pl. m. a. f.
zalewającymi 1466 R XXII 11; ~ inf. zalewać
1449 AGZ XIII 292.
Z n a c z e n i a : 1. 'powodować, że woda coś
przykryje (np. pola), zatapiać, inundare, demergere’: Fecimus limitacionem granicierum inter... Prussi... et Soroki..., incipiendo a graniciebus ville
Szidathiczhe... usque ad paludem, quem inundat
vlg. zalewa piscina regalis in Prussi sita 1433 AGZ
V 72; Non debebit (sc. Nicolaus) inundare al.
zalewacz ultra dictos copcze 1449 AGZ XIII 292;
Zalewą infundit (et quomodo descendit imber et
nix de caelo et illuc ultra non revertitur, sed inebriat
terram et infundit eam Is 55, 10) ca 1470 MamLub
202; Quod aqua semiviva al. marthvicza post
granicies, signa et scopulos inter hereditates...
Nicolai... et Petri... distinctos temporibus perpetuis
non invndaret al. nye zalevala 1474 AGZ XVIII
87; Que (sc. piscina) sumitatem al. vyrzchovyną
inundat al. zalyeva 1500 ib. 538; ~ Que, gk
sc. anchora, firmo cursu ratem in portu retinet, ne
procellis quassata bachantibus, zalewayączymy velmy, in tantas contiguos illudatur 1466 R XXII 11;
~ 'moczyć, zwilżać, irrigare, rigare’: Cum incumbat Bacho sitim tuam extingvere, non sic
fauces arentes irriges szchnączych nye zalevay 1466
R XXII 12.
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2. zalewać czymś 'dodawać czegoś (jakiegoś
płynu), dolewać czegoś, a f fu n d e r e Vezmy ma
kuch Iinvm y trzye go długo w doniczcze faszbyrem nye zadanym zalyevayącz, alysz bądzye
yako masscz XV p. post. BednMed 74.
Zalewanie 1. 'gwałtowne wzburzenie wody,
falowanie, fluctuatio, fluxus, a e s t u s Cum emm
naturaliter fluctuacio, zalevanye, siue tempestas
maris terminatur, tunc semper adhuc post longum
tempus aque mouentur XV med. /? XXIV 366.
2. łoże zalewania 'zagłębienie terenu, w którym
zbiera się woda (tu ze stawu), łożysko wody,
alveus, cavum, quo aqua piscinae continetur:
Jakom ia nye lowil ani brał rib w lozv zalewanya
(ib. nr 965: zalyenya) stawv Grzegorzowa gwał
tem 1452 ZapWarsz nr 966.
Zalewka 'kara pieniężna płacona miastu za
przekroczenie przepisów dotyczących warzenia pi
wa, poena pecuniaria, quae pro cervisia non rite
coquenda solvebatur : Zalewky 1493 WarschPozn
I 348, sim. ib. 357, 1494 ib. 386, 1495 ib. 397,
1496 ib. 430; Zalewka 1494 ib. 368.
Zaleźć cf. Zalazły
Zależeć f o r m y : praes. ind. 3. sg. zależy ca
1418 JA XIV 512, 1426 ArchTerCzchov III 18,
2, 1436 RRp XXIII 276, etc. etc.', 3. pl. zależą
OrtMac 69, 1466 R XXII 10, XV p. post. GIDom
83; ~ praet. 3. sg. m. zależał BZ Neh 3, 21;
neutr. zależało XV med. SKJ I 71, XV med.
ZabUPozn 127, ca 1450 PF IV 570, etc.', ~
condit. 3. sg. neutr. -by zależało B Z U Par 25, 8.
Z n a c z e n i a : 1. *przylegać, być położonym
w pobliżu (czegoś), sięgać dokądś, sąsiadować,
adiacere, vicinum esse’: Adiacet przileszy, zaleszy
ca 1418 JA XIV 512; Iohannes... inhybuit [...]
vlg. opprawo nobili Annę... super hereditates
[...]... et inhybuit in isto districtu..., vbi heredi
tates coniacent vlg. ymene zaleszy 1426 ArchTerCzchov III 18, 2; Po nyem dzalal Marimvth...
od wrót Elyazifowich, doiod zalezal dom Elyazifow (donec extenderetur domus Eliasib) BZ Neh
3,21; ~ 'być, ciągnąć się, esse, patere’: Grandis enim restat, zaleszy, yest, tibi uia (III Reg
19, 7) XV p. pr. SKJ I 314.
2. 'mieć oparcie, podstawę, podporę w kimś
a. w czymś, polegać, zasadzać się, opierać się
na kimś a. na czymś, ex aliqua re pendere, in
aliąua re positum esse’: Scito, quod mortalium
uita non minus pendet, gl. dependenciam habet,
stat, existit zalezy, ab oculorum rectitudine quam
a corde 1436 RRp XXIII 276; In hiis autem
duobus mandatis universa lex pendet zalesy (Mat
22, 40, GIDom 81: zalezy, wisszy, Rozm 415:
leży) XV med. GIWroc 83v; Quoniam principalibus quatuor yirtutibus, scilicet prudencia, mag-

nanimitate, iustitia, modestia, edificium recte vite
percluditur et fundatur, gl. roboratur zalezy (RRp
XXIII 276: vstavion, zalozon) XV med. RRp
XXIII 279; In hoc consistit, zaliezi, vera amicicia
XV med. ZabUPozn 126; In cuius, gl. sc. dei,
potestate mores et vita probabiliter condependent,
gl. attinent, iacent, id est zaleszą 1466 R XXII
10; In sua enim visione totum gaudium angelorum
et sanctorum dependet zalezi XV p. post. GIDom
78; Regnum enim celorum continetur in deo vlg.
zaleszy XV p. post. RRp XXV 174; Zalezy
consistit ca 1500 Erz 129; Zalezy dependet ib.',
~ z kogoś: A przeto nynye vi, bracya, gyszescye kaplany w lyvdu bozem, z was zalezi zbawyenye gych dusz (ex vobis pendet anima illorum)
BZ Judith 8, 21; ~ na coś: Othosz na tho
zalyeszy boyaszn bosza XV p. pr. PułKras 12;
~ na czymś: Wyecz, eze czlowyecza roskosch
podluc czyala... zalezicz na pyczu, na gedzyenv
XV med. R XXII 237; Slvsche vstawycz, aby
prawa nyektorych panystw, kthorych zaplata tylko
na pothwarzy zalyeszy (quorum solutio... ex calumniis dependet), owszeyky ge sskazycz Dział
63; ~ w kimś, czymś: Gdysz w rozmislenyv
zalyezzy matka cznooth rostropnoscz (in deliberatione consistat... discretio) Sul 27; Alye ysze
<w) harnaszowey slachcze... wszego krolewsthwa
szalezy obrona (in armata militia... defensio...
dependet), powynyen gest kaszdy slachczycz...
bronnymy lvdzimy slvzycz Sul 56, sim. Dział 63;
A tocz mylossyerdze gesth [gest] czudzey byadi
zalowanye..., zalezi w syedmy vczinczech mylossyerdzya XV med. R XXII 240; Si quod est
aliud mandatum, in hoc verbo instauratur w them
szlowye wszytko zaleszy (Rom 13, 9, SKJ I 60:
instauratur, gl. id est perfecte continetur zamknono
yest, MamLub 280: instaurantur, id est integrantur
zawyrayą szą) 1453 R XLVII 351; Gęstły mnysz,
iszbi w moci wogenskey zalezalo wycyostwo boia
(si putas in robore exercitus bella consistere),
przepuscy pan, abi bil przemozon od nyeprzyiacyol BZ II Par 25, 8.
3. 'byćpotrzebnym, necessarium esse, reąuiri:
Ad castellum requiritur, zalezy, firmitas perfecte
fidei XV med. RRp XXIV 362, sim. ib.', Omne
illud, quod ad salutem requeritur, zalezalo, iam
in scripturis per Xm impletum est XV p. post.
GIDom 83; ~ ku czemuś: Caritas... omnia suffert, omnia credit wszyczko wyerzy, czokoly
zaleszy kv zbawyenv (I Cor 13, 7) XV med. SKJ
I 71, sim. XV p. post. GIDom 46; Kv they
tho gyeradzye... szlusza... prządzywo, panwye...
y xyągy, czo kv bozey szluszbye zalyezą (libri
ad divinum cultum spectantes, OrtOssol 55, 3:
zluchayą) OrtMac 69.
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4. zależy 'przystoi, jest słuszne, właściwe,
godz/ 57'e, decet, convenit, fas est’: Nam expedit,
zalezy a potrzeb, ut seruus Xpi sit prudens et
fidelis XV med. R XXIV 363; Sicut, gl. id est
sicut decet yako zaleszy, in die honeste ambulemus
(Rom 13, 13) XV med. SKJ I 49; Decuit, zaliezalo, virginem, quam deus vnigenito suo preparauit in matrem, tanta puritate clarere XV med.
ZabUPozn 127; Ex quo sancta mater ecclesia
hodie... recolit reverendam virginis gloriose assumptionem, congruit, zaleszy, et nobis hanc
diem... in eius laudem consumare 1477 MPKJ II
324; Nam ad verum autem regem duo pertinent
zaleza, sluszaya XV p. post. GIDom 83; Videte
vos,... vt vestra familia faciat hoc, quod spectat,
zaleszy, ad Xpianos homines ca 1500 GIKazB
I 49; ~ na kogoś, coś: Na dom twoy, panye,
zaleszy (FI i Pul: domu twemu slusza) *swiotoscz
(domum tuam decet sanctitudo Psal 92, 5) MW
114b; Na wyelmoznego zalezy wyelmozne rzeczy
dzyelacz excelsum enim decet magnifica agere
XV p. post. Kałużn 272; Immundicia aut auaricia
nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos, gl.
id est veros Christianos yako szlusza, zaleszy na
szwyethe a werne krzesczyany (Eph 5, 3) XV
ex. SKJ I 75.
5. zależeć na kogoś 'być właściwym komuś,
charakterystycznym dla kogoś, alicui proprium esse’: Quando autem factus sum vir, euacuaui, que
erant parwli popusczylem, czo zalezalo na malvthkyego (I Cor 13, 11) XV med. SKJ I 71, sim. XV
p. post. GIDom 46; Exulis est, na wygnanego
zalezy, non esse suum 1466 R XXII 16.
6. (coś) komuś, na kogoś zależy 'ktoś ma
prawo do czegoś, aliquis ius ad aliquid habet’:
a. 'ktoś ma jakieś uprawnienia, kompetencje,
aliquis ius, auctoritatem h a b e f: Pakli o summą
mnyeyschąn... przisyancz bi myal..., tegdi dosicz,
ze yednąn przes voznego albo przes tego, któremu
zalezy (cuius intererit), themu istemu przissyangayąnczemu... tha ista forma przisyangy wsnowyona ma bicz Sul 100; Zapowyedanye, czo
czyny przyszaszny woyth s prawa, szlowye podług
prawa, jako nayn zalezy,... to ma mocz OrtOssol
101, 1, sim. OrtMac 137; ~ Ego illum nolo
iudicare, quia iudicium non est meum nye zaleszy
ca 1500 GIKazB I 73.
b. 'coś należy się komuś tytułem jakiegoś
prawa, np. dziedziczenia, własności, posagu, itp.,
aliquid alicui iure aliquo, e. g. hereditatis, proprietatis, dotis, tribuendum est’: Rodzyczyelowye... tey dzewicze... albo prziyaczele blischschi
ten possag... sprawnye, na które zalezy (quorum
interest), sobye... zachowayąn Sul 90; Druge...
wsy... na blissche vmarlego, na kthore s prawa

zalezi (prout de iure spectabunt), bandąn slushecz
Sul 107; Jakom ja nye skazyl<a) ssznaku..., za
kthorim snakyem... thą rolą trzymam, *kthara
cząscz zaleszy na myą po *manzą 1474 ZapWarsz
nr 1379; Kyeczky... koschulky, czo naonczasz
zalyeschalo na dzyeweczky, thom sprauil 1493
PF IV 664.
7. komuś, na kogoś zależy 'dotyczy kogoś,
ad aliquem attinet’: Vstawyamy, aby o rzeczach
grzesznych prócz obvynyączego alybo powoda,
na ktorego zaleszy (in absentia accusatoris seu
actoris, cuius interest),... sądzicz nye mamy Sul
63; Ktoresz tho... gymyenye... poziczcza thesz
bandzie dzirzal... tako długo, alysz yemu przes
onego, komu zalezi (cuius interest),... pyenyandze... poziczone... bilibi... zaplaczoni Sul 98.
8. zależeć w czymś 'mieścić się w czymś,
obejmować coś, contineri complecti’: Ysze zona...
przi... gymyenyv yyprawnem, tho gest czso żalezy
w kamyenyy, w pyerlach,... myalaby ostacz Sul
74; Vstawyamy, aby zona... tylko przy them
oprawyeny v, czso gest domowne albo w rzeczach
zalezy w domownych, ostała Sul 75.
Zalęgać się (o ludziach, de hominibus) 'począć
się, zacząć żyć, concipi, orin : Homines fuissent
concepti zalągaliby sszą 1448 R XXIV 353.
Zali 1. wprowadza pytanie niezależne: a. prze
widywana odpowiedź przecząca 'czy, czyż, num,
numąuid, numne’: Nye sluchaycye Ezechyasza,
gysz was zdradza rzekocz: Bog nas wizwoly.
Zaly wizwolyly (numquid liberayerunt) bogowye
narodow zemye swe s roki krolya syrskego?...
Zaly wizwolyly (numquid liberayerunt) Samario
z mey roki? BZ IV Reg 18, 33. 34, sim. ib. 19,
11. 12; A gdisz on to mowyl, otpowye gemv:
Zalysz ti raczcza krolyow (num consiliarius regis
es)? B Z U Par 25, 16, sim. ib. 32, 13; Rzeki...:
Czso to czinyo... mdły Zidzi? Zaly ge przepusczo
(num dimittent) narodowye? Zaly swe obyati
napelnyo (num sacrificabunt et complebunt) genego dnya? Zaly bodo mocz dzalacz (numquid
aedificare poterunt) kamyenye z gromad popyelnich, gesz so zgor<z)ale? BZ Neh 4, 2, sim. ib.
6,11; Zaly z<apo)mnyecz mosze nyewyast<a
dzie)cyotka swego (numquid oblivisci potest mulier infantem suum)? BZ Is 49, 15; Zaly gesz ti
(sc. miasto) lepsze nysz (Aleksandria) (numquid
melior es Alexandria)?... A takesz y ono samo
wyedzono w przewyedzenye do ioczstwa BZ Nah
3, 8; Zali lakomoscz [mydzy] myądzy myeskem
a lakozyrstwem dobrze sądzy (numquam recto
inter gulam et bursam avaritia iudicabit)? XV p.
post. R I s. XLI; ~ b. oczekiwana odpowiedź
potwierdzająca 'czyż nie, nonne, an non: Ktorzisz
odpowyedzeli: Nye przydzem. Zali mało iest tobye
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(numąuid parum est tibi), ze gesz nas wiwyodl
z zemye, yasz to mlekem a myodem plinye, abi
zabił nasz na pvsci?... Zali chczesz oczy nasze
vilvpicz (an et oculos nostros vis eruere)? Nye
przy dżem BZ Num 16, 13. 14, sim. ib. 22, 37;
Otpowye Rapsaces rzekoc: Zaly ku twemv panv
a k tobye posiał myo pan moy (numąuid ad
dominum tuum... misit me dominus meus)...
a nye k tim moszom, gysz syedzo na mvrze? BZ
IV Reg 18, 27, sim. ib. II Par 32, 11; Zalysz
syo roznyewal (numąuid iratus es) na nas az do
zagladzenya, nye chczocz ostauicz zbitkow naszich? BZ I Esdr 9, 14; Kłamały namy gardzocz
rzekocz:... Zaly syo przecyw krolyovy boczicye
(numąuid contra regem vos rebellatis)? BZ Neh
2, 19; Rzekłem gym: Zaly lyfi byerzecye (usurasne... exigitis) kazdi z vas ot svey bracy? ib.
5, 7; ~ zali nie: Fratres! Nescitis, zaly tego nye
wyecze, quod hy, qui in stadio currunt, omnes
ąuidem currunt, sed vnus accipit brauium (I Cor
9, 24)7 XV med. SKJ I 63, sim. BZ I Reg 29,
3; Quis scandalizatur et ego non vror, gl. sc.
igne caritatis, zaly z gorączosczy szercza mnye
tego nye zal (II Cor 11, 29)7 XV med. SKJ I 67;
Lvdze szaleny a nyemodrzi, zali on nye iest
oczecz twoy (numąuid non ipse est pater tuus),
genze gest dzerzal... y stworzil czo? BZ Deut
32, 6: Zaly nye Egypsci a Amoreysci... ocyoszily
so was (numąuid non Aegyptii... oppresserunt
vos)7 BZ Jud 10, 11; Synu tey szoni..., zaly ia
nye wyem (numąuid ignoro), ysze ti mylugesz
sina Ysay? BZ I Reg 20, 30; Zaly nam nye
dostawa (an desunt nobis) wszcyeklich, przeczescye prziwyedly tego (sc. człowieka), abi syo
wscyekal przi mnye? ib. 21, 15; Nyegdi nyektorego dnya dostano syo Saulowy w roce. Zaly nye
lepyey (nonne melius est), ysze ia ucyeko? ib.
27, 1; O gynich skutcech Bazowich y to wszitko,
csosz czinyl, y walki gego, zaly to nye gest
popysano (nonne haec scripta sunt) w ksyogach
dny krolyow israhelskich? BZ III Reg 16, 5, sim.
ib. 18, 13; Zaly nye bilo boga w Israhelu (num
ąuid ąuia non erat deus in Israel), yzesz posiał,
abi syo poradził z Belzebubem, bogem akaronskim?Z?ZIV Reg 1,6; Zalysz nye sliszal (numąuid
non audisti), czsom czinyl ot poczotka? ib. 19, 25.
2. wprowadza pytanie zależne wyrażające nie
pewność lub wątpliwość mówiącego co do możli
wości zaistnienia jakiejś sytuacji: a. zali snad,
zali snadz 'może, czy może, może przypadkiem,
czy przypadkiem nie, si forte, si forsan : Postoy
malvczko podle obyati swey zapaloney, acz odydo, zali snad podka myo bog (si forte occurrat
mihi dominus), a czsokoli przikaze, po wyem to
bye BZ Num 23, 3; Poydz, powyodo czo na ginę

myescze, zali snacz szlvbi syo bogv (si forte
placeat deo), abi odtod poklool ge ib. 23, 27;
Gydzi do zemye ku rozmaytim studnyam wodnim
a na wszitki padoli, zaly snadz bodzem moc
nalescz korzeń (si forte possimus invenire herbam)
a odchowacz konye a muli BZ III Reg 18, 5;
Zaly snadz vsliszi pan (si forte audiat dominus)
bog twoy wszitka słowa Rapsacenowa, gegosz
posiał... pan gego, abi vrogal boga ziwego BZ
IV Reg 19, 4; ~ b. zali kako 'może jakoś, si
ą u o m o d o Zaly kaco si ąuomodo (ąuaerite iustum, ąuaerite mansuetum, si ąuomodo abscondamini in die furoris domini Soph 2, 3) ca 1470
MamLub 254.
Zaliby I. p a r t y k ul a: wprowadza pytanie za
leżne wyrażające niepewność lub wątpliwość mó
wiącego co do możliwości zaistnienia jakiejś sytu
acji 'czyby może, może by, si forte, si for san : Ale
proszo cyebye, oczcze moy, abi go poprosyl, zalybi
raczil wzocz tego wszego polouiczo (si forte dignabitur medietatem... sibi assumere) BZ Tob 12,
4; Chczalbych othmovycz s tobv, moglybych (leg.
mogłlibych) szya szkrycz przeth tobv, gdybych
szyą w szemy choval albo twardo szamvroval,
zalybych wszethl thwey moczy, gdybych sthrzekl
ve thnye y w noczy De morte w. 353.
II. s p ó j n i k : wprowadza zdanie warunkowe
możliwe 'jeśliby, si9: Zalibi, vbostwem przinodzon
soocz, przedalbi syo (si... vendiderit se) tobye
brat twoy, nye vcyoszay gego roboto robotników
BZ Lev 25, 39.
Żalić 1. wprowadza pytanie niezależne a. prze
widywana odpowiedź przecząca 'czy, czyż, num,
numąuid, numne9: Zalycyem przes woley pana
mego przyial na to myasto (numąuid sine domini
voluntate ascendi ad locum istum), abich ge skaził?
Pan my rzeki: Wzidzi do tey zemye a zetrzesz io
BZ IV Reg 18, 25; ~ b. oczekiwana odpowiedź
potwierdzająca żalić nie 'czyż nie, nonne, an non:
Tedi on rzecze: Zaliczem nye rzeki tobye (nonne
dixi tibi), ze czsokoli mi bog przikaze, to vcinyo?
BZ Num 23, 26; Odpowyedzal Balaam Balakovi:
Zaliczem posłom twim... nye rzeki rzekocz (nonne
nuntiis tuis... dixi)7 Bi mi Balaak dal pełen dom
swoy srebra..., nye mogo min[y]ocz rzeczi pana
boga mego ib. 24, 12.
2. wprowadza pytanie zależne wyrażające nie
pewność lub wątpliwość mówiącego co do możli
wości zaistnienia jakiejś sytuacji: żalić snad 'może,
si forte, forsitan: Sliszelysmi, ysze krolyowye
domu israhelskego myloscywy so, przetosz opaszmi syo wormy po naszich byodrach... Winydzmi
przecyw krolyv israhelskemu, zalycz snad nas
żywy (forsitan salvabit animas nostras) BZ III
Reg 20, 31.
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Zalićby wprowadza pytanie zależne wyraża
jące niepewność lub wątpliwość mówiącego co
do możliwości zaistnienia jakiejś sytuacji: zalićby
(nie)kako 'może by jakoś, czy by może jakoś nie,
si ą u o m o d o Przeto poydz a poklni lvda tego to,
gesz to iest silnyeyszi mnye, zaliczbich mogl
nyekako pobycz ge (si quo modo possim percutere... eum) ZłZNum 22, 6; Poklni gy, zaliczbich
kako boyvyo mogl zaploszicz gy (si quo modo
possim pugnans abigere eum) ib. 22, 11.
Zalubić, Zalubićsię 1. ' zawrzeć układ, umowę,
foedus inire, p i n g e r e A tego dnya zaluby pan
bog s Abramem ślub (pepigit dominus foedus cum
Abram) BZ Gen 15, 18; A przetosz temu myastu
zdzaly so (sc. Abraham i Abimelech) Bersabee,
bosta tu oba przyssyogla a zalubyla sobye (inierunt
foedus) przi tey studnyczi ib. 21, 32; ~ kogoś (tu
kobietę) pierścieniem zalubić sobie 'obrać kogoś
(kobietę) jako swoją wybrankę, sponsam sibi deligere’: Onczy (sc. bog) myą svoy<m> pyersczyenten
(pro pyersczyenyem) zalyvbyl sobye (suis me monilibus ipse subarravit) Rozm 26.
2. 'obdarzyć uczuciem, pokochać, amare, dil i g e r e Quamvis deus est omnium, tamen specialiter alicuius, qui eum sibi szaluby, ut dixit
illa in Canticis: Dilectus meus et ego dilecta eius
XV in. WisłRp nr 1508.
3. zalubić się 'zobowiązać się, obiecać, promittere, obligan : Isz szo Jakusz zalubil Szognewowi praf vczinicz o schano, czszo szgorszalo
1391 Pozn nr 126; Iaco Sziban ne zalubil sę
Stachne prawa dzupecz (pro czirpecz)..., ale sę
zalubil podluk zemskego prawa czupecz (pro
czirpecz) 1403 BiblWarsz 1857 II 800.
Załamie 'nagiąć nisko, bardzo pochylić, incurvare, c u r v a r e Chromem chodzenye, skrzyyyonem a zalamyonem (incurvatis... et contractis)
dayal (sc. Jesus) zdrovye Rozm 217.
Załawcze 'miejsce położone za kładką na rze
ce, loeus trans ponticulum situs’: Quia Msczigneus
et Nicolaus... campum..., dictum załawcze et
zarzecze..., yendiderunt 1389 StPPP VIII nr 5207.
~ Zapewne nomen proprium.
Załaz 'przybysz czy łazęka, tj. członek grupy
rolników, którzy prowadzili gospodarstwo na
łazach, nowo osadzony rolnik, advena, agricola
adventicius vel unus ex agricolis, qui agros in
terris łazy vocatis colebaf: Ut omnes coloni ipsarum yillarum..., aratores ac mercenarii et aduene,
qui ylg. zalazi yocantur, a seruitute exaccionis
custodie... sint... absoluti 1256 MMAe IX 103.
Załazić się cf. Założyć 8.
Załaźny czy Załężny 'położony za łazem czy
położony za łęgiem, situs trans spatium terrae
vocatum łaz vel łęg’: Nos... possumus pascua
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vlg. zalaszny in agris advocacie nostre libere
facere (1448) XVI BenLub 273.
Załężny cf. Załaźny
Załoga f o r m y : n. sg..załoga 1436 R XXIII
278, 1437 Wist nr 288 s. 88, BZ Jos 8, 19, etc.;
~ g. sg. załogi 1404 Kościan nr 220, 1412 ib.
nr 468, 1413 Pozn nr 847, etc.; ~ d. sg. załodze
1420 Kościan nr 845. 858, 1459 TymProc 263;
~ ac. sg. załogę 1404 Pozn nr 746, 1409 Kościan
nr 418, 1415 ib. nr 531, etc. etc.; ~ i. sg. załogą
1429 Kościan nr 1394, 1429 RtGn nr 309. 310;
~ l. sg. (w) załodze 1393 Pozn nr 134, 1409 ib.
nr 790; - n. pl. załogi 1494 SprKHS VIII s.
CLX, XV p. post. R XXV 258; - g. pl. załóg
XV med. GIWinc 147; ~ ac. pl. załogi ca 1450
PF IV 562, ca 1470 MamLub 23. 287, etc.; ~
i. pl. załogami XV med. GIWinc 146; ~ l. pl.
(w) załogach Puł 9, 30.
Z n a c z e n i a : 1. 'podstawa, fundament, pod
walina, tu przenośnie, fundamentum, basis, hoc
loco t r a n s l a t e De occultis sub terra vitalem
sucum trahit arbor et humane vite latet in precordiis fundamentum, gl. principium, origo załoga
1436 R XXIII 278.
2.
'pożyczka zwrotna (w pieniądzach, inwenta
rzu, zbożu) udzielana przez pana kmieciowi na
zagospodarowanie się, pecunia (pecus, frumentum)
a domino cmethoni rei familiaris constituendae
causa commodata: Iuvaminis al. załogi 1447 Tym
Proc 252; Staschek przyąl poluvloczek znowv
w gayonem szandzye a pan gi zalozil [gi] thym
gonyenym (pro gimyenym), a on przyąl za załoga
1449 ib. 295, sim. 1455 ib. 252; Załoga commodatum. Equus per modum commodi al. załoga
datus et commodatus 1456 AcLubl U; Quia tu...
recepisti sibi colamy vi cum rebus ipsius Andree,
que res pertinent ylg. cu szalodze: aratra, redlicze
et alia 1459 TymProc 263; Obstagii al. zalogy
1470 ib. 252; Mathia Nigo kmetho... tenetur sibi
mediam sexagenam grossorum... interposicionis al.
zalogy et quindecim grossorum wstanego 1473
BiblWarsz 1858 IV 640; Recognoyerunt, quia...
Stiborius dedit... in vim solucionis certis hominibus
relevamen seu subsidium... al. załoga, quod subsidium idem kmethones iam debuerunt solvere 1475
AKH VI 109; Abraham querulavit, quomodo Jacobum kmethonem suum, qui sibi subterfugit de
manso... cum laudo terrestri et una sexagena auxilii
al. zalogy,... domina Dorothea... mihi reddere non
wlt 1481 TymWol 27; In ista villa predium est,...
item in załoga boves 4 1498 LustrPłoc 149; ~
Qui (sc. cmetho) profugit de bonis [...] recessit
a suis bonis yidelicet quatuor bobus, qui dati fuerunt
per modum muneris al. załogą bydlną 1491—504
BiblWarsz 1858 IV 651.
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3. 'zamieszkanie w karczmie na rachunek dłuż
nika do czasu zwrotu długu, commoratio in diversorio quoad creditori piane satisfactum sit9:
Isz Micolay vtenczasz v szalodze leszal, *keydi
Drzeszka (pro Dzerszka) poziwala gego dzeczy
1393 Pozn nr 134; Iaco Marcin... vayal (pro
nayal a. vyal) na Mscignewa w załoga, nisz rok
prziszedl 1404 ib. nr 746; Jaco pan Hinczca
załogo leszal podług praua Szimunovi 1409 Ko
ścian nr 418; Jaco Woyczech... ne leszal (pro
beszal) na Potrka... w załodze we dwnacze (leg.
dwunacie) ani brał wachtele pywa do domu 1409
Pozn nr 790; Jaco Potrassz... ne obssilal rankoym
Sandziwogewich mimo szemski vklad... ani gim
w *szalogu kaszal 1412 ib. nr 685; Jako Marczin
vyyal s załogi przesz Dzeczinne vole 1413 ib. nr
847; Yze kedi Przibislaw... ypomonol rokome
*Bronislaowy w załogo, tedy yescze ne wedzal
zakasny crolewske 1415 Kościan nr 531; Yaco
Wączenecz... obesłał Jana... nazaywtrz, gdy wgal
w szalogą any tamo brał zawranu, barchanu any
kramnich rzeczy 1417 Pozn nr 919, sim. 1425
Pyzdr nr 788, 1429 ib. nr 919; Jaco dla nezaplaczenya gisczini a zalogy nelezenya yem scodzen L marcas 1424 Kościan nr 1032, sim. 1412
ib. nr 468; Jaco o nyezaplaczenye gisczini a nyewyachane zalogy (ib.: w załogą) gem szcodzen
quindecim marcas 1424 ib. nr 1099; Yakom bil
posłem ot Mycolaya a od Swyanthoslawa do Januscha... opowyadayocz, ysz gospodarz nye
chczal gich przygyocz nawtorky w załogą 1429
Pyzdr nr 923; Gdy ktho obrączy za przyaczela
swego pevną pyenyedzy svmmą..., tego nye zaplaczącz na rokv przyslem, rąkoymya tegodla nye
ma do gospody w załogą wyechacz (non debet
ad hospitium in obstagium subintrare) Sul 71;
~ Yaco Yąn Dzurka w<je)chal w szaloga verną
w *Szemotulel, gdze mu Bogusz vkasal 1420
Pozn nr 1070.
4. 'zastaw, pignus, o b s e s Iaco mi Czibek ne
movil o ten eon, aleszem gi vicupil s salogi 1404
Kościan nr 220; Jaco my Franczek roku dal
załodze o rzecz xandza Janusza 1420 ib. nr 845,
sim. ib. nr 858; Jacom nye rzeki dacz Mychalowy... lystv na szesczdzeszand grzywen..., alem
rzeki gemv dacz lyst pod załogą 1429 ib. nr
1394; Yako myesczanye coszminsczy nye ranczili
Szydowy Michałowy za pana Barthosza pod zało
go, ale pod wsczyognyenim 1429 RtGn nr 310,
sim. ib. nr 309; Zalogy (war. lub.: slachetne siny
w zalogw) obsides (tulit, sc. Ioas, omne aurum
et argentum..., quae inventa sunt... in thesauris
regis, et obsides IV Reg 14, 14) 1471 MamKal 88.
5. 'podstęp, oszustwo, zasadzka, dolus, fraus,
i n s i d i a e Iste fugitivus tam viris quam yiribus
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collectis a tergo surrepit ratus, aut incautum insidiis,
gl. sc. suis zalogamy, involuere XV med. GIWinc
146; Absit,... ne nostre titulus victorie quodam
insidiarum, gl. minarum, obsidiorum zalok, latrocinio fumescat ib. 147; Załogi insidias ca 1450
PF IV 562; Zalogy insidias (si quis per industriam
occiderit proximum suum et per insidias, ab altari
meo evelles eum Ex 21, 14; BZ: przez zaloszenya)
ca 1470 MamLub 23; Insidias sydla, zalogy (induite
vos armaturam dei, ut possitis stare adversus insidias
diaboli Eph 6, 11) ib. 287; Tendentes insidias
czynycz zalogy, vclady (adierunt eum, sc. Festum,
principes sacerdotum... adversus Paulum et rogabant eum..., ut iuberet perduci eum in Ierusalem
insidias tendentes, ut interficerent eum in via Act
25, 3) ib. 301; Insidie srady, zalogy XV p. post.
R XXV 258; ~ 'miejsce zasadzki, insidiarum
l o e u s Szyedzy w załogach (in insidiis, FI: we
scriczy) z bogatymy, w tagemnyczach, aby zabyl
nyewynnego Pul 9, 30; ~ 'ludzie ukryci w za
sadzce, homines in insidiis la tentes': A gdysz podnyesze (sc. Jozue) scyt..., załoga (insidiae), ges
to syo tagila, powstała natichmyast BZ Jos 8, 19.
~ Bohemizm semantyczny.
6.
'jakaś ozdoba stroju kobiecego, noszona na
piersi, ornamentum ąuoddam muliebre in pectore
gestum: Duo pectoralia al. zalogy margaritis
contexta 1494 SprKHS VIII s. CLX; Ornamenta
pectoris al. zalogy clientulorum cum margaritis
ib.: Quod sunt eidem cum prefato monili al.
bramka alia duo monilia..., sertum al. thkanka
gemmea et załogą gemmea 1500 AGZ XV 403.
Założca 'ten kto coś stworzył, założyciel, conditor, creator : Ten psalm wypowyada, yze Krystus zaloszcza yest czerekwye Pul 17 arg.
Założenie f o r m y : n. sg. założenie XV p. pr.
R XXII 333, XV med. GIWroc 43r, XV med.
R XXII 321, etc.: założeni ca 1500 Erz 129; ~
g. sg. założenia FI i Pul 136, 10, ca 1470 MamLub
82, Rozm 338; ~ ac. sg. założenie 1444 R XXIII
309, ca 1470 MamLub 203, Pul Hab 20, Naw
112; ~ n. pl. założenia FI 17, 9, FI i Pul 17,
17. 81, 5. 86, 1, ca 1450 PF IV 570; - ac. pl.
założenia BZ Ex 21, 14, Pul Deut 33.
Z n a c z e n i a : 1. 'podwalina, podstawa, fu n 
dament, fundamentum, b a s i s a. (zwykle w pl.)
o górach, ziemi, de montibus, de terra: Zaloszena
(Pul: zakłady) gor (fundamenta montium) za
moczona so FI 17, 9; Pokazali so se studne wod
y ziawona so zaloszena zem (fundamenta orbis
terrarum) FI 17, 17, sim. Pul, sim. FI i Pul 81,5;
Zaloszena (fundamenta) iego w górach swotich,
miluie bog wrota Syon FI 86, 1, sim. Pul:
Szaloszena fundamenta ca 1450 PF IV 570;
Poszrze zyemyę... y gor zalozenya zezze (sc.
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ogień, montium fundamenta comburet Deut 32,
22) Puł Deut 33; Basis, fundament vel zalozeny
ca 1500 Erz 129; ~ Firmamentum vczwirdzenye aut zalozenye (FI: sczwerdzene, Pul: stwyrdzenye; erit firmamentum in terra in summis
montium Psal 71, 16) ca 1470 MamLub 130,
sim. 1471 R XXIV 379; ~ b. o budowlach,
de aedibus: Pamotay, *panv, syny Edom..., gysz
to mowa: Zgynaczycze, zgynaczycze asz do zaloszena w ney (sc. Jeruzalem, exinanite, exinanite
usque ad fundamentum in ea) FI 136, 10, sim.
Puł; Ad angularem edificacionem na zalozienye
(angulare fundamentum, gl. ad angularem aedificationem, lapis Christus missus est) 1444
R XXIII 309; Wybyl yes głowę z domu nyemyloszczywego, odkrył yes zalozenye <jego> az od
szygey (denudasti fundamentum eius usque ad
collum Hab 3, 13) Pul Hab 20; ~ c. o rodzie
ludzkim, de gente humana: Zalozenye rodv fun
damenta (fundamenta generationis et generationis
suscitabis Is 58,12) ca 1470 MamLub 203; ~
d. o roślinach, de plantis: Które naszyenye padło
na kamyenye, tocz yest ten, który słucha słowa
bożego... a ny ma w sobye maczycze, toczvsch
dobrego fundamenty albo zalozenya (non habet
autem in se radicem Mat 13, 21), ale yest do
czaszy Rozm 338; ~ e. o uczuciach, de affectibus: Humilitas est fundamentum, zalozene, omnium yirtutum XV p. pr. R XXII 333; Quid est
fides? Fides est substancia sperandarum rerum
wyera gest zaloszenye rzeczy wffayaczich (Hebr
11, 1) XV med. R XXII 321; Wsthawy (leg.
ustawi) we mnye czyste zalozenye szwyathey
mylosczy Naw 112.
2. 'temat jakiegoś utworu, rozmyślań, kazania,
argumentum alicuius o p e r i s Sic deus dilexit mundum, ubi thema saloszenye XV med. GIWroc 43r;
Zalozenye thema ca 1500 Erz 129, sim. ib.
3. 'to z czym się ktoś rodzi, wrodzone cechy,
quod alicui innatum est, indoles, natura, ingenium : Bonę indolis dobrey vrody aut zaloszenyą
(yidens Salomon adulescentem bonae indolis et
industrium, constituerat eum praefectum III Reg
11, 28) ca 1470 MamLub 82.
4. 'osłona przed czymś, tegimentum (?) : Tegale
zalozenye glownye yel ognyą ca 1500 Erz 129.
5. 'zasadzka, i n s i d i a e Aczbi kto s umyszla
zabił blysznego swego a przez zaloszenya (per
insidias), od ołtarza mego widrzesz gy BZ Ex
21, 14. ~ Bohemizm semantyczny.
Założne 'pożyczka udzielana przez pana feu 
dalnego kmieciowi na zagospodarowanie się, po
mocne, pecunia a domino cmethoni rei familiaris
constituendae causa c o m m o d a ta Stiborius... tenetur solvere centum grossos... proposicionales

al. zaloznego pro Johanne Marthino kmetonis
1435 TymProc 253, sim. 1447 ib. 255. - Cf.
Zakośne.
1. Założny 'położony za łożem, tj. za zagłę
bieniem terenu, w którym zbiera się woda, post
locum cavum, aqua repletum, situs' : Nyemyerza...
recognovit, quia... Nicolao... laneum... insuper
medietatem gay, dicti szaloszny, piscinam, dictam
szaloszny staw, sub silva al. pod leszkem iacentem... donavit 1469 AGZ XIX 345.
2. Założny 'dany przez pana feudalnego
kmieciowi w charakterze pożyczki na zagospoda
rowanie się, cmethoni a domino feudali commodatus, ut rem familiarem sibi com pararef:
Fideiussor prefati kmethonis debebit complere...
Nicolao... yaccam zaloszną 1471 TymProc 261;
Idem kmetho in quarta apud ipsam residebat et
tenetur sibi mediam sexagenam grossorum...
interposicionis al. zalogy... et quatuor grossos
pro diebus, id est 1/2 sexagenam zaloszna in
duabus 1473 ib. 257.
Założone 'pożyczka udzielana przez pana feu 
dalnego kmieciowi na zagospodarowanie się, po
mocne, pecunia a domino cmethoni rei familiaris
constituendae causa commodata': Quatinus nobilis
Derslaus..., fideiussor iuris terrestris, pro Jacobo
kmethone, qui... exivit in Zelawino, mediam
sexagenam pro bino censu... solyeret... et mediam
sexagenam założonego 1437 TymProc 290.
Założyć, Założyć się f o r m y : praes. ind. 1. sg.
założę 1455 MMAe XVI nr 522; ~ imper. 3. sg.
założy BZ Jos 6, 26; ~ inf założyć ca 1500 Erz
129; ~ praet. 1. sg. m. -m założył 1436 ZapWarsz
nr 524, 1445 ib. nr 753, XV med. MacDod 35;
2. sg. m. założył jeś FI 103, 6, FI i Pul 118, 90.
152; założyłeś Rozm 5; jeś założył FI 88, 12. 103,
9, Pul 101, 26; -(e)ś założył Puł 8, 4. 88, 12.
103, 6. 9; ty założył FI 101, 26; 3. sg. m. założył
jest FI 23, 2. 148, 6; jest założył Gn gl. 155b,
1448 AGZ XIV 254; założył FI i Puł A l, 7. 77,
75. 86, 5, 1436 ZapWarsz nr 524, etc. etc.;
f. założyła jest BZ Is 48, 13; założyła 1436 AGZ
XII 11, 1443 AGZ XIV 117; 1. pl. m. założyliśmy
1463 AGZ Xn 448; -smy założyli 1408 Pozn nr
641; 3. pl. m. założyli są 1444 AGZ XIV 128;
założyli 1400 HubeZb 98, 1442 TymProc 167,
1445 ZapWarsz nr 753, BZ Gen 29, 3; /. założyły
MW 108a; ~ condit. 3. sg. m. -by założył BZ Ex
21, 13; ~ part. praet. pass. n. sg. m. założon 1398
HubeZb 71, 1436 RRp XXIII 276; założony MW
gl. 64; neutr. założono 1445 ZapWarsz nr 757,
1483 RKJŁ Vn 60; g. sg. m. założonego 1441
AGZ XI 179; ac. sg. f. założoną XV med. AKPr
I 235, BZ U Esdr 8, 51; i. sg. m. założonym ca
1428 PF I 487, XV p. pr. PF V 35, ca 1455 JA
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XIV 495, etc.; założenym 1437 Wist nr 228 s. 89;
f założoną 1416 TymProc 252; l. sg. m. (w)
założonym 1475 AGZ XVII 118; n. pl. m. założeni
1449 R XXV 167, ca 1470 MamLub 199; neutr.
założona 1471 MamKal 255; ac. pl. założone ca
1500 GIGn 85; cf. też Założone; ~ praes. pass.
3. sg. m. jest założon BZ Ex 9, 18; ~ fut. pass.
3. sg. neutr. założono będzie FI 88, 3; ~ praet.
pass. 3. sg. m. jest był założon Rozm 284; był
założon Sul 100.
Z n a c z e n i a : 1. 'umieścić gdzieś na czymś,
pod czymś, położyć, ponere, supponere': On wezmye kamyen y zalozyl sobye pod głowo (supponens capiti suo) BZ Gen 28, 11; ~ 'zasłonić,
zakryć, tegere, o p e r i r e Zakladowana ta studnycza kamyenyem... Tedi kamyen odwalyly (sc.
pastuchowie) y napawały owce, a napogywszy
lepak zasyo założyły onym to kamyenyem (ut...
rursum super os putei ponerent) BZ Gen 29, 3.
2. 'oprzeć na mocnych podstawach, mocno
osadzić, fundare, fundamentis conderev: Bosza
iest zema y ... okrog zem... Bo on na wodach
zaloszil iest (Puł: zalozil) io (fundavit eum) FI
23,2; laco iesmi sliszeli, tako iesmi widzeli...
w mescze boga naszego, on zalosził ie (deus
fundavit eam) na weky FI 47, 7, sim. Puł, sim.
FI i Puł 77, 75. 86, 5; Okrog zeme y pelnoscz
iey ti ies zaloszil (tu fundasti, Puł: tysz zalozyl)
FI 88, 12; Na poczhotkv ty, gospodne, zemyo
zaloszyl (terram fundasti, Puł: ty yes... zalozyl)
FI 101, 26; Genze vstawil albo zalozyl yes {Puł:
ienzesz zalozyl) zemyo (qui fundasti terram) na
ustawyczstwye gyey FI 103, 6, sim. FI i Puł 118,
90; On (sc. pan) zalozil swyat nyeporuszoni
(fundavit orbem immobilem) BZ I Par 16, 30;
<Rę)ka ma zalozyla gest szemyo (fundavit terram)
BZ Is 48, 13; Na yego (sc. morza) glambokosczy
zalozylesz vcz<w>yrdzenye zyemye (terram tu
fundasti) Rozm 5; ~ Przekloti mosz przed bogyem, <jen> odnovi a vdzala myasto Iericho:
w pirworodzenyv swem fundamenty (pro funda
menty) gego zalozi (in primogenito suo funda
menta illius iaciat) BZ Jos 6, 26; Zalozil subiecit
(tunc Salmanasarus subiecit fundamenta domus
domini III Esdr 6, 20) ca 1470 MamLub 106;
Założona (war. lub.: *zalozno) iacta (a die, qua
fundamenta iacta sunt templi domini Ag 2, 19)
1471 MamKal 255; Vyatrovye vyaly vderzayącz
szye, czvsz o on dom, a wsdy nye spadł, bo yest
byl zalozon na skalye (fundata enim erat super
petram Mat 7, 25) Rozm 284; ~ przenośnie
o życiu duchowym, wewnętrznym, translate de
vita animi: Quoniam principalibus quatuor uirtutibus, scilicet prudencia, magnanimitate, iusticia
et modestia, edificium recte uite percluditur et

fundatur vstavion, zalozon (RRp XXIII 279: za
leży) 1436 RRp XXIII 276; Flecto genua mea ad
patrem domini nostri... Vt det vobis... habitare
Cristum per fidem in cordibus vestris, in caritate
radicati et fundati w mylosczy... rozkorzeneny,
zaloszenyfe] mocznye (R XXV 167: zalozeni,
Eph 3, 17) XV med. SKJ I 114; Zalozeny constabiliti sunt (de civitate enim sancta vocati sunt
et super deum Israel constabiliti sunt Is 48, 2)
ca 1470 MamLub 199; ~ (o słowach, de verbis) 'użyć dla rozpoczęcia tekstu, in initio textus
proponere’: Thy slova, czom gimi zaloszyl kazanye, są słowa svianthey ewangeligey XV med.
MacDod 35; Vera protemata, zalozone, comprobam extensius ca 1500 GIGn 85.
3. 'zrobić, zbudować od podstaw, od funda
mentów, fundare, construere': Pantheon, quod
Tytus... construxerat choscy gest gy zalosil y vcinil Gn gl. 155b; Nobilis P .... suam hereditatem
seu villam... in terra Cracoviensi... sitam, zaloszona,... vendidit XV med. AKPr I 235; Zaloszil
ge (sc. Jerycho, fundavit eam) BZ III Reg 16,
34; Wszitki nakladi prziprawne myal Salomon ot
tego dnya, w nyem dom zalozil (quo fundavit
domum) B Z U Par 8, 16; ~ Puszczyo... wyelyky grad, yakysz nygdi nye byl w Egipczye ode
dnya, w nyemsze gest zaloszon (qua fundata est)
BZ Ex 9, 18; ~ 'sprawić, aby coś zaczęło
być, stworzyć, creare’: Zalosil posuit (in magnitudine sua posuit nubes Ecclus 43, 16) ca 1470
MamLub 176; Ize iego (sc. jest) morze y on
yczinil ge, y ziemyą *zalizili (siccam... formaverunt Psal 94, 5, FI: stworzile, Puł: vczynyly)
rance iego MW 108a; Bo vsrzę... myesszyocz
y gwyazdy, geszes ty zalozyl (quae tu fundasti,
FI: iesz ies ty yczinil) Puł 8, 4.
4. eustanowić, wyznaczyć, instituere, constituere, fundare’: Na weky miloserdze zaloszono
bodze (misericordia aedificabitur, Puł: wsprawyono *będzę) w nebesech FI 88, 3; Stopayo pola
na myasto, yesz yes zaloszyl (Puł: yesesz zalozyl)
gym (quem fundasti eis) FI 103, 9; Ot *poczantko
posnął gesm o swadeczstwech twogych, bo na
weky zaloszyl ges ge (fundasti ea) FI 118, 152,
sim. Puł; Kazn zaloszyl gest (sc. gospodzin,
praeceptum posuit, Puł: zalozyl) FI 148, 6; Quanto
tempore heres parwlus est,... sub tutoribus... est
vsque ad prefinitum, namyenyony, id est nasnamyonany, id est zaloszony (GIKazB II 49: do
namyenonego, SKJ I 55: do *wyrzeczonogo, vlozonego, R XXV 269: do wsdanego), tempus
a patre (Gal 4, 2) MW gl. 64.
5. zakład, zawiat założyć, założyć zakład *wy
znaczyć w spornej sprawie rękojmię, karę umow
ną, pignus in lite constituere': Tegdi szo Cze-
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szek... yyednal o wszitki rzeczi yego dobro
wolo... y zakład zalozon 1398 HubeZb 71; Eze
Marczin s *Poloczkem yyednali Lenartha s Ondrzeyem dobrowolne... y zalozili trzi grziwni
5
zacladu 1400 ib. 98, sim. 1445 ZapWarsz nr 753;
Jacosmi wyednali Thomislawo sz Marczinem
o pancznacze krziwen y zawath medzi ginny (pro
gimy) zalozili 1408 Pozn nr 641; Pod zacladem
założonym (Wisi nr 228 s. 89: zalozenym, JA
XIV 495: pod zaloszonim zacladem) sup pena 10
yallata ca 1428 PF I 487, sim. XV p. pr. PF V
35, ca 1455 JA XIV 495, etc.; Si... intromissionem non dederint.. extunc se subiciunt in duobus
milibus marcis vadii vallati zakładu zalosonego
1441 AGZ XI 179; Johannes... vadium inter 15
Martinum... et burgrabyam... decem sexagenas
posuit al. zalozyl 1444 TymProc 169, sim. 1445
AGZ XII 139; Kady Falek dzelil, tądy Scepan
graniczę sypał sz yrządem, yaco ye yyednano
y zaclad zalozono 1445 ZapWarsz nr 757; An- 20
dreas... inter nobilem Hriczkonem... et Olechnonem... posuit vadium al. zaloszyl zakład sex
centarum marcarum 1455 AGZ XIV 457; Vadium
ducentarum marcarum inter ipsum Phedkonem...
<et> nobilem (Stanislaum)... zaloszylysmy 1463 25
AGZ XII 448; Cittat te... pro eo, quia tu existens
cum ipso in vadio ducentarum marcarum al.
w zakladze per nos... yallato al. założonym, et
tu... interfecisti sibi familiarem 1475 AGZ XVII
118; Zaloszono dzyeszancz grzywyen myedzy 30
gymy zakładu 1483 RKJŁ VII 60.
6.
założyć (kogoś czymś) ' udzielić swojemu
kmieciowi zwrotnej pomocy, wsparcia, cmethoni
suo subsidium dare’: Cum alia sexagena ylg.
zaloszoną 1416 TymProc 252; Jacom ya zalozyl 35
Woyczecha cztirmydzeszty grosszmy y szescza
corczy rzy 1436 ZapWarsz nr 524; Plebanus...
docuit iure suo... super kmethonem..., quod
ipsum media quarta sexagena subiuvavit vlg.
zaloszil 1440 TymSąd 145; Gdi ktori kmyecz se 40
wsy... zemyanyna, nye wczinyf prawa... w drugego zyemyanyna yyes... yest bi syąn... prze
nosi, a ten isti pan, do ktorego bi yischedl,
thego tho kmyeczya... pomocząn wzmógł, slowye zalozyl (aliqua summa pecuniae siye aliquo 45
iuyaminę supportayerit), ktorisz tho kmyecz
przes pyrwego pana swego... pomocząn byl
zalozon (iuvamine... fuerat supportatus),... ten
isti slyachczicz..., do ktorego rzeczoni kmyecz
yczyekl..., ku placzenyu prawa... pyrwischemu 50
panu... kmyecza ma przypandzicz Sul 100; Qui
plebanus alloquebatur eum (sc. Michaelem), ut
duceret Ursulam, dicens: Dabo tibi duos arietes... et pecunias tibi commendabo al. zalozan
55
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7. (o zasadzkach, de insidiis) 'przygotować,
urządzić, tendere, ponere’: Bo pyocz tisyoczow
mozof byl yibral (sc. Jozue) y zalozil strozo
(posuerat, sc. yiros, in insidiis, Biblia taborska:
zalozil strażi) myedzi Bethel a Hay BŻ Jos 8,
12; Gdi prziszedl Saul do myasta Amalech, za
loszil strosze (tetendit insidias, Biblia taborska:
zalozil gest strażi) na potoce BZ I Reg 15, 5;
~ założyć się 'zasadzić się w zasadzce, insidian :
Paklybi kto gemu sze nye zaloszyl (qui autem
non est insidiatus, Biblia taborska: pakliby... sie
ne zalozil), alye bog dalbi w rocze gego, ustawyocz tobye myasto, do ktorego moglbi uczyecz
BZ Ex 21, 13; ~ założony 'umyślnie przygo
towany, consulto paratus': Tu gesm slyybyl
post... w oblyczy bozem, abich yprosyl od nyego
dobro drogo nam... prze zalozono nyeprzyiazn
(propter insidias, Biblia taborska: pro zalożenu
nepriezen) BZ II Esdr 8, 51. ~ Bohemizm
semantyczny.
8. założyć się (tylko na Rusi Czerwonej) 'wy
stąpić w obronie swojej sprawy w sądzie, przed
stawić dowody, świadków, zasłonić się prawem,
coram iudice se defendere testibus adductis, documentis propositis’: Margaretha Czarowska *zalazila szą prawem, quod super hereditate Zagosdze
in duabus septimanis... ius pacius ponere debet,
quam Zagosczka habet 1436 AGZ XII 11; Nobis
aliisque terrigenis Iohannes... protectus est testibus
al. zalozil sye, quod dicta bona Czeschki sint
ipsius patrimonium 1443 AGZ XIV 108; Heduigis... protexit se al. zaloszila sye, quia Volkow
sunt ipsorum puerorum patris bona materna ib.
117; Heduigis cum pueris protecti sunt al. zalosz<i)li sye scha, quia Volkow ipsorum puerorum
patris bona materna et paterna 1444 ib. 128; Quia
idem Parawa evictores, quibus est protectus al.
zalozyl sye, non statuit 1447 ib. 245, sim. ib.
249; Dominus palatinus sibi Iwaschkoni dedit
terminum... ad docendum iuribus huiusmodi pa
trimonium suum, prout protectus est al. yako sye
gest zalozyl 1448 ib. 254; Iwaschko... iura sua
producere debuit super yillam Stronyathyn, quod
esset patrimonium suum, prout protectus est al.
zalozyl sye ib. 258, sim. ib. 260. 274.
9. założyć się 'zawrzeć umowę, pac iści, convenire’: Zalozycz szyą paciscari ca 1500 Erz 129.
Cf. Założone
Zam ar cf. Zawar
Zamawiać się f o r m y : praes. ind. 3. pl. za
mawiają XV in. GIKazB II 95; ~ imper. 2. sg.
zamawiaj BZ Gen 33, 10; ~ praet. 3. sg. m.
zamawiał 1400 Pozn nr 478, 1409 Kościan nr
396, 1420 Pozn nr 1057; /. zamawiała 1406
Kościan nr 327.
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Z n a c z e n i a : 1. 'mówić, że się coś zrobi,
zobowiązywać się, obiecywać, se obligare, polliceń, p r o m itte r e Iaco Czaslaw ne zamawal S0
prziechacz Jarkemboltowy do Cosczana na prawo
1400 Pflzrt nr 478; Isz szo Katerzina ne zamauala
Szdzichne Bilancziney Janussza Kurowskego zaydz
1406 Kościan nr 327; Isz szo Staszek ne zamawal
Michałowi... vroczicz volow ani gich vszitka ma
1409 ib. nr 396; Ysze Micolay... ne szamaval szą
Szwasze tego gimena wsczagnacz o ye masza,
yedno o swą czwartha cząscz 1420 Pozn nr 1057.
2. 'mówić, że się czegoś nie zrobi, odmawiać
zrobienia czegoś, zarzekać się, negare, infitiari :
Nye zamaway sye tak (noli ita), ale nalazli (leg.
nalazłli) gesm myloszcz przed twyma oczyma,
węszmy darek moy BZ Gen 33, 10.
3. 'umawiać się, condicere, pacisci (?): Ut
videmus multos nequam, qui volentes conservare
sermones suos zamawayo so et hastiludunt XV
in. GIKazB II 95.
Zamazać 'potynkować, oblinere, trullissare':
Littura lita zamazana (sin autem, postquam eruti
sunt lapides et pulvis erasus, et alia terra lita Lev
14, 43) ca 1470 MamLub 35.
Zamazanie 'brud, plama, sordes, macula
Zamazanye *fiditas (ut... laceratus corrosusque
liber foeditatem sui publice legentibus praebeat
Job prol. II) 1471 MamKal 117.
Zamącać, Zamęca6 f o r m y : praes. ind. 2.
sg. zamącasz BZ III Reg 18, 17, Pul 64, 7; ~
imper. 3. sg. zamęcaj XV med. GIWroc 31v, 1456
ZabUPozn 104; ~ part. praes. act. adi. g. sg.
m. zamącającego FI i Pul 77, 47; ac. pi. m.
zamącające FI i Pul 105, 12; /. zamącające FI
i Pul 26, 18; ~ inf. zamęcać BZ Tob 10, 3. ~
Rozmieszczenie rdzennego ę i ą nie zawsze pewne.
Z n a c z e n i a : 1. 'niepokoić, martwić, zasmu
cać, też dręczyć, prześladować, conturbare, contristare, etiam vexare, a j f l i g e r e Ne daway me
w dusze zamoczaiocze me (in animas tribulantium
me) FI 26, 18, sini. Pul; Ne so pam 0tlywy raku
rego (pro iego) w dzen, w iensze odkupił ie
z raku zamoczaioczego (de manu tribulantis) FI
77, 47, sim. Pub, Pokryła woda zamoczayoczee
ye (sc. odce, tribulantes eos) FI 105, 12, sim.
Pub, Ty gesz ten, gensze zamoczasz lyvd israhelski
(qui conturbas Israel) BZ III Reg 18, 17; Przecz
tak długo myeszka przidz sin moy?... Y pocznye
syo zamoczacz (contristari) barzo, on y gego zona
s nym BZ Tob 10, 3; ~ Non turbetur, *zamoczay ssze (Rozm 565: nye smącz szye), cor
vestrum neque formidet (Jo 14, 27) XV med.
GIWroc 31 v, sim. 1456 ZabUPozn 104.
2. 'wytrącać ze stanu równowagi, spokoju,
wzburzać, conturbare, perturbare, sollicitare’:

Yenze zamoczasz (FI: smoczasz) glębokoszcz mo
rza (qui conturbas profundum maris) Pul 64, 7.
Zamącanie 'niepokój, zmartwienie, strapie
nie, conturbatio, confusio, maeror : Skrigesz ie
we skriczu oblicza twego od zamoczana (a conturbatione, Pub od zamoczenya) ludzskego FI 30,
25; Bo vczinil ies se... vtok moy w dzen zamo
czana (in die tribulationis, Pub zamoczenya) mego
FI 58, 19.
Zamącenie f o r m y : n. sg. zamącenie XV in.
GIKazB II 99, ca 1470 MamLub 168, Rozm 256;
~ g. sg. zamącenia FI 36, 41. 54, 2, XV med.
R XXV 155, etc.; ~ i. sg. zamącenim BZ Neh
2, 10, 1466 R XXV 140; ~ /. sg. (w) zamąceni
1466 R XXV 138; zamąceniu BZ Neh 9, 37,
MW 108b; ~ ac. pl. zamącenia BZ Judith 8, 27.
Z n a c z e n i a : 1. 'niepokój, zmartwienie,
strapienie, też udręczenie, ucisk, conturbatio,
confusio, maeror, etiam afflictw : Ale zbawene
prawich od gospodna y zaszczitcza gich iest
w czas zamocena (tribulationis, Pul: zamętu) FI
36, 41, sim. BZ Neh 9, 27. Tob 3, 13. Jer 14,
8; Zatroscal iesm se od glosa neprzyaczelzkego
y od zamocena (Pul: od zaklopotanya) grzesz
nego (a tribulatione peccatoris) FI 54, 2; Zamączenya turbacionis XV med. R XXV 155; To
ysliszawszi Sanabolal... y Dobyesz... smocylasta
syo barzo zamocenym wyelkim (afflictione mag
na), ysze prziszedl czlowyek, gen szuka sczoscya
sinow israhelskich BZ Neh 2, 10; Gey (sc.
ziemi) yzitki plodzo syo krolyom, geszesz nad
rramy postawyl prze nasze grzechi, a panuio nad
naszimy sziwoti... a w yyelykem zamocenyy (in
tribulatione magna) gesmi ib. 9, 37; Ale przilyczaiocz naszim grzechom ta ista zamocenya
(supplicia) przimyymi za mnyeysza biczowanya
boża BZ Judith 8, 27; D ay..., aby pomacza (pro
pomoczą) myloszerdza twego wspomozeny od
grzecha zawszdy bylybychom volny, od wszego
zamaczenya (ab omni perturbatione, Msza III:
zameszkanya, VII: zasmączenya) przeszpyeczny
1456 Msza VI s. 263, sim. VIII. XII. XIV;
Videns me dolorosam w z<a)losthnem zamączeny 1466 R XXV 138; Zalostnym ząmączenim
doloribus tristicie ib. 140; Zamączenye molestia
(multi... praestiterunt molestiam his, qui se adiuyerunt Ecclus 29, 4) ca 1470 MamLub 168;
Skrygesz ye w skryczyu oblycza twego od za
moczenya (a conturbatione, FI: od zamoczana)
lyudzkyego Pul 30, 25; Bo yczynyl yes szye...
vtok moy w dzyen zamoczenya (in die tribula
tionis, FI: zamoczana) mego Pul 58, 19.
2. 'wytrącenie ze stanu równowagi, spoczynku,
wzburzenie, poruszenie, commodo, conturbatio,
confusio’: Hec civitas... dicitur Naym, quod in-
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terpretatur commocio, zamoczene, omnis enim
mundus est commotus XV in. GIKazB II 99;
A kyedysch szye czass przyblyzal (umęczenia)
pana naschego Iesucrista [...], odtąd szye vyecz
począlo zamączenye albo ruszanye vody (exinde
coepit motio, sc. aquae, praedicata) Rozm 256;
~ Dziszia, acz glos iego vsliszicze, nye zatwie<r)dzayczie siercz waszich iako w zamoczenyu (in irritatione Psal 94, 8, Fi. w rozgarzanu,
Pul: w rozgarzenye) podług dnya pokuszenya na
pusczi MW 108b.
Zamącić, Zamęcie f o r m y : praes. ind. 2.
sg. zamącisz FI i Pul 82, 14; 3. sg. zamąci FI
i Pul 20, 9, XV p. pr. Zab 519, BZ Tob 9, 4,
XV ex. GIGn 56; 3. pi. zamącą FI i Pul 64, 8;
~ imper. 3. pl. zamęćcie FI i Pul 82, 16; ~
praet. 1. sg. m. zamącił jeśm FI i Pał 76, 4;
jeśm zamącił FI i Pul 118, 60; 2. sg. m. zamącił
jeś FI 73, 14; zamąciłeś Pul 73, 14; jeś zamącił
BZ III Reg 17, 20; f. zamąciła jeś ca 1418 JA
XIV 512; 3. sg. m. zamącił BZ Ruth 1, 21. I Reg
14, 29. 15, 11, etc.\ neutr. zamąciło jest FI 6,
7; zamąciło BZ Judith 8, 17, Pul 6, 7; 2. pl. m.
zamąciliście BZ Gen 34, 30; 3. pl. m. zamącili
są FI 45, 6. 63, 9; zamąciły są FI 17, 5; zamącili
ca 1450 PF IV 573, BZ Tob 12, 16, Pul 45, 6.
63, 9; zamąciły XV med. GIWroc 69v, Pul 17,
5; f. zamąciły są FI 45, 3, FI i Pul 30, 13;
zamąciły Pul 45, 3; neutr. zamąciły są FI Moys
17; zamąciły Pul Moys 17; ~ plqperf. 3. sg. m.
był zamącił BZ I Reg 28, 21; 3. pl. m. byli
zamącili BZ I Reg 22, 2; ~ condit. 2. sg. m. by
zamącił 1456 ZabUPozn 87; 3. sg. m. -by zamącił
BZ I Reg 20, 3; ~ part. praet. act. zamąci w BZ
Gen 27, 34. I Reg 20, 34; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. zamącony FI i Pul 34, 17;/. zamącona
1462 R XXV 269; g. sg. neutr. zamąconego FI
i Pul 33, 18; ac. sg. f. zamąconą 1456 ZabUPozn
89; n. pl. m. zamąceni Pul 106, 28; cf. też
Niezamącony; ~ praes. pass. 1. sg. m. zamącon
(jeśm) FI i Pul 87, 16; 3. sg. f. zamącona jest
FI i Pul 6, 3; neutr. zamącono jest Pul 142, 4;
zamącone jest FI 142, 4; 3. pl. m. zamącony są
Pul 17, 9; /. zamącony są FI i Pul 6, 2; neutr.
zamącona są FI 17, 9; ~ imper. pass. 3. pl. m.
zamąceni bądźcie FI i Pul 6, 10; ~ praet. pass.
3. sg. m. zamącon był XV med. SKJ V 264. ~
Rozmieszczenie rdzennego ę i ą nie zawsze pewne.
Z n a c z e n i a : 1. 'zaniepokoić, zmartwić, za
smucić, strapić, przygnębić, też udręczyć, prze
śladować, conturbare, confundere, contristare,
etiam affligere, molestare, vexare'\ Dusza moia
zamoczona iest (turbata est) barzo FI 6, 3, sim.
Pul; Zapalaycze se y zamoceni bodzcze (conturbentur) silno wszistcy neprziiacele mogi FI 6, 10,

sim. Pul; Gospodzin w gnewe swoiem zamoczy
ie (sc. nieprzyjaciele, conturbabit eos) y poszrze
ie ogen FI 20, 9, sim. Pul; Iaco placzoczy
y *zamoczoni (contristatus) taco iesm se vsmerzal FI 34, 17, sim. Pul; Zamoczili so se (Pul:
*zamoczyly szye, sim. ib. 63, 9) ludze (conturbatae sunt gentes) y naclonila so se crolewstwa
FI 45, 6, sim. ib. 63, 9; Zamoczo se (turbabuntur)
pogani y bacz se bodo, gisz przebiwaio na conczoch FI 64, 8, sim. Pul; Zamoczil iesm se
(turbatus sum) i ne molwil iesm FI 76, 4, sim.
Pul; W gnewe twoiem zamoczisz ie (turbabis eos)
FI 82, 14, sim. Pul; Zaploncze se y zamoczcze
se (conturbentur) na weky wekom FI 82, 16, sim.
Pul; Vbogi iesm ia y w robotach od młodości
moiey,... vsmerzon iesm y zamooczon (humiliatus
sum et conturbatus) FI 87, 16, sim. Pul; Gotow
gesm a ne gesm se zamoczył (non sum turbatus,
MW 27a: nye iestem zaszmoczon), bych strzegł
kazny twoych FI 118, 60, sim. Pul; Tedy za
moczyły so se (conturbati sunt Ex 15, 15, Pul:
zamoczyły szye, BZ: zasmoczeny soo) *ksoszota
Edom FI Moys 17; Turbaris troszkasze (leg.
troskasz sie) y zamączila sze yesz (Martha, Martha, sollicita es et turbaris erga plurima Luc 10,
41, R XLVII 359: trosczes sze, Rozm 334: smączysz sye) ca 1418 JA XIV 512; Herodes rex
turbatus est zamączon bil (EwZam 293 : zasmączyl
szyą, Mat 2, 3) XV med. SKJ V 264; Conturbati...
et conterriti zamanczili y lankly sye (conturbati,
sc. discipuli, vero et conterriti existimabant se
spiritum videre Luc 24, 37) ca 1450 PF IV 573;
Uszliszaw to Ezau rzece zamoczyw syo (consternatus) BZ Gen 27, 34; Tedi rzeki lacob ku
Symeonowy a Lewy: Zamoczyłyszczye myo (turbastis me) ib. 34, 30; Przecz myo zowyecye
Noemy, iosz pan ponyzil y zamocyl (afflixit)
wszechmogoci BZ Ruth 1, 21; Tedi zamocyl syo
(contristatus est) Samuel BZ I Reg 15, 11, sim.
ib. 30, 6; Nye wyecz tego lonata, abi syo nye
zamocyl (ne... tristetur) ib. 20, 3; Wydzala gy
(sc. niewiasta Saula) leszocego, bo syo bil barzo
zamocyl (conturbatus... erat) ib. .28, 21; Panye
bosze moy, takosz to wdowo... ti gesz zamocyl
(viduam... afflixisti), yszesz zabyl sina gey BZ
III Reg 17, 20; Zamocyl syo (contristatus est)
Dauid BZ I Par 13, 11; Prepara michi introitum,
sed ne conturbes, ale by ne zamacyl, ne terreas
yirginis animum, clementer appare 1456 ZabU
Pozn 87; Wolały ku bogu, gdy zamoczeny (cum
tribularentur, FI: gdy so se monczyly) Pul 106,
28; Primo homo distemperatur zamączy są, struchleye XV ex. GIGn 56; ~ prze kogoś: Tedi
Ionatas wstał od stołu wyelykim gnyewem... zamocyw syo prze Dawyda (contristatus est enim
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super Dawid) BZ I Reg 20, 34; ~ za kogoś:
To gdi usliszely bracya gego (sc. Dawida)...,
seszly syo wszitci, gisz syo biły zan zamocyly
(qui erant in angustia constituti) BZ I Reg 22, 2;
~ ~ Vsdrow me, gospodne, bo zamoczóni so
(conturbata sunt) wszitki cosci moie FI 6, 2, sim.
Puł; Roznemogla se iest w uboszstwe czescz moia
y coscy moie zamoczili so se (conturbata sunt,
Rozm 672: zmączony sa) FI 30, 13, sim. Puk,
Podle iest gospodzin tim, czso so zamoczonego
sercza (tribulato sunt corde) FI 33, 18, sim. Puk,
Teszny byl we *me duch moy, we mne zamoczone
gest (Puk. zamoczono iest) sercze mogę (in me
turbatum est cor meum) FI 142, 4; Abi iako syo
zamocylo (sicut conturbatum est) syerce nasze
w gich pisze, tako takesz s pokori naszey abichom
oslawyeny biły BZ Judith 8, 17; ~ od czegoś\
Zamocylo se iest (Puk. zamoczyło szyę) od roserdza oko moie (turbatus est a furorę oculus
meus) FI 6, 7; ~ ~ Ogarnoli so mne boleści
smertne y strumene lichot zamoczily so (Pul,
GIWroc 69v: zamoczyły) me (conturbaverunt me)
FI 17, 5.
2. 'wytrącić ze stanu równowagi, spoczynku,
zatrząść, poruszyć, commovere, movere, turbare
Wezdrszala zema, zaloszena gor zamoczona so
(conturbata sunt, Puk. zakłady gor zamoczony są)
y poruszona so, bo rozgnewal se iest (sc. bog)
na ne FI 17, 9; Wznaly so y moczili so se
(turbatae sunt, Puk zamoczily szye) wodi gich,
zamoczily so se (conturbati sunt, Puk. zmoczily
sze) gori w moczi iego FI 45, 3; Zamączy movet
XV p. pr. Zab 519; Zamocyl (turbavit) ocyecz
moy zemyo BZ I Reg 14, 29; Zamączył szya fremit ca 1455 JA XIV 493; ~ Zelona, zamączona
(sc. aqua) 1462 R XXV 269; ~ Vides eciam
leticiam tristari zamaczona 1456 ZabUPozn 89.
3. w błędnym przekładzie wieloznacznego łac.
contribulare 'zmiażdżyć* jako 'z a tr w o ż y ć Zamoczil ies (contribulasti, Puk. zamoczilesz) głowi
smokow w wodach FI 73, 14.
Cf. Zamucić, Niezamącony
Zamczysty 'zamknięty, niedostępny, tu nie
tknięty, clausus, hoc loco in c o lu m is Clausa parentis viscera w zatworzoni ziwot, w zamcziste
siercze (clausa parentis viscera caelestis intrat
gratia, venter puellae baiulat secreta, quae non
noverat) 1444 R XXIII 301.
Zamek f o r m y : n. sg. zamek XV in. GIKazB
II 111, 1461-7 Serm 99v, XV ex. R XXV 148,
ca 1500 Erz 129; ~ g. sg. zamka 1394 TPaw
IV nr 5029; zamku 1402 Kai nr 39, 1408 TPaw
IV nr. 1502, 1478 ZapWarsz nr 1209; ~ ac. sg.
zamek 1419 ZiemsKrak I, Sul 78, ca 1500 R XIX
74; ~ i. sg. zamkiem 1407 KsMaz I nr 1072,

1426 KsMaz II nr 2146, Sul 78, 1500 AGZ XVIII
416; ~ 1. sg. (w) zamce 1436 KsMaz DI nr 1978;
zamku OrtMac 49, OrtOssol 43, 1; ~ n. pl.
zamki Rozm 51; ~ g. pl. zamków 1399 Pozn nr
375, 1457 ZapWarsz nr 1062, 1461 PF VIII 19,
etc.; ~ ac. pl. zamki FI i Puł 147, 2, 1418 Kai
nr 591, 1418 Kościan nr 718, etc. etc.; ~ i. pl.
zamki BZ Neh 3, 3. 7, 3; ~ l. pl. (w) zamcech
ca 1470 MamLub 246.
Z n a c z e n i a : 1. 'urządzenie służące do za
mykania, zabezpieczania przed otwarciem (drzwi
itp.), sera, claustrum, repagulum : lako Benak
ne wirambal zamków gwałtem Yakuszevich ani
yego rzeczi tamo brał 1399 Pozn nr 375, sim.
1457 ZapWarsz nr 1062, 1469 Czrs s. LXXIV,
1492 ZapWarsz nr 1722; Chwały, Geruszalem,
pana,... bo stwyrdzyl gest zamky (seras) wrót
twogych FI 147, 2, sim. Puł, MW 133a; Iaco
Marczin ne wszol Grzegorzowi rzeczi pod zamkem newidomo rzeczo 1407 KsMaz I nr 1072,
sim. 1426 KsMaz II nr 2146; Jako Goszek choszebno *srzeczo ne wilomil szamku Petro 1408
TPaw IV nr 1502; Yako Pyotr jachal w Katharzynyn dom... gwałtem y tamo polupal zamky
y scoda vczynyl 1418 Kai nr 591, sim. 1418
Kościan nr 718, 1435 ZapWarsz nr 648; Veniens
actor al. Beszerabsky... supra Raphaelem.. hostium fregit in domo ipsius et seram al. *zamak
1419 ZiemsKrak I; In quo ostenduntur congrue
preparaciones ad suscipiendum eum (sc. filium
dei)... Secundum est debita clausura, przicricze,
zamek, et significat diligentem custodiam, quam
in se habuit (sc. Maria), non enim discurrebat
per coreas..., sed in domo clausa mansit XV in.
GIKazB II 111; Ut ipse... in curiam Andree
portam curie... confringens, quinque seracula al.
zamky repercuciens violenter 1439 AGZ XII 54,
sim. 1464 AGZ XIII 448, (1481) 1491 AKPr V
376; Chczemy, aby... kszągy wyelkego wyecza
y dzeye poth zamkem (sub clausura) trzech klvczow... chowany, kthorich klvczow sządza geden
a drvgy pothsządek, a trzeczy zemsky pyszarzs
mayą... chowacz any slvsza genemv przes drvgych
przerzeczony zamek (clausuram) othworzicz Sul
78; Vczinyl (sc. Salomon) dwye myescye omurowane... maiocz broni y zawori, y zamki (seras)
BZ II Par 8, 5, sim. ib. Neh 3 , 6 . 13. 14. 15;
Brono ribno vdzalaly sinowye *Asanaowy...
a vstawyly gey drzwy s zamki (seras) y z zaworamy BZ Neh 3, 3, sim. ib. 1, 3; Jakom ya
Janowy ne pobrał... zamków, czeslycze, sczytha
y *gynschyn domowych rzeczy 1461 PF VIII 19;
Jakom ya nye odbył gwalthem zamków v chizow
thwych wyachaw w dom gego 1469 ZapWarsz
nr 1191, sim. 1474 ib: nr 1385, 1499 ib. nr 1841;
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Isze Mycolay samotrzecz przysschethwschy gwalthem... do Jandrzeya v dom nye zothffarzal zam
ków chanszebna rzeczą 1473 TymProc 280; Jakom
ya nye przyal (leg. przyjął) gwaltownye... do
domv Pyotrowa... anym odbył zamkv yego oth
schola (leg. soła) 1478 ZapWarsz nr 1209; In qua
caminata uxor ipsius Chwal cum rebus, quas
secum habuit in tuo serraculo al. pod thvym
zamkem 1500 AGZ XVIII 416; Sera est Armatura
ostii klothką vel zamek ca 1500 Erz 129; Sera
zyelaszny zamek vel zyelaszna klothką ib.; ~
przenośnie: Solutum est vinculum lingue eius,
otworzil sza samek (R XXIV 74: swązane) iaszikv
gego,. et loquebatur recte (Marc 7, 35) 1461—7
Serm 99v; Nyeporosony (pro nyeporusony) y zamky yey (sc. dziewice Maryje) czystoty (pudoris
claustra permanent incontaminata) Rozm 51; ~
*sznury złączone pieczęcią gwarantującą nienaruszoność dokumentu, funiculi coniuncti sigillo, litteras integras esse testantes9: Sigillum węzeł albo
zamek XV ex. R XXV 148.
2. 'pomieszczenie zamknięte na klucz, locus
clave clausus’. Sicut czso post suum famulum
equitauit, eum aput me ne zastał nec emisi ipsum
de mea zamka 1394 TPaw IV nr 5029; Yako
Wirzbantha beszal na *Derskowo dzedzino gwałtem
moczo y wibil yest yego vynowaccze solthiszowa
(leg. z sołtysowa) domu y sz gego szamkw 1402
Kai nr 39; lakom ia voloph vosznemv nye othbila
ani w samce zampknanla[n] ('zamknęła’) 1436
KsMaz DI nr 1978; Goraczą gest rzecz,... gdy
nayda kradzesz albo roszboy w gego zamkv (in
alicuius proprio), czosz szam k nyemv klucz noszy
OrtOssol43, 1, sim. OrtMac 49; Ruptis penetralibus
zamky 1474 R XXIII 297; ~ In penetra[bi]libus
wnątrznich (leg. w wnętrznych) komorach aut zamczech (congregamini super montes Samariae et
videte insanias multas in medio eius et calumniam
patientes in penetralibus eius Am 3, 9) ca 1470
MamLub 246.
3. 'miejsce obronne, twierdza, arx, castrum’:
Zamek arx ca 1500 Erz 129; ~ piekielny zamek
'piekło, infemus'. Ana ('a ona’, sc. Maryja) nam
skasila pyekyelny sam[y]ek ca 1500 R XIX 74.
Zamęcać cf. Zamącać
Zamęcie cf. Zamącić
Zam ęt f o r m y : n. sg. zamęt Aleksy w. 177,
XV p. post. R XIX 48, Rozm 7; ~ g. sg. zamęta
FI 49, 16. 76, 2, FI i Puł 85, 6, etc., Rozm 754;
zamętu Puł 36, 41, Rozm 758; ~ ac. sg. zamęt
FI i Puł 77, 54. 141, 2, Rozm 4; ~ i. sg. zamętem
Rozm 699; ~ /. sg. (w) zamęcie Puł 4, 1. 9, 9.
17, 7, etc.; ~ ac. pl. zamęty FI i Puł 65, 10;
~ l. pl. (w) zamęciech Puł 9, 22, XV p. post.
R XXV 258.

Z n a c z e n i e : 'strapienie, udręczenie, ucisk,
commodo, afflictio, tribulatw: Wzowi me w dzen
zamota (tribulationis, Puł: zamętka, sim. ib.
76, 2), witargno czebe FI 49, 16, sim. ib. 76,
2, sim. FI i Puł 85, 6. 106, 39. 142, 13; Wwodl
ies <nas> w sydlo, poloszil ies zamoty (tribulationes) na chrzepcze naszem FI 65, 10, sim. Puł;
Posiał (sc. bog) w ne gnew rozgnewana swego...
y zamot (tribulationem) FI 77, 54, sim. Puł, sim.
FI i Puł 141, 2; Day nam pomocz z zamota (de
tribulatione), bo pro[e]zne sbawene czlowecze FI
107, 13, sim. Puł, sim. FI i Puł 117, 5. 137, 8,
MW 137a—b; Gdy wszlyszal thaką mową, zawynąl szobye płaszczem głowa. Thv szya byl
weny szamath wkrathl, mało eze sz moszthv nye
szpadl Aleksy w. 177; Gdym wzywał, wy słyszał
mye bog..., w zamęczye (in tribulatione, FI:
w zamotcze, sim. ib. 9, 9. 17, 7. 80, 7. 90, 15)
rosszyrzyl yes mnye Puł 4, 1, sim. ib. 9, 9. 17,
7. 80, 7. 90, 15; Przecz yes, gospodnye, odszedł
dalyeko, nyenaszrzysz w potrzebiznach y w zamęczyech (in tribulatione, Fi. w *zamotcze)? Puł
9, 22; Alye zbawyene prawych od gospodna
y zaszczytcza gich yest w czas zamętu (tribula
tionis, F i zamocena) Puł 36, 41; Zamath czyaszky
dostał szya mye, ubogyey zenye, yydzącz roszkrw[y jawy one me mylę narodzenye XV p. post.
R XIX 48, sim. Rozm 7; W zamaczech (exhibeamus nosmetipsos sicut dei ministros in multa
patientia, in tribulationibus II Cor 6, 4, GIKazB
II 51: v troszkach, SKJ I 72: w klopoczech) XV
p. post. R XXV 258; Anna zosta[wy]wschy w domv,
yyelyky zamat (in tribulatione) y yyelyky plącz
ymyala Rozm 4; Stała (sc. Maryja) yyelykyem
(leg. w wielikiem) zamączye placzączy a rzekączy: Ach, moy myły synku! ib. 697; Svyaty Pyotr
nye mogl daley slova przemovycz od yyelykyego
placzv, alye yyelykym zamątem y takyesz stra
chem byezal do iedney yaskyny ib. 699; Slutvy
szye nad namy rychley, zbav nass naschego zamątha ib. 754; Dzyevycza M arya... od sylnego
zamąthu y sylney zalosczy nye mogła przemovycz
długą chvylą ny slova ib. 758.
Z a m ę te k f o r m y : n. sg. zamętek FI i Puł 21,
11. 118, 143; ~ g. sg. zamętka FI i Puł 19, 1.
31, 9. 43, 26, etc., Rozm 609; zamętku XV med.
SKJ V 264, Rozm 4 ; ~ d. sg. zamętku XV med.
R XXV 156; ~ ac. sg. zamętek XV med. GIWroc
35r, XV p. post. R XIX 48; ~ i. sg. zamętkiem
BZ Tob 6, 15; — /. sg. (w) zamętce FI 4, 1. 9,
9. 21, etc., Rozm 338; zamętku ca 1428 PF
I 496, ca 1455 JA XIV 490, 1456 ZabUPozn
117, Puł 65, 13; ~ n. pl. zamętki Puł 24, 18;
zamętkowie FI 24, 18; ~ g. pl. zamętkow FI
i Puł 33, 4, Puł 24, 23. 70, 22; ~ ac. pl. zamętki
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FI 70, 22, BZ Judith 8, 22. 23; - /. pl. (w)
zamętcech FI i Puł 45, 1.
Z n a c z e n i e : 'strapienie, udręczenie, wc/s/:,
commodo, afflictio, tribulatw: Gdi iesm wez
w ali), wisluszal me bog... y w zarrwatcze (in
tribulatione, Fwć: w zamęczye, s/m. ib. 9, 9. 17,
7. 80, 7. 90, 15) *rosziszil ies me FI 4, 1, sim.
ib. 9, 9. 17, 7. 80, 7. 90, 15; Przecz ies,
gospodne, odszedł daleco, nenazrzisz stiscuiocich
w *zamotcze (in tribulatione, Puł: w zamęczyech)
F/ 9, 21; Wisluszay cze gospodzin w dzen zamotka (tribulationis, Fwć: zamęntka) FI 19, 1, sim.
BZ IV Reg 19, 3; Ne odchodzi ote mne, bo
zamotek (tribulatio) blyzu iest FI 21, 11, sim.
Puł, sim, F/ i Puł 118, 143; *Zamotcowe (tribulationes, Puł: zamętky) sercza mego rozpłodzili
se so Fł 24, 18; Ti ies vtoka moia od zamotka
(a tribulatione) mego FI 31, 9, sim. Puł, sim, FI
i Pwć 43, 26. 53, 7. 59, 12; Szukał iesm gospodna... y ze wszech zamotkow mogich (ex
omnibus tribulationibus meis) witargl mne iest FI
33, 4, sim. Puł\ Bog nasza vtoka..., pomocznik
w *zamotczech (in tribulationibus) FI 45, 1, sim.
Puł; Mówiła so vsta moia w *zamotcze (in tri
bulatione, Puł: w zamętku) moiem FI 65, 13;
Kaco welike pokazał ies mi zamotky mnoge
(tribulationes multas, Puł: zamętkow wyele) y zle
FI 70, 22; Po zamąthku post merorem ca 1428
PF I 496, sim. ca 1455 JA XIV 490; Risum
reputavi merorem, *samattek, et gaudio dixi: Cur
frustra deciperis (Eccles 2, 2)? XV med. GIWroc
35r; Loca meroribus apta possobyon[y]a trosce,
płaczu, zamathku XV med. R XXV 156; Si hos
(sc. liberos) haberes, omnem angustiam et dolorem, wschego zamąthku a nyeszczeszcza, cordis
in eis conspicere posses XV med. SKJ V 264;
Wsadzcye tego mosza w cyemnyczo a chowaycye
gy chlebem *zamotka (pane tribulationis) a wodo
truchloscy BZ III Reg 22, 27; Slozo staroscz gich
(sc. oćca i macierze) a (pro z) zamotkem (cum
tristitia) do pyeklow BZ Tob 6, 15; Maio pamyotacz, kako ocyecz nasz Abram pokuszon
a przes wyelke zamotki (per multas tribulationes)
opatrzon bodocz, vstawyczen przyiacyelem bozim
vczinyon gest BZ Judith 8, 22, sim. ib. 8, 23;
In eius tribulacione, zamąthkv, eum visitauit 1456
ZabUPozn 117; Zbaw, boże, Israhel ode wszech
zamętkow (ex omnibus tribulationibus, FI: smotcow) yego Puł 24, 23; Poszluchaycze, bracza
myła;... uszłyszycze moy zamathek XV p. post.
R XIX 48; Anna... vzyvala boga wschechmogaczego ze siany (pro slzamy) [...], aby *gy raczył
vybavyczy s tego zamatkv (a tristitia) Rozm 4;
Yako bądzye w ktorem *zametcze albo v ktorey
przećzyynosczy prze słowo boże (facta autem tribu

latione et persecutione propter verbum Mat 13, 21)
ib. 338; Ony (sc. apostołowie) tez od yyelykyego zamąthką były tako barzo vdrączeny, ysch
nye vyedzyely, czo odpovyedzyely yemv ib. 609.
Zamętny 1. 'odepchnięty, opuszczony, destitutus, d e s e r tu s Zamątną destituta (ego destituta
et sola Is 49, 21) ca 1470 MamLub 200.
2. *pogrążony w smutku, tu może rozdarty,
tristis, hoc loco fortasse laceratus': Stat passim
clerus, laniata, zamątna, pectora plangit XV p.
pr. R XVI 327.
Zam iana, Zamiena f o r m y : n. sg. zamiana
1424 TPaw VII nr 3747, 1425 Kał nr 917, XV
p. post. Kałużn 273; ~ g. sg. zamiany 1423 AKPr
VIIIa 162, 1447 AGZ XII 162; - ac. sg. zamianę
1399 AKPr VIIIa 82, 1417 TPaw IV nr 2900,
1419 Pyzdr nr 616, etc.\ ~ i. sg. zamianą 1421
AKPr WIlia 155, 1445 AGZ XIV 192, 1481 AGZ
XVIII 226; zamieną 1442 Pozn nr 1606, 1443
ib. nr 1608.
Z n a c z e n i a : 1. 'danie albo otrzymanie czegoś
za coś (tu głównie o majątku nieruchomym), commutatio, permutatw: Prandotha..., Grzimka... et
Gregorius... recognoverunt, inter se fecisse perpetuam commutacionem vlg. szamyana 1417 TPaw
IV nr 2900, sim. 1447 AGZ XII 163, (1450)
1581— 4 DokMp III 367, 1494 AGZ XVIII 345;
Yako czso Myeczko samyano myal z Yanem, tho
samyano [tho zamyano] Myeczko y yego pany
Vichna yydzerszali mymo trzi latha 1419 Pyzdr nr
616; Yze iako dawno yakom [byskup] z onem
gesth w dzersenu they wodi y pothoku od byskupey
zamani they przekopi 1423 AKPr VIIIa 162; Jako
mne Wszebor dal zemo za zemo w zamyano weczne 1424 ZapWarsz nr 105, sim. 1428 ib. nr
2811, 1471 ib. nr 3008, 1472 ib. nr 3063; Yako
sza stała szamąną, dzedzyną przesz othcza paną
Pyotra... za poi Welgego Jancow<a> 1425 Kał nr
917; Quod gayum et insulam nobilis Petrus... sibi
(sc. nobili Nikiel) addiderat ad dicta dworzyschcza
muttuacione al. zamyana 1445 AGZ XIV 192, sim.
1481 AGZ XVni 226; Masz vmarl<ej> tey panyey
ypomynal szye opyekaldnykom, aby gemv dały
ten szrz<e)bmy korczak, czso gy v nych zostawyl...
przes zamyąną (quem apud eos relinquit in cambio)
OrtOssol 64, 3, sim. ib. 64, 4, OrtMac 86; ~
dać (prawą, wieczną) zamianą, zamieną: Yze Yaxon dal dzedzyną za dzedzyną hu Brzesczany
zamaną 1421 AKPr VIIIa 155; Jakossmy dały
Slyepochowo, dzedzina naschą,... za Kobylye Polye... prawą wyeczną zamyeną, dzedziczstwo za
dzedziczstwo 1442 Pozn nr 1606; Jsze pan Woczech... dal dzedzina Głuchowo za dzedzina Kunino
prawyn (pro prawym) targem zamyeną, a nye pod
sza[n]dną smową 1443 ib. nr 1608; ~ O Maria,
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generale comercium, zamyana, factum est tibi, vbi
datur serws pro domino, famulus pro filio XV p.
post. Kałużn 273.
2. 'to co może być dane za coś innego, tu dobra
nieruchome, res commutatione danda, hoc loco
bona immobilia’: Esz za Goloscheuo dana zamyana
Masziglouice y pyenyandzi przidano 1424 TPaw
VE nr 3747.
1. a. 2.: Quia... Margaretha... et Helszka...
citauerant pro commutacione vlg. zamano... Henricum 1399 AKPr VEIa 82.
Zam ianka 'to co może być dane za coś innego,
przedmiot zamiany, tu przenośnie, res commuta
tione danda, hoc loco translate': Quam dabit homo
comutacionem, zamanka (ib. 49v, RRp XXV 181:
samenene), pro anima sua (Mat 16, 26)? XV med.
GIWroc 80v.
Zam ianny c f Zamienny
Zam iar 1. 'określony, ograniczony odcinek cze
goś, tu o czasie, certum ąuoddam spatium, hoc
loco de t e m p o r e Ex quo ignorancia a mundi
amenitate, lubosczy, non eximit, odvodzy, certum
est, quod sciencia non eximeret, sed pocius faceret
temporis partitores, roszd<z>elczye, si haberetur
tempus, zamąr, in mensura XV med. R XXV 158.
2. 'to co chcemy uczynić, zamysł, propositum
(?): Mensuratus est zamyerzyl sza zamyarem XV
med. R XXV 151.
3. zapewne 'danina solna, fortasse tributum
guoddam ad sal p e r t i n e n s In Sydina quatuor
surouice... et zamar de vnaquaque sartagine et
dedina (ca 1125) 1275 KodTyn 2.
Zam iatać 'odtrącać, odrzucać, tu przenośnie,
reicere, repellere, hoc loco t r a n s l a t e Nye zamyatay <ne> reprobes (beatus homo, qui corripitur
a deo, increpationem ergo domini ne reprobes
Job 5, 17) ca 1470 MamLub 118.
Zamieć cf. Samiec
Zamiecicielka cf. Zaniecicielka
Zam iena cf Zam iana
Zamienić, Zamienić się f o r m y : praes. ind.
3. sg. zamieni XV med. GIWroc 57r; ~ inf. zamienić 1460 PF V 38, 1488 FontesŚl II 16; ~
praet. 1. sg. m. -śm zamienił 1403 Pyzdr nr 219;
3. sg. m. zamienił 1405 KsMaz I nr 502, 1443
AGZ X n 107, 1494 AGZ XVIII 345; 3. pl. m.
zamienili 1421 Pyzdr nr 962.
Z n a c z e n i a : 1. 'dać a. otrzymać coś za coś,
wymienić, tu dobra nieruchome, permutare, commutare (bona immobiliaf: Ducissa comutavit villas,
medietatem ville, dietę Dzyczky,... et... Iohannes
ducisse comutavit al. *szamenihil medietatem ville
Szalwnow 1443 AGZ X II107; Quam quidem villam
prefato domino P .... resignamus habendam..., vendendam, commutandam, zamyeńycz, alienandam

1460 PF V 38; ~ coś: O kthore szedlisko Iacob
na mo zaluye, to sz mno zamenil veczne 1405
KsMaz I nr 502; ~ coś przeciwko czemuś: Iacosm ya s Boguslavem zamenil przecziwco karczmę
y sadovi nivo w dobrowe 1403 Pyzdr nr 219; ~
~ zamienić się: Andreas al. zamyenyl schye pro
medietate ville Schyennow 1494 AGZ XVIII 345;
~ czymś: Jako *czso są szamyenily Pyotr z Janem
rolamy, ten szamyan<ę w>ydzersszal *Jam mimo
trzs (pro trzy) lata 1421 Pyzdr nr 962.
2. zamienić się w błędnym rozumieniu tac.
mutuare 'pożyczyć' jako mu tarę 'zamienić się':
Mutuabitur, szameny sze (FI: zayme, Puł: zayem
wezmye), peccator et non solvit (Psal 36, 21)
XV med. GIWroc 57r.
Zamienienie 'to co może być dane za coś
innego, przedmiot zamiany, tu przenośnie, res com
mutatione danda, hoc loco translate’: Quam commutacionem, samenene (ib. 80v: zamanka), dabit
homo pro anima sua (Mat 16, 26)? XV med.
GIWroc 49v, sim. XV p. post. RRp XXV 181.
Zamienny, Zamianny 1. 'taki który został
otrzymany za coś innego, zamieniony, permutatus':
Mathias... cognouit Jacussio pomyarek in omnibus
mansis, exceptis quatuor mansis zamyanne 1420
TPaw VII nr 2044.
2. (o sposobie podziału majątku, de bonorum
dividendorum modo) 'dopuszczający możliwość
zamiany, pozwalający na zamianę, qui potestatem
permutationis d a ć: Stanislaus e t... Andreas... sunt
yariati divissione al. dzyalem roszdz[...] divisibili
morę al. zamyennym [...] 1499 AGZ XV 565.
Zamierzać, Zamierzać się 1. 'wyznaczać gra
nicę, limitare, limites designare’: Zamyerza limitat XV med. R XXV 157.
2. zamierzać się 'podnosić (broń) do uderzenia,
do ciosu, extendere, tollere (armaf: Arma extendendo al. podnosszacz hy zamyerzayacz sza
1460 ZapWarsz nr 1013.
(Zamierzch) Zam irzk 'półmrok, zmierzch,
crepusculum, tenebrae vespertinae': Crepusculum
est tempus vespertinum, quum nec est nox nec
dies zamyr<z>k ca 1500 Erz 129.
(Zamierzchnąć) Zam irzknąć 'stracić blask,
ściemnieć, przyćmić się, obscurari, obtenebrar i: O tern, yze vtenczass, kyedy Iudasch przedal mylego Iesusza, sloncze zamyrskko (pro zamyrsklo) Rozm 516.
Zamierzenie cf. Zamierzyć
Zamierzyć, Zamierzyć się f o r m y: praet. 1.
sg. m. zamierzyłem 1399 StPPP VIII nr 8668;
-m zamierzył 1399 StPPP VIII nr 8668; 3. sg.
m. zamierzył 1409 Piek VI 382, XV med. R XXV
151; ~ part. praet. pass. i. sg. m. a. neutr.
zamierzonym ca 1470 MamLub 143.
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Z n a c z e n i a : 1. 'wytyczyć granicę, limitem
constituere’: Dominus Nemerza... <fac)ta prius
columpna in piscina (P e)tri..., que p<iscina>
dicitur Rudny et consignata ad (men)suram aque,
debet iurare in hunc modum:... Czom zamerzil,
zamerzilem s prawem 1399 StPPP VIII nr 8668.
2. 'wyznaczyć, wybrać, np. cel, czas, designare, destinare, e. g. finem, tempu s*: Zamyerzon[y]e destinatum (tanquam sagitta emissa in
locum destinatum Sap 5, 12) ca 1470 MamLub
152; ~ Zamierzonym (war. kal.\ *zamyerzenym) spaciis (omnia tempus habent et suis spatiis
transeunt universa sub caelo Eccles 3, 1) ca
1470 MamLub 143.
3. zamierzyć się 'obmyślić (jakiś czyn), meditari, moliri (?): Mensuratus est zamyerzyl sza
zamyarem XV med. R XXV 151.
4. zamierzyć się 'podnieść (broń) do uderzenia,
do ciosu, levare (arma)': Gladio comminauit vlg.
zamerzil (się) (sc. Stanislaus) super ministerialem
1409 Piek VI 382.
Zamiesić (o mące, defarina)'zagnieść z wodą,
depsere’: Richlo wesmy trzi myarky moky a zamyesszy (tria sata similae commisce), a vczyn
potplomik chleba BZ Gen 18, 6.
Zamieszać 'zakłócić, zamącić czymś, conturbare’: Quem, gl. sc. dominum, seruorum excessus
ad iram concitat, ire sue primicias impermixta
mansvetudine, g l id est simplici, fideli et vera
humilitate nye zamyeschaną (skreślone przez p i
sarza), prostą czyrzpetlyvosczy<ą>, moderetur
1466 R XXII 10.
Zamieszanie 1. 'zakłócenie spokoju, zamęt,
confusio, perturbatio': Adveniat regnum tuum
iocundum sine permixcione radość przeszamyeszanya (leg. prze zamieszania a. przez zamie
szania) XV p. pr. R XXV 271; Czichi gest,
gegosch misli zamyeschanye nye otmyeny XV
med. R XXII 236; Zamyeszanye w szobye mente
confusa (convenit multitudo et mente confusa
est Act 2, 6) 1471 MamKal 297; Zamyeszanya
confussionis XV p. post. Zab 522; ~ Nam antę
pecatum Ade non erat in aere aliqua turbacio
elementorum, gl. zameszyanye aeris, terre, aque
et ignis 1477 MPKJRp II 325.
2. 'zamieszki, rozruchy, commodo, tumultus’:
Thy dawnosczy mayą bycz trzymany, gdy ziemya
gest w pokoyv, bo czassv trwóg abo zamyeszanya
(tempore... guerrarum sive discordiarum, Sul 36:
czassv walki alybo nyeszgod) o tern na rostropnosczy sądzy tho spvsczamy Dział 25; ~ Nye
v syyąthy dzyen (sc. ji 'go’ imiemy), bocz bądzye... zamyeschanye myedzy ludem (ne forte
tumultus fieret in populo Mat 26, 5, MamLub
265: brzysk albo zmyesanye, war. kal.: schebra-

nye, zameschanye w ludzach) y mogą y (leg. ji
'go’) nam odyącz s naschych rąk Rozm 509, sim.
1476 AKLit III 108.
3. 'kłótnia, spór, discordia, dissensw: Facta
est contencio, *szamieszenye (R XXIV 85: yadzene albo pytane, Rozm 557: svada, PF IV 752:
swar, GIWroc 71r: gatka, RRp XXIII 298: gwar),
inter discipulos Ihu, quis eorum yideretur esse
maior (Luc 22, 24) XV med. RRp XXIV 49.
4. 'zła, wietrzna, zmienna pogoda, intemperies,
aura mała : Quando superiora corpora celestia
aliquam paciuntur intemperiem gdy na nyebye
albo na powyetrzv gesth nyepogoda, zamyeszanye
XV p. post. Kałużn 273; ~ Quasi sol inane
chaos, gl. id est limbum, zamyesane, zaczmyene,
orbis commoyeat manę, sic baratri cecum lux
beat alma specum 1466 R XXII 26.
Zamieszka 1. 'ucisk, udręka, aerumna, maeror ’: Fratres, obsecro vos, ne deficiatis in tribulacionibus, gl. id est propter tribulaciones prze
klopothy, troszky, samyosską (pro samyesską),
meis pro yobis, que est gloria vestra (Eph 3, 13)
XV med. SKJ I 113.
2. 'popłoch, zamęt, tumultus, perturbatw : Jacosmy wydzeli y sliszeli listh starosczsky wszdawny
na poi Peska..., cszo cupila Hanka... y Nysza...,
ale gim sgynąl w szamescze, kedi *Medzyrecz
gorzał 1424 Pozn nr 1181.
Zamieszkać, Zamięszkać f or my : pr ae s . ind.
3. sg. zamieszka Sul 36, OrtMac 25. 35, etc/,
zamięszka Sul 94. 108. 111; 3. pi. zamieszkają
Sul 72, Dział 66; ~ inf. zamieszkać OrtOssol 75,
3; zamięszkać OrtMac 101; ~ praet. 2. sg. m.
zamięszkałeś 1468 AGZ XIII 561; 3. sg. m. za
mieszkał jest Sul 35; zamieszkał BZ Ex 9, 21,
Dział 24, 1491 RKJŁ VII 58; zamięszkał XV med.
R XXIV 363, OrtMac 142; /. zamieszkała 1452
LubPodk 67, Rozm 19; neutr. zamieszkało XV
ex. PF III 179; 2. pl. m. -ście zamieszkali XV
med. SKJ I 118; 3. pl. m. zamieszkali Rozm 412;
~ condit. 3. sg. m. (-)by zamieszkał Sul 36,
OrtOssol 50, 2, Dział 20, Rozm 776; 3. pl. -by
zamieszkały Sul 44, Dział 34; ~ part. praet. act.
zamieszkawszy Rozm 112; ~ part. praet. act. II cf.
Zamieszkały; ~ praes. pass. n. pl. f. są zamiesz
kany OrtOssol 57, 3; są zamięszkane OrtMac 72;
~ fut. pass. 3. sg. f będzie zamieszkana OrtOssol
57, 3; neutr. będzie zamieszkano OrtMac 72.
Z n a c z e n i a : 1. 'zaniedbać kogoś, coś, zanie
chać zrobienia czegoś, zlekceważyć, non curare,
per neglegentiam non complere, neglegere’: Licet
enim paucorum sanctorum... negligenter agimus
ktorego svotego *samoskali Gn gl. 156a; Thomas...
non erat cum eis, quando yenit Ihus (Jo 20, 24).
Ecce, fratres, Thomas Xpm tardauit, zamyaskal,
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quia a consorcio apostolorum s e c e s s it.q u ia omnis, qui a consorcio sanctorum recedit, id est a vita
eorum se elongat, Xpm amittit XV med. R XXIV
363; Redimentes tempus, gl. id est quod minus
fecistis uel non fecistis in vno tempore, restituite
in alio czszoszcze gednego czassv zamyeskaly,
abyscze tho drugego napelnyly (Eph 5, 16) XV
med. SKJ I 118; Którysz zamyeszkaal (neglexit)
słowo bosze, nyechal sług swich y z dobidkyem
na poły u zmarły soo BZ Ex 9, 21; Ysz muszą (sc.
przysiężnicy) czasztho szwą robothą y obeszczye
zamyąszkacz (in suis operibus se neglegere oportent, OrtOssol 75, 3: zamyeszkacz) OrtMac 101;
Iesli- thes thowarzisz ssam zamyeskal ku zalomsy
ydz, thedy thąsz wyne ma thowarzisom dacz 1491
RKJŁ VII 58; V onym roskoschnym vydzenyv
y zamyeskala (sc. dziewica Maryja) svey slvzby, yze
kosczyola nye vmyotla Rozm 19; A takosch zamyeskawszy svyata (neglecta festivitate) posly vszysczy do domv ib. 112; Potem posiał slugy yne
rzekącz: Rzeczycze, ktor<z)y ssąproscheny: Obyad
moy yest gotow... y wschytky rzeczy vgotovany,
<przydzicie> kv svaczbye. A ony (sc. proszeni)
zamyeskaly (neglexerunt Mat 22, 5) ib. 412; Pylat...
boyącz szye o trzeczyą (sc. żałobę), aby nye za
myeskal, yzby nye obm[y]ovyon kv cesarzovy, by
szye tamo kto krolyem czynyl..., y spytał yego:
Thy yesz kroi zydovsky? ib. 776; ~ 'zaniedbać
jakiegoś działania prawnego w czasie określonym
przez prawo, aliąuid iure agendum in tempore
legitimo n e g le g e r e Gegosz (sc. Jakuba) Domyenyk... zamyeszkal gest odeszwacz (neglexit revocare, Dział 24: zamyeszkal odwolacz)... o thake
przirodzenstwo Sul 35; Paknyąlibi nye dbał (sc.
zastawca) alybo zamyeszkal (si... neglexerit, Dział
25: paknyali tego nye vczini) przes vstawiczną
pyancznaczcze lyath przerzeczonego czynycz swyadeczstwa, od wszego prawa dzedzyni... czvcz są
ma bicz odpadłym Sul 36, sim. OrtOssol 50, 2,
Dział 20; Nye bądzely (sc. niewiasta) dbacz alybo
szamyeszkaly (si... neglexerit) o thą ystą dzedzyną
gabanya vczinycz..., szkazvgemi, ysz tha tho nyewyasta od wszego prawa dzedzini they thesz szą
(m a) sznacz a wyedzecz bicz odpadłą Sul 36;
Alyszby yvsz po leczech w nich dokonanich
a w czasz podobny czinycz zamyeszkaly (sc. dzie
ci, nisi... infra tempus dębi tum agere neglegerent)
o krziwdi gim nyegdi vczynyone Sul 44, sim. Dział
34; Bracza stryeczna sostram w rok gothowymy
pyenyądzmy... zaplaczycz mayą, a szamyeszkayąly (si... solvere neglexerint)..., tedy dzewky dzedzyny wyekvyscze odzirzą Sul 72, sim. Dział 66;
Kthokoly... s przerzeczonich rzeczi swey zamyaszka poczancz ve trzi lyatha..., ten isti isczyecz...
otpadnye ot swego prawa Sul 94, sim. ib. 108.

111; Domina Anna... diutumitatem terrestrem omnem obtardavit al. zameszcala... et cittat minus
iuste Stanislaum 1452 LubPodk 67; Pospolny poszel
może dobrze rzecznykyem bycz, gdy szye ostrzesze, acz nye zamyeszka tego w rzeczy, czego szye
podyal (quod... nullum praemissorum neglegat)
OrtOssol 28, 3, sim. ib. 28, 3—4, OrtMac 25. 35,
etc.\ Kako... tesz y <o> głową bandze zamyeszkana
(OrtMac 72: bądzyely zamyeszkano) goraczą rzecz
podług prawa? OrtOssol 57, 3; Ktho thy rany przed
polnoczy nye zaluye, ty szą zamyeszkany albo
zaspany (OrtMac 72: szą zamyąszkane albo zaspa
ne) podług prawa ib.; A nye vczynyly on tego
w thym czasszye, szłowie zamyeszką (OrtMac 142:
zamyaszkal), tedy pothym nye może tego wyaczey
prawycz ib. 104, 2; Który kole by pan po swey
wszy dzesyaczyną chczalby kvpycz, ten przed
swyątym Iacubem ma targowacz s prelatem... Paknyaly zamyeszka (Sul 4: nye bandzely, sc. targo
wać), tedy prelat... dzesyaczina mosze przedacz
Dział 4; Gdy bracza... rozdzelayą syą, a w tern
dzale bądą myeszkacz przez trzy lyata y trzy myesyącze w mylczenyv, a przed sadem tego nye wzru
szały..., <kto> tedy tako zamyeszka, przerzeczoną
dawnosczą ma mylczecz ib. 45.
2. 'opóźnić, powstrzymać czyjeś działanie, prze
szkodzić, impedire, retardare’: Nobilis Nicolaus...
terminum astitit... super nobilem Iohannem... et
ipsum in evasione al. w o<d)biczu condempnavit
pro eo, quia tu sibi inhibuisti literam hereditariam
super villam..., ad quam literam tu nullum ius
habes neque aliquam propinquitatem..., qua tu
inhibicione tardasti ipsum al. zamyanskallesz mie
in propinquitate ipsius... et dampnificasti ipsum
1468 AGZ XIII 561; Quidnam vobis in mora fuit
czo wasz zamyeskalo? XV ex. PF HI 179.
Cf. Zamieszkały
(Zamieszkałe) Zamięszkale 'niedbale, opie
szale, neglegenter, incuriose’: Si rei opportunum
tempus negligenter, gl. absque cura zamyaskale,
transierit..., postea minime reperierit, eo quod
hora debita sibi necessaria non quesiuit XV med.
RRp XXin 279. ~ Cf. Zamieszkały.
Zamieszkałość, Zamięszkałość 'opieszałość,
niedbalstwo, brak czujności, lenistwo, neglegentia,
pigńtia’: Sic serpens callidus negligencia, gl. inadvertencia, tarditate zamyeskalosczą, perit XV med.
RRp XXIII 279; Vigilate itaque, qui in mundo
dormivistis in vestra pigricia, ocio et negligencia
zamyaszkalo<ści> ca 1500 GIKazB I 46.
(Zamieszkały) Zamięszkały 1. 'powolny, nie
poradny, tardus, lentus’: Samyaskaley (sc. mowy,
war. lub.\ *smyąszkaly, mamotrekt mikułowski:
zmesskaleyssieho) tardioris (impeditioris et tardioris linguae sum Ex 4, 10) 1471 MamKal 20.
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2. 'opieszały, leniwy, piger, s e g n i s O stulti
et tardi, zamyaskaly, corde (EwKReg 42: pozdny
sercem) ad credendum! (Luc 24, 25) ca 1500
GIKazB I 87.
3. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zamyąskale {leg. zamięszkałe czy zamięszkale)
XV p. post. ErzGlos 175.
Zamieszkanie, Zamięszkanie 1. 'niedbal
stwo, brak troski, obojętność, neglegentia, incuria, indiligentiai : Ob obmissorum supplecionem
prze samoskane nase Gn gl. 156a; Gdy ony {sc.
przysiężnicy) maya ludze przed prawo poszwacz
albo gymyenye zapowyedacz..., a tho wszytko
nye mogą rowno dokonacz, a thakosz szye może
stacz zamyeszkanye (neglegentiae, OrtMac 25:
zamyąszkanye) OrtOssol 28, 3; Simonis incuriam,
nyedbaloscz, et negligenciam zamyeskanye 1456
ZabUPozn 114; Sed negligens fuit zamyescanye,
zamyeskanye czynyl ib. 118; Yesthlyby thego nye
movyli a nye pelnyli czaszow na tho vstavyonych,
tedy mayą trzy paczierze spyaczi za zamyeszkanye
1484 Reg 715; Quilibet studens... debet fugere
mollia lectisternia, quia talia inducunt negligen
ciam, zamyeszkanye, discipline XV p. post. PFRp
III 290; Bo czszo gyest zamieskanye rząndząnczego dom (quid est negligentia gubernantis domus)? XV p. post. R I s. XXXIX.
2. *ociąganie się z wykonaniem, odkładanie
na później, zwłoka, dilatio, retardatio, mora’:
In te est mora v tobiecz zamyeskanye XV ex.
P F III 178; ~ bez, kromie, przez zamieszkania:
Presz zamyąscanya sine protelacione XV p. pr.
R XVI 343; Przesz szameszkana ca 1450 PF
IV 579; Gdy nyektory sziemyanyn wyną przepadnye sadownye, tedy byorą {sc. sędzię) za
kłady a przez wszego zamyeszkanya (statim, Sul
22: nathemmyescze) myedzy sobą dzela, lasky
any mylosyerdza szadnego nye mayącz Dział 9;
Ysze po zaprzenyy slvszebnyka przez zamyesz
kanya (mox) łan dokonale swyatky... postawyl
ib. 22; Sadza kromye wszego zamyeszkanya
(statim, Sul 63: natemyescze) do naszego dworv
ma bycz y syescz na sadze ib. 47; Hoc se
subscribit (sc. Petrus) in suis rebus al. na lyezącze, na stoyącze, a tho przesz wszego zamyąszkanya 1462 KsNWarsz I nr 557; Scimus, quod
transit hora, redeamus sine mora bez zamyeszkanyą XV p. post. PF III 289; Ibimus absque
mora, bes *zemyeskanyą, dum mortis venerit
hora ib.
3. 'wewnętrzny niepokój, zamęt, zamieszanie,
animi motus, conturbatw : Day..., aby pomoczo
myloszerdza twego wspomoszeny y tesz od grzecha
bylybychoom wolny y od wszelkego zameszkanya
CMsza: VI. VIII. XII. XIV: zamaczenya, VII:

zasmączenya) przeszpeczny (ut... simus... ab omni
perturbatione securi) 1424 Msza DI s. 63.
Zamieszkawać 'nie dbać o coś, lekceważyć,
neglegere, contemnere': Tu vero, improuida, fu
turum tempus negliens, zameskavayącz, in instabili puncto quietis nunc existis, ymo nunc magis
abvteris cantilenis 1436 R XXIII 276.
Zamieszkliwość 'brak dbałości o coś, nie
dbalstwo, neglegentia, incuria’: De cuius {sc.
beati Stanislai) progenitoribus... in hoc opere non
fit mencio, quia antiquitas operis, negligencie,
zamesklywoyscz, nutrix,... hanc delenit obliuio<nem> XV p. pr. R XXIV 375.
Zamieś 'zaczyn, fermentum, conspersw : Expurgate vetus ffermentum, vt sitis nowa conspersio, zamyesz {PF IV 572: skropyenye), sicut estis
azymi (I Cor 5, 7) XV med. SKJ I 81, sim. XV
med. R XXIV 375.
Zamięszk- cf. ZamieszkZamilczec (się) f o r my : a. z zaimkiem zwrot
nym się: praes. ind. 3. sg. zamilczy OrtMac 30;
~ inf. zamilczeć OrtMac 30. 108. 109, eter, ~
condit. 3. sg. f. by zamilczała OrtMac 100.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3.
sg. zamilczy Dział 25; ~ praes. ind. z partykułą
niechać dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg.
niechać zamilczy XV med. SKJ V 283; ~ inf.
zamilczeć XV in. GIKazB II 93, XV med. SKJ
I 84, OrtCel 3, eter, ~ praet. 3. sg. m. zamilczał
jest BZ Num 30, 15; zamilczał 1448 LubPodk
34, X V p. post. PF V I I , Rozm 413;/. zamilczała
1400 HubeSąd 96, OrtMac 79, OrtOssol 61, 2;
~ condit. 3. sg. m. -by zamilczał XV med. R
XXII 247, BZ Num 30, 15, Dział 38, Rozm 549;
~ part. praet. pass. n. sg. neutr. zamilczano
OrtOssol 99, 2; ~ inf. pass. sg. f być zamilczana
OrtMac 37, OrtOssol 35, 2.
Z n a c z e n i a : 1. *nic nie powiedzieć, nie odpo
wiedzieć, nie odezwać się, milczeć, obticescere,
obmutescere, tacere, silere’: Quia sic est voluntas
dei, vt benefacientes obmutescere, gl. id est silere
zamylczecz, zatulycz vsta, faciatis imprvdencium
hominum ignoranciam (I Pet 2, 15) XV med. SKJ
I 84; O virgo beata, tuas laudes sileat, nyechacz
zamilczy a nye wysnawa, qui te invocatam senserit nunquam sibi in suis necessitatibus affuisse
XV med. SKJ V 283; Przyaczyelyy, yakosz tu
wschedl ny mayącz odzyenya svadzebnego? A on
zamylczal (ille obmutuit Mat 22, 12, WisłRp nr
2368: vmylk) Rozm 413; Iudasch, boyącz szye,
by szye thym nye vydal, kyedy yny pytały, yzby
zammylczal, rzeki ib. 549.
2. 'biernie, spokojnie się zachować, nie za
reagować, znieść w milczeniu, nie sprzeciwić
się, silere, aequo animo aliąuid ferre, ąuietum
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esse : Preco... recognovit causam limitacionis
inter... castellanum Brestensem et... lowczinam
Nemojewska pro granicia... Dominus Brestensis
dixit ad dominam lovczina:... Tako mi twa dusza
luba, sicut tu nescis, quod esset hec granicia
tua mecum angularis [...] Et domina siluit vlg.
zamilczała, sed dixit: Respicio osadam 1400
HubeSąd 96; Vir videns uxorem adulteram non
debet ei subticere zamilczecz XV in. GIKazB II
93; Kto tho może vczinycz..., abi... wydzącz
swoyą zaloscz a yą czirpyącz, nye telko syą nye
wyesselil, ale boday sczirpyal a zamilczał XV
med. R XXII 247; Paklibi slvbila (sc. małżon
ka)..., na voly mozovey bodze, aby vcinila albo
nye vcinila. Paklibi vsliszal mosz a zamilczał
(si... tacuerit)..., czoszkoli zaslvbilabi..., napeł
ni, bo... zamilczał iest (tacuit) BZ Num 30, 15.
3. 'dopuście do utraty prawa wskutek milczenia
przez określony czas, ius suum amittere sinere tacendo per certum quoddam t e m p u s Trzessnyowsky, procurator,... non obaudivit al. ne zamilczał
probacionem sicud actor, nullum ius obmittendo
1448 LubPodk 34; Dissimulare, id est obmittere al.
*zanyechayczycz ('zaniechać’) abo zamylczecz,
abo odwlecz OrtCel 3; Gdy panszthwo (pro panszthwu) przyumarlo kthore gymyenye a ony by
o thym nye wyedzyely, zamylczy-ly (OrtOssol
31, 2: *zamylcze-ly) szye panszthwo w rok
y w dzyen, czyly nye mosze szye szamylczecz
(si se dominium praescribi potest)? OrtMac 30,
sim. OrtOssol 31, 2; Gdyby przyszedł czlowyek
przed gayony sand... a dalby... szwey zenye albo
szwemv przyyaczyelowy... swe stoyacze gymye
nye... po gego szmyerczy... myecz..., mogaly
szye kyedy gego blyszchy przyrodzeny zamyl
czecz (subticere)? OrtOssol 80, 4, sim. OrtMac
108; Ale nye wyedzyely-ly {sc. przyrodzeni)
o them dawanyv..., tedy szye nye mogą zamyl
czecz (utique heredes iniustum donum contradicere
possent) w rok y w dzen OrtOssol 81, 1, sim.
OrtMac 109; Gdy taka pany bądze wdowa, mayącz mocz kv nyektorey dzedzynye..., ma myecz
dawnoscz za szescz lath. Zamylczili thym obyczagem, yaco y pyrwey, od swego prawa odpadnye Dział 25; Gdyby syą kto Szydowy lystem
zobowyązal na pyenyadze lychwą placzycz a gdy
by Szyd swą chytrosczą zamylczal y zadzerszal
do dw {leg. dwu) lath (si Iudaei... sustinuerunt
infra duos annos) ib. 38; ~ czegoś: Stanyely
szye komv czo szlego nyesprawnye..., wolą-ly
ten na gwalth..., tedy to zawolanye gesth myasto
żałoby, tedy... nye może ten {pro tey, sc. żałoby)
zamylczecz (supersedere et tacere)..., ale nye
wolal<i> na gwalth..., tedy on może szwey szkody
zamylczecz (subticere) OrtOssol 49, 4, sim. Ort

Mac 61; ~ coś: Gdy ona tho zamylczala, to
dzedzyczstwa wyazanye {leg. wwiązanie, ipsa
introductionem subticuit)..., azaly ona nye mą
tesz daley yvsz mylczecz? OrtOssol 61, 2, sim.
OrtMac 79; ~ O krz<y)wdzye, kthora by szye
zamylczala rok y dzyen, mozely naprzeczyw yey
mowycz? OrtMac 100.
4. 'nie wyjawić, ukryć, zataić, reticere, occ u l t a r e Gdyby radzczą... tha radą wszyawylby,
czosz by myala bycz zamylczaną (consilium, quod
tacitum fuisse debuerat), czo za tho przepadł?
OrtOssol 35, 2, sim. OrtMac 37; ~ Dissimulato,
id est zamilczeny ca 1428 PF I 482.
5. 'nie wymienić, nie uwzględnić, pominąć,
omittere, praetermittere': Gdy... zona gego wzdawanyv {leg. w wzdawaniu) zamylczala {pro zamylczana, ex quo... subticata est), tedy ta zona nye
mą dzyalv k temv domv OrtOssol 97, 2, sim.
OrtMac 134; Dorothą... wyedzala o them, ysz gey
{ib.: ya) zamyleżano (subticatum est) w przyyaczyy
tego domv OrtOssol 99, 2, sim. ib.
Zamilkać, Zamilkać się 1. 'nie odzywać się,
milczeć, tacere, silere": Supplicat ille, gl. sc.
asinus, timens mutusque, gl. tacens zamylkayączy
1466 R XXII 15.
2. zamilkać się 'zacinać się, jąkać się, balbut i r e Nam ira subtrahit sibi primo honestatem
corporalis disposicionis, quia... manus trepidat,
lingua cespitat zamylka sya ca 1500 GIKazB I 40.
Zamilkły 'taki który nie wydaje głosu, tu
przenośnie: pozbawiony wrażliwości, oschły, qui
tacet, hoc loco translate: immitis’: Aliud (sc.
semen) cecidit supra petram (Luc 8, 6)... et sunt
hy, qui habent cor durum et aridum, zamylkle,
per superbiam XV med. SKJ V 270.
Zamilknąć 'przestać się odzywać, przerwać
mówienie, wydawanie głosu, obticescere, obmut e s c e r e Nemylosczywy we czmach zamylkno
(impii in tenebris conticescent I Reg 2, 9, MamLub 64: vmilkną) FI Ann 14, sim. Pul, Non
apperuit os suum... et quasi agnus coram tondente
obmutescet zamylknye (Is 53, 7) XV p. pr. SKJ
I 314. ~ Cf. Zamilkły, Niezamilkły.
Zamiłować 'obdarzyć wielkim uczuciem, po
kochać, zelare, a m a r e Zelatus sum zalovalem
aut zamylovalem {war. lub.: zamiłował ssem;
haec dicit dominus exercituum: Zelatus sum Sion
zelo magno Zach 8, 2) 1471 MamKal 256.
Zaminać cf. Zapominać
Zamiotać 'rzucając coś przykryć, zarzucić
(czymś), zasypać, obruere, obtegere, superiacer e Jacom ya nye zamyotal *Falislao\('a nasyenya chrostem samowtor siło 1427 ZapWarsz nr
2694; Zamyotaly obturauerunt (venerunt... et percusserunt M oab,... et universos fontes aquarum
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obturaverunt IV Reg 3, 25) ca 1470 MamLub
86; Aby zamyothaly (B Z: abi zaczwyrdzily) vt
obturarent (ut obturarent capita fontium II Par
32, 3) ib. 99.
Zam irzk cf. Zamierzch
Zam irzknąć cf. Zamierzchnąc
Zamisac cf. Zamizac
Zamizać czy Zamisać 'zniszczeć, zepsuć się,
tu o soli: zwietrzeć, corrumpi, putrescere, /wc
/o<%> ć/e
e v a n e s c e r e Evanu<er)it zagyne
abo zamysa (quod si sal evanuerit, in quo salietur?
Mat 5, 13, MamLub 261: wywyetrzeye albo
yysmaczye, F^zra 265: staye-ly) ca 1418 JA XIV
511. ~ Bohemizm.
Zam knąć f o r m y : praes. ind. 3. sg. zamknie
1438 /? XXII 357; ~ praet. 1. sg. m. -em zamknął
Rozm 274; 2. sg. m. zamknąłeś Rozm 218; 3. sg.
m. zamknął XV med. RRp XXIV 363, XV p.
post. GIDom 81, XV ex. PF III 177; 3. pi. m.
zamki i 1466 R XXII 25, 1466 RRp XXII 25; part. praet. act. zamknąwszy Rozm 48; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. zamczony Pul 118 arg. 10;
zamknion 1456 ZabUPozn 88; neutr. zamczone
1419 Rost nr 2887; zamkniono Aleksy w. 102;
ac. sg. f. zamknioną XV ex. PF V 103, ca 1500
PieśniWład 173; neutr. zamknione MW 59b; l.
sg. m. zamczonem XV med. SKJ V 260; n. pl.
zamkniony 1453 R XXIII 298; neutr. zamkniona
XV ex. SKJ III 67; ~ inf. pass. pl. f . zamkniony
być Rozm 181; ~ praes. pass. 3. sg. neutr. za
mkniono jest XV med. SKJ I 60; 3. p l .f zamczony
(są) BZ Neh 7, 3; są zamkniony Rozm 169; ~
fut. pass. 3. sg. f. będzie zamkniona MW 40b;
zamkniona będzie MW 40a; ~ praet. pass. 3. sg.
neutr. było zamkniono Rozm 697; 3. pl. były
zamkniony XV in. R XXIV 73.
Z n a c z e n i a : 1. 'zasłonić otwór, przejście, za
sunąć wejście do jakiegoś pomieszczenia czyniąc
je niedostępnym, zasunąć to co zasłania wejście,
claudere, occludere, obturare’: Venit Ihus ianuis
clausis, a dr[i]wi bili zamknoni (PF IV 573: przes
otworzenya drzwy) et stetit in medio et dixit eis
(Jo 20, 26) XV in. R XXTV 73; Non sum in domo
propria sed aliena, non in domo clausa, zamczonem,
sed aperta XV med. SKJ V 260; Ano koszczol
zamknyono, wyancz thu leszal pothle proga Aleksy
w. 102; Ezechyel, prorok schwyąthy..., wydzyal
zamknyoną vlyczką, rozumyal bożą mathuchną
(Ezech 44, 2) XV ex. PF W 103, sim. ca 1500
PieśniWład 173; Proszą czye, nye dzywy (leg.
dziwuj) my, boczyem yvze moye drzvy zamknął
(iam ostium clausum est Luc 11, 7) Rozm 274;
Przyschły do Annaszova domv. Tu nye mogły
v dom vnydz, yz było zamknyono ib. 697; ~
przenośnie: Ulyczka ta zamknyona bądze (porta

haec clausa erit) grzechowi, a nye bandze othworzona, abocziem pan bog wszedł przesz oną y bandze
zamknyona (erit clausa Ezech 44, 2) od poczantku
swego stworzenya MW 40a. b; Z małżeństwa gich
panną za matka szobye obracz myal, która by nam
nyebo dawno zamknyone płodem swym vczynyla
othworzen[y]e MW 59b; ~ 'posługując się za
porą albo kluczem uniemożliwić otwarcie drzwi,
zaryglować drzwi, obserare, clave vel repagulo
claudere ianuam’: Zawarti so broni y zamczoni
(clausae portae sunt et oppilatae) zaworamy y zamki
BZ Neh 7, 3; Zamknal zawora drzwy obdit pessulum foribus XV ex. PF IH 177; ~ (o paszczy
zwierzęcia, de ore animalis) 'sprawić, że się nie
otworzy, claudere, obturare’: Misit dominiis angelum suum et conclusit, *samknow, ora leonum,
ne devorarent Danielem (Dan 6, 22) XV med.
GIWroc 112r; ~ (o ustach, de ore hominis)
zamkniona 'nie mogące nic powiedzieć, martwe,
quod neąuit loąui, mortuum’: Otho usta jusz za
mknyona, czso wczora o *pyenyodze sya targowała
XV ex. SKJ ID 67.
2. 'umieścić kogoś, coś w pomieszczeniu za
mkniętym uniemożliwiając wyjście, ukryć, concludere, includere’: lakom ia voloph vosznemv nye
othbila ani w samce *zampknanla[n] 1436 KsMaz
III nr 1978; Choph rzeczono iest zamknye<nie>
albo wzglodny, bo takesz yest w rozumye, bo
czlowyek zamczony yma sze oględacz (Coph conclusio vel aspice, quod idem est in sensu, quia
conclusus debet circumspicere) y szkody sze duchowney warowacz Pul 118 arg. 10; Maria sama
zamknąvschy szyą <w> svey komorze robyla (Maria
sola residens intus laborabat) Rozm 48; Z moyą
duscha *stopyą ('zstąpię’) do pyekla... a dusze
zbozne, które szą tamo zamknyony, vyvyodą (sanctas animas iustorum obseratas educam) ib. 169;
Tesch myenyly (sc. faryzei), yschby złych dusche
vyekvystych (leg. w wiekuistych) czyemnyczach
zamknyony myaly bycz (putabant... malorum, sc.
animas,... aeternis retrudi carceribus) ib. 181; Zruczyvschy nas (sc. z stolcu niebieskiego) zamknalez
v pyekelnych czyemnosczyach (inferni tenebris deiectos reclusisti) ib. 218; ~ In parwlo vtero
ynius fragilis puelle debuit concludi, zamknyon, et
ex ea naści in tempore 1456 ZabUPozn 88; Sol
nitet insignis in sino yirginis, signatus, gl. sigillatus *zamknonym, latuit signifer, gl. creator,
orbis 1466 RRp XXII 24.
3. 'pomieścić, zawrzeć w czymś, objąć sobą,
continere, concludere': Nam non adulterabis, non
occides, non furaberis,... et si quod est aliud
mandatum, in hoc verbo instauratur, gl. id est
perfecte continetur zamknono yest (MamLub 280:
instaurantur, id est integrantur zawyrayą szą, R
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XLVII 351: in hoc verbo instaurat w them szlowye wszytko zaleszy, GIKazB II 50: instaurantur
popyelnono bywa): Diliges proximum sicut teipsum (Rom 13, 9) XV med. SKJ I 60; Omnia
bona hec, que sunt in celo et in terra, sunt
conclusa, zamknyony, in hoc summo bono (sc.
in sacramento) 1453 R XXIII 298.
4. *zakończyć coś (np. spór), oświadczyć coś
na końcu, concludere, aliquid postremum dicere’:
Talibus eloąuiis, gl. argumentis domowamy, concluserunt, g l sc. milites et custodes, id est intulerunt zamkly rzecz, Phariseis 1466 R XXII 25,
sim. 1466 RRp XXII 25; Tercio, conclusio qua
Xc eos conclusit, zamknal, et vicit XV p. post.
GIDom 81.
5. (o księdze, de libro) 'złożyć, nie pozostawić
otwartą, też zapieczętować, librum evolutum claudere, etiam sigillo munire’: Hec (sc. Maria) enim
(est) liber clausus, zamknyo(na), mandatorum
dei, qui non potest legi nisi apertus, nec potest
aperiri nisi per agnum, qui eum clausit, zamknol,
septem sigillis, id est septem donis spiritus sancti
XV med. RRp XXIV 363.
6. zamknąć (wnętrze) 'być nieczułym na czyjeś
potrzeby, niedolę, angustiis alicuius non moveri:
Qui habuerit substanciam mundi huius et viderit
fratrem suum necessitatem habere et clauserit,
zamk(n)ye, viscera, gl. sc. affectionem interio
rem, sua ab eo, quomodo caritas dei manet in
eo (I Jo 3, 17)? 1438 R XXII 357.
7. zamczone bot. 'marchew zwyczajna, Daucus
carota L. silvestris'\ Zamczone baucia agrestis
1419 Rost nr 2887.
Zamknienie 1. fodosobnienie, odseparowanie
kogoś, actus aliąuem separandi, removendi (?):
Choph rzeczono iest zamknye(nie) albo wzglodny
(Coph conclusio vel aspice), bo takesz yest w rozumye, bo czlowyek zamczony yma sze oględacz
y szkody sze duchowney warowacz Pul 118
arg. 10.
2. 'zakończenie (pewnych czynności proceso
wych), finis (alicuius rei lege actaef: Post clausum al. po zamknyenyu tocius concitacionis
1495 StPPP II nr 4438.
3. zamknienie rzeczy 'zawarcie, wyrażenie cech
modela (w sztuce brązowniczej), wierne oddanie,
przedstawienie, trafne skopiowanie modela, exemplaris cuiusdam similitudo perfecte ex aere ducta’:
Infelix, gl. indoctus, operis, gl. id est materie
asumpte, summa, gl. in posicionem stili variatim
v sa( m)knyenyv (wydawca czyta błędnie ufaknieniu) rz(e)czy, quia ponere tantum nesciet XV ex.
GIKórn II 210.
Zam ordować 'gwałtownie pozbawić życia, za
bić, też w znaczeniu niedokonanym, necare, in-

terficere’: Czo oczczą zamordvyą parricides (lex
iusto non est posita, sed iniustis..., parricidis et
matricidis I Tim 1 ,9 ) ca 1470 MamLub 289; Dana
yest yemv mocz na czterzy cząsczy svyata zamordovacz (mieczem) (interficere gladio Ap 6, 8),
gdobem (pro głodem) a smyerczyą Rozm 830.
Zamorski *pochodzący z krajów leżących za
morzem, dalekich, odległych, transmarinus, in terris transmańnis natus’: Czassula zamorska coclea
1472 Rost nr 1016; ~ przenośnie 'niezwykły, dro
gocenny, cudowny, insolitus, mirabilis’: Szdrowa,
thy gwyaszda zamorszka, czeszarzowna yesz nyebyeszka XV p. post. R XIX 63; Cwathek cyrvony,
rosa zamorska, a tha slyczna panna crolewna nyebesca ca 1500 ib. 74; ~ dąb zamorski 'drewno
hebanowe, lignum ebem : Ebenus est arbor, que
cesa crescit in lapidem. Ebunes dabą zamorskyego
(filii Dedan, negotiatores tui,... dentes eburneos et
hebeninos commutaverunt in pretio tuo Ezech 27,
15) ca 1470 MamLub 228; ~ zamorski kwiat
*niedojrzałe owoce gatunku cynamonowca (Cinnamomum cassia), cenione z powodu swego zapachu,
cinnamoni fructus immatuń pulchre olentes’: Any
lylya byalosczya..., any nardus szva *vonyosczya,
zamorszky kvyat szva drogosczya Maryey szya
równa 1453 R XXV 212, sim. XV p. post. R XIX
57. ~ Cf. Bagno, Cebula, Gąbka, Kłos.
Zamorzyć (?) 'wyniszczyćprzez post, wycień
czyć postem, ieiunio extenuare'\ Szyothmegonaczcze latha zamorzem (pro zamorzon?) byl, czo
szobye nycz czynił Aleksy w. 185.
Żarnowa 'układ, przymierze, foedus, pactum’:
Slyvtowal syo pan nad nymy a wroczil syo k nym
prze żarnowo (propter pactum suum), iosz myal
s Abramem B Z IV Reg 13, 23; Zarzvcyly zakonna
vstawyenya gego a zamow<ę> (pactum), gesz syo
zamowyl s gych oczci ib. 17, 15; Żarnowy testamenti (David et omnis domus Israel ducebant arcam
testamenti domini II Reg 6, 15) ca 1470 MamLub
71; Żarnowy testamenti (memento, domine, testa
menti tui Judith 9, 18) ib. 111; ~ Księgi Żarnowy
(Bożej) zapewne 'nazwa części Księgi Powtórzo
nego Prawa, w której zawarta jest treść przymierza
boga z Izraelem, fortasse inscriptio libń ąuinti
Moysi, quo contineturfoedus dei cum Israel initum’:
Czedl (sc. kroi) ano wszitci sliszely [y] wszitka
słowa Ksyog Zamówi Boszey (libri foederis), gesz
naleszly w domv boszem BZ IV Reg 23, 2; Przikazal (sc. Jozyjasz) wszemv lyvdu rzekocz: Vczincye wyelyko noc panu bogu waszemv podle tego,
iako pysano w Ksyogach tey to Zamówi (in libro
foederis huius) ib. 23, 21. ~ Bohemizm.
Zamóc się 'zyskać siły, potęgę, moc, confirmari, corroboran : Corroboraretur smoki sya
uel zamókł (war. kal.: vtvyerdzy; ego autem ab
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anno primo Darii Medi stabam, ut confortaretur
et roboraretur Dan 11, 1) ca 1470 MamLub 239.
Zamówić, Zamówić się f o r m y : praet. 1. sg.
m. -rii zamówił 1401 Pozn nr 522, 1413 Pyzdr
nr 368, 1419 Kościan nr 727, e tc .;f -m zamówiła
1413 Kościan nr 475; 3. sg. m. zamówił 1400
Kościan nr 113, 1400 KsZPozn nr 339, 1402
Pozn nr 543, etc.’, f zamówiła 1405 Kościan nr
290; 3. pl. m. zamówili 1400 KsZPozn nr 133,
1418 Pozn nr 1011; ~ plqperf. 3. sg. m. zamówił
był BZ IV Reg 17, 35.
Z n a c z e n i a : 1. 'wystąpić do sądu, wysunąć
jakieś roszczenia, aliąuid vindiciis petere': Sandiuoqius ipsam literam recipere noluit asserens,
quod Wincencium prius allocutus fuisset vlg.
zamówił, et principium super ipsum haberet 1400
KsZPozn nr 339.
2. zamówić się 'zobowiązać się, przyrzec, obligari, pollicen : Iaco Staszel ne szamovil szo szam
postavicz Pęczka Jagneszcze ku prawu 1400 Ko
ścian nr 113; Recipiendo Nicolaus pro recognicione... ad subiudicem super eo, quod sunt obligati
vlg. zamouili szo habere duos arbitros parte ex
utraque 1400 KsZPozn nr 133; Iacom so ne zamówił
prze<d> pani Czamkowskimi Janoui praw *bich
*vsm krziwen 1401 Pozn nr 522; Iaco Przetwoy
szamowil so Sandziuogewi poszicicz penandzi 1402
ib. nr 543; Iaco se Pasek ne zamouil Iacussowi
Birzglinow spusczicz za ti penodze, za cze sam
kupił 1402 Pyzdr nr 165, sim. 1405 Pozn nr 769,
1408 ib. nr 652, 1423 Kościan nr 972; Jacom przi
tern bil, kedi Beronia zamouila szo Micolaiewi
Granowskemu ne odbiuacz go nigedno rzeczo o yego penandze 1405 Kościan nr 290; Jaco Wawrzinecz szo ne zamouil Katharzine o dzeszancz grziwen nigednimi lati ne sbiwacz 1406 ib. nr 328,
sim. 1409 ib. nr 411; Yzem sze ne zamówiła swey
braczy ro[...] dzedziny spuszczicz 1413 ib. nr 475;
Jakom szo ne zamówił Benakowy odwyescz żyta
do Czesszewa 1413 Pyzdr nr 368, sim. 1419
Kościan nr 727, 1425 Pyzdr nr 798, 1426 Kościan
nr 1171, etc.; Ysz pan Mosczycz ne ostał winowat
panu Micolagewy... sta grzywen... any mu szą
gych zamówili za yutra zaplaczycz 1418 Pozn nr
1011; Yaco Micolay... ne ząmowil sza any za
szobyazal zaplaczicz szedmy grziwen... Folkrowy... długu occza swego 1426 ib. nr 1225; Yako
Wyanczencz nye kazał wzyocz czlowyeka zabytego
do wsy any szye zamówił z Mycolayem o thego
czlowyeka w postwolstwye stacz 1426 Pyzdr nr
813; Jacom nye rzeki anym szą zamówił Januschewi... dwv sladv zaoracz 1428 Kościan nr 1317.
3. zamówić się z kimś 'zawrzeć z kimś układ,
przymierze, foedus cum aliąuo inire, pacisci :
Zarzvcyly zakonna vstawyenya gego a zamo-

w<ę), gesz syo zamowyl s gych oczci (pactum,
quod pepigit cum patribus eorum) BZ IV Reg 17,
15; Zamowyl bil syo (sc. bog) s nymy a vczinyl
bil smowo s nymy (percusserat cum eis pactum)
ib. 17, 35.
Zamówienie 'przyrzeczenie, zobowiązanie się,
promissio, obligatw : Ysz Paszcowe zamowenw
trzy latha mynaly a *Mycolaw go o tho prawejm>
ne gabal 1409 RtKon nr 255.
Zamroczyć się 1. 'okryć się ciemnością, za
ćmić się, obscurari, tenebris obducf: Zamroczyły
schią (war. lub.: zaczmily <się» contenebrati sunt
(ecce caeli contenebrati sunt et nubes, et ventus,
et facta est pluvia grandis III Reg 18, 45) 1471
MamKal 84.
2. (o oczach, de oculis) 'stracić zdolność
widzenia, occaecari, visu privan : On (sc. Achijasz) nye mosze wydzecz, bosta syo bile zamroczile oczi gego (quia caligaYerant oculi eius)
staroscyo BZ III Reg 14, 4.
Zamróz zapewne 'to samo co szron, tj. danina
w owsie składana łowczemu z tytułu pełnionych
przezeń funkcji, fortasse idem quod szron, tńbutum
venatori solvi solitum : Contulimus omnimodam
libertatem... a iata bobrova, a zamros, a urna mellis gaiovego 1268 KodWP I 382.
Zamrzeć 'skończyć życie, skonać, umrzeć, moń, o b i r e Prestocz by dobrze tho było, isbichom
my tho odzene, tocz gest nasze grzechy, szebe
(leg. z siebie) sdrucyly, isbichom my f nich ne
szamarly Gn 173b; Ktoricole slosze a sza[r]mrze
na szmertney poszczy<e)li ca 1450 PF IV 570.
Zams 'poziomy występ w ścianie, gzyms z róż
norakim przeznaczeniem, antepagmentum parietis
vario usui destinatum (?): In secunda sala faciat
transitum in medio castri ęircumquaque *sambsy
et asseribus circumdabit 1426 MMAe XVI nr 991;
Antę domos faciat duos parietes cum fenestris et
(super) columpnas pandebit pons, in vulgari czegbroke, et totum pontem faciat modo meliori cum
*sampsy et in medio pontis faciat in quatuor
columpnis et tegat sessionem et ligaturas al. porancze ib.
Zamsowanie 'poziomy występ w murze, gzyms
z różnorakim przeznaczeniem, antepagmentum muń vario usui destinatum (?): Provideatis, sicut per
alias litteras scripsi, ut tegatur murus, in quo est
zamszowanye, ne destruatur aut denigretur per
pluviam 1477 MMAe U 281.
Zamsz 'miękko wyprawiona skóra z obu stron
włochata, aluta>: Pellificibus regie maiestatis pro
filis et pro pellibus al. zamsz dedi XI scotos 1461
AKH XI 475.
Zamszow(y) 'zrobiony z zamszu, ex alutafact u s Sthachanowa... recognovit expurgans inno-
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cenciam suam al. szwoyą nyevynoscz, czosch
była obwyny<o)na o bothy z[y]am[i]schowa 1478
Trześn 100; Pro saccello zamschov ad libellum
domini principis dedi XVI denarios Ungaricales
1500 ZsigBud 40.
Zamszyca c f Ruszyca
Zamszyty 'zrobiony z zamszu, ex aluta fact u s Per decursum trium annorum debet (sc.
Sieńko) sibi (sc. Petro) ąuolibet mense dare per
duo paria cirothecarum de crimena al. zamschitich
1450 AGZ XIV 296.
Zam tuz, Zantuz 'dom publiczny, lupanar :
Hy sunt, qui ex domo dei faciunt prostibulum,
zamthvsz, meretricum XV med. SKJ V 270;
Zantvsz scortorium 1463 PF V 12.
Zamucić 'zmartwić, zaniepokoić, strapić, conturbare, c o n tń s ta r e Tandem autem dum vidisset
eam turbatam zamuczoną 1456 ZabUPozn 92. ~
Mniej prawdopodobna lekcja zamącić.
Zam urować *obudować murem, zainknąć murem, muro cingere': Zamurovacz (sc. niewiastę)
recludere XV med. R XXV 151; Gdybych szyą
w szemy choval albo twardo szamvroval, zalybych wszethl (leg. uszedł) thwey moczy? De
morte w. 352.
Zamykać f o r m y : praes. ind. 3. sg. zamyka
ca 1450 R XXV 223, XV p. post. JA XII 143,
XV p. post. R XXV 175; 2. pl. zamykacie Rozm
461; 3. pl. zamykają OrtMac 69, OrtOssol 55,
3; ~ part. praes. act. adv. zamykając XV p. post.
GIDom 82; adi. i pl. zamykających XV med.
R XXV 151; ~ praet. 1. sg. m. -m zamykał 1498
ZapWarsz nr 1808; 3. sg. m. zamykał 1419 RtGn
nr 260.
Z n a c z e n i a : 1. 'zasunąć wejście do jakiegoś
pomieszczenia czyniąc je niedostępnym, claudere,
occludere, obserare': Jakom ya nye wrzuczyl sza
gwałtem... w dzerzawa Michala[la] s Rambierthowa... anym przyczyskal kmyeczy yego ku
robocze, anym gych czyadzal, any komori Phiolkowy kmyeczowy zamykał 1498 ZapWarsz nr
1808; ~ przenośnie 'czynić coś niedostępnym,
nie pozwalać gdzieś komuś wejść, claudere, aditum p r o h i b e r e Byeda vam, <mędrcy i> lyczemyernyczy <ipokryci>, którzy szye czynyczye
mądrzy samy v sobye, bo zamykaczye królevstvo
nyebyeszkye przed lyvdem (quia clauditis regnum
caelorum antę homines Mat 23, 13), a samy tez
nye vnydzyeczye... any thych przepvscaczye
vnydz, którzy by chczyely vnydz Rozm 461.
2. 'trzymać w miejscu zamkniętym, ukrywać,
concludere, i n c l u d e r e Yako pan Sczybor nye
casal Roscowskemu vcrascz conya any kony cradzonich... v domu w swem any w ysdbye chował
any zamycal 1419 RtGn nr 260; ~ Cv they

to gyerdze... slvszayą... szkrzynye y szkrzynky,
czo na nyewyasty szluszayą, czo swe nyewyesczkye rzeczy chowayą y zamykayą (in quibus
mulieres suas res concludunt) OrtOssol 55, 3,
sim. OrtMac 69.
3. 'czynić niewidocznym, zakrywać, obtegere,
o c c u lta r e Sensus hominibus obstruit krige, ża
rnika XV p. post. JA XII 143.
4. (rozum) zamykać 'czynić głuchym na po
uczenie, odbierać rozsądek, (mentem) hebetare,
debilitare’: Tercio multa mała facit dyabolus anime, quia intellectum homini ebetat, zamyka, quia
homo non potest suo intelectu educere se de
peccatis veraciter XV p. post. R XXV 175.
5. 'kończyć (np. rozmowę), concludere, finire
(e. g. sermonemf: Ideo Xc concludendo, zamikayacz, Phariseos dicit XV p. post. GIDom 82.
6. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zamykayaczych includentibus XV med. R XXV
151; Przed namy sie szamiką nobis clauditur ca
1450 ib. 223.
Zamylić 'niewłaściwie coś powiedzieć, popeł
nić błąd, przejęzyczyć się, in certis ąuibusdam
verbis pronuntiandis labi, p e c c a r e Gdyby czlowyek myal oczkolwyek przyszyagacz a nye wyrzecze przyszyągy, yako yą roszkazano, szło wy e
yszby zamylyl albo w nyey zabladzyl (si... lapsus
fuerit in iuramento balbutio), mozely szye szam
szobą... podeprzecz OrtMac 95; Zamylyl-ly (Ort
Ossol 71, 1: *namylyly) czlowyek przyszyągą
(fuerit balbutiens), może dobrze szam... szye
odeprzecz ib.
Zamysł f o r m y : h. sg. zamysł ca 1470 MamLub 151; ~ g. sg. zamysła BZ I Reg 15, 29, ca
1470 MamLub 152, 1471 MamKal 62; zamysłu
1471 MamKal 73; ~ g. pl. zamysłów ca 1470
MamLub 117. 211; ~ ac.pl. zamysły XV WisłRp
nr 2368; ~ /. pl. (w) zamysłoch Pul 80, 11.
Z n a c z e n i a : 1. 'zaihiar, postanowienie, consilium, propositum’: RoStargnol gest pan krolewstwo israhelske ot cyebye dzisz y dal ge blysznyemu
twemu lepszemu nyszesz ti. A tak zwycyoszicyel...
nye odpuscy any... swego zamisla ostanye (paenitudine non flectetur) BZ I Reg 15, 29; Zamislov
studiorum (ne forte egrediatur ut ignis indignatio
mea et succendatur, et non sit, qui exstinguat
propter malitiam studiorum vestrorum Jer 21, 12)
ca 1470 MamLub 211; Zamysły causam (porro
cum Absalom ierunt ducenti viri... causam penitus
ignorantes II Reg 15, 11) 1471 MamKal 73; Israhel
nye posluchnol mye i puszczylesm ye podług zodze
szyercza gich, poydo w zamysłoch (FI: w nalezenach) swych (ibunt in adinventionibus suis) Puł
80, 11; Alii debent excitari et tales intenciones,
zamyśli, dimittere opusczicz XV WisłRp nr 2368;
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~ z zamyśla 'rozmyślnie, consulto, de industria':
Zamyśla (leg. z zamyśla) chitrego de industria (de
vestris quoque manipulis proicite de industria...,
ut absque rubore colligat, sc. Ruth, Ruth 2, 16)
1471 MamKal 62.
2. 'pomysł, wynalazek, inventumi, excogitatum : Zamislow machinis (nam Mardochaeum...
novis quibusdam atque inauditis machinis expetivit in mortem Esth 16, 13) ca 1470 MamLub
117, s/ra. //?.
3. 'złudzenie, oszustwo, fictio, simulatw : Zamisl ficcio (vivens inter peccatores translatus est,
raptus est,... ne fictio deciperet animam illius Sap
4, 11) ca 1470 MamLub 151; Bez zamisla sine
ficcione (ignorabam, quoniam horum omnium mater est, sc. sapientia, quam sine fictione didici
Sap 7, 13) ib. 152.
Zamyślać 'udawać, stwarzać pozory, simulare, fingere': Zamisląyacz similantes (qui devorant
domos yiduarum simulantes longam orationem
Luc 20, 47) ca 1470 MamLub 275.
Zamyślanie 'mamienie, zmyślanie, kłamanie,
fictio, simulatio, mendacium : Ficcio ylg. zamislanye XV raccf.
516.
Zamyślenie 1. ' rozmyślanie, rozważanie, za
stanawianie się, cogitatio, meditatw : Positus in
agonia (sc. Iesus), id est in certamine contra
mortem, w zamyslenyy o szmyerczy, orabat prolixius (Luc 22, 43) ca 1500 GIKazB I 76.
2. z zdrowego zamyślenia V pełni władz
umysłowych, dającej zdolność do działań praw
nych, mente s a n a Gdysz then czlowyek przy
szedł szdrow przed gayny sząd y szdrowego
(leg. z zdrowego) zamyszlenya (mente deliberata, OrtOssol 78, 4: sz dobrego namyszlenya)
mnye dług wysznal OrtMac 106.
3. 'udawanie, zmyślenie, oszustwo, fictio, si
m u l a t i o Llgarzstwa zamyslenye fictio yeritatis
XV med. Zab 517.
Zamyślić 1. 'powiedzieć z namysłem, po na
myśle, rozważnie, considerate d i c e r e Sus tamen
ista, gl. verba, mouens, gl. proferens zamislywschy: Vilem dens nobilis escam spernit 1466 RRp
XXII 13.
2. zamyślone poszcie 'wymyślny krok taneczny,
gradus saltatorius, inusitatus, compositus’: Composito gressu składanym posczim aut zamyślonym
(pro eo, quod eleyatae sunt filiae Sion,... ambulabant pedibus suis et composito gradu incedebant
Is 3, 16) 1471 MamKal 182.
Zamyślny ' rozmyślny, tu użyteczny, consideratus, hoc loco u t i l i s Tria sunt genera mendaciorum: quoddam fit pro salute (corporis) et
comodo alterius, et vocatur officiosum zamislna
1403 GIJag 101.

Zanędzić 'wyrządzić szkodę, officere, nocer e Obficere skodzycz, zanadzycz ca 1455 JA
XIV 492.
Zaniecać (o gniewie, de ira) 'wywoływać,
wzbudzać, excitare, c o n c ita r e Bo taka rzecz (sc.
pokuszanie boga) mylosyerdza boszego nye obdzersza, ale wyocey gnyew wzbudza a roznyewanye zanyecza (iram excitet et furorem accendat)
BZ Judith 8, 12.
Zaniechać 'przerwać działanie, odłożyć na
potem, desistere, omittere, d i j f e r r e Nye zanyechal non distulit XV med. R XXV 151; Dissimulare, id est obmittere al. zanyechaycz[ycz] abo
zamylczecz, abo odwlecz OrtCel 3.
Zaniechanie 'zaprzestanie, przerwanie ja 
kiejś czynności, pozorne działanie, actus ab
aliąua re facienda desistendi, actio simulata '.
Peccata operis:... simulacio zanechanye XV med.
R XXII 322.
(Zaniecicielka) Zamiecicielka (?) 'ta która
wywołuje, wzbudza coś, quae aliąuid excitać:
Non sic ille, non sic, qui ut curarum nutrices
(sc. gemmas), gl. fomentatrices, alitatrices zamyeczy^cielki), semel amputaret, suas opes... in
profluentem precipitat XV med. GIWinc 147.
Zaniecić 1. (o gniewie, de ira) 'wywołać, wzbu
dzić, excitare, in c ita r e Yzali prze iednego grzesnego twoy gnyew przecziwko wszitkim zanyeczi
*syo (num... contra omnes ira tua desaeyiet, Mam
Lub 42: deseuit rośnyeczy 1)7 BZ Num 16, 22;
Wyelyki gnyew boszi zanyeczon przecyw nam
(ira... succensa est contra nos) BZ IV Reg 22, 13.
2. 'zniszczyć ogniem, igne d e l e r e Zanyeczy
inflamabit (dies yeniet succensa quasi caminus,
et erunt... omnes facientes impietatem stipula et
inflammabit eos dies veniens Mai 4, 1) ca 1470
MamLub 258.
Zanieść 'przerzucić na inne miejsce, transferre, transponere': Iaco[m] łan s braczo zanosi
(war. ib.: ne zarzuczili) głowo swey (leg. z swej)
dzedzini na mo i *to ya... scodo mam[i] 1404
KsMaz I nr 433; ~ (o mieczu, de gladio) 'wy
dobyć', wyciągnąć, stringere, e vagina educere
Acz se ne obrocycze, mecz swoy zanosi iest
(gladium suum yibrabit, sc. deus, Pul: zanyosl,
MamKal 127: strzasnąl, R XXIV 379: strząsnul)
FI 1, 13; ~ (o wichrze, de vento) egwałtownie
zabrać kogoś z jakiegoś miejsca, porwać, unieść,
auferre, rapere': Aufert addaly (pro oddały) aut
zanyeschie (repente flayit in eos, sc. iudices terrae,... et turbo quasi stipulam auferet eos Is 40,
24) 1471 MamKal 196.
Zaniewidzieć 'stać się ślepym, caecum fieri :
Cecitas corporalis provenit ex igne. Supercecidit
ignis et yiderunt solem, sic eciam yisum excecant,
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nie[d]zawidz0 ('zaniewidzą’), ąuando sibi ad oculos ardentem pelwim ponunt XV WisłRp nr 2366.
1. Zanikiel 'klamra od pasa, zapinka, fibula’:
Renda est caput balthei, vt legitur in vita sancti
Allexii zanykyel ca 1500 Erz 130.
2. Zanikiel bot. 'żankiel zwyczajny, Sanicula
Europaea L.’\ Zanickel sanicula 1437 Rost nr
2787; Zanikel (wydawca czyta błędnie zamkel)
1475 ib. nr 3012.
Zaniki bot. 'żankiel zwyczajny, Sanicula Eu
ropaea L.’\ Sanikl 1475 Rost nr 2929. ~ Grafika
nie wyklucza też lekcji sanikl.
Zaniszczyc 'uśmiercić, necare, interficere’:
W pocztachczy ya nye korzyscza, wszythky w szyvocze szanyscza De morte w. 156.
1. Żankiel, Zenkiel 1. 'klamra od pasa, za
pinka, sprzączka, f i b u l a De mandato domini
ducis Johannis dedi 1/2 sexagenam fabro in Warschouia pro zankle 1479 SkarbMaz nr 365, sim.
1480 ib. nr 465; Gladius in toto argento reformatus
cum cingulo magno... et zankyel 1494 SprKHS
VIII s. CLXI; Specialiter in nodulo al. w zawyązanyu *ząkyel, prząska, cztirzy czentky 1495
RocznKrak XVI 63; Cingulum argenteum deauratum cum VIII czentek, prząska et zankel
rubeum ex axamynto ib. 64; Aliud cingulum
argenteum deauratum,... et zenkyel cum przenska
ib.; ~ In illa die... auferet dominus omamenta
calceamentorum... et inaures zausky, zencle (Is
3, 20) XV med. R XXII 322.
2. 'pas, opaska na biodra, lumbale, zona
lumbos tegens’: Zankyel renale (RozPaul 226v:
renale, id est lumbale vel cingulus iuxta renes)
XV ex. PF V 12.
2. Żankiel bot. 'żankiel zwyczajny, Sanicula
Europaea L.’\ Zankel herba sancti Mathei 1437
Rost nr 2553; Zankel sanicula 1472 Rost nr 773;
Vngentum super othok: primo saluiam kopythnyk,
*zayakyel, roszchodnyk, zymozelon XV p. post.
GIKórn II 178; Ceram cum *zakyel ib.; Herba
sancti Mathei, id est zywyecz uel *zankyek XV
ex. GILek 63; Żankiel XV ex. R LIII 65.
Zanowiec bot. 1. 'gatunki janowca albo szczodrzeńca, Genista pilosa L. et germanica L. vel
Cytisus biflorus L ’Herit’\ Zanowyecz ca 1465
Rost nr 4661; Zanowecz mirica 1472 ib. nr 131;
Zanowecz stellaria ib. nr 1752; Zanowyecz genesta
ca 1500 ib. nr 7140; Zanowyecz ynguirialis ib.
nr 7360.
2. 'janowiec ciernisty, Genista germanica L.’:
Palurus est herba, sc. carduus spinosus, zanovyecz, •
paliurus ca 1500 Erz 130; Ramnus vel rameus,
genus spinarum zanovyecz ib.
Zanowięć (?) bot. 'gatunki janowca albo
szczodrzeńca, Genista pilosa L. et germanica L.

vel Cytisus biflorus L ’Herit’: Zanowyacz genesta
1484 Rost nr 6100; <Sandix) in wlgari zanowyancz, radix curat dentes XV p. post. R LIII
69; Genesta, zanowyancz, flores et folia elixata...
compescit dolorem dencium XV ex. ib. 64.
Zantuz cf. Zamtuz
Zaorać, Zahorać f o r m y : inf. zaorać 1428
Kościan nr 1317, 1434 Pyzdr nr 1086, 1446
TymProc 234, etc.; zahorać 1419 MPKJ II 299,
1461 TymProc 234; ~ praet. 1. sg. m. -m zaorał
1402 KsMaz I nr 156. 156a, 1412 ib. nr 1814,
etc. etc.; ja zaorał 1466 ZapWarsz nr 1284;
ja zahorał 1463 ZapWarsz nr 1137. 1139; 3. sg.
m. zaorał 1389 TPaw III nr 1370, 1397 Pozn
nr 330, 1402 JA VI 205, etc. etc.; zahorał 1413
KsMaz I nr 1984; /. zaorała 1406 HubeZb 113,
1487 ZapWarsz nr 1567; 1. pl. m. zaoraliśmy
1472 ZapWarsz nr 3085; 3. pl. m. zaorali 1395
PKKr I 243; ~ part. praet. pass. g. sg. f.
zaoranej 1466 ZapWarsz nr 1285.
Z n a c z e n i e : 'orząc przygotować ziemię pod
zasiew, arare, exarare’\ Sicut teneo, quod mihi
obligasti a graniciis ad granicias et tunc nichil ne
zaorał ani zasiał 1389 TPaw III nr 1370; Eze
csso Potr zaorał v Chodacowicz *sczetniki, szo
prawe pospoliste 1402 JA VI 205; Ctorim ya par
zaorał, tego Paweł v mnye ne wiprawal 1412
KsMaz I nr 1814; Jacom nye rzeki anym szą
zamówił Januschewi... dwv sladv zaoracz na yarz
y na zymą 1428 Kościan nr 1317; Jacom ya nye
sal po vprawenyv panskem gindze, geno thv,
gdzem pirwey zaorał 1428 ZapWarsz nr 2848;
Jakom ja ten ogroth zagrodził hy zaorał na roly
na tey, na kthorv pravo mam 1456 ib. nr 1025;
Totum agrum super jarz excolere al. zahoracz et
conseminare 1461 TymProc 234; Yakom ya nye
szaszyal rolyey szaoraney y powloczoney Barthlomyeyowey 1466 ZapWarsz nr 1285; Excolere
owscheyky czynycz vel zaoracz XV ex. PF V
24; ~ Agrum arare al. na vgor zaoracz 1446
TymProc 234; ~ 'zorać cudzą rolę jako włas
ną, agrum alienum velut proprium arare’: Iaco
praue zayanli me dzedzini dwescze prosd (pro
brosd), zaorali *szswe dzedzine 1395 PKKr I 243;
Czo Staszek <w)stał od Dzerska, to fstal, isz mu
rola zaorał, czo mu Dzerskof oczecz zastauil 1397
Pozn nr 330; Iacom ia ne zaorał Micoszowey
roley w iego zawodzę iarney 1402 KsMaz I nr
156a, sim. ib. nr 156, etc.; Eze tha lanka, cso
pani Lagewniczska zaorała, yest prawa Mikolayowa 1406 HubeZb 113, sim. 1487 ZapWarsz nr
1567; Iaco Meczslaw ne szaoral pyonczi zagonow
Micolayovey rolyeg gwałtem 1412 Kai nr 404,
sim. 1452 ZapWarsz nr 956; Ktoro my niwo
Paweł zastawił, tho my Bogumił zahorał 1413
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KsMaz I nr 1984; Iacom stal w kupi s Yacussem
o soltistwo, a on mi rolą zaorał 1416 Pozn nr
908; Yz Chwal... *zayoral {war. ib.: zaorał)
sedmdzeszand brosd... Sczepanowy... na yego
prawem vkupenu y w dzerzenu gwałtem 1418
Kościan nr 652; Yz Jan szedł... cum sex kmethonibus... na Janową rolą y zaorał, y zaszal ib.
nr 702; Jacom ia ne szaoral Ondrzeiowi roley,
ale Nastczino, *tszo go dzirszo w szastawe 1421
ZapWarsz nr 14, sim. ib. nr 16, 1426 ib. nr 177,
etc.; Yacom bil w pozelstwe... oth Mycolaya...
do Thomislawa..., aby *yego *pol płozy {leg.
płosy), zesczy zagonow, ne orąl, a on ne chcząl
przestacz y zaorał lę {pro ye) 1423 Pozn nr 1156;
Pauel Bartholthowey roley ne zaorał any medze
sczasszil 1432 ZapWarsz nr 399; Yakom ya nye
kaszala zaoracz rowa Andrzeyewy, manszu swe
mu, szamowthoru 1434 Pyzdr nr 1086; Jakom
ya paropkowy memv samoftorv nye kazała zaoracz
ogroda Swyąnskowy silą na gego oczczysnye 1458
TymWol 74; Yako ya nye zahoral... dwyema
pluszyczamy gwalthem hoczczysny Dorothee hy
Elyszbeycze 1463 ZapWarsz nr 1139, sim. ib.
nr 1137; Yako ya gwalthem nye szaoral szamowthor... roley Jacubowyey 1466 ib. nr 1284;
Jakom ya Philippowi... roi v ozimynie, przesz
Philippą podoranych, nye zaorał gwalthem 1471
ib. nr 3022; Jako[m] my, przischethwschi na gymyenye dzedziczne Olbrachczicze w oszmy parszvnach luczszkych, nye zaorały szmy poi włóczka
myari chelmyenszkyey... gwałtem 1472 ib. nr
3085; Jakom ja samowthor nye zaorał... na oczczysznye jeg o ... gwalthem 1474 ib. nr 1381; ~
Jsze Andrzey kazał zahoracz hy zakopacz drogo
Jacubowo 1419 MPKJ II 299; Jako mnye Jacub
zaorał droga plugem szyła 1434 ZapWarsz nr 633.
Zaoranie 'zoranie cudzej ziemi jako własnej,
actus agrum alienum velut proprium arandi :
O cthore zaoranye na nyo ('m ię’) Falca szalowała,
thom ya orał w mem 1428 ZapWarsz nr 2831,
sim. ib. nr 2832. 2833, etc.; O które zaoranye
y o zagrodzene szalował Paszek na mo, o thom
ya s nym ygednana 1435 KsMaz III nr 1095,
sim. ib. nr 1431. 1467; Jakom ja samowthor nye
zaorał pluzycza na oczczysznye jego... gwalthem
anim myedze skazyl, kthora snaky czyniła, kthorim zaoranym odeszły jemv vszythky 1474 Zap
Warsz nr 1381; Jako mnye Prachna vszkodzyla
zaoranym et possyenym roi na wyenye mem 1490
ib. nr 1593.
Zaostrzyć 'uczynić ostrym, acuere, exacuere
Acz zaostrzę yako blyskawyczę myecz moy (si
acuero... gladium meum Deut 32, 41)..., oddam
pomstę wrogom moym Pul Deut 59; Invenit (sc.
Nero) fustam ligneam vlg. palycza, quam cum

dentibus acuens, zaostrzywszy, se ipsum per me
dium transfodit przeklol XV p. post. R XXV 179.
Zapachać 'wydawać z siebie przyjemną woń,
olere, r e d o l e r e Redolere vonyacz, zapachacz,
vonye puscacz ca 1455 JA XIV 492.
Zapad f o r m y : g. sg. zapada Gn 2b, FI i Puł
102, 12. 112, 3; zapadu Gn 2b, 1453 R XXV
212; ~ d. sg. zapadu BZ I Par 12, 15. II Par
32, 30; ~ ac. sg. zapad BZ Gen 13, 14. I Par
9, 24. Tob 1, 1.
Z n a c z e n i a : 1. 'zachodzenie, znikanie za
horyzontem ciał niebieskich, tu przenośnie, actus
occidendi, occasus, hoc loco tr a n s la te S oblokv
promyen wystapyl, szlvncze szyebye {leg. z sie
bie) yest wypusczyl, szlvncze szvyathle przesz
zachoda, gyyaszda yaszną przesz zapady 1453
R XXV 212.
2. zapad (słuńca) *strona świata, w której
słońce znika za horyzontem, zachód, caeli regio
occidentalis, occasus, o c c id e n s Tho giste veszele
ku dlugosczy gestcy ono bilo velike pres to, iscy
szo gest ono od fchodu sluncza asz do szapadu
bilo rosczoglo Gn 2b; Tho giste veszele gestcy
szo ono bilo do szapada sluncza (usque ad occidentem) tako roszyrzylo, isczy ten tho gisty czeszarsz... gestcy on bil f Rzyme mathky bosze
obrasz naprzecif slunczu yydzal ib.; Gelyko gest
wschód od zapada (quantum distat ortus ab occidente), daleko yczynyl od nas lychoty nasze FI
102, 12, sim. Puł; Od sluncza wzchoda asz do
zapada chwalne ymo bosze (a solis ortu usque
ad occasum laudabile nomen domini) FI 112, 3,
sim. Puł; Poglodny... na wschoth sluncza y na
zapad (ad orientem et occidentem) BZ Gen 13,
14, sim. ib. I Par 9, 24; Wszitki wignaly, ktorzi
przebiwaly po wdolyach ku wzchodu a ku zapadu
sluncza (ad orientalem plagam et occidentalem)
BZ I Par 12, 15, sim. ib. II Par 32, 30; Gesz
{sc. miasto Neptali) lezi... stron drogy, iasz wyedze na zapad sluncza (quae ducit ad occidentem)
BZ Tob 1, 1.
Może bohemizm
Zapadły 'taki na który coś spadło (w wielkich
ilościach), zasypany, obrutus, o b t e c t u s Hesit,
gl. inhibat stanął, in aduersus membrorum mole
viator, perdita, zapadła sznygyem, nam prohibet
semita ferre gradum, gl. transire XV p. post. PF
III 287.
Zapadni, Zapadny f o r m y : n. s g . f zapadnia
BZ Num 34, 6; ~ d. sg. f. zapadnie BZ I Par
7, 28; zapadnej BZ Ex 36, 32; ~ /. sg. f. (na)
zapadnej BZ II Par 33, 14.
Z n a c z e n i e : zapadn(i)a strona, strona zapad
nia fzachodnia strona świata, zachód, caeli regio
occidentalis, o c c id e n s Tich pyocz gynich szerdzy
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przewleczye k sapadney stronye (ad occidentalem
plagam) stanowey BZ Ex 36, 32; A strona zapadnya (plaga autem occidentalis) od wyelikyego
morza pocznye syo BZ Num 34, 6; Syedzenye
gich a przebiuanye bilo gest Bethel a sinow gich
z dzewkamy gich przecyw wzchodu sluncza Noran a ku zapadnie stronye (contra orientem Noran
ac occidentalem plagam) Gazer BZ I Par 7, 28;
Potem vdzalal (sc. Manases) mur przed myastem
Dauidovim na zapadney stronye rzeki Gyon (ad
occidentem Gihon) BZ II Par 33, 14. ~ Może
bohemizm.
Zapadnienie 'zwalenie się, doszczętne znisz
czenie, zagłada, ruina, c a s u s Przed zapadnyenym Pyącz Myast antę subversionem Penthapolis
1475 R XXV 129; ~ o potępieniu wiecznym, de
damnatione aeterna: Multi enim ambulant, quos
sepe dicebam vobis,... inimicos crucis Cristi,
quorum finis interitus których szkonanye wyeczne
potępyenye albo zapadnyenye (Phil 3, 19) XV
med. SKJ I 121.
Zapalać, Zapalać się f o r m y : praes. ind. 3.
sg. zapala 1448 R XXIV 352, BZ Judith 8, 15,
1466 R XXII 16, 1466 RRp XXII 24; 3. pl.
zapalają ca 1470 MamLub 225; ~ imper. 3. sg.
zapalaj XV in. GIKazB II 115; 3. pl. zapalajcie
FI 6 10, FI i Pul 69, 3; ~ part. praes. act. adv.
zapalając FI i Puł 69, 4; ~ inf. zapalać ca 1500
Erz 130; ~ praet. 3. sg. m. zapalał BZ II Par
28, 3, ca 1470 MamLub 82; ~ part. praet. pass.
cf. Zapalany.
Z n a c z e n i a : 1. *powodować, że coś płonie,
pali się, tu o paleniu ofiar, incendere, hoc loco
de sacrificiis cremandis': Ten gest, ktorisz zapalyal obyati (qui adolevit incensum) na vdolyv
Bennon BZW Par 28, 3; Zapalał adolebat (adolebat
thymiama coram domino III Reg 9, 25) ca 1470
MamLub 82; ~ przenośnie 'wzbudzać uczucia,
wzruszać, podniecać, inflammare, incitare (affectus), commovere': U t... spiritus sanctus igniret
zapalay szercza! XV in. GIKazB II 115; Fert
Iudeus opes, sed onus fert pectore graue, intus
adurit, podvodzy, zapala, eum cura 1466 R XXII
16; Rabies dira Phariseos toxicat, zapala, ira 1466
RRp XXII 24; ~ ku gniewiwości się zapalać
'wybuchać gniewem, irasci, irritari : Bo bog nye
przeczi iako gyni czlowyek any iako sin czlowyeczi ku gnyewyvoscy syo zapalya (neque... ad
iracundiam inflammabitur) BZ Judith 8, 15; ~
~ wieloznaczne z powodu braku kontekstu'. Za
pala infłamat 1448 R XXIV 352.
2. zapalać się 'stawać się (być) czerwonym na
twarzy, rumienić się, rubere, r u b e s c e r e Rubere,
id est esse vel fieri rubeum ząpalacz szya ca 1500
Erz 130; ~ frumienić się ze wstydu, wstydzić

się, erubescere, pudore r u b e s c e r e Zapalaycze
se (erubescant, Puł: zasromaycze szye) y zamoceni bodzcze silno wszistcy neprziiacele mogi FI
6, 10; Obroczcze opak y zapalaycze se (erube
scant), gisz chczo mne zlich. Odwroczcze se
richlo zapalaiocz se (erubescentes), gisz mowo
mne: Ey, ey! FI 69, 3. 4, sim. Pub, Zapalay a
ssyą erubescunt (dabo te in animas odientium te
filiarum Palaestinarum, quae erubescunt in via tua
scelerata Ezech 16, 27) ca 1470 MamLub 225.
Cf. Zapalany
Zapalanie 1. fwzniecanie ognia, tu przenoś
nie: wzbudzanie gwałtownych uczuć, actus ignem
incendendi, hoc loco translate: actus affectiones
vehementes incitandi : Tercio, quo retrahit dyabolus hominem a penitencia, est ardor delectandi
zapalanye lubovanya ca 1500 GIKazB I 50.
2. 'gwałtowne uczucie, ardor, affectus vehem e n s Invidie perflata... flamine, gl. ardore zapalenym, podusczenym, fax, gl. incendium zapalanye,
iuuenem torquet honore senis 1466 RRp XXII 17.
3. 'rumieniec (na twarzy), rubor o r i s Cum
rubore, zapalanym, vultus 1420 JA XII 143.
4.
Assiduo czenstemv zapalany ca 1428
PF I 486.
Zapalany 'płonący ogniem, tu przenośnie: usil
nie czegoś pragnący, ignescens, hoc loco trans
late: summopere c u p i e n s Wylpes decrepita, ardens, gl. siciens zapalana, cupidine plus sciendi,
ymyenya, querendo magistrum membris grauioribus sui corporis, itineris addidit graue pondus
XV med. RRp XXIII 279.
Zapalenie 1. 'wzniecenie ognia, który, wedle
ówczesnych pojęć, płonął w sercu, actus incen
dendi flammam, cuius sedes cor fuisse ferebatur :
lgnę salutifero, gl. id est salubri inflamacione
vz[e]ytecznym zapalenym, michi cor glaciale resolue 1466 R XXII 23.
2. 'uniesienie, gwałtowne uczucie, wzruszenie,
animi motus, commodo, affectus v e h e m e n s Furor
oszyerdzye, ząpalenye ca 1500 Erz 130; Ząpalyenye zelus ib:, Notandum, quia hodie ista 3
conveniuntur ad commemoracionem: primo com
modo, id est zapalene, secundo actus ca 1500
R XLVII 373; ~ może 'gorączka, f e b r i s Bo
że,... zagasz plomenye swarow, oddal zapalenye
skodliwe (aufer calorem noxium), raczi dacz zdro
wie czieleszne MW 33a.
3. 'to co pobudza uczucia, podnieta, bodziec,
incitamentum, stimulus': Inyidie perflata... flami
ne, gl. ardore zapalenym, podusczenym, fax, gl.
incendium zapalanye, iuuenem torquet honore
senis 1466 R XXII 17; Bandz my oszwyeczenye
rozvma a zadzey zapalyenya (pro zapalyenye,
sit... affectus inflammatio) Naw 147.
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4.
'rumieniec (na twarzy), rubor oris': Zapalene rubor ca 1428 PF I 475.
Zapalić, Zapalić się f o r m y : praes. ind. 3.
sg. zapali XV p. pr. R XLVII 358; ~ praes. ind.
z partykułą niechaj dla wyrażenia trybu rozkazu
5
jącego 3. sg. niechaj zapali MW 22b; ~ inf.
zapalić Naw 138. 142; ~ praet. 3. sg. m. zapalił
1453 RRp XXIII 298, 1476 WisłRp nr 2340; 3.
pl. m. zapalili BZ Jos 8, 19. 22. I Reg 30, 1; f.
zapaliły 1476 WisłRp nr 2340; ~ condit. 3. sg. 10
fi zapaliłaby 1444 R XXIII 308; ~ part. praet.
act. zapaliw BZ Judith 5, 2; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. zapalony XV p. post. R I s. XXXIX;
g. sg. f. zapalonej BZ Num 23, 3; n. pl. m.
zapaleni XV ex. MPKJ II 312; d. pl. f. zapalo 15
nym BZ Num 15, 5.
Z n a c z e n i e : 'spowodować, że coś zacznie
płonąć, palić się, podpalić, incendere, inflammar e Zapały accendit XV p. pr. R XLVII 358;
Załoga, ges to syo tagila, powstała... y pospyesy 20
k myastv, y odzerzeli, y zapalili ge (succenderunt
eam) BZ Jos 8, 19, sim. ib. 8, 22; Moszowye
Amalechiczsci... pobyły Sycyelech a zapalyly ge
(percusserant Siceleg et succenderant eam igni)
BZ I Reg 30, 1; ~ Czszo gyest zamieska- 25
nye rząndząnczego dom, gyedno ogień wyelky
w domw zapalony (ignis validus in domo accensus) XV p. post. R I s. XXXIX; ~ ~ (w Biblii,
in Scriptura sacra) obiata zapalona 'ofiara cało
palna, holocaustum : Rzecze Balaam kv Balakovi: 30
Postoy malvczko podle obyati swey zapaloney
(iuxta holocaustum tuum) BZ Num 23, 3; ~
w błędnym przekładzie czes. plovuci *płynny, lią u i d u s Vino kv zapalonym obyatam (ad liba
fundenda, Biblia taborska: ku plowucym obietem) 35
tesz myari da na offyero zapalno BZ Num 15,
5; ~ ~ przenośnie'wzbudzić gwałtowne uczu
cia, wzruszyć, podniecić, incitare, commovere’:
Zapaliłaby accendat (accendat ardor proximos,
MW 22b: nyechay zazze goranie bliznę) 1444 R 40
XXIII 308; Affectum cordis nostri... spirituali
modo inflammauit (sc. filius dei) zapalił 1453 RRp
XXIII 298; Dyabolus prefectum terre illius in
amorem eius (sc. Dorotheae) stimulavit, zapalyl,
ut eam carnali concupiscencia appeteret 1476 45
WisłRp nr 2340; Caritas ardens et amor fervidus,
quem ad Christum tunc habuerunt, fecit eis (sc.
tribus mulieribus), quod... tanto amore flagrabant,
zapaliły sza, quod appostolis... abierunt ib.\ Nye
chay se zapali (R XXIII 308: rospalilabi sza) 50
ognyem miloscz (flammescat igne caritas) MW
22b; Aby then tho myły szwyathy duch... raczyłby
szercze moye zapalycz Naw 138; Laszka we mnye
thwoya goraczosczya raczy zapalycz Naw 142;
Ignis vibrante lumine lingwe figuram detulit, ver- 55
Słownik staropolski XI

ZAPAŁ

137

bis ut essent proflui et caritate feruidi, gl. accensi
sapałyeny XV ex. MPKJ II 312; ~ zapalić się
w wieliki gniew 'wybuchnąć (wielkim) gniewem,
irasci, irritari: Tedi Olofernes wyelykim roznyewanym zapalyw syo w yyelyky gnyew (furorę
nimio exarsit in iracundia magna) y zwoła wszitka
ksyoszota Moabska BZ Judith 5, 2.
Zapalni cf. Zapalny
Zapalny, Zapalni f o r m y : g. sg. f. zapalnej
BZ Num 23, 15; ~ ac. sg. f. zapalną BZ Lev
22, 18. 23, 36. Num 15, 3. 5, etc.; ~ d. pl. f.
zapalnym BZ Num 15, 10. II Par 31, 2; ~ ac.
pl. f. zapalne BZ Lev 23, 36. Deut 27, 6. 33,
10. I Par 21, 24; zapalnie BZ Lev 23, 37.
Z n a c z e n i e : (w Biblii, in Scriptura sacra)
'przeznaczony do spalenia (tu rytualnego), ad
comburendum d e s t i n a t u s obiata, ofiera zapaln(i)a, zapalna obiata 'ofiara całopalna, holocau
stum : Sedm dny bodzecze offyerowacz obyati
zapalne (holocausta) panv, a dzen ossmi... bo
dzecze offyerowacz obyato zapalno (holocaustum,
sim. BZ Ley 22, 18) panv BZ Ley 23, 36; Tocz
so dnyowye bozi..., offyerowacz *bodzecze w nich
offyery pany, obyati zapalnye (offeretis... oblationes..., holocausta) ib. 23, 37; Vczinycze offyero
bogv w <o)byato zapalno (in holocaustum) BZ
Num 15, 3; Vino kv zapalonym obyatam tesz
myari da na offyero zapalno (in holocaustum) ib.
15, 5; Stoy tv podle obyati zapalney swey (iuxta
holocaustum tuum) ib. 23, 15; Na poczotky myesyocza offyeryicze obyato zapalno (holocaustum)
pany ib. 28, 11, sim. ib. 29, 6; Położy kadzilnye
rzeczi... a obyati zapalne (holocaustum) na ołtarzy
twem BZ Deut 33, 10, sim. ib. 27, 6; Ktorikoly
napyrwey winydze ze drzwy domu mego a mnye
potka..., tego za obyato zapalno offyeruyo panu
(eum holocaustum offeram domino) BZ Jud 1 1,
31; B o... mam... obyetowacz panu zapalne obyati
wdzoczne (holocausta gratuita) BZ I Par 21, 24;
Ezechias vstauil... kaplany iako *nauczeny ku
obyatam zapalnim a pokoynim (ad holocausta et
pacifica) BZ II Par 31,2; ~ 'ofiara z kadzidła,
sacrificium, quod turę incenso fi?: Nye twoy to
rzod, Oziaszu, abi ti obyatowal zapalno obyato
(ut adoleas incensum) panu BZ II Par 26, 18,
sim. ib. IV Reg 23, 5; ~ ~ w błędnym tłu
maczeniu czeskiego plovuci 'płynny, liąuidus :
Dasz... yino kv zapalnim obyatam (ad liba fun
denda, Biblia taborska: k plowucym obietem)...
na offyero BZ Num 15, 10.
Zapał 1. 'to, co jest przeznaczone do spalenia,
tu na ofiarę bogu, quod ad comburendum, hoc
loco ad deo sacrificandum, destinatur : Swyoci
bodo pany bogv swemv a nye pokalaycze (pro
pokalayo) gymyena gego, bo zapal bozi iest
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a chlebi boga swego offyervyo (incensum enim
domini et panes dei sui offerunt) BZ Lev 21, 6.
2. 'wzbudzenie jakiegoś uczucia, podnieta, ardor, incitamentum : Cui incendium, zapal, voluptatis admittit cum consensu nupciali, interdit
animam desponsatam deo fide, mechari facit XV
med. RRp XXII 321.
Zapam iętać, Zapam iętać si ę f o r m y : praes.
ind. 1. sg. zapamiętam MW 5b; ~ imper. 2. sg.
zapamiętaj DILB III 354; ~ praet. 1. sg. m.
zapamiętałem MW 27a. 33b; 2. pl. m. zapamię
taliście 1426 KsMaz II nr 2150; 3. pl. m. zapa
miętali 1426 KsMaz II nr 2150; ~ pląperf 3. sg.
m. jest był zapamiętał Gn 18la; ~ condit. 1. sg.
m. -bych zapamiętał 1426 KsMaz II nr 2150; 2.
sg. m. -by zapamiętał BZ Gen 18, 25; 3. pl. m.
-by zapamiętali Pul 58, 11; ~ part. praet. act.
zapamiętawszy BZ Lev 5, 4; ~ part. praet. act.
II cf. Zapamiętały; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie
zapamiętany ca 1500 GIKazB I 49; ~ condit.
pass. 3. sg. neutr. by było zapamiętano Sul 62;
by zapamiętano Sul 62.
Z n a c z e n i a : 1. 'nie zachować w pamięci,
zapomnieć, oblivisci': Dussa, ktorasz przysyogacz
bodzye... a zapamyotawszy (oblita) potem zrozvmye grzech swoy, czyny pokayanye za grzech
swoy BZ Lev 5, 4; Nye zabyay gich (sc. moich
nieprzyjaciół), aby [mye] nye zapamyętaly kyedy
(neąuando obliviscantur) lyudzye <moi> (FI: bi
negdi ne zapomnal lud moy) Pul 58, 11; Hoc
non vis confiteri uni homini, in quo in eternum
erit oblitum (sc. peccatum) badzye zapamyatany
ca 1500 GIKazB I 49; ~ czegoś: O, chocz
(leg. cod) gest tho barszo velike miloserdze bosze
było, yszecz nasz Xc miły gestcy on byl svich
ran i tesze sve moky szapamotal a gestcy szo on
na sv0 milo matuchno... bil *rospamotal Gn 181 a;
By nycz dawnosczy nye było zapamyąthano alybo
nye wyedzano, y thy take vstawyenya thv podpyszą Sul 62; Aby dawnosczy nycz nye zapa
myąthano..., gest polski popysana ib.\ Gdy na
tho myeszczcze przydzesz, poklakny a day bogu
chwała... Yestly czya pan bog upamyantha, mey
dussche nye zapamyathay DILB III 354; We
sprawiedliwosczach twogich roszmislacz bandą,
nye zapamyatam (FI: ne zapomno) mow twogich
(non obliviscar sermones tuos Psal 118, 16) MW
5b; Zakonu twego nye zapamiotalem (legem tuam
non sum oblitus Psal 118, 61, FI i Pul: ne
zapomnal gesm) MW 21 di, sim. ib. 33b.
2. w błędnym rozumieniu czeskiego zabił jako
'zabyf zam. 'zabił': Nye przepuszczay tego, abi
ty, panye boże, zapamyotal (Stary Testament
Cardy: by zabił) sprawyedliwego (ut... occidas
iustum) s nyesprawyedlywim BZ Gen 18, 25.
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3.
zapamiętać się 'stracić panowanie nad sobą,
unieść się, zapomnieć się, commoveri, perturbari,
irńtari (?): Albertus respondit: Fateor, quando
supercepisti szecz intrantes domum i zaszlubiwsy
my vel promittens i *zapanotaliscze sso in suo
verbo... et in isto michi iniuriam fecisti, essz (leg.
eż-ś) mo vsszekl... Et Woytek... egit super Adalbertum dicens: Tego na czo zalugo, abich szo
zapamotal in suo verbo... Et Albertus eciam recepit
(sc. per corulum) dicens: Fateor dixi, quia zapamotali szo in suo verbo 1426 KsMaz II nr 2150.
Cf. Zapamiętały
Zapamiętały f o rm y : n. sg. m. zapamiętały
ca 1500 GIKazB I 76; ~ n. pl. m. zapamiętali
XV p. pr. RRp XXIV 356; ~ g. pl. m. zapamię
tałych ca 1500 GIKazB I 48; ~ d. pl. m. zapa
miętałym XV ex. GIWp 69.
Z n a c z e n i a : 1. 'taki o którym się nie pa
mięta, zapomniany, oblitteratus, oblivioni datus':
Ad delendum mortalia oblita, zapamyatalych,
sufficit generalis confessio ca 1500 GIKazB I 48.
2. 'zatwardziały w grzechu, uparty w złych my
ślach, w złym działaniu, obstinatus, induratus,
pertincuc in mało': Sed proch dolor hodie multi
sunt tam obstinati, zapamyathaly, quod pecatis suis
clauserunt corda sua XV p. pr. RRp XXIV 356;
Kthorys (sc. pan bog) złym a zapamgetalym gest
ypamgetanye a dobrym ff sfyg hffale przebywanye
XV ex. GIWp 69; Absit hoc a m e..., ut ego sum
tam iniquus, zapamyataly, quod dominum meum
et magistrum tradere debeam ca 1500 GIKazB I 76.
Zapamiętanie 1. 'zapomnienie, niepamięć,
oblivio, actio obliviscendi': Odpowye gemv spyewanye to to swyadeczstwa, gegos to nizadne
*zapomyotanye (oblivio) nye sgladzi z vst syemyenya twego BZ Deut 31, 21; Zapąmyąthąnye
obliuio ca 1500 Erz 130.
2. 'zatwardziałość w grzechu, upór w złych
myślach, w złym działaniu, obstinatio, pertinacia
in mało, in peccatis': Gakos wesral (sc. panie
boże) na Manasesa y na Dawida, y na yh skwthecne k thobye krzycenye, ktorzys były <w> zapamgetangw y wgelkym zgrzesenyw XV ex. GIWp
69; ~ Magna crudelitas, zapamyatanye, impiorum hominum, quod non yererentur hominem...
coram omni populo nudare ca 1500 GIKazB I 82.
Zapamiętliwość 'zapomnienie,
niepamięć,
oblivio, defectus memoriae': Dilacio hominem in
obliuionem, zapamętlyvoscz, sepe inducit et sic
contingit, cum ad senium uel ad finem vite peruenerit, libenter penitere vellet et tunc nescit,
quid mali fecerit XV p. pr. R XXIV 375.
Zapam iętnik 'człowiek, który stracił pamięć,
homo qui memoriam amisit' : Unde fiunt peccatores,
sicut litargici zapamyątnyczy XV ex. GIGn 56.

ZAPARZONY

ZAPĘDZIĆ

Zaparzony (oko) zaparzone ' łzawiące wskutek
zapalenia, lippus, la c r im a n s Sanctimonialis femina habens oculos lippos zaparzone ca 1500
GIGn 131.
Zaparzyć cf. Zaparzony
1. Zapaść 'f ala, zwłaszcza wzburzona, gwał
towna, unda, praecipue agitata, procellosa: Multi ergo armorum pressi mole, fluctibus, g/. procellis, tempestatibus zapasczamy, involuuntur XV
med. GIWinc 147.
2. Zapaść c/ Zapadły
1. Zapaśnik 'ten /:to walczy w zapasach, /wctotor, athleta': Luctator zapaschnyk, byedzycz
(Habacuc, luctator fortis et rigidus, stat super
custodiam suam et figit gradum super munitionem
Prol VIII) 1471 MamKal 4; Zapasznyk luctator
ca 1500 Erz 130; Zapąsznyczy pugillatores ib.
2. Zapaśnik 'rodzaj fartucha , okrycie sięgają
ce od pasa w dół chroniące odzież od zabrudzenia,
succinctońum vestem hominis a ventre ad pedes
contegens’: Recepit de ea (sc. Barbara)... zapasnyk
pro V m grossis 1477 MMAe XVIII nr 120; Ab
ea (sc. Anna) recepit... zapasnyky tres ib. nr 121.
Zapchnąć (o cierniu, de spina) 'wbić się,
wkłuć się, przekłuć, infigi, insert : Curret leo,
spina leonem wlnerat, offendit, gl. le$it zapchnąl,
in pede mersa pedem 1466 R XXII 15.
Zapełniać 'czynić coś pełnym, wypełniać coś
czymś, opplere, explere’: Czinyly czy, gisz dzalaly, rozvmnye a zapelnyaly scyenne rosyedlyni
(obducebatur parietum cicatrix) swima rokama BZ
II Par 24, 13.
Zapełnić 'uczynić coś pełnym, opplere, replereK. Bo wele zapelnona (Puł: napelnyona) gest
(sc. wgardzenim) dusza nasza (repleta est anima
nostra) FI 122, 5.
(Zaperzyć się) Zapyrzyć się 'zawstydzić się,
erubescere, pudore a ffic i: Wyodo (leg. wwiodę)
ge w zemyo nyeprzyaczool, doyood syo nye zapyrzi (donec erubescat) nyeobrzazana misi gich
BZ Lev 26, 41.
IZapewną corruptum pro zapowyedzaną:
Gdze... szostra s brathem szą oth szyebye w gymyenyv oczczisnem roszdzeleny, przygodzyli szą
genemv s nych w dzedzinney rzeczi przecywko
sobye skazanye sądowe wszącz, *drvgąmv s nych
potem owszeyky zapewną bącz mocz poczwirdzanya alybo naganyenya thake skazanye (alteri ipsorum postmodum penitus interdicta sit potestas infirmandi seu arguendi sententiam eandem) Sul 38.
Zapewnie 'na pewno, niewątpliwie, certe,
profecto’: Si ita Xc nos viderit suam natiuitatem
celebrantes, pro certo, zapevnye, prestabit, id est
dabit nobis hic spacium in bonis operibus perseuerandi XV p. post. R XXV 183.

Zapędzać 'odganiać, odrzucać, odsuwać, od
dalać, amovere, removere'\ Corpus custodit a fetore smrot ot czala precz sapoda Gn gl. 120a; Tocz
S00 cy, ktorzi w malszenski sstaw tak wst0pui0,
ysze boga ot syebye y ot swey misly zapodzaio
(ut deum a se... excludant) BZ Tob 6, 17.
Zapędzenie 'wygnanie, wypędzenie, exilium,
expulsw: Ktorzi-bi-koly przestopyly zakon, abi
biły pylnye karany albo smyercyo, albo mokamy...,
albo zapodzenym (abductione) BZ II Esdr 8, 27.
Zapędzić f o r m y : praes. ind. 3. sg. zapędzi BZ
Deut 33, 17. Tob 6, 8, 1471 MamKal 54. 109;
~ inf. zapędzić ca 1470 MamLub 43; ~ praet. 3.
sg. m. zapędził BZ Ex 17, 13. Tob 12, 3, ca 1470
MamLub 54, etc.; 3. pl. m. zapędzili 1471 MamKal
295; ~ pląperf. 3. sg. m. był zapędził Rozm 95;
~ condit. 3. pl. m. -by zapędzili BZ I Esdr 10,
19. II Esdr 9, 20; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
zapędzon XV p. post. R XXV 237; ~ fut. pass.
3. sg. neutr. zapędzono będzie BZ Tob 6, 19.
Z n a c z e n i e : 'zmusić do odejścia, do ucieczki,
wygnać, wypędzić, amovere, expellere, eicere’:
Zapodzyl Iosue Amalecha a lud gego myeczyem
(fugavit... Amalec... in ore gladii) BZ Ex 17, 13;
Rogy gednorosczowe rogy gego, gimis to zapodzy
(MamLub 54: zapądzyl) narody (in ipsis ventilabit
gentes) az na krage zemye BZ Deut 33, 17, sim.
1471 MamKal 54; Ten dym zapodzi (extricat)
wszelki rod dyabelski BZ Tob 6, 8, sim. 1471
MamKal 109; Wrzucysz wnotrze ribye v ogen
a zapodzono bodze dyabelstwo (fugabitur daemonium) BZ Tob 6, 19; On myo ozeny 1 a ot mey
gospodinyey dyabelstwo zapodzil (daemonium ab
ea... compescuit) ib. 12, 3, sim. ca 1470 MamLub
109; Zapądzycz (BZ: zaploszicz) abiettur (veni et
maledic ei, si quo modo possim pugnans abigere
eum Num 22, 11) ca 1470 MamLub 43; Ize bog
wielky paan y wielki nade wszitki bogi (Psal 94,
3), ize nye zapodzil bog lyuda swego MW 108a;
By then lytkup dobrze szadzon, od nasz dyabel
proz ('precz’) zapadzon XV p. post. R XXV 237;
Tocz yest ono dzyeczyatko, o nym nam przepovyedal Yeremyasch, yegosz Assur byl zapądzyl
v nasche zyemye (quem... ad terram hanc fugavit)
Rozm 95; ~ (o żonie, de uxore) 'oddalić, dać
list rozwodowy, repudiare, d iv o r tia r e Dały na
tern roce swoy, abi zapodzily (MamLub 102: zapądzyly) zoni swe (ut eicerent uxores suas) BZ
I Esdr 10, 19; Dały swoy roce Ezdrasowy na tern,
abi zapodzily ot syebye swe zoni (ut expellerent
uxores suas) BZ II Esdr 9, 20; ~ ~ w błędnym
rozumieniu łac. effugere 'uciec przed czymś, unik
nąć czegoś’ jako effugare 'zmusić do ucieczki’:
Zapandzily effugauerunt (effugerunt aciem gladii
Hebr 11, 34) 1471 MamKal 295.
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ZAPIAĆ

ZAPIEKAĆ

Zapiać (o kogucie, de gaiło) 'wydać chara
kterystyczny głos, cantare, c u c u r r ir e Nye zapoye
(non cantabit Jo 13, 38) kur, aze szye mnye
trzykrocz zaprzysch Rozm 557, sim. ib. 581. 691;
Nathychmyasth kur zapyal (cantavit Marc 14, 68)
ib. 675, sim. ib. 691; Kyedy yescze kur byl nye
zapyal ib. 703.
Zapić się 'wypić za dużo alkoholu, nadużyć
alkoholu, upić się, inebriari, ebrium fieri': Napyge
szo (sc. Noe) tego wyna y zapyge szo (bibens
vinum inebriatus est) a nago leszal w swem stanu
BZ Gen 9, 21.
Zapiec f o r m y : inf. zapiec ca 1500 Erz 130;
~ praet. 3. sg. f. zapiekła XV WisłRp nr 2366;
~ part. praet. act. II cf. Zapiekły; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. zapieczony ca 1500 Erz 130; n.
pl. m. zapieczeni XV in. GIKazB II 115.
Z n a c z e n i a : 1. 'opalić ogniem celem zahar
towania, uczynienia twardszym i odpornym na
gnicie, igne indurare’: Sudes, id est palus vel
partica, que terre infigitur, proprie zapyeczony
kol ca 1500 Erz 130.
2. (o mleku, de lacte) 'spowodować ścięcie
się, coagulare, c o n d e n s a r e Coagulare ząpyecz,
ząthwąrdzyecz ca 1500 Erz 130.
3. 'uczynić zatwardziałym w grzechu, w złym
działaniu, indurare, pertinacem f a c e r e Prima
malicia eius (sc. Herodis) fuit ambicio... Hec
malicia primum angelum de celo detrusit et in
eternum obduravit zapyekla XV WisłRp nr 2366.
4. zapieczony 'zatwardziały w grzechu, uparty
w złych myślach, w złym działaniu, obstinatus,
pertinax in mało': Spiritus sanctus ad ąuosdem
venit... Sint tamen quidam sic indurati, zapeczeni,
ad quos nec venit nec mansionem facit XV in.
GIKazB II 115.
Cf. Zapiekły
Zapieczętać f o r m y : praes. ind. I. pl. zapieczętamy OrtOssol 89, 4; ~ imper. 2. sg. zapieczętaj ca 1470 MamLub 239; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. zapieczętany 1451 R XXII 41; ac. sg.
m. zapieczętany OrtMac 67; n. pl. f. zapieczętany
1395 Pozn nr 187; g. pl. m. zapieczętanych XV
ex. MPKJ V 140; ac. pl. f. zapieczętane 1471
MamKal 308.
Z n a c z e n i e : 'zaopatrzyć pieczęcią na znak
ważności lub nienaruszalności zamknięcia, signare,
sigillo munire’: Tedi *rzegk pan Hinczka: Dacze
mne ti wini wipiszafszy, iszbich na to odmowo
dal. Tedi mu ti vini dani przepiszane hy zapeczentani gednaczkemi *peczentami 1395 Pozn nr 187;
Yesthly doszycz k themu, ysz przyszyasznyczy
napysza ten layany ortel y[sz] dadza zapyecząthany
{OrtOssol 54, 3: zapyeczątowany) szwoy lysth,
w kthorym pysza żałobą y odpowyedz (querelam

et responsivam scriptam dabunt sub sigillo ipsorum)? OrtMac 67; Pjszarz nasz byerze... od lysthv
cztyrzy grosse, czo ge on pysse a my zapyeczątamy
(pro littera, quam scribit sub sigillo vestro, OrtMac
122: pyeczathugemy) OrtOssol 89, 4; Lystow papyesskich zapyeczantanych bullarum XV ex. MPKJ
V 140; ~ Zapyeczatay signa (tu autem, Daniel,
claude sermones et signa librum usque ad tempus
statutum Dan 12, 4) ca 1470 MamLub 239; Sig
natum zapyeczantane {war. lub.: zapyecząthowan[y]e), naznamyonane (vidi... librum scriptum...,
signatum sigillis septem Ap 5, 1) 1471 MamKal
308; ~ przenośnie: Aczkole ziwot zapyeczextani (ex pro ę) nye czirpyal porusenya ventre
sigillifero non paciente licet (quae, sc. virgo,
thesaurigena produxit origine Ćhristum, ventre
sigillifero non paciente licet) 1451
XXII 41.
Zapieczętanie 'opatrzenie pieczęcią, tu prze
nośnie: utwierdzenie, wzmocnienie, actus sigillo
muniendi, hoc loco translate: confirmatio, auctor i t a s Tegodla Xpus mowy konyecznye, iacobi
na dokonanye a na *zapyeczątenye tich to wschitkych pospolicze czsnot: Blogoslawyeny, gysch
czyrpyą przeczywnoscz albo przesladowanye prze
sprawyedliwoscz XV med. R XXII 245.
Zapieczętować f o r m y : inf zapieczętować ca
1500 Erz 130; ~ praet. 3. pl. m. zapieczętowali
ca 1500 GIKazB I 85; — part. praet. pass. n. sg.
m. zapieczętowany ca 1455 JA XIV 495; ac. sg.
m. zapieczętowany OrtOssol 54, 3.
Z n a c z e n i e : 'zaopatrzyć pieczęcią na znak
ważności lub nienaruszalności zamknięcia, signa
re, sigillo munire’: Papyesky lysth zapyeczathowany litera publica ca 1455 JA XIV 495; Gęstły
doszycz k themv, ysz przyszasznyczy napyszą ten
layany ortel y *daczą zapyeczątowany {OrtMac
67: zapyecząthany) szwoy lysth, w kthory pyssa
żałobą y odpowyedz (querelam et responsivam
scriptam dabunt sub sigillo ipsorum)? OrtOssol
54, 3; Zapyecząthovacz sigillare ca 1500 Erz
130; ~ Zapyecząthowan[y]e {war. kal: zapye
czantane, naznamyonane) signatum (vidi... librum
scriptum..., signatum sigillis septem Ap 5, 1) ca
1470 MamLub 308; liii autem abeuntes accepta
licencia munierunt, *zapyaczatovaly, sepulcrum
sigillis ca 1500 GIKazB I 85.
Zapiekać, Zapiekać się 1. 'powodować za
twardzenie, zaparcie, constipare, obstruere, oppilare (ventrem)': Appetitum, smak, tollit (sc.
febris)... Febris constipat, zapyeka, ventrem XV
WisłRp nr 2368.
2. zapiekać się 'stawać się twardym, twardnieć,
durescere, durum f i e n : Pus, gl. morbus wrzód,
quoque durescit, gl. durere incipit zapyeca szą,
cum... sub cute crescit 1466 R XXII 19.
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Zapieklać, Zapieklać się 1. 'rozgrzewać, calefacere, calidum reddere'(?): Mel autem quadruplicem habet naturam, sc. incisiuam, vnde (sc.
est) laxativum, incensitiuam, vnde est calefactiuum, mundificatiuam, vnde valet in causis oculorum, curatiuam, vnde valet in causis wlnerum
roszdzela, myakczi, rzvczi, zapye<kla?>, zagrze
wa, ocziscza, vsdrawya 1461—7 Serm 400r.
2. zapieklać się 'stawać się zatwardziałym
w grzechu, upartym w złych myślach, w złym dzia
łaniu, indurari, pertinacem f e n : Spocy S 0 , gis S0
v greseh zapecclaio Kśw br 13, sim. ib. bv 3.
Zapieklec *człowiek zatwardziały w grzechu,
uparty w złych myślach, w złym działaniu, homo
obstinatus, pertincuc in m a ł o Qui (sc. Mathias)...
verbum dei predicabat. Dum autem quidam obstinati, zapyeklczy, persisterent, dixit eis XV med.
R XXIV 360; Tale (sc. durum) cor habent omnes
antiqui obstinati, zapyeklczy, in peccatis XV p.
post. R XXV 182.
Zapieklenie 1. 'zatwardziałość w grzechu,
upór w złym działaniu, obstinatio, pertinacia in
mało, in p e c c a t i s Zapyeclene obstinacio XV p.
pr. MPKJ II 312; Tercium (sc. peccatum contra
spiritum sanctum) est obstinacio, id est zapyeklene
(RRp XXIV 360: zakamyaloscz) vel mała conswetudo XV med. ZasWyd 134.
2. corruptum pro zapłonienie: Verecundiam suam emolliret *zaplekene XV p. pr. R XLVTI 359.
Zapieklić się f o r m y : praet. 3. sg. m. zapieklił 1431 PF V 64; ~ part. praet. pass. n. sg.
m. zapieklony Kśw bv 4; g. sg. m. zapieklonego
Sul 5; n. pl. m. zapiekleni XV p. post. R XXV
182; ac. pl. neutr. zapieklona 1462 R XXV 269.
Z n a c z e n i e : 'stać się zatwardziałym w grze
chu, upartym w złych myślach, w złym działaniu,
indurari, pertinacem fieri’: Bo gresnik u greseh
zapecclony jesc iaco klodnik u cemnicy scouany
Kśw bv 4; Zapeklil se est obstinatus 1431 PF V
64; Riga, vmyąkczy, nostra corda arida zapyekloną
1462 R XXV 269; ~ Wstawyami, abi interdicth...
nye dzirzan..., by wyelyoscz lyvdzi naboznich prze
grzech iednego *zapheklonego (unius obstinati,
Dział 5: zapyeklego)... sluszbi bozey nye oddalyona
Sul 5; Demones depulit (sc. Mathias), vyganyal,
mortuos suscitauit, sed quidam obstinati, zapyekleny, spreuerunt signa XV p. post. R XXV 182.
Zapiekło 'miejsce pobytu dusz sprawiedliwych,
otchłań, loca infera’: Vicit gl. sc. iste locus precellit,
odoriferis ilios arua rosis, quid miror, gl. id est
quod iste locus admirari debet, Elisiis, gl. infernalibus, concludit nectare Campis zapyekly 1466
R XXII 27
Zapiekłość 1. 'zatwardziałość w grzechu, upór
w złych myślach, w złym działaniu, obstinatio,

pertinacia in mało, m peccatis’: Mundus enim erat
in tenebris infidelitatis f neuerze y sapecloscy Gn
gl. 101 b; Tercium (sc. peccatum contra spiritum
sanctum) est obturacio, zapyekloscz, in peccatis
suis 1453 RRp XXIII 298; Per verbum dei surdi
audiunt, et hii sunt, quos diutina obstinatio, dawna
zapyekloscz, mentis detinet, nec se cognoscentes
in infema procedunt XV p. post. WisłRp nr 2634.
2. 'nieczułość, surowość, oschłość, durities,
crudelitas': Nota octo impedimenta oracionis, ut
non exaudiatur: primum, quando est intempestiva,
naporna, peticio..., septimum duricies, zapye
kloscz, in pauperes XV med. R XXV 276.
Zapiekły f o r m y : n. sg. neutr. zapiekłe ca
1430 GIKazB II 14; ~ g. sg. m. zapiekłego XV
med. R XXIV 350, Dział 5; ~ ac. sg. m. zapie
kłego Gn gl. 102a; ~ n. pl. m. zapiekli XV in.
GIKazB II 105; ~ ac. pl. neutr. zapiekłe XV p.
post. GIDom 65.
Z n a c z e n i e : 'zatwardziały w grzechu, uparty
w złych myślach, w złym działaniu, obstinatus,
pertincuc in mało': Tercia virtus est, quia induratum,
cloueka zapeclego, in peccatis mollificat Gn gl.
102a; Sicut sunt multi: quando reprehenduntur, non
obediunt, sed in sua duricia zapekli persistunt XV
in. GIKazB II 105; Secundum Bedam per petram
intelligitur cor durum zapy<e)cle, zakamonane ca
1430 ib. 14; Saxeum kamenne, *zapekklye 1448
R XXIV 354; Iacocolismy tąpego, małego, zapeklego roszvma XV med. ib. 350; Sic gracia spiritus
sancti indurata et obstinata, zapyekle, corda mol
lificat XV p. post. GIDom 65; ~ Yaco rychło
klaty wygedze, tako ma bycz spyewano, aby nabosznoscz sercz wiele lvdzy dlya gednego zapye
klego (unius obstinati, Sul 5: *zapheklonego) od
slvszby bosskyey nye odpadały Dział 5.
Zapierać, Zapirać 1. (o uszach, de auribus)
'zatykać, nie chcieć słyszeć, obturare, audire
nolle’: Ilia, gl. sc. canis domestica, redit reddique
sibi sua iura precatur. Obserat, gl. id est fixit,
obturauit zapyerala, hec, gl. sc. canis advena,
aurem, nec minus aurę domum 1466 R XXII 13.
2. 'uniemożliwiać dostęp, nie dopuszczać do
czegoś, wzbraniać, impedire, recusare’: zapirać
prawo czyjeś 'zaprzeczać czyimś prawom, ius
alicuius negare’: Per istam cittacionem ipse Iohannes claudit al. zapyra ius tuum al. prawo twe
1466 AGZ XIII 505.
Zapirać cf. Zapierać
Zapis f o r m y : n. sg. zapis 1400 StPPP VIII
nr 10157, XV in. GIKazB II 110, 1426 RtKon
nr 464, etc.\ ~ g. sg. zapisu 1400 StPPP VIII
nr 10157, 1406 Pozn nr 588, 1414 Kościan nr
515, etc. etc.; zapisa 1420 MMAe VIII 460; ~
d. sg. zapisu 1434 KsMaz III nr 371; zapisowi
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1471 ZapWarsz nr 2952; ~ ac. sg. zapis 1406
SKJ III 196, 1418 Czrs 203, 1421 ArchCastrCrac
I 698, etc. etc.; ~ i. sg. zapisem 1444 PF VIII
18, BZ Tob 1, 17, ca 1470 MamLub 108; - l.
sg. (po) zapisie 1412 JA VI 214; ~ n. pl. zapisy
Sul 79; ~ g. pl. zapisów Sul 79. 110; ~ ac.
pl. zapisy ca 1400 PF IV 752, Sul 79, XV med.
R XXIV 367, Dział 65; - i. pl. zapisy 1485
ZapWarsz nr 1601.
Z n a c z e n i a : 1. 'wpis do księgi sądowej, annotatio in libris iudicii facta'\ Yako prawe...
Beganski byl ss szono, kedi zapissz zapisowani,
z yegosz zapisy list vischedl 1400 StPPP VIII nr
10157; lakom ya z bratem na Mscischka sial, abi
s namy k zapissu gechal y lysth vroczil podluk
ygednanya 1434 KsMaz III nr 371; Zemsczy
pyszarze... oth zapysow (pro notis) genako bracz
mayą swa prawa Sul 79; Yekom ya nye ranczil
zapissv ye xanghi za Jana... Dadzbogowy 1456
ZapWarsz nr 998; Pysarzowie przy sądowych
rzeczach... mayą wzącz... od zapysv (ubi... terminos peremptorios scribent) poltora grosza Dział
47; Quod advocatus yigore suo addidit ministerialem ad indictionem al. zapowyedzy zapysv (ib.:
ita ut docuit ministerialem ad arrestandum al.
zapowyedzy hanc decrecionem indictionis ad registrum) 1481 AGZ XVI 392; Qui debuerunt
delere inscripcionem al. zapysch in libro terrestri..., quam habuerunt super eundem magnificum
Kmytha 1499 AGZ XVIII 408; ~ 'pisemne
zobowiązanie, umowa, też dokument zabezpiecza
jący wykonanie zobowiązania (wpisane do księgi
sądowej), obligatio scriptis facta, commentariis
iudicii illata, syngrapha : Eze pan Stachnyk roczyl
za pro XVI marcis... y z[a] zapischu mai dacz
a tego yemu ne popelnyl 1405 SKJ III 195;
Andreas... producit testes contra Gregorium...
o zapiss, ut molendinum eius in rippis utrorumąue
non annichilaretur 1406 ib. 196; Kędy Micolay
Swantkowy dawał penandze na Welko No<c>
podług zapiszu, yicupuyocz swo zastawo 1414
Kościan nr 515, sim. 1406 Pozn nr 588, 1423
AKPr VIIIa 162, etc.; Yakom piat zaplaczyl s
pełna podług starego zapyszv pany ca 1416 Pilz
273; Aczbi kroi wangersky ktorego zapissu zodal
ot naschego krolya, abiscze go nigedno strono
nye czinili przes wedzenya panów woyewod 1420
MMAe VIII 459; Ginako tego zapissa albo compromissa-m nye widal, gedno yakom gy z minuti
przet królem czedl y oprawił ib. 460; Jako[m]
mne Stanisław myal dacz zappisz na polczfarthi
kopi rakoyemstwa 1427 ZapWarsz nr 214; O który
zapysz Visslaw na my a zalowal, za to gemu
doszycz vczinono sz Woyslawowa długu 1437 ib.
nr 531, sim. 1418 Czrs 203; Esze Kelcz wszanl

na Yanye dwogyą szethin (pro szethm) kop za
genim zapyschem 1444 PF VIII 18; Zapys vmovi
myedzi dvchownymy a swyeczskymy o czlonky
w nyem pop<i)sane Sul 3; Yakokole... gest gim
(.sr. Żydom) zapowyedzano, aby dawacz lvdzem
pyenyądzy nye myely na listy a na zapiszy (super
litteras et inscriptiones), ale tylko na zakłady Sul
79, sim. Dział 65; Take zapiszy y lysthy (inscrip
tiones aut litterae)... nyeyeney mayą bycz moczy
Sul 79; Gdi nyektori zyemyanin... o swoy dług,
lystow albo zapyssow nye mayancz (litteris et
inscriptionibus non habitis), na drugego zyemyenyna zalowacz... chczyalbi Sul 110; Ona dana
y sz dzyeczmy w opyekanye podług zapyszu (secundum... munimenta) naszego myasta OrtMac
83; Tedy tha pany ma szye ostacz przy szwem
gymyenyy podług gey zapyssv OrtOssol 96, 3,
sim. OrtMac 133, sim. 1469 ZapWarsz nr 2936,
1475 ib. nr 1443; Yakom ya nye yinoyath Pyotrovi
rakoyemsthwa zapissy dzyevyanczy kop 1465 Zap
Warsz nr 1185; Jakom ya nye rączyl Janowy...
pyenyadzi possasznych za Byeyatha... ky zapysszowy kxąk zemszkych 1471 ib. nr 2952; Kthorą
lanką oczecz moy gemy zasthawyl a na tho zapysz
kxang mą 1477 ib. nr 3088; Jako ya s bracza
zadzirzal dzyal..., na kthorem wydzenye było za
prawy y zapyssy mymy wysschey trzech lath 1485
ib. nr 1601; Kthore (sc. ujednanie) on gothowh
byl wpysacz a on bratha swego Mykolaya ky
przyswolenyy na then zapysz postayycz 1490 ib.
nr 1702; Cormanyczsky. fecit ministeriali ex addicione iudicis interdicere al. zapowyedzyecz lysth
zapissu yyecznoszczy 1493 AGZ XVI 244; Ob
ligatio zapysz, zobovyazanye ca 1500 Erz 130;
~ 'pisemne nadanie lub przekazanie mienia
(wpisane do księgi sądowej), datio bonorum com
mentariis iudicii illatał : Esze Jacusz Mikolaiowi
dal czthirzi grziwni po zapise wiszę na thą dzelnicą, csso yą mu bil yieczno przedal 1412 JA VI
214; Veniens Wernyek... libere recognovit, quia
precepit et iussit fideiubendo Sigismundo... et
Spithkoni... pro se scriptum vlg. zapisz sue maternitatis 1421 ArchCastrCrac I 698; Isze... Czeleczszczy s Margorzaczinego dzedzistwa nye
wszali poltrzecza sta grziwyen wysszey, nysze
gych oczcza zapysz mowyl 1426 RtKon nr 464;
Domini sibi (sc. Ioanni) admiserunt ponere literas
perpetuas ad villam Vsczye iuxta inscripcionem
al. zapyszy 1469 AGZ XII 322; Qui Iohannes...
habuit priorem inscripcionem al. zapysz quam tu
super... medietatem ville ib. 327.
2. 'pismo, dokument, litterae p u b l i c a e Zapisz
cirographus XV in. GIKazB II 110; In hac solempnitate deletum est cyrogra<p)hum, zapisz,
nostre dampnacionis XV med. GIWroc 39r; Podle
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tego tedi prawa vcziny zapys małżeński (conscriptionem coniugii) BZ Tob 7, 16; ~ 'skrypt
dłużny, apocha, syngrapha: Accipe caucionem
tuam vlg. zapysz (Luc 16, 6, PF IV 752: zapiszi,
R XXIV 367: carby vel zapisy, R XXIV 84:
przepysz thwoy albo thwe *wrobi, leg. wręby,
R XXIV 74: popiszane długów, RRp XXIV 375:
napysz), hoc est cartam, que sumcionem debiti
continet et datur adsumacionem, que carta alio
nomine dicitur cyrographus 1454 R XLVII 352,
sim. ca 1470 MamLub 274, XV p. post. R XXV
173, XV WisłRp nr 2368; Dal mu to przerzeczone
srzebro pod zapysem (sub chirographo) BZ Tob
l, 17, sim. ca 1470 MamLub 108; Triographum
(pro cirographum), id est caucionem vel inscripcionem, que sit (pro fit) manv propria debitorum
zapysz wloszny do pyekla (delens, quod adversus
nos erat, chirographum decreti Col 2, 14) ca 1470
MamLub 288.
3. 'opłata składana za wpisanie do księgi są
dowej, pecunia pro re commentańis iudicii illata
sol\enda\ Przedbor, preco,... contra Annam... pro
fideiussoria et sibi in duabus tenetur inscripcionales
adimplere al. zapiss super quatuor sexagenas 1424
KsMaz II nr 144; Witus... comisit inscripcionales
al. zapisz super Troyano et Iohanne..., prout sibi
idem iam nominati in registrum terrestre ascripserant, perpetualiter perdere 1425 ib . nr 1487.
4. 'napis, inscriptum, praescriptw : Titulum
zapysz aut znamyą (scripsit autem et titulum
Pilatus et posuit super crucem. Erat autem scriptum: Iesus Nazarenus rex Iudaeorum Jo 19, 19)
ca 1470 MamLub 277.
Zapisać, Zapisać si ę f o r m y : praes. ind. 1.
pl. zapiszem BZ Neh 9, 38; 3. pi. zapiszą OrtMac
127, OrtOssol 92, 3; ~ inf. zapisać 1396 Zab
537, 1406 SKJ III 196, 1425 KsMaz II nr 1064,
etc. etc.’, ~ praet. 1. sg. m. -m zapisał OrtMac
60; 2. sg. m. zapisałeś 1447 AGZ XII 164, 1462
AGZ XIII 383, 1487 ZapWarsz nr 1584; 3. sg.
m. zapisał 1404 KsZPozn nr 1792, 1404 RtGn
nr 93, 1407 Kai nr 216, etc. etc.; f. zapisała
OrtMac 26, OrtOssol 29, 3; 3. pl. m. zapisali
1423 Kościan nr 981, 1455 KsNWarsz I nr 373,
OrtMac 59, etc.; ~ pląperf. 3. sg. m. był zapisał
1437 Pozn nr 1580; ~ part. praet. act. zapisa
wszy Sul 103; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
zapisany Sul 110; neutr. zapisano 1415 RtGn nr
230, OrtMac 26. 60, etc.; ac. sg. m. zapisany
Sul 107, 1492 AGZ XIX 401; neutr. zapisane
Sul 105; ~ praes. pass. 3. sg. m. jest zapisany
1498 Mac Praw VI 275.
Z n a c z e n i a : 1. 'wnieść, wciągnąć, wpisać
do księgi sądowej, in commentarios iudicii inferre,
inscribere': Pasco... terminum habet ad colloquium

pro eo, quod se habuit in libro zapisacz 1396
Zab 537; Eze Jan Borzymowy ymal blysszkocz
v Woythka w Klodne wyprawycz y w kxangy
zapyszacz 1440 ZapWarsz nr 534, sim. ib.; My
szą... tesz ten ortel dacz zapyssacz OrtOssol 75,
3, sim. OrtMac 101; ~ Si ipsa... Dorothea
debet probare al. dovyeszcz terminum elapsum
preter inscriptum terminum al. mimo zapissany
rok 1492 AGZ XIX 401; ~ ~ 'pisemnie po
twierdzić zobowiązanie, umowę, wystawić doku
ment (na podstawie wpisu do księgi sądowej),
scriptis obligationem confirmare’: Ysz pany Katharzina ne wistampala sz dzerszena s tego...,
czo yest yey sastawono oth tego czaszu, yacosz
ye szapiszano 1415 RtGn nr 230; Jaco mnye
Falislaw myal zapisacz pyancz copp na Godi
zaplaczicz pode szcodo 1428 ZapWarsz nr 2895;
Thi iste dlusznyky, kyedi pyenyandzi dlusznych...
nye placzyli, naschimy albo gich wlosczimy lysthi
zapisawschi (debitores... ascribentes) Sul 103; Na
kogo zaluyąn o dług nye zapyssani, ma syąn
oczisczicz przissyąngąn Sul 107; Dług nye zapyssani dawnosczyąn dzyessyanczy lyath bandzye
prozen Sul 110; Vitek al. Schalyona Karczma...
zapysal domino Caspar... quatuor sexagenas exsolvere 1455 KsNWarsz I nr 371, sim. 1459 ib.
nr 490; Gedna nyewyastą... yest swe gymyenye...
wszdala... y to zapyszano (prout... describitur),
y vczynyla szwego bratha opyekaldnyka..., iako
stogy zapyszano od szlowa do szlowa w p<rz>ysza<ż)nem reystrze (iuxta continentiam... litterae
scabinalis) OrtOssol 29, 1, sim. ib. 11, 3. 73,
4, OrtMac 26; Pytał go..., szna-ly szye tego
darowanyą y zawyaszanyą gescze, jako szobye
thym yawnym przerzeczonym pyszmem ząpyszaly
OrtOssol 48, 4, sim. OrtMac 59; Gdy czlowyek...
szwym dzeczam... wybyerze... opyekaldnyka...
y to zapy ssą (quod... confirmatum fuerit) przed
prawem OrtOssol 92, 3, sim. OrtMac 127; *Jakom
ya Janowy... za szvmą pyenyadzy kxągąm zapyszan[y]ą przeth zapowyedza... *doszych vczynyl
1477 ZapWarsz nr 3096; Thak biwa placzono
zawzdy as do wipelnienya svmmi glowney, od
kthorei on lothownik yesth zapiszany 1498 MacPraw VI 275; ~ ~ 'pisemnie potwierdzić na
danie lub przekazanie mienia (wpisem do księgi
sądowej), donationem scriptis confirmare': Yako
Woyutha bandacz opyekadlnikem y zapissal
k swey rancze III 1/2 długu panyei Clari, a w tern
gey ne zaplaconi 1404 RtGn nr 93; Pauel mai
zaplaczycz kopą... a polpanthy kopy zapyszacz
1435 ZapWarsz nr 655, sim. 1426 KsMaz II nr
2252, 1435 ZapWarsz nr 656; Yze pany Judka...
quidbriff dala przecziwo lysthowy, kthory obmawya na trzidzessczy grzywen, kthore byl zapissal
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gey brath Miross dla possagy 1437 Pozn ar 1580;
Vyano yey namyenyone... i zapyssane (dotem...
ascriptam) na gymyenyu dzyedzicznem myalabi
(sc. wdowa) Sul 105; Tho przydze gey brathu...,
5
yako gemv szyostra wszdala y szapysala (prout...
data et commissa sint) OrtOssol 29, 3, sim.
OrtMac 26; Tedy gey dal y zapyszal (sc. mąż,
assignat et resignat) szosthą cząscz wszego szwego
gymyenyą OrtOssol 63, 2, sim. ib. 63, 3. 95,
4, OrtMac 82. 131; Chczą straczycz vszytek 10
zadathek... y rolyą tą wolno wypvsczycz y zapyssacz OrtOssol 104, 3, sim. ib. 104, 4, OrtMac
142; Johannes sapisal sibi (sc. Catharinae) domum
in pace et quiete... in ewm 1459 KsNWarsz I nr
483, sim. ib. nr 487. 488; Kthora czascz na 15
pyrwe roky Zyemak przeth prawem myal wsszdacz
y w kxagy... zapysszacz 1472 ZapWarsz nr 2963,
sim. 1500 ib. nr 1843; In banitho iudicio addiderunt eis al. wzdali et zapysali finaliter 1478
RKJŁ VII 59; Yako naszh yednacze s thoba 20
ygednaly, yszesh nam myal zapissacz czascz dzedzyczna... a nye zapyssalesh 1487 ZapWarsz nr
1584; Antipas... począł movycz, yschby to myano
dzyerzecz, czo oczyecz naprzód za zdroyya zapyschal (quod... inscripserat) Rozm 113; ~ ~ 25
'zabezpieczyć jakąś sumę pieniędzy na majątku
(wpisem do księgi sądowej), summam pecuniae
hypotheca obligare (in commentarios iudicii inscribendo)': Quia tu debuisti michi inscribere al.
zapyssacz mille marcas super opido Lanzeysko 30
1454 AGZ XIII 328.
2.
zapisać się 'zobowiązać się pisemnie, scriptis
se o b lig a r e Ize młyn yego ne mai zagynocz y na
goro y na doi medzy yego brzegy, za to szo mai
yemu zapissacz 1406 SKJ III 196, sim. 1436 35
ZapWarsz nr 670, 1443 ib. nr 711, 1447 ib. nr
803; Esze... Domenik y Maczyey, y z braczą,
pirzvye nyzly Potr *Dobrogastowi są sapisal ną
zastawą, dały pyenyądze... naprzód 1412 JA VI
214; Jako ten lyst, *sczo so Bogusz commendor 40
s kmeczmy zapisał, ten yest prawy 1412 Pozn nr
869; Jaco o nezaplaczenye pyenandzy na ten czass,
yaco ssą zapyssały, gem scodzen septuaginta et
septem marcas 1423 Kościan nr 981; Quia tu sibi
dare debuisti... intromissionem in bona Conuszky... 45
et non dedisti, sicuti te sibi obligasti al. zapisalesz
<się> in ducentis marcis capitalium 1447 AGZ XII
164; Si non darent (sc. duas sexagenas)..., extunc...
Thomas et Nicolaus in domibus suis privabuntur
poth dom syą zapysaly 1455 KsNWarsz I nr 373; 50
Yam szye sz nym zawyazal, zapyszal y darował
thako, yako myedzy namy zapyszano yawnym
pyszmem OrtMac 60; Quia tu sibi obligasti al.
zapysalesz sya dimidium tercium centum marcarum..., quam pecuniam debuisti eidem Iohanni 55
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ponere in pretorio 1462 AGZ XIII 383; ~ Dominus Wincencius... debet citare... Nicolaum...
pro hereditatibus, prout se in sua litera asscripsit
vlg. zapisał <się> 1404 KsZPozn nr 1792; ~
Przeto za ty wszitki rzeczi mi czinymi slyvb
a zapyszem syo (scribimus) BZ Neh 9, 38.
Zapisanie 'wpis do księgi sądowej, tu: pisem
ne zobowiązanie, umowa, też dokument zabezpie
czający wykonanie zobowiązania (wpisane do księ
gi sądowej), obligatio scriptis facta, syngrapha :
Ysze sz lacznosczy zapysanya alybo zastawy (obligationis, Dział 64: obwyązanya) na wyelge skody
lvdze przychodzą Sul 70; ~ Sznam mego darv
[y] zawyaszanyv (pro zawyaszanye) s tobą, yako
stoy pyszano w them tho yawnem zapyszanyy
(OrtMac 59: w... yawnym pyszanyy) OrtOssol
48, 4; ~ 'pisemne nadanie lub przekazanie mie
nia (wpisane do księgi sądowej), datio bonorum
commentariis iudicialibus Ulata : Quod post vendicionem hereditatis non habuit sedere nec possidere, seu po zapyszaniu, tunc post hoc dedit super
eam hereditatem pecunias racione obligacionis
1397 StPPP VIII nr 5787; Vincencius... revocavit
inscripcionem al. zapyssanye nobilis Hedwigis
1439 AGZ XII 67; Mozely ta pany odzyerzecz
swe pyrwe danye wyano (pro wyana)..., czo
gey... masz dal y zapyssal, czyly nye mą myecz
pyrwego wyaną przesz... wthore danye y zapyssa
nye (iuxta tenorem litterae suae)? OrtOssol 95,
4, sim. OrtMac 131.
Zapisne *opłata uiszczana pisarzowi, pecunia
scriptori solvi solita’: Item sunt quatuor advocati,
qui solvunt obyedne per III grossos et medium
grossi zapyszne 1496 StPPP XII 421.
Zapisny, Zapiśni f o r m y : n. sg. m. zapisny
1424 Kai nr 906, 1428 Pozn nr 1285, 1440 Pyzdr
nr 1245, Dział 38; ~ g. sg. m. zapisnego 1438
Pozn nr 1594, 1445 AGZ XIV 183; - ac. sg.
m. zapisny 1434 KsMaz III nr 342; ~ i. sg. m.
zapisnym 1424 Kościan nr 1047; ~ /. sg. m.
(na) zapisnym 1426 Kai nr 928; ~ n. a. ac. pl.
m. zapiśnie 1497 Trześn 136.
Z n a c z e n i e : 'związany z zapisem, dotyczący
zapisu, ad inscriptionem pertinens’: a. (list) za
pisny, zapisny list *pisemne zobowiązanie, doku
ment zabezpieczający wykonanie zobowiązania,
obligatio scriptis facta : Yako Maczek plath brał
othy (pro ot thych) penądzy, na kthore lysth
zapisny mowy 1424 Kai nr 906; Jaco Woczech...
yydzersal tą zastawą s tim listem zapisnim...,
a on gy s tego gwałtem wygnał 1424 Kościan nr
1047; Yako na tym lyscze szapysnym, com obszalowala Mykolaya, ne plathu 1426 Kai nr 928;
Agimus super Mscislaum, quia arbitri nos composuerunt, quod litteram obligatoriam vlg. zapy-
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szni nobis debuisti restituere et de libro nos
describere 1434 KsMaz III nr 342; Jacom swą
polowycza dawał płatu Slawoborowy... y nosiłem
ye w dom gego podług lysta zapysznego 1438
Pozn nr 1594; Yakom ya *sczoden o nyeszaplaczenye tich to pyenądzy, yako zapisny list omawya, dwadzescza grzywen 1440 Pyzdr nr 1245,
sim. 1428 Pozn nr 1285; Podolecz... Nicolaum...
pronunciavit contumacem in primo termino iuxta
literam inscripcionis al. zapisnego 1445 AGZ XIV
183; On lyst zapysny (Sul 48: przes... lysth
żastawny) nygedney moczy daley myecz nye mosze (neque per eandem litteram obligationis poterint
obligantem... ammonere) Dział 38; ~ b. pie
niądze zapiśnie 'opłata uiszczana pisarzowi, pecunia scriptori solvi s o l i t a Martinus... nalaszl
in regestro antiąuo 3-es marcas... a ty pyenyadze
zapysnye na osta<te)czne *pynyadze *vyekuystich
1497 Trześn 136.
Zapisować, Zapisować się f o r m y : praes.
ind. 3. sg. zapisuje 1399 TPaw IV nr 2072, 1432
KsNWarsz I nr 141; 3. pł. zapisują 1498 MacPraw
VI 275; ~ inf. zapisować 1440 Czrs s. LXXXII;
~ part. praet. pass. n. sg. m. zapisowany 1400
StPPP V m nr 10157; n. pl. zapisowany ca 1470
MamLub 214.
Z n a c z e n i a : 1. 'wnosić, wciągać, wpisywać
do księgi sądowej, in commentarios iudicii ins c r i b e r e Yako prawe... Beganski byl ss szono,
kedi zapissz zapisowani, z yegosz zapisy list
yischedl 1400 StPPP VIII nr 10157; - Zapissowani scribentur (agri ementur pecunia et scribentur in libro Jer 32, 44) ca 1470 MamLub
214; ~ ~ 'pisemnie potwierdzać zobowiąza
nie, umowę, wystawiać dokument (na podstawie
wpisu do księgi sądowej), scriptis se obligare
Is od kazdei kopi zapisvyą *rąkoiemsthwe, czinsze
albo lothy na kazdi rok sescz groszy (a sexagena
ponitur et inscribitur cautio de solvendis sex
grossis census) 1498 MacPraw VI 275; ~ 'za
bezpieczać jakąś sumę pieniędzy na majątku (wpi
sem do księgi sądowej), aliąuam summam pecuniae hypotheca obligare (in commentarios iudicii
inscribendof: Stanislaus... inscribit, *zapysuya,
Mrzyglodowy sexagenam... super domum 1459
KsNWarsz I nr 474.
2. zapisować się 'zobowiązać się pisemnie,
scriptis se o b l i g a r e Tworek de Rudnik vlg.
zapisuye sze Wlostoni de Jancowo in quatuor
marcis grossorum latorum... debitorie persoluere
1399 TPaw IV nr 2072; Quod Orsula cognovit
sexagenam... Stanislao a pod dom szą szapiszuye
Staszcovi w gayonem sządze 1432 KsNWarsz I nr
141; Jacom ya Woydkowi ne kasal ranczicz szcody
ani są szapisovacz 1440 Czrs s. LXXXII.

Zapiśni cf. Zapisny
Zaplatać 'łączyć pasma czegoś, przekładając
jedno przez drugie, pleść, plectere, implectere
*Intorczare, hoc est zaplyatacz XV med. GIJag 95.
Zapleść 'płotem zagrodzić drogę, tu przenoś
nie, viam alicui saepe facto claudere, hoc loco
tr a n s la te Sed sepias, *zaplecz, hanc viam, quod
aves, id est dyabolice cogitaciones, ibi non veniant
XV in. GIKazB II 86.
Zapłacać 1. 'tytułem czegoś dawać, przeka
zywać należność (głównie w pieniądzach), dare,
tradere, solvere (praecipue debitam summam pecuniaef: Jako przi tern bil, gegdi Jacub zaplaczal cztirzy grziwny Potrasszowy... rakogemstwa,
czosz gemu bil ranczil za possag na ostatni rok
y wsszitek mv possag <z> pełna zaplaczil 1416
Kai nr 529a.
2. 'zwracać, oddawać, reddere, redituere
Iegosz iesm ne brał, to iesm zaplaczal (quae non
rapui, tunc exsolvebam, Puł: yesm zaplaczyl)
FI 68, 6.
3. w błędnym przekładzie wieloznacznego łac.
solvere jako \płacić’ zamiast 'rozwiązywać, roz
strzygać': Est argumentum, quod non solvunt
pharisei, protinus argentum soluit, gl. sgodlo zaplacza, et instat ei 1466 R XXII 25.
Zapłacenie f o r m y : n. sg. zapłacenie Sul 37.
51, XV med. Zab 514; ~ g. sg. zapłacenia 1396
Kościan nr 82, 1421 ib. nr 867. 869. 917, 1423
RtKon nr 400, etc.; ~ d. sg. zapłaceniu Sul 13.
45. 72. 79. 100; ~ ac. sg. zapłacenie 1391 Pozn
nr 279, 1394 Kościan nr 65, 1394 TPaw IV nr
4931, etc.; ~ l. sg. (po) zapłaceniu 1402 Pyzdr
nr 190, ca 1429 ZapWarsz nr 344, Sul 41. 81.
Z n a c z e n i a : 1. 'danie, uiszczenie należności,
debiti s o l u t i o Sicut presens fuit, quum Victor
aput me recepit de cornibus pro sedecim grossos
et pro hoc slubil saplacene 1394 TPaw IV nr
4931; Jaco gest Jan *prziseld w Mycolay<e)w
dom y wsąl mu koyn... j slomil jego dom nymo
(pro mymo) szaplaczenye 1415 Pyzdr nr 434;
Jacosm bil dzen Nowego Latha v Rambine z Jeranthem, a on czekał tamo czali dzen saplaczena,
kto by gy wicupil bliscosczą s Rambina 1421
Kościan nr 867, sim. ib. nr 869; Jako czo my
rancyl Jaroni za Pyotra... o nie w crasz (pro
czasz) zaplaczenya pyenyandzy, s[cz]kodzyen
yesz[e]m tego tak vyele iako dwye grzyvnye 1429
Pozn nr 1517; Jako moy oczecz nye wszanl
Ondrzeyowych oszminaczcze cop po szaplaczenyu
ca 1429 ZapWarsz nr 344; Żaby w maczerz cziyą..., mvszy głową zaplaczycz a kv zaplaczenyy
(ad solvendum) ma bycz skazaan Sul 13; Fran
ciszek... szvka, abi mogl rosypacz ten targ, gdisz
przes thako wyeliki czasz nye bilo szą gemv
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wszystko s pełna stało zaplaczenye (solutio, Dział
26: zaplata) Sul 37; My skazvyemy w thakey
przythczy, aby doszwyathczono było zaplaczenye
(nos... decrevimus probandum factam fuisse solutionem, Dział 43: tedysmy skazały doswyathczycz zapłaty) Sul 51; Sz mylosczy vstawyano
bycz osządzamy, aby oszmynaczcze nyedzel rok
wpolyczono chowan alybo vstawyon był kv zaplaczenyy (de solvendo) Sul 72, sim. ib. 79. 100;
Gdyby w zaplaczenyv they tho dany były szmvdny (si in solutione tardi exstiterint)..., tedy rze
czony pan może ge o czynsz swoy... cządzacz
Sul 81; Geden czlowyek przysedl przed nasz
w gayony szand y zapowyedzal... szwogemv dlusznykowy wszykko (pro wszytko) gego gymyenye
y dlugy, a dzen zaplaczenya gescze byl nye
przyszedł (antequam dies suus veniret) OrtOssol
78, 1, sim. ib. 78, 2. 3. 4. 79, 1, OrtMac 106;
~ zapłacenie czegoś: Mogaly dzyeczą prawem
prziczysznacz, aby dzyedzyczstwo, szlowye oczczyszna, przedal prze zaplaczenye długów oczczowych, gdy gych on nye mą czym gydaczym
zaplaczycz gymyenym? OrtOssol 67, 4, sim. Ort
Mac 90; ~ zapłacenie za coś: Jaco Syban...
nye yal gwałtem sz ossmya panicz... na dzedzyną
Sowiny, ale yal dla zaplaczenya pyenądzy za
dzedzyną 1421 Kościan nr 917; ~ zapłacenie
pieniędzy: Iaco Andrzey i Dzerz[k]ek popadł <w>
scodo dzesszocz grziwen Katherzini<ny)m... zatrzimanim lista po zaplaczenv penodzi 1402 Pyzdr
nr 190; Vstawyami, ysz gdiby cziy szyn, oboyga
porodzyczela sdrowa bądąc, przegygrałby nyekakych pyenyądzy wyelkoscz, przerzeczonego gygracza porodzyczele nye bądą wynowaczy themv
obgygraczewy za gych syna kv doszyczvczinyenyv alybo zaplaczenyy pyenyądzi przegygranych
(ad alicuius pecuniae delusae satisfactionem, Dział
36: oczecz... za to nye ma... placzycz) Sul 45;
~ ~ (u)czynić zapłacenie '(za)płacić, solvere,
pendere, mercedem dare’: Iz pani Helska
V 0czenczovim ludzem czinila zaplaczene podług
ygednana, ani ('a oni’) go ne chczeli przyocz
1391 Pozn nr 279; Iaco *Buthka roszdzelila s
Yanno... oczczisz<nę) j uczinila zaplaczene przed
Yanem 1394 Kościan nr 65; Jako Sandek yczynil
zaplaczene, an ('a on’) mw czelnicze ('dzielnice’)
dzeczmy ne wyczelil ('wydzielił’) 1405 RtKon nr
206, sim. 1395 Leksz I nr 2077; Jaco yest pan
Mycolay *zapladzene wczinil *Jandrzeowy..., tho
czosz nan zalowal pro XII marcis ymena, a tego
dla zaplaczena gy yest proszno wczynil 1423
RtKon nr 400; ~ ~ być w zapłaceniu 'być
wypłacalnym, mieć pieniądze potrzebne do ure
gulowania należności, pecuniam exsolvendam habere’: Gysz mąszoboycza nye bądzeli w szapla-

czenyy (si non fuerit in solvendo, Dział 30:
paklyby nye myal czym placzycz), tho gest nye
bądzely mocz zaplaczicz..., mąką główną ma bicz
skazan Sul 41.
2. 'zaplata, należność z tytułu jakiegoś zobo
wiązania, solutio ex obligatione data, merces,
pretium: Kedi mu, *Oceslaowi, scladam moy
kon, a *uon zaplaczena ne chczal wzocz 1396
Kościan nr 82; Jacosm bil posłem, kedi mu
chczano zaplaczene dacz, an ('a on’) necha bracz
ib. nr 85; Jacom bil posłem ot Maczka do Piotrasza, bi zaplaczene wszal dwadzescze griwen
gotouich 1397 Pozn nr 332; Yze Sandek za swe
penandze wząl zaplaczene 1424 MPKJ II 303.
3. 'odwzajemnienie się, rekompensata, compensatio, remuneratw : Zaplaczenye compensacio
XV med. Zab 514.
Zapłacić f o r m y : praes. ind. 2. sg. zapłacisz
Rozm 268; 3. sg. zapłaci FI i Pul 36, 22, 1413
Pozn nr 691, Sul 16, etc. etc.; 3. pl. zapłacą Sul
12; ~ imper. 2. sg. zapłaci ca 1420 R XXIV 82;
zapłać SkargaWroc w. 44; 3. sg. zapłać Sul 13.
70; - inf. zapłacić 1386 JA XII 272, 1391 Pozn
nr 270, 1393 ib. nr 161, etc. etc.; ~ part. praes.
act. adv. zapłacąc Sul 71; ~ praet. 1. sg. m.
zapłaciłem 1417 Pozn nr 925, 1419 Kościan nr
726, 1427 ZapWarsz nr 245; -śm zapłaciłem 1401
Kościan nr 176; jeśm zapłacił Pul 68, 6; jem
zapłacił 1405 Pyzdr nr 253; -śm zapłacił 1394
PKKr I 239, 1395 ib. 242, 1401 RtKon nr 109,
1430 Pyzdr nr 944; -(e)m zapłacił 1397 Pozn nr
347, 1409 Czrs 342. 343, 1409 RtKon nr 302,
etc. etc.; f. -śm zapłaciła 1416 Pyzdr nr 448,
1444 ib. nr 1230; -m zapłaciła 1402 Pozn nr 711,
1410 Pyzdr nr 292, 1423 ib. nr 725; 2. sg. m.
zapłaciłeś 1494 ZapWarsz nr 1758; -ś zapłacił
1494 ZapWarsz nr 1758; 3. sg. m. zapłacił jest
FI 115, 3; jest zapłacił 1398 Pozn nr 394, 1400
Kościan nr 146, 1401 Kai nr 1. 36, etc., 1417
Kai nr 555; zapłacił 1387 Pozn nr 14, 1388 ib.
nr 227, 1391 ib. nr 103. 263, etc. etc.; f. jest
zapłaciła 1418 Kai nr 598; zapłaciła 1393 Pozn
nr 175, 1404 Kościan nr 229, 1409 Pozn nr 664,
etc.; 1. pl. m. -smy zapłacili 1440 Pyzdr nr 1184;
-m zapłacili 1432 ZapWarsz nr 374; 3. pl. m.
zapłacili 1407 RtGn nr 151, 1418 Pozn nr 957,
1432 ZapWarsz nr 374, etc.; ~ pląperf. 1. sg.
m. -m był zapłacił 1427 ZapWarsz nr 244; ~
condit. 3. sg. m. zapłaciłby Sul 96; (-)by zapłacił
1403 RtGn nr 89, 1413 Kościan nr 495, 1415
RtGn nr 235, etc. etc.; f. -by zapłaciła 1412
Kościan nr 463; -by jest zapłaciła 1427 Pozn nr
1272; 3. pl. m. -by zapłacili Gn 3b, OrtOssol
27, 1; ~ part. praet. act. zapłaciw 1446 Zap
Warsz nr 798, Sul 41. 96. 97. 98. 112; zapłaci
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wszy Sul 80, Dział 53, 1484 Reg 713, 1498
ZapWarsz nr 1808; ~ part. praet. pass. n. sg.
m. zapłacon 1400 Pozn nr 420. 422, 1401 Kościan
nr 175, 1407 RtGn nr 179, etc.; zapłacony 1404
RtGn nr 93; /. zapłacona 1423 Kai nr 856; neutr.
zapłacono 1386 HubeZb 60, 1399 StPPP VIII nr
9436, 1407 Kai nr 229, etc. etc.; g. sg. neutr.
zapłaconego 1427 ZapWarsz nr 2707; ac. sg. m.
zapłacony 1426 ZapWarsz nr 162, OrtMac 108.
135, OrtOssol 19, 3. 80, 3. 98, 2; /. zapłaconą
Sul 82; neutr. zapłacono 1387 Pozn nr 9; i. sg.
f. zapłaconą Sul 52. 59; /. sg. m. (w) zapłaconem
Sul 96; n. pl. m. zapłacony 1406 KsMaz I nr
756, 1413 Pyzdr nr 380, OrtMac 86, OrtOssol
65,1, 1495 GórsJaz 278; /. zapłacony 1427 Pyzdr
nr 844; cf. też Zapłacony; ~ inf. pass. sg. m.
być zapłacon Dział 67; zapłacon być Sul 72, BZ
Lev 22, 23; /. być zapłacona Sul 31. 57. 67,
Dział 40, 1498 MacPraw VI 272; być zapłaconą
Sul 41; neutr. być zapłacono Sul 92; pl. f. być
zapłacony Sul 67. 92; być zapłacone Sul 51;
neutr. być zapłacona Sul 107; ~ praes. pass. 3.
sg. m. jest zapłacon Sul 17; neutr. jest zapłacono
1405 Kai nr 128, 1413 Kai nr 407; 3. pl. m. są
zapłacony 1408 Kościan nr 387, Dział 43; /. są
zapłacony 1407 Kai nr 186, 1424 Kościan nr
1033, 1438 Pyzdr nr 1167; ~ fut. pass. 3. sg. f.
będzie zapłacona Sul 69, XV ex. SKJ I 144;
neutr. będzie zapłacono Rozm 382; ~ praet. pass.
3. sg. neutr. było zapłacono 1406 Kościan nr 316;
~ condit. pass. 3. sg. m. -by zapłacon OrtMac
108, OrtOssol 19, 3. 80, 3; f. -by zapłacona
OrtMac 54; neutr. (-)by zapłacono OrtOssol 46,
1. 89, 2, Rozm 131; ~ condit. praet. pass. 3.
pl. m. byłyby zapłacony Sul 98; -by były zapłacone
1491 RKJŁ VII 57.
Z n a c z e n i a : 1. ?dać, przekazać należność
(głównie w pieniądzach), dare, tradere, solvere
(praecipue debitam summam pecuniae? : a. tytu
łem zobowiązania, np. poręczenia, posagu, wiana,
odszkodowania, długu, wyroku sądu, umowy, ka
ry, części spadkowej itp., nomine obligationis
cuiusdam, e. gr. fideiussionis, dotis, compensationis aeris alieni, sententiae iudicis, pacti, poenae, hereditatis, srra.: /?ez dodatkowych określeń
w języku polskim: Iaco Wawrzinecz s Goslauem
vmouil, iaco mu mai szaplaczicz 20 marcas et
16 scotos paratis pecuniis ad Pasca 1391 Pozn
nr 270; Yako matka moya nye bila vinowata
trzech grzywen posziczonich pyenandzi Drogochnye, ale acz bila vynovata, zaplaczila 1428 Kai
nr 722; Yakom ja raczil za... Katerzina... Pyotrowy... sza sto grzywyen y szam zaplaczyl 1437
Pyzdr nr 1155, sim. 1448 ZapWarsz nr 846; ~
Cum autem non haberet, vnde redderet, gdisz

yeszt then tho szluga ne mai, szkad bi zaplaczil,
iussit eum dominus venundari (Mat 18, 25) ca
1420 R XXIV 82; Ssądzya poda czye slugam...,
aby czye wssadzyly v czyemnyczą. Zavyerne
povyedam tobye, nye yynydzyesch s nyey...,
alyesz zaplaczysch od poslyednyeyschego pyenyydza (donec reddas novissimum ąuadrantem
Mat 5, 26) Rozm 268; ~ z określeniami nazy
wającymi to, czym się płaci: coś: Jako mi loni
Stasszek szaplaczil ot pan<ci> grziwen grzifna
a latosze niczsz 1396 Pozn nr 206; Jacom ne
slubil Geruartowi Maczeieui *trech grziwen zaplaczicz 1397 ib. nr 355, sim. 1403 Pyzdr nr
221; Yaco ranczil *Przeczswa *przecziwf *Stanislaowi o copą, tho mu yest gyo zaplaczil 1401
Kai nr 1; Jacosm na pośledni *rog zaplaczylem
Jandrzichowy sternascze grzywen ostatnich pennadze (pro penandzy) 1401 Kościan nr 176;
Iakosm za Pawia zaplaczil dwe grziwne presz
szewocz (pro dzewocz) grosschi 1401 RtKon nr
109; lako mne Micolai bil ranczil tego rankoiemstwa, mne ne gest dwe grziwne saplaczil ib. nr
124, sim. 1406 Pozn nr 586; Jaco Vichna zapla
czila swim szestrzeniczam Dorothcze y Margrecze
gich czanszcz szeszczdzeszanth grziwen posagu
po gich babę 1404 Kościan nr 229; Czso mi
Andrzeg yinouat kopo, tey mi ne zaplaczil, czso
mi go prayo zscazalo 1405 ib. nr 284, sim. 1412
ib. nr 460, 1415 Pozn nr 858; Ysze yana i poszagu
Przechn<ie> Vocech y Przibislaw szaplacili duad<zieścia> grziuen i cztirzi 1407 RtGn nr 151;
lako to grziwno, czsom saplaczila, tom (leg. tę-m)
dala pożyczono, any sza geden poszag 1410 Pyzdr
nr 292; Jacom byl posłem do Bodzanthi oth
Goslawa po rocze, aby mu szaplaczil polthori
grziwny rancoyemsthwa, a on thego ne yczinil
1415 RtGn nr 235; Yakosmy przy them bili,
kyedy M ycolay... zaplaczyl *Marclewy grzywno
rankoyemstwa 1417 Kai nr 565; Yz te szesczy
grziwen, czszom mu yo przed yednaczmy visznal,
zaplaczilem Hamplewy tot, sicut audet nominare
1419 Kościan nr 726; Jacom ya szaplaczil sza
Iacusza dwe kopę rocogemstwa 1422 ZapWarsz
nr 26, sim. 1423 ib. nr 68; Jaco cztirzy grzywny
pospolite, o które na mya Jan... zalowal, ty ssą
yemv zaplaczony 1424 Kościan nr 1033; Yako
dzewyocz grzywen, o które na myo... Przedpelk
szalował, summowany na Potharszyczo y zapla
czony 1427 Pyzdr nr 844; O ctore na mo ctiri
kopi Alexandr [na] zalowal, thy-m ya iusz bil
d[...] zapłacił 1427 ZapWarsz nr 244; Jakom ia
obranczyl za Swanszka trzy copy y zaplaczylem
ye Tomko wy ib. nr 245; Yako ty trzy grzywny
poszagu, za ktori-m tobye raczil, ti sza tobye
zaplaczony 1438 Pyzdr nr 1167; Yakoszmy tobye
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nye ranczili za ossm grzywyen, anyszmy gemu
pyanczy grzywyen yplaczili a trzech nye.szaplaczili 1440 ib. nr 1184; lakom ya tobye nye
winowatha dw (leg. dwu) *grzywny, boszme (leg.
bośm je) tobye zapłaciła 1444 ib. nr 1230; Slyachczicz zabyw slyachczicza, szesczdzeszanth grzy
wyen zapłacz (sexaginta marcas exsolvat) Sul 13;
Wząnw czyge woli gwalthem,... czthiri scoczcze
z wyną pyencznadzescza skodą cirpyącemv... zaplaczycz powynen bąncz (solvere tenetur) Sul 16,
sim. i b . l l ; Iakokoly s starosczi bilo dzirzano,
ysz kmyecz drvgego kmyecza zabyyącz, zaplacziw trzy grziwny groszow (solutis tribus marcis
grossorum, Dział 30: dawszy za wina trzy grzyw
ny groszy), od vini mąszoboystwa praw bival,
a wszakosz taka plączą nye czinila dosycz kv
powinnemy skaranyv Sul 41; Paknyąly kthokole
bącz kmyecza zabye, szescz grzywyen zaplaczycz
ma (sex marcas solvere teneatur), gychze trzy
zenye... a ostateczne trzy panu, gego kmyecz
byl, mayą bycz s pełna zaplaczony (tres marcae...
persolvantur) Sul 67; Hannus kypyl rolą v Methwochowey y zadał albo zaplaczyl gey yvsze dwe
grzywnye OrtOssol 104, 2, sim. OrtMac 142;
Jakoś thy mnye nye zaplaczil dzyesyaczy grossj,
kthoresz my zaplaczicz myal... na myasopvsthy,
a nye zaplaczylesz 1494 ZapWarsz nr 1758; ~
Czso mi ranczil Andrzey za penadze, tich mi ne
zaplaczil, a o to mam szkody 1387 Pozn nr 14,
sim. 1417 ib. nr 927; Jako Dzeslawa Janoui
szaplacila ti penadze po tern liscze, kedi ten list
dan 1393 ib. nr 175; Jaco Jacusz podawał [...]
Marcinowi pode szcodą, gdibi penadzi <nie> za
płacił 1403 RtGn nr 89; Czo so wisznali gednacze,
yisnali y podus<c>ili medzi Stachno a medzi
Przechno..., ys sy (pro so ?) penandze szaplaconi
Naczkoui, czo so gednacze sc[z]aszali, gedno
werdunka ne szaplaczono 1407 Kai nr 229; Iaco
ti pyenandze, czso so pysani na Rotemborkowem
liszcze, ti so Barowi ne zaplaczoni 1408 Kościan
nr 387; Yz pany Olbrachtowa proszila Micolaya,
aby szukno yey mąza swimy penandzmy yicupil,
ana ( fa ona’) by mu ty yego penandze zaplaczila
pod vmowo. Tegdisz mu gich ne zaplaczila, asz
sze szukna wistala 1412 ib. nr 463; Jako...
Domarath ne wranczil... Yana we trzista grziwen
ani Jan tich *panandzi szaplaczi trzi[zay]sta a trzidzesczi grziwen 1413 Pozn nr 691; Jaco czszo
Katarzyna zalowa<ła> na Portka (pro Potrka)
o poltori grziwni, ti gye *panandze w czasz za
placzoni 1413 Pyzdr nr 380; O kthore penodze
rankogemske Wanchno na mo szalował, ti-m ya
yemu szaplaczil 1423 ZapWarsz nr 58, sim. 1428
ib. nr 2809; O kthore penandze Bronisz na my a
zalowal, thi-m ya zaplaczil do twego wskodzenya

1427 ib. nr 206; O ctore penodze Jachna na nas
żałowała, thi-m my gey zaplaczili (ib. : thy gey ony
zaplaczili) 1432 ib. nr 374; Alye ysze then tho...
myenyl przerzeczone pyenyądze przes... Maczyeya dlvsznyka gysczystego biły bicz zaplaczone
(praedictam pecuniam... fuisse persolutam, Dział
43: ysze pyenyądze gemv są zaplaczony przez
gysczcza), my skazvyemy..., aby doszwyathczono
było zaplaczenye Sul 51; Wthem vmarla thą zoną
pyrwey, nyszly ty pyenadze zaplaczony (anteąuam
persolutum exstiterat) OrtOssol 65, 1, sim. OrtMac
86; Oczecz za szywota swego dzewkam swym
na gymyenyy kvpionem... pienyadze mosze namyenycz, które pyenyądze brath zaplaczywszy
syostram (fratres sororibus in pecunia assignabunt,
Sul 57: brath cząsczy penyądzmy szostram splaczy), dzedzyczstwo sam otrzyma Dział 53; Yeslyby szie przidalo, yszby mv pan bog dal przydz
ku szdrowyy, thedy on tho nyemoczny ma thako
wyelye do pvski dacz, iako vyelye yemv s pvski
yydano, thako yszby pospolythe pyenyąndze były
zaplaczone 1491 RKJŁ VII 57; Jakom ya nye
wrzuczyl sza gwałtem pyenyadzy nye zaplaczywsky (pro zaplaczywshy) w dzerzawa Michala[la]
1498 ZapWarsz nr 1808; ~ z określeniami na
zywającymi to, za co się płaci: coś: Jaco Jacub
jmal wyn polowiczo zaplaczi<ć>, jako jednacze
scazali, a on precz sbezal j mussil ge Nicolai
zapplaczicz 1386 JA XII 272; Jakom ne slubil
Mentussoui zaplaczicz mego brata *dlugk 1393
Pozn nr 161; Jako Potrasz Margorzacze saplaczyl
ysczyno y scodo 1396 ib. nr 308; Esze Jan Woczechowi... za Yadrzeya ne zaplaczil racoyemstwa
1398 HubeSąd 211; Jaco Vbislaw zaplaczil
*Zandczine maczerzi possak 1398 RtGn nr 40;
Iaco Jarantowy posak wszitek zaplaczon namenoni
1400 Pozn nr 422, sim. ib. nr 420, 1407 RtGn
nr 179; Yako Grzegorz wruczil so w Gnechowo
coscz, cso Jodrzeg szaplacil *chosbo 1403 Kai nr
93; Yako Woyutha bandacz opyekadlnikem y zapissal k swey rancze III 1/2 długu panyei Clari,
a wtem gey ne zaplaconi 1404 RtGn nr 93; Cszo
yest Jan wyrocil w Lenarta cone, tho yest
rocogemstwo szaplacono 1405 Kai nr 128; Jaco
czsom vstala na Bartlomeya o grziwno *rog, tego
mi ne saplaczil rankoyemstwa 1405 Kościan nr
277; Isz Stroszin ne sslal do Climanta chczancz
mu resz zaplaczicz, czso mu pogorzala ib. nr
291; Jakom ya Kathuszy zaplaczyl jeyh *dzedzon
(pro dzedzno) <część>, czym yeszm *yel (pro
yey) przeprószył 1409 Czrs 342, sim. ib. 343;
Jaco *Jaroslaowy Jan ne zaplaczil w czasz gisczini
1412 Pyzdr nr 341; Iaco Yacusz *Miroslaoui
zaplaczil ten piat, czo bi bil mai przidz tego roku
1415 Kai nr 477; Jakom sze Sandziuoyewy ne
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zobyozal oszmy czwerczen y vertela rszy skodne
zaplaczicz, o y 0sz na mo zalowal 1415 Kościan
nr 530; Yakom piat zaplaczyl s pełna podług
starego zapyszv pany <Anny> ca 1416 Pilz 273;
Jaco Dobyeslawa *wycupyana s... ge wana a ge
zaplaczono pirzwe, nisly poswy wisly 1420 Koś
cian nr 843, sim. ib. nr 859; Jaco iest Ninotha
sza mo ymal szaplaczicz gednanye 1421 ZapWarsz
nr 17; Jacosmy rączyli za posza[n]g Margorzacze
s Nyclewey... oczczysny... y ten szaplaczon 1420
Pozn nr 1007; Yszem byl w poszelstwe oth Przecha do scholtyszewey, aby sza obraczyla na pra
wo, aby tyesth {leg. ty jest) gyemu szaplaczyla
poplatky, a tam sza *gyesd raczycz ne chczala
1427 ib. nr 1272; Jaco czoss[o]m czandzala Katherziną kmothowną moyą, tą-m czandzala w mem
czinszu, ysz my go nye zaplaczyla 1428 Kościan
nr 1325; O cthori posag na nyo ('m ię’) Hanka
szalowała, tenem gey wszitek zapłacił 1428 Zap
Warsz nr 2872; Jako mne yednacze ygednali
s Dopkem, kthoran by vynan prawo nalaslo, than
Dobek myal zaplaczicz 1429 ib. nr 251, sim.
1402 Kościan nr 185; O cthore wini Jacub na
nyo ('m ię’) szalował, thi-m ya sam zapłacił 1438
ZapWarsz nr 428; Jacom ya zaplacziw myod
Dzirzkowy sz y gego {pro y sz gego) spolnyky
polozil barcz 1446 ib. nr 798; Sąszedzy mayo
slodzeya posczygacz swego s z ą s z a d a .g y n a ko szkodą cyrzpyanczemv zapłaczą sząszadowy
(damnum patienti exsolvent), gemv, proszeny bandącz, gonycz ny pomagali Sul 12; Rąnkoymyaa
czwirdzancz, ysz przes dluznyka gysczcza dług
yest zaplaczoon (debitum esse persolutum), kv
doswyathczenyy ma bicz dopusczoon Sul 17;
Paknyąly przeczywko themv przygodzy szą kmyecze pozwacz, skazvyemi, abi then, gen pozew
yiprawil, wyną, yaasz rzeczona *peyncznadzescza, zaplaczyl (poena... puniatur, Dział 14: ten
przepadnye wyna, rzeczoną pyathnadzescza) Sul
26; Vstawyamy, ysz gdi... przes wyni czandzany[m] yawną wczynyą szwą nyeyinnoscz.. sąndza y podsząndek... za kasdego s nych wyną,
yasz rzeczona pyecznadzescza, wyadomye przepascz yma, yasz panv wszy cządzaney ma bicz
zaplaczona (poenam... persolvendam) Sul 31;
Skodą yczynyączy pany... dosycz yczynycz ma
bycz przypądzon y sz vyną sądowy zaplaczoną
(iudicio... pro poena marcam ad solvendum sit
adstrictus) Sul 59, sim. ib. 52; Tako dlvgo ma
bycz cządzan, gen zabyl slachczycza, kako długo
tha vyna nye bądze zaplaczona (ąuamdiu... poe
na. .. non fuerit persoluta) Sul 69; Gdi tako wyelky
dług krothkego czaszy... zaplaczon nye może
bycz (solvi non potest, Dział 67: trudno mosze
bycz zaplaczon),... ystawyano bycz osządzamy,

aby oszmynaczcze nyedzel rok wpolyczono...
ystawyon byl kv zaplaczenyy Sul 72; Czy rzemyąslnyczy, myedzy kthorimy by thake było
braczstwo nalezono, yyną szethmynadzescza ko
morze naszey zaplaczoną przepascz szą ma wyedzecz y zaplaczycz (poenam LXX marcas...,
camerae nostrae applicandam, noverint se incursuros) Sul 82; Ktoricole... wsdawa[n]yanczi barcz
myod zaplaczylbi panu swemu..., tegdi w dzyen
swyantego Woczyecha... m a... ykazacz dwoye
pczoli... w swoyem royu czale Sul 96; Gdi ten
isti barthnyk w przerzeczonich rzeczach dosta
tecznego rankoyemstwa nye vczyny any wsdanya
tego istego, any myodu, ktori s prawa placzicz
myalbi, zaplaczyw (neque melle de iure debito
soluto) sbyezi..., tegdi pan... tego tho sbyega...
bandzye czyandzal w tern tho myedzye nye zaplaczonem (in ipso melle non soluto) ib.; Gdikoly
ktori kmyecz albo przebiwacz... ot swego pana...
yinydzye, wschithky prawa pyrwey onemu panu,
ot ktorego gydzye, zaplaczyw (omnibus iuribus
primitus illi domino, a quo recessit, exsolutis),
tegdi taky przebiwacz... dobrovolnye poydzye,
gdzye yemu lubo Sul 112; Wolowe... vcho
*odettn00cz, dobrowolnye offyerowacz może, ale
slvb s tego zaplaczon bicz nye może (votum...
ex eis solyi non potest) BZ Lev 22, 23; Mozely
tesz opyekadlnyk dlusznykow ymarlego prawem
przyczysznacz, aby... dlugy zaplaczyly (si... compellere posset ad respondendum debita huiusmodi
persolvenda, OrtMac 21: aby... dlugy placzyly)
myasto dzyeczy? OrtOssol 27, 1; Kyedy maya
gedzene albo pyczye zaplaczycz (quando expensas
solvere debent) podług prawą? OrtOssol 72, 1,
sim. OrtMac 96; Moze-ly nyewyasta <za> zaplaczony dług (pro debitis persolutis), slowye ysz
ona myeny, aby zaplaczon..., przysandcz Ort
Ossol 80, 3, sim. ib. 19, 3, OrtMac 108; Aczby
... slachczycz slachczycza ranyl..., tedy slachczyczowy tako vranyonemv wyną rzeczoną pyathnadzessczya przez tego, czso vrany..., ma bycz
zaplaczona (poena... per inferentem debebit assignari, Sul 49: rani doswyathczone gemv zaplaczy) Dział 40; Braczya... mayą sye trzy razy
w rok spovyedaczi..., (przedtym )... czudze rze
czy wroczywszy albo tez dlugy zaplaczywszy
(reconciliando se proximis et restituendo etiam
aliena) 1484 Reg 713; Sberz dlvsnyky y gnewnyky, othpros, zapłacz dlvg wsytkim SkargaWroc
w. 44; Przystapyvschy czy, czo ssą czlo brały,
kv svyątemv Pyotru y rzekły yemy: Mystrz vasz
czla nye zaplaczyl (non solyit didrachma Mat 17,
23) Rozm 372; ~ Eze Jaszek ranczil Luthcze
kopo groszow, a tego yey ne zaplaczono 1386
HubeZb 60; Czo Woyczecha zasedl czlowek pro
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equo furtivo..., tego Woyczech zan ne zaphaczyl
(pro zaplaczyl) 1389 Pozn nr 234; Czso bil Potrek
Pechnoui vinouath, to mu wszithco zaplaczil 1391
ib. nr 263; *Nisze cazal za ząn {leg. się) dacz
zastawan w *dzezandczi grziwen, a coszm {pro
toszm) zaplaczil 1394 PKKr I 239; Czosm ge
( j e j ’) bil winowat nad zidowski dług, tozszm ye
zaplaczil 1395 ib. 242; Czom mai placzicz penandze Wirchoslaue, tom szaplacil s pełna 1397
Pozn nr 347, sim. 1409 RtKon nr 302; Esze ssta
grziwen zakladv a dwvsstv grziwen gisczini, tego
nye zaplaczono 1399 StPPP VIII nr 9436; Czo
yest ślubował Chwalislaw s oczcem dzewcze sza
posag dacz, tho yest szaplaczil 1401 Kai nr 36,
sim. 1402 ib. nr 59, 1405 ib. nr 123, 1415 RtGn
nr 226; Czsosm mała dadz s mim mansz<em>
sza mo dzewka poszagu, tom vszitko saplacila
1402 Pozn nr 711; Sicut ego recepi bovem in
expedicionale y on mi to mai szaplaczicz sprawne
1402 TPaw IV nr 770; Czso Micolay wszanl
dzewancz grziwen ot rankoym Woliszewskego,
to mu bilo ne zaplaczono 1406 Kościan nr 316;
Czso Boguphal bil vinowat Stanporowi, to mu
zapłacił 1411 Kai nr 337, sim. 1414 ib. nr 455;
Jaco czosm ranczil za lutką Halscze secznadcze
grziwen possagu, to gest yey zaplaczono 1413
Kai nr 407; Iaco czso pan Voczech... ranczil za
ksandza dzekana za posak panu Vanczenczewi,
to mu wsitko zaplaczono, a wanczey mu tego wisey ne winowath 1413 Pozn nr 891; Jacosz[ko]m
ja szaplaczila Janowi... tho swythco, czo listh
gego mowil 1416 Pyzdr nr 448; Jaco Dobek
szaplaczyl tho wsszythco Sulcowo {pro Sulcowi),
czso yednacze medzy gemi nalesszly 1420 Kai
nr 797; Jszem czom byl raczil Katherzine...
cop[y]a, toschem yey zaplaczil y niczem yey
vaczen {pro vaczey) nye wynowath 1429 Pozn
nr 1324; Szprawnye dzyrzano ma bycz, ysz gdy
ktho obrączy za przyaczela swego pevną pyenyedzy s v m m ą . t e g o nye zaplaczącz (illo non
solvente, Dział 64: gdyby nye zaplaczyl) na rokv
przyslem, rąkoymya tegodla nye ma... skody czynycz nye zaplaczonemv (non solventis) ve skazą
Sul 71; Tres digiti scribunt [...] Ora pro eo, ut
regnet cum deo [...]. Alye ktho by tho szaplaczyl?
ca 1455 Dóbr 323; ~ kogoś: Jacosm ne slubil
Boguchwaloui kmecza zaplaczicz anism poczol
placzicz 1397 Pozn nr 322; ~ za coś: Ys gem
zaplaczil za Petra X marcas *Gorisczgego za rocoyemstwo 1405 Pyzdr nr 253; Czo yest... Katharzina
szalowała na Paska o oszmnacze grziwen, thi yest
Pasek szaplaczil sza ich occza dług 1406 Kai nr
174; Jako pan Mikolay... nycz wencze ne ma
otczisny swego otcza, yedno *sczo za swego otcza
dlugy zaplaczil 1412 Pozn nr 878; Jacom ja za

placzil Micolayewi... ot Swanchny sex grossos in
latis et marcam currentis za zastawą w Jaroslawkach
ostatecznych pyenandzy 1423 Kościan nr 1216;
Vstawyamy..., ysz zabyącz klvszą nyevczone...,
trzy grzywny zaplaczycz m a..., a za szrzepcza dwv
lathv pyąncz grzywyen zaplaczycz ma (solvere
teneatur) vszladzayączy {pro vszkadzayączy) skodą
czirzpyączemv Sul 58; ~ ze zdaniem: Redde,
quod debes wroczi albo zaplaczi, czszo masz za
placzicz (Mat 18, 28) ca 1420 R XXIV 82; Ta
pany ma zaplaczycz y dzerszecz, czo mv wysznala
y szlubyla przed... gayonym sandem OrtOssol 57,
1, sim. OrtMac 71; ~ zapłacie imieniem posa
gu: Cząscz slvszayącza... szestrze przes bratha
rodzonego... gymyenyem posagv pyenyądzmy ma
bicz zaplaczona (in pecunia persolvatur, Dział 53:
brath rodzony... czascz kaszdey pyenyądzmy myasto posagv ma zaplaczycz) Sul 57; ~
z okre
śleniami nazywającymi powód płacenia: o coś:
Paklibi kmyecz morgow nye vikopal nyczs, thedi
panu swemu o swe nyeposluschenstwo zaplaczicz
bandzye yynowath (solvere tenebitur), a wszdi thi
tho morgy vikopacz bandzye mussycz Sul 92; ~
zapłacie za winę 'uiścić jako karę, w charakterze
kary, multam solvere, pro multa solvere’\ Jeslibi
niekthori lothr... przes stharosthą... bil poyman...,
a stharostha pothem,.. wipvsczilbi go krom wiadomosczy xiązączey..., thedi... thakowi stharostha
ma zaplaczicz kxiązączyu za wyną (domino principi
solvere poenam... tenebitur), tho iesth, iesli sliachthą wipvsczil, thedi slacheczką, a iesli kmieczia,
thedi kmieczią głową, a k themu zaplaczicz onemu
skodą (satisfactionem impendere tenebitur), kthorą
od... lothra vczierpial, wedlvg obiczaiu a prawa
1498 MacPraw VI 274; ~ zapłacić (za) głowę,
(za) rany, reny, za prostą renę 'dać odszkodowanie
lub uiścić karę pieniężną za zranienie lub zabójstwo,
compensationem vel multam pro homine vulnerato
aut occiso solvere’: Kmyecz kmyecza zabyiącz...
blyszszym za głową szescz grzywyen zaplaczycz
bąndz przyczisznoon (proximioribus... sex, sc. mar
cas, ratione homicidii exsolvere sit astrictus) Sul
13; Żaby w maczerz cziyą..., mvszy głową zapla
czycz (ad solvendum caput debet condemnari) ib.;
Slyachczicz slachcziczowy raną zadali do erwye
wylyanya, rani doswyathezone gemv zaplaczi (poena... debet sibi per inferentem assignari) z wyną
*pyendznadzescza Sul 16, sim. ib. 49; Vstawyamy,
ysz gdi slachczicz rownego sobye slachczicza zabige, abi za głową szesczdzesząth... a za prostą
reną pyecznaczcze grziwyen zaplaczicz powynyen
byl (pro capite LX... et pro simplici vulnere XV
marcas solvere teneatur, Dział 31: za głowa szesczdzessyąth grzywyen..., a od prostey rany pyathnacze grzywien sskazygemy) Sul 41; My w thaley
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(pro thakey) przythczy... skazvgemy głową maczyerzą Wawrzynczowi bicz zaplaczoną y odz<ie)rzoną (dicimus caput matris exsolvendum seu
obtinendum, Dział 31: my... sskazalysmy głową
zaplaczycz) ib.\ Gdyby... vranyl alybo. zabyl
otheymacza zytha..., zaplaczy reny vrazonemv abo
głową dzeczam (solvant yulnera laeso vel caput
pueris, Dział 39: za rany ma gemv dosycz vczynycz
a za głową dzeczem) Sul 48; Kmyeczowy vczynyonemv slachczyczem trzy grzywny wstawyami
za rany bycz zaplaczone (tres marcas pro vulneribus statuimus persolvendas) Sul 51; Ktorikole slyachczicz bandzie zabith, pyanczdzyesyanth kop groschi... za glowąn yego ma bicz
zaplaczono (pro capite reus solvet) Sul 92; G di...
wlodica... zabit b il..., za głową yego dwadzyesczya kop groschi mayąn bicz zaplaczoni (solvi
debent) ib.; Gdi slyachczycz zabyye wlodikąn,
ma zaplaczycz za glowąn yego (debet persolvere
pro capite ipsius) dwadzyesczya kop Sul 93;
Ieslizebi kmiecz kmieczia zabił..., thedi... on
mązoboicza ma zaplaczicz wyną onemu panv,
czy {leg. czyj) kmiecz bil i przyaczieliom głową
(solvere poenam capitis) wedlvg obiczayy 1498
MacPraw VI 274; ~ z określeniami nazywa
jącymi sposób płacenia: z czegoś: Alye wynowathly slachczicz abo ktho gyny, then sam
zapłacz szwego {leg. z swego) gymyenya (solvat
de propriis bonis, Dział 64: ma zaplaczycz
z wlosnego) Sul 70; Thedi wedlvg prawa thraczi
czescz y ymienie gwalthownik thakowy a wsakos z ymienya yego ma bicz napierwey zaplaczona skoda onemu (prius tamen solvendo de
bonis illius condemnati), kthori yą yczierpial
yesth 1498 MacPraw VI 272; ~ czymś: Jakom
ne slubil Geruartoui składem zaplaczicz 1397
Pozn nr 359; Isz *Oszyaszce Dobeslaw saplacil
poszagem gege dzelnicza 1398 Kościan nr 42;
Volu tegodla szocz ony szobo {leg. z sobą) yedly
były, isbycz gy ony biły przedaly, a czinsz czeszarzeui giim ony szaplaczyly Gn 3b; Jaco yest
Otha wyprawił swego rancoymyą oth Sczepana,
ysz yest zany gothowymy pyenandzmy zaplaczyl
1417 Kai nr 555; Ta tho gymyenya... przes
prziyaczoli obu stronu mayąn bicz slozona a gothowimy pyenyąndzmy... okupyona i zaplaczona (paratis pecuniis... redimantur et solvantur)
Sul 107; Mogaly dzyeczą prawem prziczysznacz,
aby... oczczyszna przedal prze zaplaczenye dłu
gów oczęzowych, gdy gych on nye mą czym
gydaczym zaplaczycz gymyenym (quando rebus
mobilibus ipse debita solvere non potest)? OrtOssol 67, 4, sim. OrtMac 90; Dwa dlusnyka
były yednemv panv lywnykovy vynovatha...,
a yakoschta {leg. jakosta) ny myala czym za
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placzycz (non habentibus illis, unde redderent
Luc 7, 42), on smyloval szye nad nymy y odpvsczyl obyema Rozm 320; Gospodnye, polovycza ymyenya mego daye vbogym a poloyyczą
zachovam, aby<ch> thym zaplaczyl albo yroczyl
podług zakony czyorako, aczby<ch> kogo zdradzyl (Luc 19, 8) ib. 406.
b.
celem nabycia czegoś, ut aliąuid ematur:
bez dodatkowych określeń: Mały ktho kramna
komorą..., temv gey szye nye trzeba odrzekacz
besz gego woley, *allyszby gemv zaplaczono
{OrtMac 54: aleszby yemy zaplaczona) OrtOssol
46, 1; ~ z określeniami nazywającymi to, co
się płaci: zapłacie złożenie pieniężne 'uiścić usta
loną cenę, pretium constitutum sofoere’: A thakosz pan zaplacziwszy ono szlozenye pyenyąszne
(soluta illa taxa pecuniali), szolthysowsthwo sobye
odzyrzy Sul 80; ~ z określeniami nazywający
mi to, za co się płaci: coś: <Ja)ko łan ne slubil
sza brata Sztaszkowi kona <za)placzicz 1396 Pozn
nr 213; Iaco Sczepan ne chał {leg. chciał) zapla
czicz Tworzianowi poi Stramnicz, jaco s nim
ymouil 1397 ib. nr 323; Jakom ya ne dal Micolayevi polklothka modu, ale y {leg. ji 'go’) y mne
cupil za kopo grossi, tey mi ne zaplaczil 1398
ib. nr 380; Jaco Withoslawa yronczyla Boguphalowy kona, ten gye ne zaplaczon 1401 Kościan
nr 175; O chtore woli Sziman żałował na mo, ti
mu zaplaczoni 1406 KsMaz I nr 756; Yacom bil
przi tern, kedi Hisbracht <prze)dal dwa eona sza
trzidzesczi grziwen panu [...]oszeui, ti mu so ne
szaplaconi 1407 Kai nr 186; Iaco Sbiluth Micolayewi eona ne ycradl ani go zaplaczil, ani go
yszitca ma 1407 Kai nr 246; Jakom ne szmowila
[s] targu s Laurentowa, his me mała budowane
zaplaczicz 1415 RtKon nr 334; Yacom tą lanka
cupil w Gnewomira y *zaplacillem yą, a Gnewomir my gą wy orał 1417 Pozn nr 925; Yz xandz
opath cupil y Jacuba soly za szedm werduncow,
a themu (pro the mu?) ne zaplaczil 1418 Kościan
nr 690; Jako mne Yndrzich slubil kon zaplaczicz
1425 ZapWarsz nr 129, sim. ib.; Jako u mne
Vrban pobrał damb cupyony y zaplaczoni 1426
ib. nr 162; Jaco... Derslaus zalowal pro equo za
pyącz grzywyen et pro quatuor grossis, then mu
zaplaczon 1427 RtKon nr 471; Jaco mne Msciszek
winowath dzewanezseth drzewa zapłaconego 1427
ZapWarsz nr 2707; Jakom nye kupyla czepcza...
haftowanego pro altera media marca minus sex
grossis apud dominam Clymka anym go gey myala
zaplaczicz na Swanthy Krzisz 1433 Kościan nr
1470; Pan Yankowsky ykazal trzy konye... na
tho myescze, które dal ky dwory, kthore mv nye
zaplaczony 1495 GórsJaz 278; Pan Dolvsky yka
zal kon... dobry, strzelczy, na tho myescze, kthore
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mv kroi yego myloscz zaplaczyl, y drvgy valach...
vkazal... dobry, strzyelczy, na tho myescze, kthory my kon sdechl..., kthorego mv nye zaplaczono
ib.\ ~ Jako tho, czszom cupil szoltisztwo
v Sczepana, tom mu wszitko zaplaczil y ne wy- 5
nowatem mu go niczsz 1414 Kościan nr 508,
sim. 1411 ib. nr 451, 1424 Kai nr 987, 1427 ib.
nr 995, eter, Yacom bil przy tern, gedy cupono
y penandze-m liczil, y zaplaczono wsitko 1418
Pozn nr 949; ~ z określeniami nazywającymi 10
sposób płacenia: czymś: Ize Jurga kupił szoltistwo
w Sarnowye y zaplaczil ye swey zony poszagem
1422 Kościan nr 966, sim. 1422 Pozn nr 1123;
Czimi (pro timi, sc. pieniędzmi) nye szaplaczona
dzedzina Wyancziną ('Więcczyna’) 1423 Kai nr 15
856; Przydacz zaszyą przed sand prawy (sc.
Metwochowa) szwych pyenadzy za rola, czo prze[pa]dala Hannvszowy. Tako rzecze Hannus: Nye
mam gey zaplaczycz czym, otho ma swą rolya,
nyechacz yą zaszye węszmye OrtOssol 104, 2, 20
sim. ib. 104,3, OrtMac 142.
a. a. b.: Iaco Micolay placzil Maczeyewy, an
( 'a on’) ot nego ne chczal wsszocz zaplaczono
1387 Pozn nr 9; <Jako> Jasek zapłacił *Smislaowy
trzy grzywn(y) 1388 ib. nr 227; Jakom przi tel 25
(pro tern) bil, isz Jandrzich ne zaplaczil Vichne
stirzi grzifni a osm scot 1391 ib. nr 103; Jaco
Jacub Jacuboui zapłacił [...] grzivni yeden (leg.
i jeden) werdunk 1393 ib. nr 166; Jakosz<m>
przi tern bil, isz sandza czai ('chciał’) zaplaczicz 30
Slawancze 1396 ib. nr 200; Czso bil Jan vinowat
penadze y czso mu scazano, to iest Przibislawowi
zaplaczil 1400 Kościan nr 146, sim. 1398 Pozn
nr 394, 1404 Kościan nr 238; Yako tho szwyadczymy, ysz yest nye zaplaczyla Szbyeytha dzye- 35
szyanczy grzywyen szyrokych groszy 1418 Kai
nr 598; Yakom ya zaplaczila pyancz grzywen
Wlodcze, ktorich my bila poszyczyla 1423 Pyzdr
nr 725.
2.
*oddać, zwrócić, reddere, restituere’:Tegdi40
ten isti poziczcza..., zaplaczyw s pełna pyenyandz
albo ktori gyni dług (solutis ex toto pecuniis vel
quocumque alio debito) w lysczye zastawnem
vipyssani..., bandzye syąn mocz wvyanzacz...
w rzeczone gymyenye dzyedziczne ... zastawyone 45
Sul 98; Ktoresz tho... gymyenye dzyedziczne dlya
zastawyenya on poziczcza... bandzie dzirzal pokoynye tako długo, alysz yemu... vschitky pyenyandze albo rzeczy gyne... poziczone..., bilibi
s pełna zaplaczoni (donec... talis pecunia vel res 50
aliae... fuerit vel fuerint... persolutae) ib.', ~
Gęgom nye drapyezyl, tegdym zaplaczyl (quae
non rapui, tunc exsolvebam Psal 68, 5, Pul:
yesm zaplaczyl, FI: to iesm zaplaczal) Rozm 651;
~
przenośnie 'odwzajemnić się, remunerari, 55
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rependere’: Sponsa autem est anima fidelis, tunc
ergo sponsus veniet, qum cuilibet anime dabit,
zaplaczy, iuxta opera sua XV med. SKJ V 284;
Zayem wezmye grzesznyk, a nye zaplaczy (non
solvet, FI: zayme grzeszni a ne zaplaczi) Puł 36,
22; Gospodzyn zaplaczy (retribuet, FI: oplaczy)
za mye Puł 137, 9; Nye odedzyesz tako, bycz
tv nye zaplaczono (impunitus hoc factum non
transibis) Rozm 131; Oczyecz tvoy nyebyesky,
który czye vydzy w szkrytosczy, zaplaczy tobye
(reddet tibi Mat 6, 18) ib* 279; Badzyesch blogoslavyon, bocź ny maya czym zaplaczycz, alye
tobye bądzye zaplaczono (quia non habent retribuere tibi, retribuetur enim tibi Luc 14, 14)
z dostoynymy v szadny dzyen ib. 382; ~ Po
siałem posli, aby weswaly czebye, przeczes natichmyast nye przisedl kv mnye, zali przeto/ ze
zaplati twego prziscza zaplaczicz nye mogo (quia
mercedem adventui tuo reddere nequeo)? BZ Num
22, 37; Ona zaplata nam oth pana bogą bądzye
zaplączona (illa merces nobis a domino recompensabitur) XV ex. SKJ I 144.
3. użycia specjalne: ręką swą zapłacić 'ponieść
karę ucięcia ręki, poena amputationis manus
afficC: Paklybi ten isti manzoboycza nye moglbi
przeplaczycz dlya yego yyelikyego vbosztwa, teg
di rankąn yego ma zaplaczycz y pokupicz (extunc
manu sua luere debet) Sul 93; ~ szyją swą
zapłacić 'ponieść karę śmierci, supplicio affici:
Gdi xanząn nyekterego zlodzyeya albo nyekteran
zlodzyeykąn obyesycz kazalbi..., tegdi w gich
dzyedzini... to iste xanząn wwyanzowacz... syąn
nye ma, bo wschitek grzech schiyąn swąn zaplaczyli (cum collo suo omne delictum persolyit) Sul
87; Gdi slyachczicz zabye slyachczycza, pyanczdzyesyant kop przes dwu kopu... zaplaczicz ma
(solvere debet)... Pakli nye ma, czim bi głową
thą istą zaplaczicz mogl, tedi schiyąn swąn za
placzicz ma (si vero non habet, quo huiusmodi
caput interfecti solvere possit, extunc collo proprio
solvere debebit) Sul 92.
4. 'dać, darować, dare, donare’: Ozym (pro
czym) oplaczo panv za wszytko, czosz zaplaczyl
my gest (quae retribuit mihi, Puł: czo odplaczil
yest my)? FI 115, 3.
Cf. Zapłacony
Zapłacony 'ten który płaci, płacący, qui aliquid solvit, pendeć: Rąkoymya tegodla nye ma
do gospody w załogą wyechacz alybo które skody
czynycz nye zaplaczonemv (non solventis) ve
skazą Sul 71.
Zapłakać 'zacząć płakać, rozpłakać się, flere
coepisse’: A gdas, praui, angel zmouil ta usit<ka
słowa, z)aplacaho (sc. synowie israelszczy), pra
ui, usem sircem (Jud 2, 4) Kśw av 12; Gyego
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oczecz tho wszliszal, ysch gyemv szynowo gymya
wszpomyonal, thv szylno rzewno zapłakał Aleksy
w. 173; Mówił iest Moyzes wszitki słowa ty kv
wszem synom israelskim, a zapłakał. (luxit) lvd
wyelmi BZ Num 14, 39; A gdisz Gabelus... nalyazl
Thobyasza za stołem syedzocz..., tu sobye prziiaznywe poczalowanye dalasta, a zaplakaw (flevit)
Gabelus, dal chwało bogu BZ Tob 9, 8; *Szaplecze
nath tobv syostra De morte w. 224; Dvsza s *cela
*vilecela, *ne zelone łącze *stale, stawsy sylno
barzo rzewno *zaplekale SkargaWroc w. 69.
Zapłakanie 'płacz (nad czymś), opłakiwanie
(czegoś), fletus, deploratw : Criste,... daysze nam
dzyssya zaplakanye, grzechów naszych szalowanye XV ex. R XIX 82.
Zapłata f o r m y : n. sg. zapłata 1402 HubeZb
103, 1430 Pozn nr 1353, 1444 AKPr II s. XIII,
etc. etc.\ ~ g. sg. zapłaty 1396 Pozn nr 200, 1403
RtGn nr 85, 1404 ib. nr 113, 1411 Pyzdr nr 319,
etc. etc.', ~ d. sg. zapłacie 1391 HubeZb 64, Sul
46, OrtMac 90, 112, OrtOssol 83, 1; ^ ac. sg.
zapłatę 1391 HuZb 62, 1410 Kai nr 308, 1411 ib.
nr 364, etc. etc.', ~ i. sg. zapłatą BZ Ex 13, 13,
OrtMac 33, OrtOssol 33, 1, 1470 ZapWarsz nr
1276; ~ l. sg. (w) zapłacie 1456 ZapWarsz nr
1051; ~ g. pl. zapłat 1444 ZapWarsz nr 742; ~
ac. pl. zapłaty XV med. GIWroc 54v.
Z n a c z e n i a : 1. 'należność (głównie w pienią
dzach) dawana, przekazywana z tytułu różnych zo
bowiązań, np. czynszu, długu, odszkodowania, po
datku, poręczenia, posagu, wynagrodzenia za
pracę, sprzedaży itp., solutio (praecipue pecunia)
data, tradita nomine ąuarundam obligationum e.
gr. census, debiti, compensationis aeńs alieni,
vectigalis, fideiussionis, dotis, mercedis, venditionis, etc.': Jakosz<m> przi tern bil, isz sandza czai
('chciał’) zaplaczicz Slawancze, a on ne cho ('chcę’)
szaplati *schoda vczi<ni)l 1396 Pozn nr 200, sim.
1432 Kościan nr 1434; Iacom przi tern bil, eze cu
Micolayowey roce raczono Micolayeui penodze y
one mi *opsilal, ano szo mu zaplata ne chczala
*stat 1402 HubeZb 103, sim. 1430 Pozn nr 1353;
Jacom ya ne winowath oczczewy memu polukopya
zaplath na mynąle gody 1444 ZapWarsz nr 742;
Cui tributum, szaplaty, tributum, cui vectigal, nagemne, vectigal (reddite ergo omnibus debita, cui
tributum tributum, cui vectigal vectigal Rom 13,7)
XV med. GIWroc 54v; Videns peccator defectum
retribucionis, saplati, unde redderet, non habebat
ib. 93v; Nye zaprzysz zaplati nyedostatecznego
(non negabis mercedem indigentis) BZ Deut 24,
14; <G)dysch s *podpharzy złych lyvdzy bywa
rozdzelenye, slvsche vstawycz, aby prawa nyektorych panystw, kthorych zaplata (solutio) tylko na
pothwarzy zalyeszy, owszeyky ge sskazycz Dział

63; Yakom ya nye raczył Nyemoyewj Marczina...,
kthorj go sbyl, anim go stawycz myal w szadzę
in Kszangenycze... poth zaplatha czthyrech kop
1470 ZapWarsz nr 1276; Wszythky mnychy y opathy poszyeka przesz szaplathy De morte w. 409;
Mercenarius, nagemnyk, computat annum, ut salarium, myto, zaplata, accipiat XV p.post. GIDom
39; ~ Kaszde pyrworodzone czlowyeczye s sy
nów twich zaplatoo odkupysz (pretio redimes) BZ
Ex 13, 13; ~ zapłata czegoś, za coś: Jacom
przi tern bil, gdi Swanchna wssząla s pełna zapłatą
dzedzini, yąnsz veczne zaprzedała 1411 Kai nr
364, sim. 1412 ib. nr 376; Gdysz ge (pro ga)
pyrwey zapowyedal tego... czlowyeka gymyenye,
przeto ysz lezal nyemoczen, a nye mogłem od
nyego myecz odpowyedzenya, na czym bich myal
patrzycz zaplati za moy dług (ąualiter me bonorum
eorum attingere potuissem) OrtOssol 78, 3, sim.
OrtMac 106; ~ zapłatę zapłacić: Ize Volemir
smowil s pano na trzi roki, kedi bi ne postauil na
trzeci rok, tedi ma zapłato *zaplacit sam 1391
HubeZb 62; ~ dać, nawrócić komuś zapłatę
'zapłacić, solvere': Vdzalalycz ktokoly tobye nyeczso, raczę gemv zapłato nawrocz (mercedem restitue) BZ Tob 4, 15; Thobyas rzecze: Bodzeszly
mocz dowyescz sina mego ku Gabelowy do Rages..., a gdisz syo wrocysz, dam tobye zapłato
two (restituam tibi mercedem tuam)? ib. 5, 14;
~ wziąć zapłatę od kogoś, z kogoś: Jaco Sczepan
ne wszanl s Woyczecha zaplati, ale s yego rancoymey 1403 RtGn nr 85; Jako Benak a łan ne
*wrzoly nigedne zaplati ot pana Thomka, gedno
z rokoym 1411 Pyzdr nr 319; On od nego (sc.
Mikołaj od Pawła) wsal zapłatą a kona mu ne dal
1415 ib. nr 413; ~ dzirżeć w zapłacie: Jękom
ja nye ssilal lyudzi na mlocenye zhitha... hy samem
przi them nye bil w gymyenyy, *kthorv d<z)irzhi
w zapłacze 1456 ZapWarsz nr 1051; ~ 'odszko
dowanie (za zranienie lub zabójstwo), recompensa
(pro vulneribus illatis vel pro homicidio solvendaf:
Bandzely czlowyek zabyth..., a nye gęstły zaraszony (pro zaraczony) czlowyek, tego zaplathą gest
osszmnaczczye funtów OrtOssol 33, 1, sim. OrtMac
33; Bandzely czlowyek czyąszko vranyon..., gęstły
nyezaraczony..., tego zaplata gest dzyewyącz funthow OrtOssol 33, 2, sim. OrtMac 33; Weszeszcye
(pro teszeszcye) nasz pytały o zaplathą za chromothą, yako wyelką ma bycz OrtOssol 33, 1, sim.
ib. 12, 3. 46, 1, OrtMac 33. 54; - główna
zapłata, zapłata główna 'podstawowy składnik na
leżności, summa principalis': Recompensa dicitur
vlg. główna zaplata 1444 AKPr II s. XHI, sim.
OrtCel 10, OrtZab 529, XV p.post. GIKórn II 203,
XV ex. Zab 526; Solucio, id est recompensa vlg.
zaplata główna OrtCel 11; Castellani pena et re-
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compensa główna zaplata XV p.post. GIKórn II
203; ~ ~ zapłata psia 'zapłata za rytualny nie
rząd mężczyzny, merces viri, qui propter religionem
corpore guaestum facit' : Nye bodzesz offyerowacz
roboti swey nyecistoti ani zaplati psey (pretium 5
canis) w domv pana boga twego BZ Deut 23, 18.
2.
'zapłacenie, uiszczenie należności, solutio
alicuius rei d e b i t a r e Iaco me Janussz sial do
Kelcza, bi prziyal cu zapłacze, doyod sse scoda
ne stała 1391 HubeZb 64; Paknyąlibi ktho prze 10
czy wko themv vstawyenyv nyedbalye vczynil,
thim prawem nyewaszno bącz pozyskanye any kv
kthorey zapłacze alybo doszyczvczynyenyv prze
konany powynyen bądze przekonawcy (nec ad
aliquam solutionem seu ad satisfactionem victus 15
victori tenebitur, Dział 37: any wynowaczecz,
any rąkoymya za to ma czso... placzycz) Sul 46;
Mogąly dzyeczya przyczysznacz kv zaplaczye
długów oyczowych? OrtMac 90; Raczcze chczely
od nyego zaplathy thych dlusznych szoszow Ort- 20
Ossol 66, 2, sim. OrtMac 88; lako mayą dlugv
dobycz na dzyeczaczv, czo ma *dzyeczystwo
szwego oczczą po gego szmyerczy, a ono ny
chcze wyedzecz... o them dludze, a kako gy ma
prawem kv zaplaczye przyczysznacz (ad solven- 25
dum sui patris debita compelli possunt)? OrtOssol
83, 1, sim. OrtMac 112; Tedy Franczek, gdysz
mv syą tako długo zaplata (solutio, Sul 37: zaplaczenye) nye sstala konyeczna, chczal targ
wzrzvczycz Dział 26; Ten to (sc. Wawrzyniec) 30
przed sądem rzecl, ysze pyenyądze gemv (sc.
Piotrowi) są zaplaczony przez gysczcza. Tedysmy
skazały doswyathczycz zapłaty (nos... decernim us... probandam factam solutionem, Sul 51: my
skazvyemy w thakey przythczy, aby doszwyath- 35
czono było zaplaczenye) Dział 43; O rokv wyelkyego dlvgv zapłaty (Sul 72: o zyskanyv rokv
wyelgemv dlvgowy). <G)dysz wyeliky swar czastokrocz o ... wyeliky *dlvd pyenyadzy bywa,
yako o ... trzyssta albo wyączey, tako wyelyky 40
dług na czas krothky trudno mosze bycz zaplaczon,... vstawyamy, aby na kaszdy tydzyen rok
zapłaty byl poloszon (ut XVIII septimanis terminus
inclusivus observetur de solvendo, Sul 72: aby
oszmynaczcze nyedzel rok wpolyczono... vsta- 45
wyon byl kv zaplaczenyy) ib. 67; Ipse Lazor
debet dare predicto Martino introligacionem in
theoloneum Belzense, ubi solus tenuit *zazstewnim obyczayem do zupelney zaplati 1473 AGZ
XIX 448; ~ zapłata pieniędzy: Jacom bil 50
smowcza medzi Micolayem a medzi Pelgrzimem,
ysz Micolay dal Pelgrzimowi rok na iutrza Nouego
Lata na saplatą penandzi 1410 Kai nr 308; ~
(u)czynić zapłatę '(za)płacic, solvere, pendere,
mercedem dare' : Jacosmi przi tern bili, gdi Mi 55
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colay ne vczinil zaplati Dorothe<i> na swanti
Voycech 1404 RtGn nr 113; Yako ne zapowyedzal
swim posłem Woytowy zaplati vczynicz...
se[d]scz grossi a grziwni 1418 Pyzdr nr 569;
Yssze Wawrzynecz wczynil Boglowi szaplatho...
y pusczyl gy pr[z]osno 1423 Kai nr 842; Yako
ęzso pan Milay wroczil Budziłowskego do pana
Woyczecha, s tego gy wyprawyal czynyocz
zapłato, a pan Woyczech gye bracz nye chczal
1426 Pyzdr nr 801; Jzesmy ykazaly konye...
takye, iakyesmy... dawały, ale gich neyczal ('nie
chciał’) wsącz, a daley ot tich kony, na ktorich
gest jechał z Opatowcza, zaplatąsmy yczinili 1441
StPPP II nr 2973; A thakosz ten gysti Grzegorzs
przes czthirzi latha spokoynye... nye vczynywszy
zaplathy pelney (non facta totali solutione, Dział
26: nye doplaczywszy ostatka pyenyądzi), dzirzal
przerzeczoną dzedzyną Sul 37; Redde illis mer
cedem a yczyn gym zaplata (R XXIV 83: othplatho, Rozm 393, R XXIV 366: dayze ym myto)
ot poszlednych (Mat 20, 8) ca 1450 PF IV 569.
3. przenośnie 'odwdzięczenie się, nagroda (za
coś), compensatio, remuneratio, merces (pro aliqua re danda): Fides caret merito, saplati, cum
rado prebet experimentum wkazane yel vsnane
XV med. GIWroc 95v, Ideo si yolumus cum Xpo
regnare, opportet nos pro eo aliąuid pati in hoc
mundo et non postulamus mercedem antę meritum
zaplathy przeth zasluzenim XV p.post. R XXV
179; Caritas łaszka... nyerada *zavydy..., bo gdy
na them swecze zadney nie zada zapłaty czesznyey
gy duchowney, przetho szemskem rzeczam... zayydzecz nye umye (I Cor 13, 4) XV ex. MacDod
148; Ona zaplata (merces) nam oth pana bogą
bądzye zaplączona XV ex. SKJ I 144; Kto przymye prawdzyvego v ymye prawdzyyego, zapłatą
prawdzyyego vezmye (mercedem iusti accipiet
Mat 10, 41) Rozm 313; Ktokoly gednemv namnyeyschemv s thych da telko czaszą yody zyvey
v ymye zyolyenyka mego, zavyemye wam poyyedam, nye straczy zaplathy svoyey (non perdet
mercedem suam Mat 10, 42) ib. 314; Czczyenye
o tern, yako svyathy Pyotr pyatl (pro pytał) za
płaty v mylego Iesucrista za swa robotą ib. 391;
~ Posiałem posli, aby weswaly czebye, przeczes
natichmyast nye przisedl ky mnye, zali przeto ze
zaplati twego prziscza zaplaczicz nye mogo (an
quia mercedem adventui tuo reddere nequeo)? BZ
Num 22, 37.
4. 'dar, dobrodziejstwo, munus’: Benedic anima mea domino et noli oblivisci omnes retribuciones, saplata (FI i Puł: ne zapomynay wszech
odpłat), eius (Psal 102, 2) XV med. GIWroc 82v;
Ecce offertur, podano yest, tibi precium, zaplata,
nostre redempcionis 1456 ZabUPozn 100; Venit
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(sc. Iesus), ut totum mundum salwm faceret, et
huius est racio quintuplex... Tercia racio, quia
dedit pro omnibus hominibus commune precium,
zaplata, et satisfaccionem XV WisłRp nr 2368.
Zapłatać 'coś dziurawego łatać, tu przenoś
nie: uzupełniać, rem perforatam resarcire, hot
loco translate: s u p p l e r e Laciniosis, id est laceratis zaplatanymy (mammotrekt kapitulny: zaplatnymi; quem librum editio vulgata laciniosis hinc
inde verborum sinibus trahit addens ea, quae ex
tempore dici poterant Esth prol.) ca 1470 MamLub
112. ~ Bohemizm.
Zaplatanie 'łata (na tkaninie), pittacium, sart u r a Zaplatanye comissuram (mammotrekt kapi
tulny: zaplatu; nemo autem immittit commissuram
panni rudis in vestimentum vetus Mat 9, 16;
Rozm 295: nykt nye może przynydz piata sprostnego svkna) ca 1470 MamLub 262.
Zapłatca 'ten który płaci (za coś), tu: wyna
gradza, qui aliquid solvit, hoc loco: sadsfacif:
Innocencia quoque reacquiri non poterat nisi per
satisfactorem, zaplatczo, sufficientissimum ca 1430
GIKazB II 20.
Zapłatnie 'za zapłatą, za wynagrodzeniem,
mercede data*: Nemo potest duobus dominis seruire (Mat 6, 24), gl. sc. meritorie zaplathnye.
Isti duo domini non alii sunt nisi deitas et mamona
XV p. post. RRp XXV 174.
Zaplocie 'część roli lub ogrodu poza ogrodze
niem gospodarstwa kmiecego, pars agri vel hord
trans saepem cmethonis sitaf?): Debent insuper
predicti Jasko et Wyrzbata predicto Stanislao dare
unam aream cum zaplocze 1416 LubPodk 150;
Quartam partem orti et cum zaplocie, quam idem
Stanislaus emit (1449) XVI ex. PF I 213; Quartam
partem orti vlg. przes saploczye ib. 217; In qua
(sc. villa) sunt duo lanei cmethonales, de quibus
omnibus et de quibusdam agris, dictis zaplocze,
solvitur... decima manipularis DłLB II 552.
Zapłomienić 'objąć płomieniem, inflammare,
igne o c c u p a r e Zaplomyenyl (cumque igitur super
prunas extenderetur, sc. sanctus Laurentius, et cum
adeps liquidus in ignem decurreret et omnia membra
ignis inflammaret) XV med. MPKJ V 425.
Zapłonąć się 'zarumienić się ze wstydu, za
wstydzić się, pudore erubescere’: Bosze moy, w czo
pwam, ne zaplono se (non erubescam, Puł: nye
zapłonę szye, sim. ib. 24, 21) FI 24, 1, sim. ib.
24, 21; Zaploncze se (erubescant, Puł: zasromayczye szye), nemiloscywi, y wwedzeni bodzcze we
pkel FI 30, 21; Zaploncze se (erubescant) y sromaycze se pospołu, gisz se *weselo złemu memu
FI 34, 29, sim. Puł, sim. FI i Puł 82, 16; Gdysch
yest to zmovyl myły Iesus, vschysczy, którzy szye
przeczyvyaly yemv, yyelykymy sromy zaploną-

wschy szye mylczely (erubescebant omnes adversarii eius Luc 13, 17) Rozm 377. ~ Cf. Zapłonęły.
Zapłonęły 'zawstydzony, pudore affectus’: Zapalaycze se y zamoceni bodzcze silno wszistcy
neprziiacele mogi, obróceni y zaplonoly bodzcze
(erubescant, Puł: zasromany *bodczye) barzo richlo FI 6, 10.
Zapłoniać się 'rozmnażać się, oriri, generari: Nam sicut sal... yermibus nullibi permittit
oriri,... similiter sapiencia spiritus sancti... yer
mibus, hoc <est> peccatis et diabolis, oriri, *zaplunyacz sza, non dabit XV med. R XXII 320.
Zapłonica 'zaniedbane pole, campus neglectus (?): Area cum parte campi ylg. plosa al.
zaplonycza 1428 Monlur V 103. ~ Może trzeba
rektyfikować na zapłonica.
Zapłonienie 'wstyd, upokorzenie, pudor, rubor: Zaplonyenye rubor 1437 Wisł nr 228 s. 88,
sim. XV p. post. GIDom 91. ~ Cf. Zapieklenie.
Zapłoszyć 'odpędzić, odegnać, expellere, abi g e r e Nolite timere,... quia ille natus est, qui
habet potestatem omnem formidinem fugare et
expellere strach zaploschicz a zagnacz XV med.
SKJ V 262; Poklni gy (sc. lud), zalicz bich kako
boyyyo mogl zaploszicz gy (si quomodo possim
pugnans abigere eum) BZ Num 22, 11.
Zapłotnia 'część roli lub ogrodu poza ogro
dzeniem gospodarstwa kmiecego, pars agri vel
hord trans saepem cmethonis sita’ (?): Krzeslaus... submisit se libere coram judicio, quod...
debet plateam sepire de campis Ludbrancz... Daley to pole ludbranske, czso sya sczeklo sz gego
polem, kedikoli kmethones de Ludbrancz in eisdem campis ipsorum seminauerint ku szaplotny
1418 TPaw VII nr 615.
Zapłotnica 'część roli poza ogrodzeniem go
spodarstwa kmiecego, pars agri trans saepem
cmethonis sita’ (?): Nobilis Jurek... obligavit
aream suam... cum allodio et pomerio atque
zaplothnicza in 1/2 sexagenam grossorum..., quam
aream cum pomerio et zaplothnicza, quod Sta
nislaus... tenebit [...] 1433 TymProc 245. ~ Cf.
Zapłonica.
Zapłotny 'znajdujący się poza ogrodzeniem
gospodarstwa kmiecego, trans saepem cmethonis
s i t u s Sołtys... otrzymuje nadto role poza jego
podwórzem, zwane zapłotne (1428) 1613—6
KodWP V 471.
Zapochodzący (o ludności poddanej, de dominorum feodalium subdids) 'mający prawo prze
noszenia się z jednej wioski do drugiej, opusz
czenia jednego pana feudalnego i osiedlenia się
w dobrach innego, is, cui liberum erat ius migrandi ex alio vico in alium seu ab alio domino
ad alium : Dedimus ad futuros terminos ad in-
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terrogandum ad plures homines inter... Eliza
beth... et Iacconem... pro homine, utrum homo
est zapochodzaczy, qui iam obsedit al. oszadl
1446 AGZ XII 149.
Zapochodzić cf. Zapochodzący
Zapolecić 'oddać pod opiekę, powierzyć, poruczyć, aliąuid alicui dedere, commendare
Gdysz to gymyenye gescze za zywotha mnye
moya szyostrą zapoleczyla (res mobiles... donata
sunt et comissa, OrtMac 134: polyeczyla) przed
gayonym sandem OrtOssol 97, 3. ~ Wydawcy
uznają prefiks za- za zbędny.
Zapomienąc cf. Zapomionąć
Zapomienienie 'brak pamięci, niepamięć, oblivio, oblitteratw: Przesz zapomy<e)nyenya sine
oblivione XV p. post. JA XII 144.
Zapom inać f o r m y : praes. ind. 2. sg. zapo
minasz FI i Puł 12, 1. 43, 26; 3. sg. zapomina
XV p. post. GIDom 89; 2. pl. zapominacie FI
i Puł 49, 23; 3. pl. zapominają FI i Puł 9, 17,
Rozm 630. 631; ~ imper. 2. sg. zapominaj FI
i Puł 73, 20. 24. 102, 2, etc.; 2. pl. zapominajcie
BZ IV Reg 17, 38; ~ part. praes. act. adi.
zapominając ca 1450 PF IV 576; ~ condit. 2.
sg. f . -by zapominała ca 1428 PF I 480.
Z n a c z e n i e : *nie zachowywać w pamięci,
(tracić z pamięci), przestawać pamiętać, oblmsci,
meminisse desinere': bez określeń w tekście pol
skim: Offeramus mirram..., ut eius humanam mortem, quam pro nobis passus est, non obliuiscamur
nye zapomynaly XV med. SKJ V 269; Nye zapomynayancz (R XXII 354: <nie> zapomnwczy, SKJ
I 86: nye przepamyethayączy, qui autem perspexerit in legem perfectam libertatis et permanserit
in ea, non auditor obliviosus factus Jac 1, 25) ca
1450 PF IV 576; Ira... iudicium rectum pervertit,
veritatem occultat, seipsum ignorare facit zapomyna
XV p. post. GIDom 89; ~ kogoś, czegoś: Obroczeni bodzcze grzeszni we pkel, wszistcy ludze,
gisz zapominaio boga (obliviscuntur deum) FI 9,
17, sim. Puł; Zapominasz vboszstwa naszego (ob
li visceris inopiae nostrae) FI 43, 26, sim. Puł;
Rozumeycze temu, gisz zapominacze boga (obliviscimini deum) FI 49, 23, sim. Puł; Dusz vbogich
twogich ne zapomynay (animas pauperum tuorum
ne obliviscaris) do concza FI 73, 20, sim. Puł,
MW 20b, sim. XV p. post. SKJ I 147; Ne zapo
mynay (,sc. duszo moja) wszech odpłat yego (noli
oblivisci omnes retributiones eius) FI 102, 2, sim.
Puł, MW lOb, sim. FI i Puł 73, 24; Aby *mnę
ne zapomynala, barzoczem thwey mylosczy poczonl
prossycz ca 1428 PF I 480; Szlyvbu, ktorim vczinyl
s wamy, nye zapomynaycye (pactum... nolite oblivisci) BZ IV Reg 17, 38; Bo dokąd, gospodne,
zapomynasz (FI: za<po)minasz) mye (oblivisceris

me) do koyncza? Puł 12, 1; Dobrzy przed szye
baczącz, zapomynayącz (leg. zapominająć) zasobka
a zby (pro zly) takyez baczącz poslyednye rzeczy,
czusch szvyeczkye, zapomynayą przyslych, czusch
duchovnych Rozm 630. 631.
(Zapomionąć) Zapomienąc 'nie zachować
w pamięci, przestać pamiętać, oblivisci: Nye
zapomyenąl iest wolanya ybogych (non est oblitus
clamorem pauperum) Puł 9, 12.
Zapomnieć f o r m y : praes. ind. 1. sg. zapomnię FI 118, 16, FI i Puł 118, 93, BZ Lev 26,
45, MW 35a, Puł 136, 6; 2. sg. zapomnisz BZ
Deut 25, 19; 3. sg. zapomni FI i Puł 76, 9, Rozm
573; ~ imper. 2. sg. zapomni FI i Puł 44, 12;
~ part. praes. act. adi. n. sg. m. zapomniący
1438 R XXH 354; - inf. zapomnieć(i) XV p.
post. R XXII 60; zapomnieć BZ Is 49, 15; ~
praet. 1. sg. m. zapomniał jeśm FI i Puł 118, 6L
83. 109, etc.; zapomniałem MW Ib—8a. 116a; jeśm
zapomniał FI i Puł 101, 5. 118, 30; -m zapomniał
BZ Deut 26, 13; 2. sg. m. zapomniał jeś Puł Deut
27; jeś zapomniał FI i Puł 41, 13; 3. sg. m.
zapomniał jest FI 9, 33. 118, 176, BZ Is 49, 14;
zapomniał Błaż 319, XV med. GIWroc 28r, Puł
9, 33, XV ex. R XIX 89; /. zapomniała XV med.
SKJ V 272; 1. pl. m. zapomnieli jesmy FI 43,
22; -(e)smy zapomnieli FI i Puł 43, 19, Puł 43,
22; 3. pl. m. zapomnieli są FI 77, 14. 105, 14.
22; są zapomnieli Puł 118, 139; zapomnieli Puł
77, 14. 105, 14. 22, Rozm 360; ~ condit. 2. sg.
m. (-)by zapomniał BZ Gen 50, 17, Puł 9, 35; 3.
sg. m. (-)by zapomniał FI 58, 11, XV med. R
XXII 238; /. zapomniałaby BZ Lev 5, 2; 3. pl.
m. bychą zapomnieli FI 77, 9; by zapomnieli Puł
77, 9; ~ part. praet. act. zapomniaw BZ Deut
24, 19; zapomniawszy BZ Lev 5, 3, Rozm 594.
631, etc.; ~ part. praet. pass. n. pl. m. zapo
mniani XV p. post. JA XH 145; ~ fut. pass. 3.
sg. neutr. będzie zapomniano BZ Gen 9, 11.
Z n a c z e n i a : 1. 'nie zachować w pamięci,
przestać pamiętać, oblmsci, oblivioni dare, me
minisse desinere’: bez określeń w tekście polskim:
Zapomnal iest (oblitus est, Puł: zapomnyal) bog,
odwrocyl liczę swoie FI 9, 33; Bosze,... ne
zabyay gich (sc. nieprzyjaciół moich), bi negdi
ne zapomnal lud moy (nequando obliviscantur
populi mei, Puł: aby [mye] nye zapamyętaly
kyedy lyudzye <moi>) FI 58, 11; Zapomnyal
immemor ca 1428 PF I 494; Qui autem perspexerit in lege perfecte (pro legem perfectam) li
bertatis et permanserit in ea, non auditor obliuiosus, zapomnwczy slwchacz, factus est (PF IV
576: nye zapomynayancz, SKJ I 86: nye przepa
myethayączy szluchacz band[z]acz), sed factor
operis, hic beatus in facto suo erit (Jac 1, 25)
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1438 R XXII 354; Ideo non immemor, ne szapomnal, precepti sui erat XV med. GIWroc 28r;
Gestlybi *dodkla (sc. dusza) czso nyeczystego...
a zapomnyawszy (oblita) <poznałaby> potem,
podłyosze grzechowy BZ Lew 5, 3; Gdisz sesznesz
nasenye na twem polv a zapomnyaw (oblitus)
snop ostavisz BZ Deut 24, 19; Choway syo, a nye
zapomnysz (cave, ne obliviscaris) ib. 25, 19;
Zapomnany ot boga, a przeto zatraczeny szą XV
p. post. JA XH 145; ~ kogoś, czegoś: Przecz
ies zapomnal me (quare oblitus es mei)? FI 41,
13, sim. Puk, Anismi zapomneli czebe (nec obliti
sumus te) FI 43, 19, sim. Puk, Sluszay, czoro,
y widz..., y zapomny luda twego (obliviscere
populum tuum) FI 44, 12, sim. Puk, Abi poloszili
w bodze nadzeio swoio a bicho ne zapomneli
(Puk a by nye zapomnyely) dzal boszych (non
obliviscantur operum dei) FI 77, 9; Zapomneli
so (Puk. zapomnyely, sim. Pul 105, 14. 22) dobrze
czinoczich iego (obliti sunt benefactorum eius) FI
77, 14, sim. ib. 105, 14. 22; Sodow twogych
ne gesm zapomnal (iudicia tua non sum oblitus,
MW Ib— 8a: nie zapomniałem) FI 118, 30, sim.
Puk, Zakona twego ne zapomnal gesm (legem
tuam non sum oblitus, MW 27a: nye zapamiotalem, sim. ib. 33b) FI 118, 61, sim. Pul, sim.
FI i Pul 118, 83. 109. 141. 153; Na weky ne
zapomno prawot twogych (non obliviscar iustificationes tuas) FI 118, 93, sim. Pul, MW 35a, sim.
FI 118, 16; [Acz] *zapomna-ly (Puk zapomnyęly) czebe (si oblitus fuero tui), Yeruzalem, zapomnenv dana bodz prawycza moya FI 136, 6;
Yvsz w<i)dzo, ysz mye bog nye zapomnyaal Blaż
319, sim. XV ex. R XIX 89; Acczbi gich (sc.
swoich grzechów) yusze sznacz, sącz vczyeschon
darem ducha swyątego, zapomnyal XV med.
R XXII 238; Ipsa laudans deum quasi omnium
virtutum suarum oblita, solam humilitatem memoratur cznoth swych zapomnyala, szama pocora
wspomyna XV med. SKJ V 272; Proszo-cz, abi
zapomnyal sgrzeszenya (ut obliviscaris sceleris)
braczyey twich BZ Gen 50, 17; Dussa, ktorasz
syo *dodknye nyeczystego... a zapomnyalabi nyeczystoti swey (quae... oblita fuerit immunditiae
suae), wynna gest BZ Lev 5, 2; Nye zapomnyo
slvbv mego (recordabor foederis mei) ib. 26, 45;
Nye omyeskalem przikazanya twego anym zapo
mnyal twego przikazanya (nec sum oblitus imperii
tui) BZ Deut 26, 13; <0)pvszczil myo pan a pan
z<apo)mnyal gest mnye (oblitus est mei) BZ Is
49, 14; Zaly z<apo)mnyecz mosze nyewyasta
<dzie)cyotka swego (numquid oblivisci potest...
infantem suum)? ib. 49, 15; Yze przykazany a
twego nye zapomnyalem (mandata tua non sum
oblitus Psal 118, 176, FI: ne zapomnal gest, Puk

nye zapomnyal yesm) MW 116a; Powstayn, gospodne boże, y powysszona bądź ręka twoya, by
nye zapomnyal (FI: *zpomnal) vbogych (ne obliviscaris pauperum) Pul 9, 35; Bo so zapomnyely
(FI: *so *zapomnaly) slow twoych (obliti sunt
verba tua) nyeprzyaczyelye mogy Pul 118, 139;
Zapomnyal yes boga (oblitus es domini Deut 32,
18) stworzyczelya twego Pul Deut 27; Przetho
czebye proszą, *nyą raczy mą zapomneczi XV
p. post. R XXII 60; Kyedy porodzy (sc. niewiasta)
swe dzyeczyątko, vyecz zapomny svego vdrączenya (iam non meminit pressurae Jo 16, 21) Rozm
573; Yz tego mayą dokonacz (sc. Żydowie), aby
mye vmącząly (leg. umęczeli), vschego zakoną
zapomnyavschy ib. 594, sim. ib. 631. 647. 655.
689; ~ coś: Acz zapomneli iesmi ymo (si obliti
sumus nomen, Puk aczesmy zapomnyely ymyenya) boga naszego FI 43, 22; ~ z inf.: Albo
zapomni smilowacz se (obliviscetur misereri) bog?
FI 76, 9, sim. Puk, Zeschło iest sercze moie, bo
iesm zapomnal giescz (oblitus sum comedere)
chleba mego FI 101, 5, sim. Puk, Pakli z nyewyedzenya... przemyenicze czsokoli z tego.... a zapomnyelibi (pro zapomny-li a. zapomnyeli-li-bi)
vczinicz tego wyelkoscz (si... oblita fuerit facere
multitudo) £ZN um 15, 24; Yako szye przevyezly
zvolyenyczy yego <przez morze), zapomnyely
vzyącz chleba s sobą (obliti sunt panes accipere
Mat 16, 5) Rozm 360.
2. w błędnym rozumieniu czeskiego zabito jako
'żaby to': Nykakye potem bodze zapomny ano (nequaquam... interficietur, Stary Testament Cardy:
ne budę zabito) wszemu stworzenyu (pro wsze
stworzenye) BZ Gen 9, 11.
Zapomnienie 'brak pamięci, niepamięć, oblivio, oblitteratio': Bo ne do concza zapomnene
(oblivio) bodze vbogego FI 9, 18, sim. Puk,
Zapomnenu (oblivioni) dan iesm FI 30, 15, sim.
Puk, Sprawedlnoscz twoia w zemy zapomnena (in
terra oblivionis, Puk zgubyenya) FI 87, 13; Zapomnenv (oblivioni) dana bodz prawycza moya
FI 136, 6, sim. Puk, Presentis evi lubrica condicio
cunctas hominum acciones longi prescripcione
temporis obductas caligine in oblivionis, zapomnyenya, abissum plerumque demergere consuevit XV med. AKPr I 233; Si vero manifestare
yoluero viscera eius (sc. virginis Mariae) misericordiae, inveniuntur etiam alii viri misericordie,
quorum iusticie obliuionem, zapomnyenya, non
acceperunt XV med. SKJ V 279.
Zapona f o r m y : ac. sg. zaponę 1428 ArchTerCrac VIII 409, 41, 1445 LubZiemRp I 282, ca
1470 MamLub 70, etc.\ ~ i. sg. zaponą ca 1470
MamLub 126; ~ n. pl. zapony 1469 AGZ XVIII
16, 1481 MMAe XIII nr 2234; - ac. pl. zapony
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1450 StPPP II nr 3413, ca 1470 MamLub 11. 28,
etc.; ~ i. pl. zaponami 1494 SprKHS VIII s. CLX.
Z n a c z e n i a : 1. 'ozdobna sprzączka, klamra,
spinka, też naszyjnik, bransoleta, fibula, etiam
5
monile, a r m i l l a Katherina... vnum moniale al.
zapono cum tribus lapidibus sibi obligatum... hic
coram iudicio... exibuit 1428 ArchTerCrac VIII
409, 41; Andreas et Johannes... recognouerunt,
quod... Pachnę... inscribunt... monile al. zapona
1445 LubZiemRp I 282; Quia dicti... conciues 10
receperunt quinque monialia al. *zapponi 1450
StPPP II nr 3413; Cum lectisterniis, coldris,...
margaritis, clenodiis al. zapony 1469 AGZ XVIII
16; Zapony (war. kal.: zaponycze) armillas (protulit vir inaures aureas... et armillas Gen 24, 22) 15
ca 1470 MamLub 11, sim. ib. 28; Zapona (war.
kal.: zaponyczią) armillam (tuli... armillam de
bracchio illius II Reg 1, 10) ib. 70; Zapona (war.
kal.: zaponyczie) armilla (nunquid... armilla perforabis maxillam eius? Job 40, 21) ib. 126; Zaponi 20
(war. kal., WisłRp nr 2416: zaponnicze, R XXII
322: zaponky) monilia (in die illa auferet dominus... torques et monilia Is 3, 19) ib. 182, sim.
XV p. post. Kałużn 281; Percepi a magistro
M artino... octingentos florenos, in quibus dominus 25
thezaurarius obligavit eidem tria monilia al. za
pony 1471 RachKról 7; Marcissius... terminum...
astitit super... Iuan... pro spintre al. zapona 1478
AGZ XVII 162, sim. ib. 167, 1479 ib. 169. 171;
Item infuła cum margaritis et lapidibus preciosis 30
sive zapony VI et III lapidibus ultra illos, qui
sunt in zapony 1481 MMAe XIII nr 2234; Colleria
etiam margaritis contexta et reformata manilia et
szaponi 1490 AGZ XV 540; Que... omnia...
recepta, videlicet... piccarios al. kupky, argentum 35
fractum, monilia al. zaponi... coram nobis tutore
deposuit 1495 AGZ XVI 259; ~ Item frenum
ducale et pochwy cum appendiis omnibus de
margaritis cum XVII monilibus, videlicet zapo40
namy 1494 SprKHS VIII s. CLX, sim. ib.
2.
'kapa, narzuta na posłanie, aulaeum, quo
lectus tegitur: Helene, filie adoptive m ee,... lego...
omnia supellectilia, lodices, scabellaria, contecturas
al. zapony, pulvinaria (1499) KodWil I 546.
Zaponica, Zaponnica f o r m y : n. sg. zaponica 45
1461 AGZ XIX 504, ca 1500 Erz 130, ca 1500
PFYV 749; ~ ac. sg. zaponicę 1443 AGZ XIV 84,
1471 MamKal 70; ~ n. pl. zaponicę 1471 MamKal
126, 1474 MMAe XIII nr 2114; ~ ac. pl. zaponicę
BZ Gen 24, 30. 47. Ex 35, 22, etc.; zaponnice 50
1471 MamKal 182, 1479-81 WisłRp nr 2416; i. pl. zaponicami XV p. post. GIDom 73. 77.
Z n a c z e n i a : 1. 'ozdobna sprzączka, klamra,
spinka, też naszyjnik, bransoleta, fibula, etiam
monile, armilla’: Suspendimus terminum... pro 55
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zaponycza in valore triginta sexagenarum 1443
AGZ XIV 84; A ya gesm gey zawyeszyl navsznycze... a dal gesm gey zaponyce (armillas) na race
BZ Gen 24, 47, sim. ib. 24, 30. Ex 35, 22, 1471
MamKal 28; Luet sibi... fibulas al. zaponycze 1458
AGZ x n 258; Andreas... interposuit quatuor scutellas argenteas... et cum hoc auream torquem al.
zaponycza 1461 AGZ XIX 504; Zaponycze (war.
lub.: zapony) armillas (protulit vir... armillas Gen
24, 22) 1471 MamKal 11; Zaponyczią (war. lub.:
zapona) armillam (tuli... armillam de bracchio illius
II Reg 1, 10) ib. 70; Zaponyczie (war. lub.: zapona)
armilla (numquid... armilla perforabis maxillam
eius? Job 40, 21) ib. 126; Murenulas zaponyczie,
spinadla (war. lub.: sponky; murenulas aureas faciemus tibi Cant 1, 10) ib. 145; Zaponnicze (war.
lub., Kałużn 281: zaponi, R XXII 322: zaponky)
*munilia (in die illa auferet dominus... torques et
monilia Is 3, 19) ib. 182, sim. 1479— 81 WisłRp
nr 2416; Que (sc. clenodia) tradidit..., videlicet
infulam novam cum VI monilibus sive zaponycze
1474 MMAe XIII nr 2114; Ffulgent (sc. luxuriosi)
exterius monilibus, zaponiczamy, sed interius sordent squaloribus XV p. post. GIDom 73, sim. ib.
77; Torques, id est ligamen vel aureus circulus
circa collum, a collo vsque ad pectus dependens
zaponyczą ca 1500 Erz 130; Monile zaponycza
vel *spunky ca 1500 PF IV 749.
2.
'haftka, haczyk, unculus’: Zaponicze (war.
kal: zaponky, BZ: zaponek) fibulas (fecit... fibulas
aeneas Ex 36, 18) ca 1470 MamLub 29.
Zaponka f o r m y : n. sg. zaponka 1382 StPPP
VIII nr 1228. 1301, ca 1420 WokTryd nr 214,
1437 StPPP II nr 2700, XV p. post. PF V 7; ac. sg. zaponkę 1425 ArchTerCrac VIII 53, 3;
~ n. pl. zaponki 1437 StPPP II nr 2700, 1495
RocznKrak XVI 63; ~ g. pl. zaponk 1437 StPPP
II nr 2700; zaponek BZ Ex 36, 18; ~ ac. pl.
zaponki 1437 StPPP II nr 2722, 1450 ib. nr 3420,
XV med. R XXII 322, etc.; ~ l. pl. zaponkach
1437 StPPP II nr 2720a.
Z n a c z e n i a : 1. 'ozdobna sprzączka, klamra,
spinka, też naszyjnik, bransoleta, fibula omata,
etiam monile, armilla’: Relicta Hanconis... cum
Ymramo terminum secundum pro *zapomka 1382
StPPP VHI nr 1228; Ymram... iurare habet contra
dominam Smilkam... pro zaponka valentem XVI
marcas ib. nr 1301; Zaponka spinter ca 1420
WokTryd nr 214; Petrus... monile al. zaponka...
sibi per Iohannem... obligatum... hic coram iudi
cio... exhibuit 1425 ArchTerCrac VIII 53, 3; Quod
ipsi medietatem tezauri, videlicet auri, argenti,
fibularum al. *zapank... dare debent, ut sequitur...
yiginti quatuor fibule al. zaponky,... item una fibula
al. zaponka 1437 StPPP II nr 2700; Quia... Annę
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recepisti in auro,... monilibus al. zaponkach, margaritis ib. nr 2720a; Quia tu... recepisti ultra dotem
et dotalicium... nouem monilia al. zaponky cum
lapidibus preciosis ib. nr 2722; Quod de cubiculario
suo recepissent violenter quinque monilia al. za
ponky 1450 ib. nr 3420, sim. 1464 ib. nr 3775,
1495 AGZ XVI 258, 1496 ib. 265; In illa die...
auferet dominus... monilia zaponky, knafflyky,
sponky (Is 3, 19, WisłRp nr 2416, MamKal 182:
zaponnicze, war. lub. 182, Kałużn 281: zaponi)
XV med. R XXII 322; *Tkąka ex margaritis sufficiens et magna cum *zapąki 1495 RocznKrak
XVI 63; Zaponka tunula XV p. post. PF V 7.
2. 'haftka, haczyk, unculus’: Uczynyo dzerszadl pyoczdzeszyoot na krayu dzyanycze gedney... a zaponek moszyodzowich (fibulas aeneas,
MamLub 29: zaponicze, war. kal.: zaponky) pyodzyeszyot, ktorymy bi sze *sedkla strzecha BZ
Ex 36, 18; Zaponky phibulas (facies et quinquaginta fibulas aeneas, quibus iungantur ansae Ex
26, 11) ca 1470 MamLub 26.
Zaponnica cf. Zaponica
Z apora 'przeszkoda, obiex, impedimentum :
Przesze wschey zapory sine quouis obice ca 1428
PF I 484.
Zaporęczyc fdać na coś za kogoś porękę, fideiubere, cautionem pro aliąuo praestare : Czokoly
tą zona swego mażą vmarlego długów raczyła...,
ty ona ma zaplaczycz a może rowno gynym ludzom
podeprzecz szą tego zaporaczonego (OrtMac 118:
raczonego) zaplaczenya na g[yn]ego gymyenyy,
czo po nym zostało OrtOssol 87, 3.
Zaporowe 'jakiś bliżej nie znany dochód z żup
solnych, reditus ąuidam salis fodinarum : Salaria,
que bargrecht dicuntur, et salaria zaporowe (1434)
MMAe XVII 294.
Zapowiadać, Zapowiedac f o r m y : praes.
ind. 1. sg. zapowiadam OrtMac 117; zapowiedam
OrtOssol 86, 4; 3. sg. zapowiada OrtMac 91;
zapowieda OrtOssol 68, 2, Rozm 418. 770; 1.
pl. zapowiadamy 1419 TPaw IV nr 3470; zapowiedamy Sul 26. 42. 57, etc.\ 3. pl. zapowiedają
XV p. post. PFRp HI 289; ~ imper. 2. pl. za powiedajcie Rozm 371; ~ part. praes. act. adv.
zapowiadając XV med. SKJ V 282; zapowiedając
1427 Kościan nr 1278, Sul 29; adi. zapowiedając
Rozm 789. 791; ~ inf. zapowiadać ca 1455 JA
XIV 492, OrtMac 25. 45. 46. 113. 117; zapo
wiedac OrtOssol 28, 3. 83, 4. 87, 1. 4, Rozm
112; ~ praet. 1. sg. m. -m zapowiadał 1399 RtGn
nr 30, 1420 Kościan nr 831; -m zapowiedał 1420
Kościan nr 831; ja zapowiedał OrtOssol 78, 2;
f. -m zapowiedała 1432 Kościan nr 1458; 3. sg.
m. zapowiadał 1387 Pozn nr 28, 1416 Kościan
nr 602, 1417 AK Pr VIIIa 140, etc.\ zapowiedał

1410 Kościan nr 425, 1412 RtKon nr 320, 1416
Kościan nr 602, etc. \ 2. pl. m. -(e)ście zapowiedali
OrtOssol 96, 1; 3. pl. m. zapowiadali 1386 TPaw
III nr 178; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr. zapowiedano OrtOssol 84, 1; ac. sg. m. zapowiedany
OrtOssol 27, 3; g. pl. zapowiedany ch ca 1500
GIKazB I 57; ~ praes. pass. 3. sg. m. jest zapowiedan Sul 71; ~ fut. pass. 3. sg. neutr. będzie
zapowiedano OrtOssol 88, 1.
Z n a c z e n i a : 1. 'zabraniać określonych dzia
łań, zakazywać, vetare, prohibere, interdicere
aliąuid faciendum : Jacom ne szapowadal tim
dzeczem wykupicz wolu 1399 RtGn nr 30; Jacom
ja ne sial starszego do rady a nye zapowedal
{war. ib.: zapowadal) Katharzine dayacz lista mą
kasną 1420 Kościan nr 831; Na wcząncye {leg.
ucięcie) thego obiczayy slosczyyego a yego dalyey dzirzzeecz nye chcząncz y *zapowydayącz
(nolentes et prohibentes, Dział 9: chczącz ten
obyczay zatraczycz), ystawyami Sul 22; Zapowyedami (prohibemus), abi przes tho pozwanye...
nye wczązany {sc. kmiecie) Sul 26, sim. ib. 57.
64. 79; Wstawyamy... zapowyedayącz (prohiben
tes) castellaanoom..., aby... przes pewnego po
wody... nye dawały kthorych pozwoow Sul 29;
Thim tho slyzebnykom na pothem zapowyedamy
(prohibemus, Dział 32: zakazugem) ktorichkole
zabitich oblypyacz Sul 42, sim. ib. 81; Tesz gdisz
wszysthkim gvalth gest oth wszysthkych praw
zapowyedan (cum... yiolentia sit... prohibita,
Dział 65: prawa zakazyyą gwałty), potrzebno gest
krolewskey wyelmosznosczy zapowyedzecz Sul
71; Ludere cum talis non est res spiritualis, nam
decretalis yetat, zapowyedaya, hoc et lex generalis
XV p. post. PFRp III 289; Gdysch yest był dzyen
yyelykonoczny, tlvscza wschytka począla zapoyyedacz byskvpv posyyączanye (cum turba ab
immolatione prohiberet pontificem) Rozm 112;
Yako myły Iesus zapovyedal, aby yego nye zyayyaly ib. 328; Myły Iesus... rzeki: Nye zapovyedayczye yemv (nolite prohibere eum Marc 9, 38)
ib. 371, sim. ib.\ Czczyenye o tern, yako myły
Iesus zapovyedal yyerzycz lzyyem prorokom ib.
400; Nye zapoyyeda myły Kristus, bychmy szye
zvaly mystrzmy..., alye pycha zapoyyeda (non
prohibet dominus doctrinam..., sed ambitionem)
ib. 418, sim. ib. 770; Tegoszmy nalyezly... zapoyyedayącz czeszarzovy dan dayacz (hunc inyenimus... prohibentem tributa dare Caesari Luc
23, 2) ib. 789, sim. ib. 791; ~ ~ zapowiada
ny, zapowiedany czas 'dni nie sądowe, dies nefasti,
feriati, iustitium: Mayąly gosczom... gorączy
sąnd osza[n]dzyczy, yle bandz[e] w zapowyedany
{OrtMac 22: w szapowyedzony) czasch (sit diebus
feriatis) [...] OrtOssol 27, 3; Thakyego woythą...
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rzeczy może dobrze wysznanye prawdy bycz
y <w> zapowyedan[y]e (OrtMac 59: w *szapowyadaney) czasszy (in feriatis diebus) ib. 48, 3.
2. 'zabraniać korzystania z czegoś (zwłaszcza
z nieruchomości), interdicere ne quis e rebus
(praec. immobilibus) utilitatem ca p ia f: Jako Przibislaw... ne zapowedal (war. ib.: zapowadal)
Syemanowy wkupu w zapuscze pane Agnetis 1416
Kościan nr 602; Jako ne zapowadal po *sswa
dzedzine chodzicz kmethom... ani llowena, ani
robana (pro robana) 1417 AKPr VIIIa 140; Jacom
poszlem bil ot pana Przibislawa do włodarza
w Sneczech zapowed[z]ayącz dzedziny Szecowa
y pastwy kmeczem Sznath (leg. z Sniat) 1427
Kościan nr 1278.
3. 'zajmować kogoś albo coś urzędowo na
zabezpieczenie pretensji, też domagać się urzędo
wego zajęcia na zabezpieczenie swoich pretensji,
pignus iure capere vel capiendum postulare
Quod homines Nicolai pecora, scoth odbili i zapowadali, nec Nicolaus habet utilitatem 1386
TPaw III nr 178; Jaco *Trzebeslaow lud otbil
chanse Andrzegeui kone i on ge zapouadal 1387
Pozn nr 28; Jaco Baranek... ne mai pyenandzi
Pyotraszewich w ti czasi, kedi ye z wosznim
zapowedal Sandziwoy 1410 Kościan nr 425; Ja
kom nye zapowedala pyenandzy v *kmyąthowicza
mego Haszcze zaplaczicz za rolą gey mansza dwv
kopv 1432 ib. nr 1458; Esze Mroczek blandnego
wolu w szew (pro szwe) oborze nye chował any
go zapovyadal 1440 PF VIII 17; Rzeki woyth:
Gdysz nykth podług prawa nye mosze zapowyadacz (arrestare, OrtOssol 40, 3: zapowyedzyecz),
gyedno woyth OrtMac 45, sim. ib. 46; Gdy ony
m aya... gymyenye zapowyedacz (bona arrestare,
OrtMac 25: zapowyadacz) OrtOssol 28, 3, sim.
ib. 83, 4. 87, 4; Powod... to dzyedzyczstwo
zapowyeda (exposuit, OrtMac 91: zapowyada, OrtRp 44, 3: zapovyadal) wszchem (pro w szwem)
długu OrtOssol 68, 2; Gdysz ge (pro ga, leg. ja)
pyrwey zapowyedal (arrestavi, OrtMac 106: y a...
zapowyedzyal) tego [vmarlego] czlowyeka gy
myenye ib. 78, 2; Tedy woyth może odpvsczicz,
aby thym dzyeczom s tego gymyenya, acz zapowyedano (OrtMac 113: zapowyedzyano), dobre
pozywyenye dano ib. 84, 1; Bandzely komv gego
gymyenye s prawa albo przed prawem zapowyedano (fuerint... bona... arrestata, OrtMac 119:
badzyely... zapowyedzano), a zbyeszy, tego nye
trzebą pozywacz ib. 88, 1; Ten czlowyek, pod
kym yesczye zapowyedzely ten koyn, chcze sam
szwyathczycz, yszesczye wy pyrwey nyszly który
gyny tego konyą pod nym zapowyedaly (arrestatis,
OrtMac 132: yzesczye... zapowyedzyely) ib. 96,
1, sim. ib.

4. 'odmawiać, nie chcieć dawać, negare, denegare’: Audi nos, virgo dignissima, nam te filius
nichil negans honorat nyczsz nye zapowyadayącz,
czczy XV med. SKJ V 282; Bo nye yestczy
podobno, ut czego tibi denegam zapowedal (pete,
mater, neque enim phas est, ut aliąuid tibi de
negam) XV p. post. R XXV 266.
5. 'sprzeciwiać się, kwestionować, też unie
ważniać, prohibere, antiąuare9: Nos prohybemus
vlg. zapowyadami aąuisicionem istius inmediate
supra, quia pro Hanka... soluimus triginta marcas
caucionis fideiussorie ad istas hereditates, fideiussimus et soluimus triginta marcas, ideo interdicimus istam aquisicionem 1419 TPaw IV nr 3470.
6. 'oznajmiać, ogłaszać, zapowiadać, edicere,
promulgare’: lako Jan ne poyąl ani vkradl kona,
ani go wodl do swego domu, ale szam beszal,
a on go yutrze zapowedal v osadi y v kapłana
1412 RtKon nr 320; Indicere zapowyadacz
szwy<ę)tha ca 1455 JA XTV 492; Tedy woyth ma
rzecz: Jakosz mnye s prawa naleszyono, tako ya
tuthą gayą sząd y zapowyedam (OrtMac 117:
zapowyadam), czosz sprawnye zapowyedacz (Ort
Mac 117: zapowyadacz) mam (sic ego banio iudicium et inhibeo, quod iure inhibere debeo) Ort
Ossol 86, 4— 87, 1; Eciam (sc. non accedant ad
sacramentum), qui festa vel ieiunia indicta, szapoyyadanych, non servaverunt ca 1500 GIKazB I 57.
Zapowiadanie, Zapowiedanit f o r m y : n. sg.
zapowiadanie OrtMac 45. 46, XV p. post. PF V
7, ca 1500 Erz 130; zapowiedanie OrtOssol 40,
3. 78, 3. 4, etc.\ ~ g. sg. zapowiadania OrtMac
132; zapowiedania OrtOssol 48, 1; ~ ac. sg. za
powiedanie OrtOssol 20, 2. 96, 2; ~ /. sg. (o)
zapowiadaniu OrtOssol21,4. 95, 4; zapowiedaniu
OrtOssol 88, 2.
Z n a c z e n i a : 1. 'zajęcie na zabezpieczenie pre
tensji, areszt, pignoris captio’: Gdy then czlowyek
thego (pro themv) yego (sc. wójta) powyedzenyv
nye chcze wyerzycz..., thedy tho zapowyadanye
(arrestatio, OrtOssol 40, 3: zapowyedzenye) woythowszkye nye ma moczy OrtMac 46; Przysszedl
geden czlowyek do woytha, proszacz poszła na
zapowyedanye (ad arrestandum, OrtMac 119: za
powyedzenye) gymyenya swego dlusznyka Ort
Ossol 20, 2; Azaly mogę zapowyedanye (arrestatio,
OrtMac 45: zapowyadanye) nye ma myecz moczy?
ib. 40, 3, sim. ib. 78, 3. 4. 79, 1. 83, 4. 87, 4.
101, 1; Gdy czlowyek... szbyeszy, kthory pyrwey
szalobą y ząpowyedzenym... gego gymyenye zostanye (pro zastanye), ten pyrwey wyeszmye za
szwoy dług..., a potem trzeczy, a thako kaszdy
podług prawa albo podług rządu zapowyedana
(OrtMac 58: zapowyedzyenya) ib. 48, 1; Zapowyedzanoly komv gego gymyenye... a on by
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o them zapowyedanyy (OrtMac 120: o... zapowyedzenyu) nye wyedzal (arrestatio sibi patulenta
foret) ib. 88, 2; Wpomynalysczye nasz o ortel
o *konyv zapowyadanyy (occasione equi arrestatione, OrtMac 132: o zapowyedzenyy) ib. 95, 4,
sini. ib. 21, 4; Gdy woyth chcze pod kymkoly
czokoly zapowyedzecz podług prawa, tedy ma...
wzancz... pospolnego poszlą na szwyadeczstwo,
przeto wy nye mozeczye szwyathczycz thym gednym czlowyekem any s pomoczą tego przyszasznego pysarzą to zapowyedanye (arrestationem,
OrtMac 132: zapowyadanya) s prawa ib. 96, 2.
2. 'zakazanie, zabronienie, interdictum, prohibitw (?): Zapowadane interdiccio XV p. post.
PF V 7; Ząpoyyądąnye banna ca 1500 Erz 130.
Zapowiadny cf. Zapowiedny
Zapowiedać cf. Zapowiadać
Zapowiedanie cf. Zapowiadanie
Zapowiedny, Z apow iadny/o r my1: n. sg. m.
zapowiedny 1391 TPaw IV nr 3659, XV in.
GIKazB II 85; f. zapowiędną 1416 Pyzdr nr 471;
~ g. sg. m. zapowiednego 1400 TPaw IV nr
747; ~ ac. sg. m. zapowiedny BZ Gen 34, 7, OrtOssol 27, 3 ;/. zapowiedną 1460 AKPr VIIIa 53;
zapowiadną 1421 Kai nr 977; ~ l. sg. m. (w)
zapowiednem 1436 Pyzdr nr 1058. 1059, 1473
WilkCzch 97; zapowiednym 1409 TPaw IV nr
1646, 1428 Kai nr 998; /. zapowiedne 1427 Ko
ścian nr 1185; neutr. zapowiednem 1432 Pyzdr nr
1045; ~ ac. pl. m. zapowiedne OrtOssol 65, 3.
Z n a c z e n i a : 1. 'zakazany, zabroniony, interdictus, prolubitus>: Wtenczasz poydo synowye
gego s pola a vszliszawszy to przygodo, barzo
syo rozgnyewaly, przeto ze... popelnyl (sc. Sychem) skutek zapowyedni (eo quod... rem illicitam
perpetrasset) BZ Gen 34, 7.
2. 'objęty zakazem korzystania, używania, talis, cuius usus alicui prohibetur : Jakom ia
w[o]szol Grzimkowi dzyeczi w gayu zapowyednim w mey *dzedziney 1409 TPaw IV nr 1646;
Jaco tamo moy scot drzewey ne chodził w tey
lancze, alisz scot drzewey Maczcow byl zagyanth,
ale tamo była zapowedna lanka 1416 Pyzdr nr
471; Yako Marczin yechal przes ląnką obrithą y
zapowyadną 1421 Kai nr 977; Jaco czssom wząla
czwo<ro> eony y s wozem Dzerscowy, tom wząla
na me dzedzynye na Crzywe Drodze na sapowyedne 1427 Kościan nr 1185; Yako czsom wszol
thim ludzem dobitek, thom wszol w mey szony
zapuscze zapowyednym yey kasznyo 1428 Kai
nr 998; Yako czszom wsszanl osszmoro kony...
kmyeczom pana Yakubovim, thom wsszanl
w mem zapuscze wywolanem, na sszwem na
prawem na prawem zapowyednem 1432 Pyzdr
nr 1045; Czszo zayanl szolthyszew szin... do

by thka..., tho zayanl... w szapuscze szwego pana
zapowyednem 1436 ib. nr 1058, sim. ib. nr 1059;
Iacom ya wyiachaw z domu mego... nye vzyl
drogy prze zapowyedną lanca Pawiowa 1460 AKPr
VIIIa 53; Communitas laudavit, ut nullus seccet
ligna in silva zapowyednem 1473 WilkCzch 91.
3. 'zajęty na zabezpieczenie pretensji, oppigneratus, pignoris loco datus’: Przeto zapowyedz
położono o thy zapowyedne (OrtMac 87: dluszne)
pyenadze (occasione allocutionis pecunia reposita
fuerat) v gednego dobrego czlowyeka k wyerney
rącze OrtOssol 65, 3.
4. zapowiedny (czas) a. 'dni niesądowe, dies
nefasti, feriati, iustitium : Podrosznym ludzem...
maya gorączy sąnd osą[n]dzycz o dług albo o gydacze gymyenye..., yle w zapowyedny czasz (sit
diebus feriatis, OrtMac 23: w szapowyedzany
czasz) [...] OrtOssol 27, 3; ~ b. 'okres przedpościa, w którym Kościół zakazywał jedzenia mię
sa, tempus ieiunium ąuadragesimale praecedens,
quo esus carnium ab Ecclesia prohibebatur :
Hodie sicut incipitur tempus zapowedni, sic eciam
Ecclesia prohibet alique XV in. GIKazB II 85.
5. (złodziej) zapowiedny 'złodziej wciągnięty
do spisu przestępców, zarejestrowany, catalogo
latronum incriptus'(?): Sicut vexillifer ne scivit,
quod Zobosko esset fur inhibitus zapowedni 1391
TPaw IV nr 3659; Sicut Chotimir non servavit
furem szapovednego furtiva re 1400 ib. nr 747.
Zapowiedzenie, Zapowiedzienie f o r m y : n.
sg. zapowiedzenie ca 1428 PF I 487, OrtMac
46. 113, etc.; ~ g. sg. zapowiedzenia 1417
Kościan nr 644, OrtMac 46, OrtOssol 40, 4, Puł
30, 26; zapowiedzienia 1424 Pyzdr nr 757; ~ d.
sg. zapowiedzieniu 1492 AGZ XVIII 335; ~ ac.
sg. zapowiedzenie OrtMac 119; ~ i. sg. zapowiedzenim Sul 6, OrtOssol 47, 4; zapowiedzienim
OrtMac 58; ~ /. sg. (po) zapowiedzeniu 1418
Pyzdr nr 557, OrtMac 45. 113, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'zabronienie, zakaz wyko
nywania określonych działań, interdictum, prohibitio aliąuem faciendi : Bo potrzebuge...
szmyaloscz przewrothnich, abichom nye biły
samym slosczy zapowyedzenym doszycz mayanczi (ut non simus sola delictorum prohibitione
contenti), alye thesz bichom vyną pomsti przestampczom wstawiły Sul 6.
2. 'zabronienie korzystania z czegoś, interdictio usus alicuius rei : Jakoszmy przi tern bili,
kedi [kedi] Pyotrek... mową mai cum Johanne,
tedy ne pusczil proszno Jana tego zapowedzena
(war. ib.: they zapowedzi) przedana dzedziny
Grzibna 1417 Kościan nr 644; Czsom zayol dwadzescza skotu na dzedzyne panye Anny, thom
szayol po zapowyedzenu dzedzyny, we szcodze

Słownik staropolski XI

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

21

ZAPOWIEDZENIE

ZAPOWIEDZIEĆ

1418 Pyzdr nr 557; Yakom szye ya nye obwyosal
szadnich szcod placzicz Mancarzewy dla zapowyedzyenya Yeszewa 1424 ib. nr 757.
3. *zajęcie na zabezpieczenie pretensji, też
domaganie się urzędowego zajęcia na zabezpie
czenie pretensji, actus pignus capiendi vel capiendum postulandi : Zapowedzene arestacio ca
1428 PF I 487, sim. ca 1500 Erz 130; Nye
mały woyth szwyadeczthwa szwego zapowyedzenya (arrestationis suae) szwego poszła poszpolnego OrtMac 46, sim. OrtOssol 40, 4;
Moze<li> zapowyedzyecz thycz (pro thych) szyroth gymyenye do thych czaszow, asz *dorosczye
szwych lath..., a mały tho zapowyedzenye (in
arrestatione, OrtOssol 83, 4: zapowyedanye)
stacz asz do tego gystego czaszv? OrtMac 113;
A thako tho szyroczyno gymyenye muszy stacz
w zapowyedzenyv (in arresto et fisco, OrtOssol
84, 1: w szapowyedzy) asz do gych (sc. dzieci)
lath ib.; Przyszedł czlowyek do woytha proszacz
poszła na zapowyedzenye (ad arrestandum, Ort
Ossol 20, 2: zapowyedanye) gymyenya szwego
dlusznyka ib. 119; Upomynal szye yeden o ortel
o zapowyedzenyv konya (occasione equi arre
statione, OrtOssol 95, 4. 21, 4: o *konyv zapowyadanyy) ib. 132; Gdysz... przy them zapowyedzenyy nye byl pospolny poszel..., tedy
zapowyedzenye (arrestatio, OrtMac 46: zapowyadanye) woythowszkye nye mą moczy Ort
Ossol 40, 3, sim. OrtMac 45. 120; Ya sam ten
koyn zapowyedzal, tedy to mogę zapowedzenye
(arrestatio) <może>... mocz myecz OrtOssol 40,
4, sim. OrtMac 46; Gdy czlowyek... szbyeszy,
kthory pyrwey szalobą y ząpowyedzenym (Ort
Mac 58: zapowyedzyenym)... gego gymyenye
zostanye (pro zastanye), ten pyrwey wyeszmye
za szwoy dług OrtOssol 47, 4; Ministerialis
datus de iure recognoyit, quia ad inhibendum
al. ku szapoyyedzenyy summam sexaginta <marcarum fra)tribus germanis de Grochowicze, quas
dederunt nobili Victore pro dote de bonis paternis
et maternis 1492 AGZ XVIII 335.
4. 'sprzeciwianie się, przeciwstawianie się, contradictio, oppositio’: Zaszczyczysz <je> w stanyu
twoyem od zapowyedzenya yęzykow (a contradictione linguarum, FI: od przeciwomowoczich iozikow) Pul 30, 26.
Zapowiedzieć, Zapowiedzieć się f o r m y :
praes. ind. 1. sg. zapowiem FI i Pul 39, 12; 3.
sg. zapowie BZ Num 30, 6. 9. 13. 16; 3. pl.
zapowiedzą OrtMac 119. 120, OrtOssol 87, 4;
~ imper. 2. sg. zapowiedz OrtMac 119; ~ part.
praes. act. adi. i. sg. m. zapowiedzącym OrtMac
87; ~ inf. zapowiedzieć 1402 Pozn nr 543, Sul
71, BZ Num 23, 20, etc. etc.; ~ praet. 1. sg. m.

zapowiedziałem 1418 Kościan nr 709, OrtMac
45, OrtOssol 13, 3, etc.; jeśm zapowiedział 1400
Pozn nr 463; -(e)śm zapowiedział 1421 Kościan
nr 882, BZ Gen 3, 11; -(e)m zapowiedział 1395
Kościan nr 28, 1421 Pozn nr 1093, 1422 Kościan
nr 958, etc.; ja zapowiedział OrtMac 45, OrtOssol
40, 2. 4; /. zapowiedziałam 1435 KsMaz III nr
1562; 2. sg. m. zapowiedziałeś 1500 AGZ XVI
309; 3. sg. m. jest zapowiedział 1439 AGZ XII
73, BZ Num 30, 13; zapowiedział 1389 Pozn nr
70, 1389 TPaw III nr 1485, 1403 Kai nr 112.
113, etc. etc.; f. zapowiedziała 1470 AGZ XII
341, 1492 AGZ XVIII 322; zapowiedzieła 1449
AGZ XIII 290; neutr. zapowiedziało 1418 Pyzdr
nr 528; 1. pl. m. -smy zapowiedzieli 1438 Pyzdr
nr 1161; 2. pl. m. jeście zapowiedzieli OrtOssol
96, 1; -(e)ście zapowiedzieli OrtMac 132; 3. pl.
m. zapowiedzieli 1396 Leksz I nr 2265, XV p.
pr. R XLVII 358, OrtMac 87, etc.; ~ pląperf.
3. sg. m. był zapowiedział 1406 Kościan nr 321,
1417 ib. nr 644, 1424 TPaw VII nr 3879; condit. 1. sg. m. -bych zapowiedział 1424 Kościan
nr 1060; 2. sg. m. by zapowiedział Rozm 19A;
3. sg. m. zapowiedziałby BZ Num 30, 8; -by
zapowiedział 1424 Kościan nr 1098, OrtMac 45.
46, etc.; 1. pl. m. -bychmy zapowiedzieli Rozm
586; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zapowiedzian
1388 Pozn nr 41, OrtOssol 65, 2; neutr. zapo
wiedziano 1412 Pyzdr nr 342, BZ Jos 6, 18,
OrtMac 113, etc.; g. sg. neutr. zapowiedzianego
1456 ZabUPozn 101, 1462 R XXV 269, 1483
ZapWarsz nr 1575; ac. sg. m. zapowiedziany XV
med. R XXII 321, OrtMac 22, OrtOssol 48, 2;
/. zapowiedzianą BZ Lev 20, 21; /. sg. m. (w)
zapowiedzianem 1427 Pyzdr nr 835;/. zapowie
dzianej Sul 111; zapowiedzienej 1393 TPaw IV
nr 4737; n. pl. m. zapowiedzeni Sul 27; zapo
wiedziani OrtMac 30; neutr. zapowiedziane 1466
AGZ XV 45; ac. pl. f. zapowiedziane BZ Tob 1,
12; l. pl. neutr. (na) zapowiedzianych Sul 111;
~ inf. pass. sg. neutr. być zapowiedziano 1484
Reg 711; ~ praes. pass. 3. s g. f jest zapowiedziana
OrtMac 37, OrtOssol 35, 3; neutr. jest zapowie
dziano Sul 79, 1484 Reg 710; 3. pl. m. są
zapowiedziani OrtOssol 31, 1; są zapowiedziany
OrtMac 88, OrtOssol 66, 1; zapowiedziani (są)
Sul 64; f. są zapowiedziany Sul 4; ~ imper. pass.
3. sg. f. bądź zapowiedziana Sul 39; ~ fut. pass.
3. sg. m. będzie zapowiedzian Dział 62; neutr.
będzie zapowiedziano OrtMac 119; —praet. pass.
3. sg. f. była zapowiedziana 1393 TPaw IV nr
76; ~ condit. pass. 3. sg. m. by był zapowiedzian
1498 MacPraw VI 275; /. -by zapowiedziana
1425 Kai nr 912; neutr. -by zapowiedziano Ort
Ossol 20, 3.
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Z n a c z e n i a : 1. 'zabronić określonych dzia
łań, zakazać, aliąuid faciendum vetare, prohibere,
interdicere' : Iaco yeszm zapowedzal pana Mikoszewo mocz0 Woczechowy Wanzewy, by iego
roley ne orał 1400 Pozn nr 463; Ysze pan Jacob
ne szadzyl Pyotra, kmecza Iandrzeyewego, potem
iako prawo zapowyedzalo 1418 Pyzdr nr 528;
Jacosm ya po vgednanv temv pozesczy ne zapo
wedzal pyenyądzy dacz 1421 Kościan nr 882;
Kasdemv potem... chczącemv tho gyste skazanye... naganycz... bącz mocz zapowyedzana (sit
interdicta potestas) Sul 39; Potrzebno gest krolewskey wyelmosznosczy zapowyedzecz (prohibere,
Dział 65: zakazacz), aby gydączy sz voyny...
nye *mayą... gwalthv czynycz Sul 71; W vstawyenyv nyektorego capitula... gest gim (sc. Ży
dom) zapowyedzano (quamvis... sit eis prohibitum), aby dawacz lydzem pyenyądzy nye myely
na listy Sul 79, sim. 1484 Reg 710; Czemu wam
bog zapowyedzal (cur praecepit yobis), abiszczye
nye gedly wszego owoczu rayskyego? BZ Gen
3, 1; Kto poymye zono brata swego, zapo
wyedzano rzecz czini (rem facit illicitam) BZ Lev
20, 21; Przezegnanya zapoyyedzecz nye mogo
(benedictionem prohibere non yaleo) BZ Num 23,
20; A iestly stanye swyadek lziyi przecziw czlowyeky, wynyo gy przestopyenim *zapowyedzenim (accusans eum praeyaricationis, Biblia
Duchka: prestupenim zapowiedienym) BZ Deut 19,
16; A yi syo chowaycze tego, abyscze syo wszego
nye dotikali, czosz wam zapowyedzano (quae
praecepta sunt) BZ Jos 6, 18; Wszitci gedly
zapowyedzane (Biblia taborska: zapowiedne) karmye poganske BZ Tob 1, 12; Wyyawyl-ly-by
kthory przyszag[a]ly radczcza taką tagemną radą
myeszczką, kthorasz gest zapowyedzana (quod
sibi prohibitum est) wszyawyącz OrtOssol 35, 3,
sim. OrtMac 37; Contra dei imperium extendit
manum <ad?) fructum ligni yetiti drzewa zapoyedzanego 1456 ZabUPozn 101, sim. 1462 R
XXV 269; Gdy pan o swą winą bądze w klyątwie
a kmyeczom pogrzeb bądze zapowiedzan (cmethones priyantur... sepultura, Sul 61: kmyecze...
posbawyeny szą... pogrzeby) Dział 62; Podroznykom nye ma byczi zapovyedzyano tez myąsso
(carnes... nec subtrahantur) 1484 Reg 711; Indicare zakazacz albo zapoyyedzyecz ca 1500 Erz
130; A przetocz my szye yydzy podobno..., yzbychmy ludv zapoyyedzyely a yelmy tyardo za
kazały..., aby za nym {sc. Jesukrystem) nye
chodzyly Rozm 586; Lyyd tyoy y byskupovye
tvoy podały ssą czyebye mnye rzekącz, yz ty
movysch, by byl krolyem a tez by zapoyyedzal
czessarzowy czynsch dayacz ib. 794; ~ Ziawil
iesm sprawedlnoscz twoio w kosczele welikem,

owa warg mogich (Puł: wargy moye) ne zapowem
(ecce labia mea non prohibeo) FI 39, 12, sim.
Pub, ~ ~ zapowiedziany czas 'dni niesądowe,
dies nefasti, feriati, iustitiuin : Mayaly goszczyom
podrosznym... goraczy szad oszadzycz albo bądź
w *szapowyedzony (OrtOssol 27, 3: w zapowyedany) czasz albo w nye zapowyedzany (sit diebus
feriatis yel non feriatis) OrtMac 22; Tako gego
(pro takyego) szandu szwyathczenye szę stanye
w zapowyedzany czasz (in diebus fariatis) Ort
Ossol 48, 2.
2. 'zabronić korzystania z czegoś (zwłaszcza
z nieruchomości), interdicere, ne quis e rebus
(praec. immobilibus) utilitatem ca p ia f: Czso mi
Sandziuogius szapust szapouedzal, tego mam dzesandz grziwen scodi 1389 Pozn nr 70, sim. 1423
Kościan nr 1017; Iaco Mikoszewo kazno *zapowedzon Elizabeth sloth {pro slath, leg. ślad)
1400 Pozn nr 464; Ysze Bninsky szapowedzal
Mic[l]nowi stanę <w) swe vszy 1403 Kai nr 112,
sim. ib. nr 113; Jaco czso Derszek Janoui zito
pobrał, to mu ye pobrał, isz mu ye bil zapouedzal,
a on ye s dzedzini cradl 1406 Kościan nr 321,
sim. 1417 ib. nr 644; Yaco Dobeszow list yyszedł
na Sedlemino drzewe, nisz zapowedzano od Katharziny 1412 Pyzdr nr 342; Yzem bil poszlem
do Bucownicze ot Pyanowskich y zapowedzalem pastwą na Pyanowiczech podług prawa 1418
Kościan nr 709; Jacom zapusczil zapust na Necayne szoltisky y podług prawa yosznym przede
*crzemy lathi zapowedzal 1421 Pozn nr 1093;
Jaco czssom zayąl LX scothu... Barthosszewy,
tom zayąl... tu, gdzem zapowyedzal 1442 Kościan
nr 958; Jacom ne sial Woczecha do Jandraka,
abych yego wsytkim ludzem pastwą zapowedzal
1424 ib. nr 1060; Jacom ya chodzyl... do włodarza
pana Marczina, aby zapowyedzal kmeczem pascz
na mego pana dzedzyne ib. nr 1098; Yako ne
szmawal any mego masza, anym o thim wedzala,
by szapustha na Thwardowe zapowedzana 1425
Kai nr 912; Yako moy włodarz wszyol w mem
zapuscze zapowyedzanem dwoye kony 1427 Pyzdr
nr 835; Yako moya czelacz wszala dwa konya...
Kyemly w Myloslawskych..., tu gdzeszmy zapowyedzyeli ginym y szwym ludzem 1438 ib. nr
1161; Nobilis Anna... domino Iohanny... partem
terciam suam hereditariam... resignayit al. wsdala.
Nobilis Nicolaus... interdixit al. szapouyedzal
premissa bona 1444 AGZ XII 134; O zagymanyu
bidla na myesczczach zapowyedzanych... Gdi...
yyesnyanin... w dzyedzinye zapowyedzyaney (in
hereditate inhibita)... bidlo... naydzye..., ma ye
zayąncz Sul 111; Quia tu... sibi alodium al.
gymna yi defendisti,... stramina et cameras reserasti, de quibus recepisti triticum..., molandinum
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sibi interdixisti al. *zapowyadzyalesz 1500 AGZ
XVI 309; ~ Sicut na zapovedzeney drodze dedit
michi septem vulnera 1393 TPaw IV nr 4737.
3. 'zając na zabezpieczenie pretensji, też do
magać się urzędowego zajęcia na zabezpieczenie
swoich pretensji, pignus iure capere vel capiendum p o s t u l a r e Tworcowa crowa bila zapowedzana 1393 TPaw IV nr 76; Asignatus est terminus
Laurencio..., Mathie... et Judeis..., sic quod
quilibet illorum debet venire cum suis litteris et
jus suum ponere, quoniam predicti pecunias coram
domino capitaneo inhibuerunt, szapouedzeli, pe
cunias Robaczinsky 1396 Leksz I nr 2265; *Sczo
my Wawrzinecz zapowedzal pczoly, tego ia mam
dwe grziwne skody 1403 Kościan nr 194; Przeczslaus... coram iudicio regali interdixit vlg. za
powedzal triginta marcas ad Stanislaum 1405
KsZPozn nr 2269, sim. 1409 Piek VI 381, 1414
AKH III 243, etc.; Ministerialis... recognovit,
quod omnes hereditates Petrasii... inhibuit vlg.
zapowedzal al. vy<wołał) 1406 KsZPozn nr 2789,
sim. 1427 ArchTerCrac VIII 313, 45, 1446 BiblWarsz 1857 II 799, etc.; Quod Nicolaus Sianka
vlg. zapowyedzal equos Nicolai de Brzozowa
proprios et non Iohanny 1388-430 ArchTerCrac
Illb 27, 3; Yakom ya vdal oszmdzeszad grzywyen
temu, komu lyst obmawya, pyrzweg nisly ye Yan
wosznym zapowyedzal 1430 Pyzdr nr 1033; Do
mina... respondit, quia istas canapas inhibui zapouyedzalam 1435 KsMaz III nr 1562; Pothym tha
pany vmarla, nyszly szye sz thym zapowyedzaczym (cum hominibus, qui pecuniam alloquerunt,
OrtOssol 65, 3: szapowyednyczą, pro szapowyedzczą) roszprawyla OrtMac 87; Ale nye mogaly thy szyrothy s czego gynnego bycz żywy, te
dy może woyth odpusczycz, aby tym dzyeczyom
s tego gymyenya, acz zapowyedzyano (OrtOssol
84, 1: zapowyedano), *dobrze pozywyenye było
dano ib. 113; Przyyąya-cz poszła (leg. posła),
gdzye gy naydzyesz, węszmy gy y zapowyedz
ib. 119; Badzyely komu yego gymyenye s prawa...
zapowyedzano (fuerint... bona... arrestata, Ort
Ossol 88, 1: bandzely... zapowyedano) a zbezy,
tego nye trzeba poszywacz ib.; Przyszyaszny pyszarz chcze szwą przyszyągą szwathczycz, yszeszczye wy pyrwey thego konya zapowyedzyely
(arrestatis, OrtOssol 96, 1: yszesczye... zapowyedaly) w waszem dludze ib. 132, sim. ib.; Zapowyedzalem koyn (dixit equum arrestasse) s pospolnym poszlem y doszyąglem go prawem
OrtOssol 40, 2, sim. ib. 13, 3, OrtMac 45; Gdysz
nykth może podług prawa zapowyedzyecz (arrestare, OrtMac 45: zapowyadacz), gedno woyth...,
azaly mogę zapowyedanye nye ma myecz moczy?
OrtOssol 40, 3, sim. ib. 40, 4. 96, 1, etc.; Ya sam

ten koyn zapowyedzal (ego equum per se arrestavi,
OrtMac 46: yam... szapowyedzyal) ib. 40, 4,
sim. ib. 40, 2, OrtMac 45; Ten to dług zapowyedzan od gynych ludzy (debitum allocutum fuerat per ceteros homines) OrtOssol 65, 2; W gego
gymyą wloszony (sc. pieniądze) v dobrego czlowyeka k wyerney rącze asz do rosprawy s thy my,
czo ge zapowyedzely ib. 65, 4, sim. OrtMac 87;
Szą-ly kthore dlugy gego zony zapowyedzany (si
admonita debita... sunt arrestata), tako ysz gemv
nye szą wolny wszancz OrtOssol 66, 1, sim.
OrtMac 88; Gdy czlowiekv gego gymyenye zapowyedzą (cui bona arrestata essent) a on sbyeszy
OrtOssol 87, 4, sim. OrtMac 119. 120; Gdy
czlowyekowy zapowyedzano (OrtOssol 20, 3:
gdyby... zapowyedzano) gego gymyenye (si...
bona ipsius arrestata essent), gdyby doma nye
byl OrtOssol 88, 1, sim. OrtMac 120; Ale ten
czlowyek, pod kym yesczye zapowyedzely (Ort
Mac 132: po<d) kymesczye zapowyedzyely) ten
koyn (sub quo equum... arrestastis), chcze sam
szwyathczycz OrtOssol96, 1; Preco... recognovit,
quia... gagium... Sthepani... virgultavit et arestavit al. zawyanzal, zagayl hy zapowyedzal 1459
TymProc 225; Sigismundus... affectavit ministerialem ad pignorandum in bonis ipsius, que sunt
per ministerialem interdicta al. zapowyedzyane
1466 AGZ XV 45; Nobilis Orinka, uxor nobilis
Mathwey..., interdixit al. zapowyedzyala pecu
niam, quam ponebat nobilis Vasil... pro eisdem
bonis nobili Ivan..., fratri germano ipsius Orinka,
dicens, quod ego de ibidem non sum dotata 1470
AGZ XII 341; Jakom ya *szyanna sz lanky podia
poszwy przesz vrzanth mnye szapovyedzanego
nye pobrał gwałtem 1483 ZapWarsz nr 1575;
Anna... coram iure terrestri accepto ministeriali
de iure interdixit al. *zapovyedzalya peccunias
sui patrimonii sortis sue 1492 AGZ XVIII 322;
Quam (sc. equiream) ego arestavi per ministeria
lem... apud te in debito meo..., modo mercatorio
arestavi al. zapowyedzalem 1499 AGZ XIX 452.
4. 'obłożyć klątwą, tu karą kościelną, polegającą
na zakazie odprawiania w objętym klątwą koście
le obrzędów religijnych, ekskomunikować, excommunicare’: Gdze... caplan bilbi zabith..., tham...
cirekvi... prawem albo oth prawa szą zapowyedzany
(ecclesiae... iure sint interdictae, Dział 4: ta parrochia ma bycz zaklyątą), tho gest, ysz interdicth
w nych szamym prawem polozon Sul 4.
5. ' rozkazać, polecić, nakazać, iubere, mandare’: Iaco Stanisław yal samoszost... w Kothowo... y zapowedzal mlinarzewi paney dacz mari
(leg. miary), y kmeczem zapowedzal słuchacz 1405
Pozn nr 764; Yako ne zapowyedzal swim posłem
woytowy zaplati yczynicz kmyotowyczu swemu,

164

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ZAPOWIEDZIEĆ

ZAPOWIEDZIEĆ

165

se[d]scz grossi a grziwni 1418 Pyzdr nr 569;
ce..., ita ut docuit ministerialem ad arrestandum
Andreas advocatus... *zapoweczal apud Martial. zapowyedzy hanc decrecionem indictionis ad
num..., quia debet reponere X sexagenas circa
registrum. Et ministerialis est indictus al. zapo
litteram ducis 1437 KsMaz III nr 2925; Y kto
wyedzal vigore advocati 1481 AGZ XVI 392;
vkazal tobye, zesz nag? Gedno iszesz yadl s
5 Nobilis Paulus... ad librum positum zapowyedzyal
owocza tego drzewa, ges toczyezm zapowyedzal
inscripciones et descripciones, que aguntur de
gego nye geszcz (de quo praeceperam tibi, ne
bonis Nyeboczko, ut illas non exdarent de libro
comederes) BZ Gen 3, 11; Potem wydzocz Ezau,
alicui 1490 ib. 226; Nobilis Stanislaus Cormanyczsky... affectavit a iudice ministerialem... Coryze pożegnał gego oczyecz Iacoba... a zapo
wyedzal gemu (quod... praecepisset ei) rzekocz: Nye 10 manyczsky... affectavit a iudice ministerialem...
poymuy zoni s dzewek Chananeyskych ib. 28, 6.
Cormanyczsky fecit ministeriali ex addicione iu6.
'sprzeciwić się, zakwestionować, też unie dicis interdicere al. zapowyedzyecz lysth zapissu
ważnić, prohibere, a n t i ą u a r e *Paklibi iako nayyecznoszczy 1493 ib. 244; ~ (list) zapowie
tichmyast {pro natichmyast iako) vsliszi oczecz,
dziany 'pisemne stwierdzenie rozwiązania małżeń
zapowye gey (sc. niewieście, sin... contradixerit 15 stwa, libellum repudii: Qui dimiserit uxorem
suam, det ei libellum repudii ylg. zapovyedzany
pater), slvbi y przisyogi gey wsrvszoni bodo BZ
Num 30, 6, sim. ib. 30, 9. 16; Pakli moza mayocz
(Mat 5, 31) XV med. R XXII 321.
slvbila {sc. niewiasta) nyeczo..., ktoregos dnya
7. 'nie chcieć dccć, użyczyć, odmówić, negare,
vszliszalby moz a nye zapowyedzalbi (si... non
d e n e g a r e Non est possible, yt ipsam {sc. Mariam)
contradixerit) slvbv,... napełni, czoszkoli slvbila 20 se alicui deneget zapowyedzala XV med. SKJ V
iest ib. 30, 8; Pakli natichmyast zapowye (sin...
281; Quo tempore {sc. in consummatione saeculi)
contradixerit), nye bodze winna slvbv, bo gy gest
nulli homini quantumque peccatori, yelcocoli grzemosz zapowyedzal (contradixit) ib. 30, 13; ~
sznyesemv, misericordia dei denegatur zapoNicolaus... interdixit, zapouedzal, vendicionem
wye(dziana) 1453 R XXIII 298; Pyły s tego
ville Potrcowo 1389 TPaw III nr 1485; Iszem ne 25 kyelycha yschysczy, a potym i Iudasch. Myły
zapowezdal {pro zapowedzal) Thomislawe fdzreKristus nye chczyal yemy zapoyyedzyecz czyala
schena {leg. wdrzeszenia) 1395 Kościan nr 28;
syyąthosczy {pro syyąthosczy czyala) y krvye
Iaco Przetwoy szamowil so Sandziuogewi poszisvey blogoslavyoney Rozm 543.
cicz penandzi y kasal mu do starosti gechacz y
8. 'wezwać do sądu, in ius vocare''\ Jaco
szapowedzecz vsdane 1402 Pozn nr 543; Yako 30 Voczech yczinil Janoui za dzensacz {pro dzesancz)
pany Margorzatha poloszyla list wyenny swey
g(rzywien) skodi po tern, jaco zapouedzan 1388
ranky v woyta, a ten list Jacub zapowyedzal
Pozn nr 41; Veluti strenuus Procopius... arestamyeszczskim prawem 1420 Pyzdr nr 636; Franyera[n]t nobilem Henricum al. zapowyedzal, ipciscus... interdixit al. yest zapowyedzal predictam
sum trahens ad ius castrense 1437 AGZ XII 30;
invadiacionem 1439 AGZ XII 73; Petrus... cita- 35 Przigaadza szą..., ysz czelyadnyczy... sandem
vit... Annam... circa procuratorium... pro eo,
zapowyedzeny (in iudicio arrestati)... na myesczce
rzeczy slvchanya sandowich pozwani bywayą Sul
quia sibi literas arestavit al. zapovyedzal 1443
AGZ XIV 82; Nobilis Marcissius... interdixit al.
27; Zapowyedamy, aby naszy celednyczy abo
zapowyedzal literam per ministerialem, quod non
gynszy, gysz na naszem dworze pozwany szą
debet exdari de libro terrestri, prout dominus 40 alybo przeth namy, alybo naszym sządem zapowyedzany (arrestati)..., nye myely othpowyedacz
Boczek vendidit bona hereditaria 1449 AGZ XI
339; Magda... arrestavit al. *zapowidzela, ut non
Sul 64; Jeslibi ktho plinącz s traffthą... na czyey
deberet maritus ipsius obligare per ministerialem
dziedzinye jaz... wylomyl..., thakowi, iesliby byl
super dote ipsius Magdę 1449 AGZ XIII 290;
zapowiedzian przes vrząd ziemsky (talis arrestatus
Quam inscripcionem... Cunradus... ab uxore sua 45 per officium terrestre) albo pokonan wedlye...
legitima interdixit al. zapowedzal 1465 AGZ XII
prawa wodnego, thedi... ma zaplaczicz vrządowy
1498 MacPraw VI 275.
302, sim. 1469 ib. 320. 321; Actor... inhybuit
9. 'skazać na wygnanie, zakazać pobytu w kra
al. zapowyedzyal meam responsionem in librum
ju, exilio danmare'(?): Ale beszprawny czlowyek
inducere 1469 StPPP IX nr 726, sim. 1468 ib.
nr 641, 1473 ib. nr 844; Thesszarowski a consorte 50 yesth rosmagythy... Gyny szą beszprawny ludze,
kthorzy szą w prawye zapowyedzany (qui in uno
sua... per ministerialem... inscripciones indixit,
iudicio proscriptus est, OrtMac 30: kthorzy... za
zapowyedzal, in libro terrestri, ut ipsas non expowyedzany), czy mogą *wy gynem prawye dacz
traderent iudex, subiudex et notarius nobili Andree
albo przedacz szwe gymyenye OrtOssol 31, 1.
1475 AGZ XII 377, sim. 1476 AGZ XVIII 126;
Cf. IZapewną
Procurator Iohannes... cupivit de iure et a iudi- 55
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Zapowiedzienie cf Zapowiedzenie
Zapowiedź f o r m y : n. sg. zapowiedź 1411
AKH III 180, XV in. JA XXVII 265, 1444 AKPr
II s. XIII, etc.; ~ g. sg. zapowiedzi 1417 Kościan
nr 644, 1425 KsMaz II nr 1335, ca 1450 PF IV
579, etc.; ~ d. sg. zapowiedzi OrtMac 76, OrtOssol 40, 3. 59, 3, OrtRp 36, 2, etc.; ~ ac. sg.
zapowiedź 1396 Kościan nr 31, 1402 KsMaz I nr
236, 1405 KsZPozn nr 2461, etc. etc.; ~ i. sg.
zapowiedzią 1405 Pyzdr nr 248, 1442 ZapWarsz
nr 483, 1477 ib. nr 3096, 1500 AGZ XV 401;
~ l. sg. (po) zapowiedzi 1390 TPaw IV nr 3523,
1396 Pozn nr 191, 1415 Kai nr 479, etc. etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'wypowiedź zabraniająca
określonych działań, zakaz, interdictum, prohibit w : Czo pobrał Micolay Michałowi gego ymene,
to pobrał s prauem, ysz czangnol szeme (leg.
z ziemie) pres <za)powecz 1396 Kościan nr 31;
Paklibi vsliszal mosz (sc. przysięgę małżonki)
a zamilczał, a do drvgyego dnya zapowyedzi
przedlvzilbi (si... distulerit sententiam, MamLub
45: zapovyedzy przenyechą), czoszkoli zaslvbilabi
(sc. małżonka)..., napełni BZ Num 30, 15; Jako
ya nye chowam any mam w domu moyem, nye
bandancz bartnyk, wyrzbna othe trzech lath prze
szapowecz gwałtem 1466 PF VIII 20; Jakom ya
Mycolaya *minarczika przesz zapovyecz pańską
nye chował w mlynye 1471 Czrs s. LXXXV.
2. 'objęcie zakazem korzystania z czegoś (zwła
szcza z nieruchomości), edictum, quo alicuius rei
(praec. immobilis) usus interdicitur : Sicut Mathias frumentum non tritulavit Alberti po *zapoveczi nec ipse utilitatem habet 1390 TPaw IV
nr 3523; Czo Kusz pobrał Maczkoui sledze, to
pobrał po krolewi szapouedzi Prziborofszkemu
Janowi 1396 Pozn nr 191; Iaco mne Suoch<na)
pasze swim bidlem za granczami prze zapowecz
1402 KsMaz I nr 236, sini. 1406 ib. nr 812; Pro
equo, quem recepit in sua (sc. Petrasii) hereditate
ultra interdictum vlg. zapowecz 1405 KsZPozn
nr 2461; Iaco Anczino zapovedzo Staszek strądze
zita 1405 Pyzdr nr 248; Czso moy ludze wsczognoli Symanowa czloweka, tho gy wsczognoli na
mem targu, yze sytho kupował na mem thargu
mymo mo zapowedz 1410 ib. nr 310; Iaco Micolay
na Ianoue... dzedzine po szapouedzi ne myotal
szeczi 1415 Kai nr 479; Kędy Pyotrek... mową
mai sz Yanem, tedi ne pusczil proszno Jana they
zapowedzi (war.: tego zapowedzena) przedana
dzedziny Grzibna, jako mu bil zapowedzal 1417
Kościan nr 644; Yako czosm kasala scot zayocz
na me dzedzyne, to zayotho po zapowyedzy 1418
Pyzdr nr 552, sim. 1422 RtKon nr 387, 1426 ib.
nr 468, 1440 ZapWarsz nr 430; Wszczognolem
czo ku praw (leg. ku prawu)... a thy wszdi ne

stoyo praw ani zapowedzy dbayo (pro dbayo
'dbając’) puszczil yesz drzewo nadal 1425 KsMaz
II nr 1335; In banito iudicio inhibuit quercos
secare... et filii ipsius scinderunt vlg. przes za
powecz 1433 TymProc 324; Jacom nye gonił
zayancza pod zapowedzo w *Stanislaowe czansci
1442 ZapWarsz nr 483, sim. 1500 AGZ XV 401;
Petrus... docuit iure suo contra Mathiam kmethonem... pro frumentis, videlicet sedecim cassulis, quas accepit post arestacionem al. przesz
zapowyedz 1448 TymSąd 39, sim. 1449 ib. 73;
Yako Woyczech przyechawszy... na gymyenye
dzedzynne moye gwalthem prze szapowyecz lowyl
zayacze 1465 ZapWarsz nr 1241, sim. ib. nr 1242,
1470 ib. nr 2944, 1471 ib. nr 3029.
3. 'zajęcie na zabezpieczenie pretensji, też
domaganie się urzędowego zajęcia na zabezpie
czenie swych pretensji, actus pignus capiendi vel
capiendum postulandT: Mathias... acquisiuit tantas pecunias..., quantas... sue canunt littere...
super Mathiam Yelen longe antę citatum et are
stacionem pecuniarum tantarum... Et domini iu
dicio presidentes adiudicauerunt, quod ista arestacio vlg. zapowecz est iusta 1411 AKH III 180;
Gdy ktho od wasz przyszyasznykow chcze kv
szwyadeczthw (leg. świadectwu) o wszdanye roley albo o wwyazanye, albo o zapowyedz (ab
introductione hereditatis, resignatione, arrestatione, OrtOssol 76, 1: o przypowyedanye)..., yako
wyelye maczye wszyacz za tho? OrtMac 102;
O zapowyedzy, kthora by mocz myala, o gymye
nye (de arrestatione bonorum) y o gynne rzeczy
ib. 119, sim. ib. 45. 132; Gdysz ten czlowyek...
yego szapowyedzy (arrestationem, OrtMac 45:
powyedzenyv) nye chcze wyerzycz OrtOssol 40,
3; W *themze szand[v] przyszedł gyny czlowyek
y zapowyedzal v thego pyenyadze... Ku they
zapowyedzy (ad huiusmodi allocutionem) mylczal
ten wynowathy czlowyek ib. 59, 3, sim. OrtMac
76, OrtRp 36, 2; Przeto zapowyedz (occasione
allocutionis, OrtMac 87: w szapowyedzy) poło
żono o thy zapowyedne pyenadze v gednego
dobrego czlowyeka k wyerney rącze OrtOssol 65,
3; A tako tho szyroczyno gymyenye mvssy stacz
w szapowyedzy (in arresto et fisco, OrtMac 113:
w zapowyedzenyv) asz do gych (sc. dzieci) lath
ib. 84, 1; *Jakom ya Janowy... za szvmą pyenyadzy kxągąm zapyszan[y]ą przeth zapowyedza... doszych (pro doszycz) vczynyl svpelnye
1477 ZapWarsz nr 3096; Ipse (sc. ministerialis)
fuit additus domino Stanislao... al. ku zapowiedzy pecunie Petri 1495 StPPP IX nr 1169; Quia
tu equiream..., quam ego arestavi per ministerialem... apud te in debito meo..., et tu ultra
hanc arestacionem al. nad zapowyecz domini ca-
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pitanei... dictam equiream... exemisti sine scitu, voluntate ac obdestinacione mea 1499 AGZ XIX 452;
Omnis inhibicio al. zapowyecz terminari debet al.
dokonyczycz szyą ad sex septimanas ca 1500 AKPr
V 298: ~ 'zgłoszenie sądowych pretensji do cze
goś, actus aliąuid vindiciis petendi'(?): Nobilis
Zaszow<ski>... scultecie in Bukowsko inferius postulavit a domino subiudice... ad inhibicionem al.
*zapoyedz 1468 AGZ XVI 54.
4. 'sprzeciwienie się, niedopuszczenie do cze
goś, też unieważnienie, actus inhibendi, etiara
antiąuatw: Zophia... et Katherina... per ministerialem... de iure additum ad arestacionem al.
na zapowyecz super dominum iudicem et subiudicem Haliciensem, ut non admitterent reformacionem et introductionem ad librum... partem
ipsarum maternalem 1475 AGZ XII 368; Procurator Iohannes... cupivit de iure et a iudice...,
ita ut docuit ministerialem ad arrestandum al.
zapowyedzy hanc decrecionem indictionis ad registrum 1481 AGZ XVI 392; Procurator Mathias
iure acquisivit, quod advocatus vigore suo addidit
ministerialem ad indictionem al. zapowyedzy zapysv ib.
5. 'zakaz pobytu w kraju, wygnanie, banicja,
exilium, expulsio e patria (?): Zapowyedz króle
wska interdictum regium XV in. JA XXVII 265;
Tercio bannum regium sumitur pro interdicto vlg.
zapowecz królewska 1444 AKPr II s. XIII, sim.
XV p. post. GIKórn II 203.
6. 'klątwa, tu kara kościelna polegająca na
zakazie odprawiania w objętym klątwą kościele
obrzędów religijnych, ekskomunika, excommunicatio, anathema': Byskvp... flozy (pro slozy)
zapowyecz lyvbo interdicht (tollet interdictum,
Dział 4: ma dacz rozgrzeszenye) prawem polozoni, tho gest othpusczi wspyewacz y... wrzanth
cirkevni czynycz yako pyrzwey Sul 4.
7. 'sąd, ogłoszenie królewskich roków sądo
wych, pronuntiatio diei iudicii regii futuri (?):
Bannum regium gayny szand vel zapovyecz kró
le wszka gaynego szandv OrtZab 527; Bannum
regium zapowyedz królewska sądv gayonego uel
dicitur gayony sad XV p. post. GIKórn II 194.
Zapowiedzca Jen kto domaga się sądowego
zajęcia czegoś na zabezpieczenie pretensji, is qui
pignus iure capiendum postulat’: Przeto zapowyedz
położono o thy zapowyedne pyenadze... Potem
vmarla ta pany pyrwey, nyszly szye s thym szapowyednyczą (pro szapowyedzczą, cum hominibus,
qui pecuniam alloquerunt, OrtMac 87: sz thym
zapowyedzaczym) rosprawyla OrtOssol 65, 3.
Zapozwać 'wytoczyć proces, pozwać do sądu,
in ius vocare’: Dum Grabya... proposuit super
Martinum..., quia mihi exhdeiussisti hominem...,

quem ego caucionem cittavi al. zaposval 1454
TymSąd 152; Ya<ko> themu gvalhevy, o kthori
na myą Pyothr... zaluge, rok mynąl, nyschly mą
Pyothr zapozval 1457 AKPr VIIIa 51.
Zaprawdę I. p a r t y k u ł a : 1. podkreśla waż
ność, prawdziwość sąsiedniego wyrazu lub zdania
ristotnie, rzeczywiście, prawdziwie, naprawdę, też
na pewno, bez wątpienia, certe, profecto, sine
dubio’: Alle kakecz tho dzeczothko gest bilo?
Iszecz szaprafdo gestcy ono dzyfne bilo Gn 3a,
sim. ib. 173b. 18la; Tesczy gest on Xc bil veliky
y mały, isze szapra<w>do takocz gest on byl
veliky... pres to, ysczy on ten to fszyczek svath
f sw (leg. swu) roku gestcy gy on byl sgromadzil
Gn 4b; Certe magna Ytilitas, zaprafdo velika
czescz, est in hoc mundo Gn gl. 156a; Mundus
enim iste... pulcris mulieribus, magnis diuiciis
pugnat, przecywa szo, cum homine. Unde <qui
talia vincit) merito, zaprawdo, diligitur <a Christo) ib. 166a; Prawe sodzicze, sino(w)e ludzszczi. Bo zaprawdo (etenim, Pub. bowem) w serczu lichoty strogicze FI 57, 2, sim. ib. 76, 17.
84, 13, etc., Rozm 430, etc.; Glod cirzpecz bodo...
Ony zaprawdo roziydo se (ipsi, war. ipsi vero,
dispergentur, Pub ony szye rosydo) ku naiedzenu,
acz zaprawdo (Pub pakly) ne bodo nasiczeny
(si vero non fuerint saturati) y szeptacz bodo FI
58, 17; Wzpomen, czso iest moia czoscz. Azawem
zaprawdo za dar (numquid enim vane, Pub azazes
darmo) vstawil ies wszistki sini ludzske? FI 88,
46; Zaprawdą procul dubio ca 1428 PF I 492;
Sanę, zaprawdę, id est recte ib.; Zaprawdą verissane ib. 496; Zaprawda nempe 1437 Wisł nr 228
s. 88; Za[w]prawdą (re vera) nye thilko oth slego,
alye y oth kasdego podobyenysthwa slego kasdemv potrzebno gest szą wszdzirzyecz ziwyączemu Sul 43; Zaprawdą pro certo XV p. pr.
R XLVII 358; Asertiue..., id est vtique zaprawdą
1450 RpKapKr; Rzeki gest (sc. pan bog) k nyemu:
*Zaprawdo <nie> poklno (nequaquam ultra maledicam) zemyo prze lyudzy BZ Gen 8, 21;
A gdisz bil Iacob ze sna oczuczyl, rzeki gest:
Zaprawdo (vere) bog to gest na tern to myeszczczu, a ya gesm nye wedzal ib. 28, 16, sim. ib.
IV Reg 19, 17; *Ktorziz aczkolwie bog iest
y człowiek, a wszakoz nye dwa, ale geden iest
Cristus. Ieden zaprawdą (unus autem, FI: zagiscze, Pub ale yeden) nie obrocenim bozstwa
w czialo, ale przyiaczim człowieczeństwa w boga
MW 113a; Rzeki iesm, isz czi błądzą syercem,
ony zaprawda (hi errant corde, et isti Psal 94,
11, FI i Pub a czi) nye poznały dróg mogich
MW 117a; Przez Xpa pana naszego szaprawda,
panye, zawszgy dobre... zegnasch y davasch nam
XV p. post. Msza VII s. 64; Na wschelkyem
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myeszczv boga wszechmogaczego na czya pątrzacego zaprawdą masch *vyedzyesz (in omni loco
deum se respicere pro certo scire) XV ex. SKJ I
143; Si diligeritis me, gauderitis vtique, saprawda
(R XXIV 73: owsem), quia vado ad patrem (Jo
14, 28) ca 1500 JA IV 97, sim. Rozm 565;
Snadzyes navykl navką czarnoxyąska... Zapravdą
(re vera) ta tvoya navka [yest] obłudna svyedzye
czya Rozm 140; Marya: Zaprawda (vere), synkv
myły, przez mąskyego dotknyenya... yestem czyą
począla ib. 167, sim. ib. 352; Marya: Zaprawda,
a byąda mnye, synkv moy namyleyschy ib. 168;
Iusz vyem zaprawdą (nunc de vero scio), yze
wschytko, czo przepovyedano o myłem Iesucrisczye, synv bozem, <jest prawdziwe) ib. 232;
By to byl propheta, yyedzyalby zapraydą (sciret
utique Luc 7, 39, ZabUPozn 113: yeszdiczby),
która <i jaka) to yest nyeyyasta, która szye go
tyka ib. 319, sim. ib. 474. 486. 562. 780; Yze
to yest propheta zapraydą (hic est yere propheta
Jo 6, 14), który na szvyat przyschedl ib. 349;
Ova yyz yavnye movy a nycz yemv nye movyą.
Zapraydą abo (numquid vere Jo 7, 26) ssą posnaly
nasche kxyazątha, yze to yest krystus? ib. 457;
Tegodlya myalesz polyeczycz (moje pieniądze)
kamsorom... a ya przy sched wschy zaprayda
yzyalbych (ego recepissem utique Mat 25, 27) me
pyenyądze s syskyem ib. 490; Vyelyką ządza
żądałem tey Vyelykonoczy..., bo yyem zapraydą,
yze ny mam daley v tern smyertelnem czyelye
vzyvacz s yamy ib. 529; Posnany v grzesche
sromacz szye nye chczesch, nye boysch szye
zapravda ib. 550, sim. ib. 571; Nyektorzy rące
yego..., rące zapraydą dzyevycze y rozkoschne...
zyyązaly... tyardo ib. 652; Zaprawda ty yesz
z yego zyolyenykow (vere et tu ex illis es Mat
26, 73) ib. 690; Baczmy, czemv... eyanyelysta
yypyszvye to, które szye dzyalo przy mącze
mylego Iesucrista... Zapraydą przeto, yze yyelyką
slayą mnyma, yze pan yschego stvorzenya... za
nass takye przeczyynosczy czyrpy ib. 728; Zydovye zavolaly... rzekączy: Zapraydą dzyeczy
zydoyskye (pueri quidem Hebraeorum) począly
yolacz po zydovsku, a tyss nye rozymyal, bo
yesz greczky czloyyek ib. 753; O zapraydą, movy
syyathy Ieronym, pełny szye sloyo Iesucristovo,
które byl rzeki o tych byskupyech ib. 763; ~
a zaprawdę: Alleczby nektory clouek medzy namy
tako rzecl, ysze gacz, dze, ne mogo bycz swoth.
A tocz szaprafdo gest słowo szalone Gn 172a;
Soror nostra multum est sublimata et imperatori
celesti copulata. Multum gauderet parentela tota
a saprafdo to pokolene barso by so yeselilo Gn
gl. 70a; Ipse sponsam suam... carne sua cibat...
Felix sponsa, a saprafdo sczestna gest ta devicza,

que est tali sponso copulata ib. 70b; A zapraydą
bądzyely dom dostoyny naszego (pro yaszego)
myrv (et siquidem fuerit domus illa digna Mat
10, 13), przydzye vasz myr na then dom Rozm
309; ~ ale zaprawdę: Czoscz moia iacobi niczsesz
przed tobo. Ale zaprawdo (verumtamen, Pub.
a wszakosz) wszelika prosznoscz prokni czlowek
sziwoczi. Ale zaprawdo (yerumtamen, Pub a wszako) w obrazę przeszedł czlowek a za dar se
troszczę FI 38, 8. 9; Otpowyedzal Abraham:...
Zabyyo mnye prze moy o zono. Ale zaprawdo
(alias autem et vere) sostra my gest dzeczyo mego
oczcza BZ Gen 20, 12; ~ wszakoż zaprawdę:
Mey sznamosczy nye yest tayemno, czysch yyem
to dobrze..., vschakosch zaprayda (yerumtamen
ecce Luc 22, 21) rąką tego, który myą ymą
sdradzycz albo podacz, yest se [m]mna przy stolye
Rozm 546; ~ na początku wypowiedzi jako wyraz
głębokiego przekonania o jej prawdziwości i pew
ności: (a) zaprawdę mówię, powiedam, powiem
(wam, tobie), mówię, powiadam, powiedam
(wam) zaprawdę *twierdzę, że tak istotnie, rze
czywiście jest, było(by) lub będzie, re vera, vere’:
Allecz ga tho thobe szaprafdo pouedam, ysze thy
takesz na kryszu musisz vmrzecz Gn 177b, sim.
Rozm 331; Powiadaam waam zaprawdo, yzee
yropnoscz czyny czosto z mosczyny nyewieesczee
serczee Gloger:; Amen, zaprawdą, dico yobis:
Nisi... efficiamini sicut paryuli, non intrabitis in
regnum coelorum (Mat 18, 3) XV p. post. PF I
201; Zaprawdą, zaprawdą movyą vam (amen,
amen dico yobis Jo 1, 51): Vyrzyczye nyebo
*odforzone EwZam 302, sim. Rozm 215. 259;
Wthore szlowo tąm przemówił:... Zaprawdą thocz
thobye powyem (amen dico tibi Luc 23, 43),
dzyszą bandzesz w ragyu moyem XV ex. R XIX
89; A zaprawdą yam moyye (in yeritate dico
yobis Luc 4, 25), yze yyelye ydow było v zydowskey zyemy... a ny ky yedney (i. e. ku
nijednej) byl posłań Elyasch, gedno do Sarepta
Rozm 252; I movyą albo poyyedam zaprayda,
yze lyepey by my było, by szye byl nye narodzyl
(Mat 26, 24) ib. 546; Poyyedam vam zapraydą
(dico enim yobis Luc 22, 37), yze mvszy szye
popelnycz ye mnye, czo yest pyssano ib. 582; ~
na końcu wypowiedzi 'niech tak będzie, niech tak
się stanie, ita fiat, ita sit’: <Przeszen) (sc. Krysta)... <yest tobye bogu oczczu)... wszelka
<czescz y chwała) przesz swythky wyeky wyecznye szaprawda (per omnia saecula saeculorum
amen, Msza III: day, IV. VI. XIV: stan szo,
VII: amen) 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII.
2. uwydatnia przeciwstawienie, kontrast:
a. 'przecież, tamen: Zkarbi a ne we, komu zgro
madzi ie. A nine które iest czakane moie? Za-
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prawd0 (.Puł: wszako) gospodzin (nonne dominus). A czoscz moia przed tob0 iest FI 38, 11;
Kto szdraadzil Adaama nyewynnego?... Zaprawda
nykt yedno nyeewiasta Gloger; Ova ten... temy
lv[ov]y nasch chcze potrvcz. Zaprawdą nye yest
5
to ygra dzyeczyączya (leg. dziecięca, iste non est
utiąue ludus puerilis), alye chytroscz czarnoxyąska
Rozm 139; Y kto czye przyyyodl k temv...?
Zapravdą nycz, yedno tva nyevyernoscz ib. 511;
~ ale zaprawdę: Począł ych pytacz (sc. Jesus 10
zwolenikow) rzekącz: Czosczye gadały na drodze?
A ony vschysczy mylczely, alye zapraydą myły
Iesus vy<e)dzyal dobrze, yze na drodze myslyly
myedzy sobą..., kto s nych myal yyatschy <być>
(Marc 9, 33) Rozm 370, sim. ib. 516. 844.
15
b. zaprawdę..., ale 'wprawdzie..., ale, quidem... s e d A on przystopyl ku oczczu swemu
a pomaczaw gego Ysaak y rzeki: Zaprawdo glos
to gest Yacobow, ale roce Ezau (yox ąuidem...
Iacob est, sed... manus sunt Esau) BZ Gen 27, 20
22; Nye chczyalesz my dacz mich dzewek...
poczalowacz, nyemodrzesz yczynyl, zaprawdo iaczbich mogl y nynye, czso bich chczyal, nad
tobo yczynycz, ale bog oczcza twego (et nunc
ąuidem valet manus mea reddere tibi malum, sed 25
deus patris vestri) rzeki ku mnye wczora: Waruy
szo ib. 31, 28; Mary a:... Azalyby nye mogl
<inako> bycz zbavyon rodzay czloyyeczy...? Iesus: Mógłby zaprawdą odkypyon bycz boską mo
czą, alye prosczye a rovnye tako bądzye odky 30
pyon (posset ąuidem liberari divina potestate, sed
rectius salyabitur) pravem Rozm 167; Odpoyyedzyal syyąty Yan: la zaprawdą krzczą yodą, ale
myedzy yamy stoy, yegosz vy nye yyeczye, tern
(pro ten) yasz krzczycz... badzye dychem svyątem 35
(Jo 1, 26) ib. 185; Tedy rzeki svym slugam:
Zapraydą svaczba yest gotova, alye czy, którzy
ssą vezvany (nuptiae ąuidem paratae sunt, sed
qui inyitati erant Mat 22, 8), nye były yey
dostoyny ib. 412; Nyevyasta kyedy ma porodzycz 40
svoy plod, yyelyky smatek ma... Takyesch y yy
zapraydą bądzyeczye smątek myecz, alye ya pothem yass yzrą (et yos igitur nunc ąuidem tristitiam
habetis, iterum autem yidebo yos Jo 16, 22)
y bądzyeczye szye yeselycz ib. 573; Oycze moy, 45
yysluchay myą, bo zapraydą duch yest gotov,
alye czyalo mdlę (spiritus ąuidem promptus est,
caro autem infirma Mat 26, 41) ib. 610.
II.
s p ó j n i k : 1. jako wskaźnik nawiązania
przeciwstawnego: a. '(a) jednak, (ale) jednak, 50
attamen, verumtamen, autem : Iaco owcze w pekle poloszeni so... Zaprawdo (verumtamen, Puł:
ale wezda) bog odkupy duszo moio od roky
pkelney, gdy wezme mne FI 48, 16; Abi ('gdyby’)
ten, iensze me nenawidzal, na mo welike rzeczi 55
Słownik staropolski XI
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molwil, scrilbych se bil snadz od nego. Ti
zaprawdo (vero, Puł: ale ty) czlowek iedney misli
FI 54, 14; Od wisocosci dna bacz se bodo, ia
zaprawdo (vero, Puł: ale) w czo pwacz bodo FI
55, 3; Pocriczy *bodzcze sromoto, gisz szukaio
zla mne, ia zaprawdo (autem, Puł: ale ya) wszegdy
pwacz bodo FI 70, 15, sim. BZ Ex 11, 10, XV
ex. SKJ I 53; Martha, Martha, sollicita es et
turbaris erga plurima, porro, szapra<w)da, unum
est necessarium (Luc 10, 42) XV med. GIWroc
67y; ~ a zaprawdę: Gdisz geszm ga ten tho dar
straczyl, tedycz ga na (pro ne) chczo cynicz vole
bosze. A szaprafdo ne masz thy tego yczynicz
tegodla, ysze ktoricz clouek thy to dary gest
straczil, szukagsze gych mylosczyue Gn 172a; ~
ale zaprawdę: Za to prosicz cze bodze wszeliki
swoti w czas potrzebyzni. Ale zaprawdo (yerumtamen, Puł: alye) w powodz wod wela ku bogu
se snadz ne przibliszoo FI 31, 8; ~ wszako(ż)
zaprawdę: Bog pomocznik nasz na weki. Wszaco
zaprawdo (yerumtamen, Puł: wszakosz) proszny
sinowe ludzsczi FI 61, 9; Gospodnowy, gospodnowi wyszcza smerczi. Wszacosz zaprawdo (ye
rumtamen, Puł: wszako) bog zlame głowi neprzyacelow swogich FI 67, 23.
b. 'natomiast, autem, enimvero’: Znaie gospo
dzin drogo nepokalanich..., we dni głodne nasiczeni bodo. Neprzyaczele zaprawdo (Puł: alye
nyeprzyaczelye) boszi... schodzocz iaco dim *schodzy (inimici yero domini... deficientes ąuemadmodum fumus deficient) FI 36, 21; Nawedzo
w metle lychoti gich (sc. synów Dawida)..., miloserdza zaprawdo (autem, Puł: ale myloszyerdzya) mego ne rozproszo od nego (sc. Dawida)
FI 88, 33; Tale yero dampnum non prefati Johannis esse sey fore censabitur, sed totaliter in
nostrum redundabit, nos yero, zaprawda, predictus
Johannes promittimus ac spondemus fide nostra
ca 1428 PF I 482; Gdibi slyachczicz... pannye...
ysylstwo bi yczinil, tedi... cztirdzyesczy grziwyen
groschi... zaplaczicz ma... Gdibi zaprawdą...
chłop (si vero rusticus)... takisch gwałt yczinicz
bi smyal slyachczyancze, tedi nye ma bicz gynąn
yynąn karan, yeno głowi sczyanczym Sul 90, sim.
ib. 91; Za taky gwałt... takyey dzyewiczi... cztirzi
grziwni bandzye yinowath, yinąn zaprawdą stara
dawna (leg. z stara dawna) obikląn (poena autem
consueta antiąuitus)... xandzv... zaplaczicz ma
bicz prziczysnyon Sul 9 1; Paklibi niczs ny myal...,
tegdi schiyąn swą przeplaczy. Pakli zaprawdąn
prziyaczyele yego sgubyenya żałowali (si vero...
dolerent), tegdi schiyąn yego otkupycz mogąn Sul
93, sim. ib. 94. 95. 98; Vstawyamy, ze... naschi
poddani w ... yyni pyanczdzyesyand... ypadli...,
ode dnya skazanya w schesczy nyedzyelach...
22
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any przes ktorego naschego vrzandnyka... gabany
bicz mayąn, *ktorzesz zaprawdąn viny (quas quidem poenas) rzeczony skazany w tich istich schesczy nyedzyelyach... placzicz dluszny bąndąn Sul
99, sim. ib. 98; Gdikoli... yeden przebivacz albo
kmyecz przebivacza gynschego zabyye, ten tho
manzoboycza ósmy kop groschow... zaplaczy...
Paklibi zaprawdąn slyachczycz... kmyeczya bi
zabyl (si vero... interfecerit), takyesz ósmy kop...
zaplaczy Sul 109, sim. ib. 102. 110; Aby gdy
ktori drapyescza dzesyącziny... byl naleszon, ma
bycz ypomyenyon klyątwą z ypomynanym. Zaprawdą aczby leszal (si vero... perstiterit, Sul 3:
a bandzeli... sthal) w klyathwie mymo szeszcz
myesyączy, tedy kmyecze... mayą bycz s panem
klaczy (leg. klęci) Dział 4; ~ a zaprawdę: Yegosch gymyenya (połowica) pyrwa na przerzeczone xanząn... bandzye slvschecz, a druga za
prawdąn polowycza (altera yero medietas)
starschim... prziwlasczona ma bicz Sul 89, sim.
ib. 90. 91; Ktorikole slyachczicz bandzie zabith,
pyanczdzyesyanth kop groschi... za glowąn yego
ma bicz zaplaczono, a gdi zaprawda wlodica
pospoliti zabit bil (cum vero... interfectus fuerit)_, dwadzyesczya kop groschi mayąn bicz
zaplaczoni Sul 92, sim. ib. 103; Po smyrczy
mąnza yey ve wsy i w domu, w którym mąnsz
yey s tego swyatha sczedl,... w pokoyu bandzye
myąnszkacz, a druge zaprawdąn wsy (aliae siquidem villae)... na blissche ymarlego... bandąn
slushecz Sul 106; ~ ale zaprawdę: Dico enim
Iesum Cristum ministrum ffuisse circumcisionis
propter yeritatem dei ad confirmandas promissiones patrum, gentes autem, ale yy s(a)prawdą
(R XXV 163: ale my zaprawdą) pogany, super
misericordia (honorare deum) (Rom 15, 9) XV
med. SKJ I 51.
2. jako wskaźnik nawiązania łącznego 'a, i też,
także, etiam, etenim : Owa zaprawdo (ecce autem)
Chore... y Abiron... powstali bili przecziw Moyzeszoyi BZ Num 16, 1; Samy yednym palczem
nye chczą (go) (sc. brzemienia) ruschycz. Za praydą wschytky sye vczynky czynyą (omnia yero
opera sua faciunt Mat 23, 5), aby yydzyany od
lyvdzy Rozm 417; ~ i zaprawdę: Bosze,... gdi
przeydzesz w puszczo, zema ruszila se iest y zapra(w)do (etenim, Puk bo) nebosa se rozkapala
od oblicza boszego Synay FI 67, 9; Poznaio
nebossa dzywy twoie, gospodne, y zaprawdo
(etenim, Puk y tesz) prawdo twoio w czyerekwi
swotich FI 88, 6.
3. jako wskaźnik nawiązania wynikowego
'więc, itaąue, igitur : Movyczye: Bychmy były
y ty dny, kyedy były naschy oczsoyye, nye
bylybychmy ym toyarzysche ky yylanyy krvye
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proroczkyey. Zapravdą samy sobye na svyadecztvo moyyczye (itaque testimonio estis vobismetipsis Mat 23, 31)..., bosczye ych synoyye, którzy
proroky pobyły Rozm 462.
4.
jako wskaźnik nawiązania przyczynowego
'albowiem, etenim, namąue’: Ani clanacz se bodzesz bogu czudzemu. Ya zaprawdo (enim, Puk
bo ya) iesm gospodzin, bog twoy FI 80, 9;
*Gethcze (s tego wszysczy, thocz yest) zaprauda
(hoc est enim, Msza III. VI. XIV: prawe, IV:
ysze) czalo (mogye) 1413—4 Msza I s. 261,
sim. VIII; Then (yest) zaprawda (hic est enim,
Msza III. VI: zayste, XIV: nayste, IV: ysch,
XVI: bocz) (kyelych krwe mogey) 1413— 4 Msza
I s. 261, sim. VIII; Alye Israhel twe gymyo
bodze. Zaprawdo kyedisz gesz przeczy w bogu bil
(silny) (quoniam si... fortis fuisti), tym (pro
czym) pak wyocey przeczyw ludu bodzesz wyczyoszczoo BZ Gen 32, 28; A przetho czynczye
dobre drzeuo y oyocz (jego) dobry... Zapraydą
(siquidem Mat 12, 33) z oyoczv drzeuo bądzye
posnano Rozm 329.
Cf. Zaprawdy
Zaprawdęć 'istotnie, rzeczywiście, naprawdę,
certe, profecto': a zaprawdęć: Swothy Gan... kró
la Heroda... karał gest gy byl... A *szaprafdocz...
mało takich kaplanof nadze..., chos bycz ony
króle... karały ge Gn llb.
Zaprawdęćby 'na pewno, z pewnością, bez
wątpienia, certe, profecto, sine dubw: a zapra
wdęćby: Isczy on (sc. Kryst) nebo y szemo
osfecza. A szaprafdoczby ten tho clouek byl barszo greszny, gensze by on oth te tho syathloszczy
ne bil osfeczon f gego duszii Gn lb; A sza
prafdoczby ten tho clouek mało sgrzesil, ysze
gdiscibi szo on na tho rosmislil, isbicz on f krothke chvyly ymrzecz muszyl Gn 173b.
Zaprawdy (?) 'istotnie, rzeczywiście, napra
wdę, certe, profecto, re vera\ zaprawdy wszako:
Vsliszo, czso molwicz bodze we mne... bog...
Zaprawdy (pro zaprawdo?) wszaco (yerumtamen,
Puk a wszakosz) blizu boioczich se iego zbawene
iego FI 84, 10.
Zaprawiać 'zapobiegać uszkodzeniom, conservare, damnis occurrere’: Idem vero Johannes
debet eundem fossatum conseruare al. zaprawacz
1441 StPPP II nr 2906.
Zaprawić (o roli, de agro) 'przygotować pod
zasiew, ad seminandum parare’: Sicut istum agrum voluit zaprauicz et Pełka non dedit 1395
TPaw III nr 3742.
Zapraw ka 'jakaś ozdoba z pereł, o marnentum ąuoddam ex margaritis factuin : Item peplum
de auro cum zaprawka de margaritis al. perlis
1495 KsRStWarsz I nr 288.
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Zaprószać (o oczach, de oculis) zanieczysz
czać prochem, ta przenośnie: utrudniać, wmcmożliwiać widzenie, oślepiać, pulvere conspergere,
hoc loco translate: c a e c a r e In iudicio iudex
neque patrem, neque parentes... debet acceptare..., neque munera accipere, quia multum animas
hominum mutant, oculos excecant, id est zaproszayv (non accipies... munera, quia munera excaecant oculos sapientium et mutant verba iustorum Deut 16, 19) ca 1500 /? XLVII 372.
Zaprószyć (o oku, ć/ć oculo) 'zanieczyścić
prochem, pulvere conspergere': Yaco oco czlowyecze zaproschone albo zatulone wydzecz nye
może, tako czlowyek boga wydzecz any gego
prawdi rozumyecz nye może, gen gest w grzesche
XV med. R XXII 243.
Zaprzeczenie 'nieprzyznanie się do kogoś, wyparcie się kogoś, negatio, abiuratio': Nye zapoye
kur, aze szye mnye trzy krocz zaprzysch, czvsch
troye zaprze[s]czenye (trinam negationem) pocznyesch boyasznyą smyerczy Rozm 557.
Zaprzeć (się) f o r m y : 1. a. z zaimkiem
zwrotnym się: praes. ind. 3. sg. zaprze OrtOssol
36, 2.
b. Z?cz zaimka zwrotnego się: part. praet. pass.
n. p i zaparte 1466 R XXII 14.
2. a. z zaimkiem zwrotnym się: praes. ind. 1.
sg. zaprzę XV p. pr. PF IV 616; 2. sg. zaprzysz
Rozm 557. 689; 3. sg. zaprzy Sul 14, OrtMac
36. 38, eta. eta., /tozm 312; ~ praet. 3. sg. m.
zaprzał 1387 Pozn nr 11, 1409 ib. nr 789, 1443
AGZ XI 216, etc., Rozm 783; / . zaprzała 1407
Kai nr 205; ~ condit. 3. sg. m. -by zaprzał
OrtMac 99, OrtOssol 74, 2.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1.
sg. zaprzę Rozm 312. 581. 675; 2. sg. zaprzysz
Z?Z Deut 24, 14, 1471 ZapWarsz nr 3026, Rozm
581, etc.\ 3. sg. zaprzy Sul 16. 48. 65, etc.,
Rozm 312; ~ imper. 3. sg. zaprzy Rozm 365;
~ part. praes. act. adv. zaprząc Sul 11; ~ praet.
1. sg. m. zaprzałem Rozm 738; 2. sg. m. -ś
zaprzał Rozm 676; 3. sg. m. zaprzał (jest) EwZam
299; jest zaprzał Rozm 676; zaprzał Sul 33. 44.
45, etc., Rozm 184, etc.; f. zaprzała 1407 Kai
nr 269; 1. pl. m. (my) zaprzali 1474 SprTNW
VIII 2, 30; 3. pl. m. są zaprzeli XV med. SKJ
V 267; ~ pląperf. 3. sg. m. był zaprzał Rozm
703; ~ condit. 3. sg. m. zaprzałby Sul 109; -by
zaprzałby Sul 35; -by zaprzał Sul 99, Dział 39;
/. zaprzałaby BZ Lev 6, 2; by zaprzała Dorota
169; ~ condit. praet. 3. sg. m. by był zaprzał
Rozm 560; ~ part. praet. act. zaprzawszy Rozm
692; ~ part. praet. pass. g. sg. neutr. zaprzanego
OrtMac 88, OrtOssol 66, 3; ac. sg. neutr.
zaprzane OrtMac 88, OrtOssol 17, 4. 66, 2. 3;
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ac. pl. zaprzane 1475 AGZ XVII 116; m. za
przane 1478 ZapWarsz nr 1205; ~ inf. pass. sg.
neutr. być zaprzano Sul 23; ~ praet. pass. 2.
sg. m. -ś był zaprzan XV ex. Kałużn 290; 3.
sg. m. był zaprzan Rozm 706.
1.
a. 2. a. z zaimkiem zwrotnym się: zaprzeć
OrtMac 99, OrtOssol 35, 2— 3. 74, 2, XV ex.
SKJ I 143.
b. bez zaimka zwrotnego się: zaprzeć OrtMac
37. 103, OrtOssol 76, 4, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'nie uznać racji, odrzucić
oskarżenie, nie przyznać się do czegoś, negować,
negare, denegare, infitiari': a. bez dopełnienia:
Obwynyoni o slodzeystwo pczool... a zaprzącz
(negans)..., wlosthną przyszangą szą może oczysczycz Sul 11; Aczbi na thegosz żałoba syąn
dzyala o thakąn rzecz a gdi zaprzi (idem vero
negabit), na przisyąngą... ma bicz skazan Sul 95,
sim. ib. 16; Gensze... rzecz straczonoo nalyasl
y zaprzał a natto *odprzysyokl syo (rem perditam
invenerit et infitians insuper peieraverit) BZ Lev
6, 3; Mały szampyerz znącz ('uznać’) albo za
przecz (negare) a przyszancz szam szwą rąką
0 then dług OrtOssol 76, 4, sim. OrtMac 103;
Vysnal yest a nye zaprzał (non negavit Jo 1, 20)
1 vysnal yest, ysze nye yestem ya Xpus EwZam
299; A gdyż yego tha dzyevka pytacz począla,
zaprzał (negavit Mat 26, 70) przede wschytkymy
rzekącz Rozm 674, sim. ib. 673. 690; ~ zaprzeć
się: Cchcze[cze]ly gy obwynycz młoda rada a szaprzyly szye [zaprzely szye] (si negaverit), może
bycz nyewynyen albo praw[o] na krzyszu OrtOssol
36, 2, sim. ib. 36, 3. 4. 51, 4, etc., OrtMac 38.
39, etc.; Bo mąsz they tho dzyewcze dwoycz
szye zaprzał (bis negavit) przed raczcząmy Ort
Ossol 66, 2, sim. OrtMac 88; Gdyby ten to, na
kogo zaluge (pro zaluyą) zaprzał szye (si negare
vellet), mały go powod doszwyatczycz a kako,
a mozely szye mymo zwya<d)ky zaprzecz? Ort
Ossol 74, 2, sim. OrtMac 99.
b. czegoś: Czso Phalibog Jagneszcze posziczil
sedmi grziven, tich mu trzsi posnala, a cztir
zaprzała 1407 Kai nr 269; Falek... poszczwanya
psza zaprzał (incitationem canis diffitebatur) Sul
45, sim. Dział 35; Sąpyerzs tego gemv zaprzy
(negans improperationem fecisse) Sul 79; Gdibi
zaprzał tego istego długu (ipsum debitum neganti),
przissyanga yemu... bilabi skazana Sul 99; Paklybi
gemu drogoo (pro drugoo, sc. dziewkę) wszool,
przyprawy dzewcze sfadzboo y rucha, y wyana
sromyeszlywoszczy nye zaprzy (pretium pudicitiae
non negabit) BZ Ex 21, 10; Dussa, która bi
sgrzessyla, a gardzocz bogem zaprzalabi pokłady
blysznego swego (negayerit proximo suo depositum) BZ Lev 6, 2; Nye zaprzysz zaplati (non
22*
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negabis mercedem)... vbogyego brata twego BZ
Deut 24, 14; Mayaly zaprzane y odprzyszazone
gymyenye (negata et periurata bona) raczcze wzancz
na myesczką potrzebą OrtOssol 66, 2; Odrzekły
(leg. odrzekł-li) szye tey dzyewky mąsz... tego
zaprzanego gymyenya (negatae pecuniae), tedy
to gymyenye mvszy przy raczczach zostacz ib.
66, 3, sim. ib., OrtMac 88; Gdyby zaprzane gy
myenye y odprzyszazone przy czlowyeku nalezono (si periurata bona inventa forent) gescze za
gego zywothą OrtOssol 66, 3, sim. ib. 17, 4, OrtMac
88; Preconi in iudicio dixit: Zaprzysch thego 1471
ZapWarsz nr 3026; Jako ya s Marczynem, Pyothrem... na schkoda Szwyanthczina nye zaprzały
any zatagyly przyyyleya korzennego 1474 SprTNW VIII 2, 30; Iohannis... fideiussit quinque
peccora abnegata al. zaprzane... statuere 1475
AGZ XVII 116; Jakom ya nye szmloczyl dwv
brogv..., genego zytha a drugyego psenicze...,
w kothre (pro kthore) sya xyandz... wyanzal (leg.
wwiązał) yako w zaprzane 1478 ZapWarsz nr
1205; Spovyedzyal szye (sc. Judasz), aby zdradzyl
krev nyeyynną czloyyeka pravego, ktoregoz <by)
byl myloszyerdzye ku sobye naklonyl, <by) byl
yego yschechmocznosczy nye zaprzal Rozm 760;
~ zaprzeć się: Postquam citaciones fuerunt perlecte, tunc negavit al. zaprzyal sye roku dicens:
Non habeo tecum terminum 1443 AGZ XI 216;
Iohannes... est actor super... kmetonem... pro
furratis pecuniis, quia sibi easdem pecunias dedit
fur ad seryandum et ipse easdem abnegavit al.
zaprzyal sye ib. 227; Zaprzyly szye (si negayerit,
OrtMac 37: przyly szye) ktho tego, ten może
szwą nyewynnoscz sząm ykazacz OrtOssol 35,
2, sim. ib. 35, 1. 36, 2, etc.; Gdyby szye chczal
tego zaprzecz (si negare vellet, OrtMac 37: acz
thego chczyal zaprzecz), kako by tho my ano nayn
dokonacz? OrtOssol. 35, 2—3; Ale kto szye gego
zaprzy, tego mayą przypusczycz ku przyszandze
ib. 47, 4, sim. ib. 77, 2, OrtMac 58. 104.
c. o coś: Falco poznał, ysze myecz y tobola
wząl byl, ale gemy zasyą yą wroczyl, ale o pyenyądze zaprzal (de... tribus scotis diffitebatur, Sul
44: trzech skoth zaprzal) Dział 35.
d. z inf.: Ale łan zaprzal tho yczynycz (diffite
batur se hoc fecisse, Dział 22: zaprzal rzeczy
zlodzeystwa) Sul 33; Paknyąlibi ten, ktho klnye,...
kv yczynyenyy swyadeczstwa zaprzalbi dacz rosdrze<s)zenya (si... denegayerit beneficium absolutionis)..., szkazvgemy Sul 35; ~ zaprzeć się:
Przes wolye wsząw rzeczy czydze, zaprzyly szą
cząnscz gych wzącz (si partem negayerit se recepisse), thą powod swą przysąngą ma doswyathczicz Sul 14; Gdisz ten tho slvzebnyk... za
przal sze przerzeczoną raną yidzecz (negayit se
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praedictum vulnus vidisse) Sul 34, sim. ib. 40;
Falek... szą Ydzyka yranycz zaprzal (se yulnerasse
diffitebatur, Dział 35: zaprzal, yszby Idzyka vranyl) Sul 45; Mykolay zaprzal szą... burszy nalescz
(negavit se... bursam invenisse, Dział 44: zaprzal,
aby nalazl czrzos) Sul 52; V tern slovye myły
Cristus yrovnal sye odpovyedzenye, yze szye nye
zaprzal królem bycz Rozm 783.
e.
ze zdaniem: Przetho gdiby... równy rownemv... layalby..., acz... nye othzowye alybo
nye zaprzy, czszo mowyl (si... non negat, quod
dixit, Dział 39: aczby... nye odwołał any zaprzal,
czso by mowyl),... zaplaczi szesczdzesąth grzywyen Sul 48; Pakli taky gwałt yawni bi nye bil,
a then, czso sbyl (leg. zbił), obyynyoni zaprzalbi,
ze on tego nye vczynyl (negayerit, hoc ipsum
fore per ipsum factum), swoyąn nyewynnoscy
z prawem... oczisczy Sul 109; Czczyenye o tern,
yako svyathy Yan yyznal a nye zaprzal, ysch on
nye yest Crystus (confessus est se non esse
Christum) Rozm 184, sim. ib.', ~ zaprzeć się:
Aczby kto za kogo rączy 1 a ten, za kogo raczą,
zaprzy syą, aby zan raczono (illo negante, pro
quo fłdeiussum fuerit, Sul 65: gdy ten zaprzy, za
ktorego rączono by było) Dział 52; Zaprzyss szye,
by byl moy zyolyenyk Rozm 689.
2. 'nie przyznać się do kogoś, wyprzeć się
kogoś, abnegare, renuntiare, infitiari : Crol
ocrutni... yeczy ('jejci’, sc. Dorotyjej) krasszi pozandal y slybcze ('swaty’) posslal... chczoncz, by
gemu poswolila, Crista zaprsala Dorota 169; Huic
titulo renunciauerunt, thegocz są zaprzely, dicentes: Non habemus regem nisi Cesarem (Jo 19,
15) XV med. SKJV 267; O panye leży Kriszczye,
kthorysz they noczy... byl... od Pyotra trzykrocz
zaprzan XV ex. Kałużn 290; Alye kto mye zaprzy
<przed ludźmi), ya yego tez zaprzą przed bogyem
oyczem (qui autem negayerit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo Mat
10, 33) Rozm 312; By byl Kristus prószył za
yyarą Pyotrovą, nygdy by byl yego nye zapr<z)al
ib. 560; Drzevey nyzly kur zapoye, trzykrocz
mye zaprzysch (ter me negabis Mat 26, 34) they
noczy ib. 581, sim. ib. 689. 692; Gospodnye,
nygdy czyą nye zaprze (non te negabo Mat 26,
35) ib. 581; Czczyenye o tern, yako syyaty Pyotr
zaprzal mylego Iesucrista y domv Annaschoyye
ib. 670, sim. ib. 673. 687. 688, etc.', Nye zaprzą
czye (non te negabo Marc 14, 31) ib. 675;
A takosch gotow ymrzecz... s tvem panem, kyedyz na yedno slovo yedney nyevyasty yego tako
nądznye zaprzal ib. 676; Gdyż yest tako svyąthy
Pyotr Iesucrista zapr<z)al, svyąthy Yan vschytko... yydzyal ib.; Czerny to bog przepusczyl, yze
nayyatschy myedzy yego zyolyenyky tako ypadl,
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zaprzavschy yego ib. 692; Ale tako (pro kako)
mogło bycz, aby było rano, a on v noczy [...],
kyedy yescze kur byl nye zapyal, kyedy tez yego
svyaty Pyotr byl zaprzal? ib. 703; Y byl tamo
pokuschon (sc. Jesus) y naszmyevan od sług y
5
zaprzan od Pyotra ib. 706; Byada mnye nądznemv..., syna tvego zaprzalem trzykrocz ib. 738;
~ (sam) siebie: Czczyenye, yako myły Iesus rzeki
svym zvolyenykom, yze kto chcze yego naslyadovacz, ten sam szyebye zaprzy Rozm 365; 10
Bądzyely kto chczyal sa mna ydz, zaprzy ssam
szyebye (abneget semetipsum Mat 16, 24) y naslyadvy myą ib.’, <Kiedy rzekł, sc. św. Piotr):...
Nye yestem (sc. z jego zwolenikow), szyebye
zaprzal, a nye Yesucrista (se negavit et non Chri- 15
stum) ib. 689; ~ zaprzeć się: Iaco Jura ne chczal
pomocz Potrkowi s Paulem praua y zaprzal sszo
go 1387 Pozn nr 11; Yako so Stachna... szaprzala
szwego pana bodocz yego kmothowno a o tho
yeg ymene pobrano 1407 Kai nr 205; Jacosm bil 20
posslem do Marcina, abi Potrą obranczil, czsso
mu yego *dzloweka zabił, a Marcin sso go saprzal
1409 Pozn nr 789; Si optinuerit (war.: oportuerit)
me mori tecum, non te negabo abi mi s tobą
ymrzecz, yszcze ssze czebye nye zaprza (Mat 26, 25
35) XV p. pr. PF IV 616; Nye zapoye kur, aze
szye mnye trzykrocz zaprzysch (donec ter me
neges Jo 13, 38) Rozm 557; ~ samego siebie:
Ząprzecz szya szamego szyebye (abnegare se
metipsum sibi), ysby nasladoyal Chrystuszą XV 30
cx. SKJ I 143.
1.
a. 2.: Abdicare othrzecz (leg. odrzec) vel
zaprzecz XV ex. PF V 20; Zaprzecz negare ca
1500 Erz 130.
3. 'odmówić, abnegare, recusare': Ysze ka- 35
szdemv naawyączsze obronyenyee nye ma bicz
*zapraano (quia cuilibet summa defensio non est
deneganda), thegodlya wstawyami Sul 23.
4. 'zamknąć, claudere, occludere’: Ecce lupus
mouet hostia, yoce capelle exprimit, ut pateant, 40
*odwthorzonimy biły, hostia clausa, zaparthe
drzwy, petit 1466 R XXII 14.
Zaprzedać f o r m y : praes. ind. 3. sg. zaprzeda
XV p. post. Kałużn 283; ~ inf. zaprzedać XV p.
post. Kałużn 283, XV ex. ib. 292, XV ex. PF V 45
24, ca 1500 Erz 130; ~ praet. 3. sg. m. zaprzedał
1401 Kai nr 21, 1402 Kai nr 74; /. zaprzedała
1411 Kai nr 364, 1412 Kai nr 376; ~ part. praet.
pass. n. sg. f. zaprzedana XV p. post. Kałużn 283.
Z n a ć z e ni e : 'odstąpić coś komuś na własność 50
za pieniądze, sprzedać, vendere, venum dare’:
Yaco Micolag ne wszol Kathusy yeg poloyicze
soltistwa ani ge szaprzedal, ani sza ne penodzi
brał 1401 Kai nr 21; Sczo *Diuisz szaprzedal tho
pusscino, thego mam *sczodi X grziwen 1402 55
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Kai nr 74; Jacom przi tern bil, gdi Swanchna
wfsząla s pełna zapłatą dzedzini, yąnsz veczne
zaprzedała 1411 Kai nr 364, sim. 1412 ib. nr 376;
Zaprzedacz venumdare XV ex. PF V 24, sim. ca
1500 Erz 130; —Nye podobały szye (sc. dziewka)
pany, komy zaprzedaną (cui tradita fuerat, BZ:
gemusz bi dana bila), wypysczy yą, a nye ma
myecz moczy zaprzedacz (vendendi non habebit
potestatem Ex 21, 8, BZ: przedacz) yą ludzem
czudzym XV p. post. Kałużn 283; Ktho ykradnye
czlowyeka a zaprzeda gy (qui... yendiderit eum
Ex 21, 16, BZ: który bi... przedal)..., ma szmyerczą vmrzecz ib.’, ~ O boże, który dlya othkupyenya szwyatha chczyalesz szye... od Judasza
wydawcze poczalowanym wydacz y od nyego
zaprzedacz XV ex. Kałużn 292.
Zaprżenie f o rmy: n. sg. zaprzenie Rozm 707;
~ g. sg. zaprzenia Rozm 690; ~ ac. sg. zaprzenie
Sul 95, Rozm 560. 674, etc.', ~ i. sg. zaprzenim
1474 SprTNW VIII 2, 30; - /. sg. (po) zaprzeniu
Sul 34, Dział 22, Rozm 691. 698.
Z n a c z e n i e : 'nieprzyznanie się do kogoś, cze
goś, wyparcie się kogoś, czegoś, negatio, abiuratw : Ale ysze po zaprzenyy (post negationem)
thego tho slyzebnyka then tho łan przerzeczoną
raną... myenyl szą doswyathczicz Sul 34, sim.
Dział 22; Przeczywna strona acz przi, wlostnąn
przissyąngąn zaprzenye (negationem) poczyrwydzycz (pro poczwyrdzycz) ma Sul 95; Jako ya
s Marczynem, Pyothrem... na schkoda Szwyanthczina nye zaprzały any zatagyly przyyyleya ko
rzennego..., any zaprzenym przyyyleya yey yschkodzyly 1474 SprTNW VIII 2, 30; Bo o Pyetrze nye
mozem yrozymyecz thych slow, kyedy yyara svyątego Pyotra przez troye zaprzenye tey noczy była
ponykla Rozm 560, sim. ib. 674; Baczysch, yze
Pyotr v pyryego zaprzenya movy: Nye yyem, czo
moyysch ib. 690; O tern, yako svyaty Pyotr po
tern zaprzenyy, yschlyschayschy pyenye kuroye...
rospamyatal szye y yczynyl pokutą ib. 691, sim.
ib. 698; Takyez y na tho... slovo, które moyy
syyąthy Augustyn, yze troye zaprzenye syyatego
Pyotra począlo szye... v domy Annaschovye ib.
707; Vypyszal (sc. św. Jan) zaprzenye szvyatego
Pyotra v Annascha ib. 710, sim. ib. 703.
Zaprzy pozwanie 'wezwanie do sądu na drugi
lub dalszy termin, vocatio ad secundum vel tertium
terminum iudicii: Iterum in secundo termino *zaprziposwanyo non comparuerunt neque terminum
per aliquem postposuerunt, ideo condempnayit eos
w *nyestanyo et concitavit eos. Iterum in tercio
termino *zaprziposwanyo non comparuerunt neque
terminum postposuerunt 1446 AGZ XI 275.
Zaprzysiąc, Zaprzysiąc się f o r m y : praes.
ind. 3. sg. zaprzysięże BZ II Esdr 8, 97; ~ imper.
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2. sg. zaprzysiąż BZ Ex 19, 21; ~ praet. 1. sg.
m. zaprzysiągłem BZ Num 14, 23. Neh 5, 12;
2. sg. f. -ś zaprzysięgła BZ Jos 2, 17. 20; 3. sg.
m. zaprzysiągł BZ Ex 13, 5. Deut 2, 14. I Reg
14, 27, etc.; f. zaprzysięgła (jest) BZ Num 30,
5; 3. du. m. zaprzysięgłasta BZ Gen 21, 27; ~
condit. 1. sg. m. -bych zaprzysiągł BZ Gen 24,
3; ~ part. praet. pass. I. sg. neutr. (w) zaprzy
siężonym BZ Deut 29, 12.
Z n a c z e n i a : 1. *przyrzec, obiecać coś uro
czyście, pod przysięgą, iurare, iure iurando dato
promittere': Czoskoli slvbila iest y zaprzisyogla
(quidquid pollicita est et iuravit), scvtkem napełni
BZ Num 30, 5; Iakosz zaprzisyogl pan (sicut
iuraverat dominus) BZ Deut 2, 14; ~ Gdisz czyo
wwyedze pan w szemyo..., ktoroosz zaprzyszyogl
otczom twogym (quam iuravit patribus tuis)...,
bodzesz sławycz... szwyotoszczy tego myeszyocza BZ Ex 13, 5; Nye wsrzo zemye, yosz to
otczom gich zaprzisyoglem (pro qua iuravi pa
tribus eorum) BZ Num 14, 23.
2. zaprzysiąc kogoś 'zobowiązać kogoś do cze
goś przysięgą, odebrać od kogoś przysięgę, też
zażądać, zakląć, iurare, iure iurando obligare,
etiam adiurare, obtestari : Polosz roko swo pod
me lyodzwye, abich czyo zaprzysszogl (ut adiurem
te) gospodzynem mogym, bogem nyeba y zemye,
abi memu synu nye poymowal zoni dzewky Chananeyskich BZ Gen 24, 3; Rzeki k nyemu: Sstoop
a zaprzyszyosz lud (contestare populum), aby znacz
nye chczyely przestopycz grany cz BZ Ex 19, 21;
Czisczi bodzem od tey przysyogy, yos tosz nasz
zaprzysyogla (quo adiurasti nos) BZ Jos 2, 20,
sini. ib. 2, 17; Ionatas nye bil slisal tego, gdisz
ocyecz gego zaprzisyogl lyvd (cum adiuraret pater
eius populum) BZ I Reg 14, 27; Zaprzisyogl (sc.
Achab) wszelka krolewstwa (adiuravit regna singula) BZ III Reg 18, 10; Wszow (sc. Jojada)
setnyky a ricerstwo y wwyodl ge k sobye do
domu boszego y vczinyl s nymy szlyvb a zaprziszogl ge (adiurans eos) w domu boszem BZ IV
Reg 11, 4; Przeto wstał Ezdras, zaprzisyogl...
wszitek Israhel (adiuravit... omnem Israel), abi
vczinyly podle słowa tego BZ I Esdr 10, 5; A ia
zavolaw kapłanów y zaprzisyoglem ge (adiuravi
eos), abi vczinyly, iakom gym rzeki BZ Neh 5,
12; Tedi wstaw Ezdras zaprzisyosze ksyoszota
kapłańska (adiuravit principes sacerdotum)...
y wszitek... lyvd wszitko podle tego czinycz
y przisyogly soo BZ II Esdr 8, 97; Zaprzisyogl
Raguel Tobyasza (adiuravit... Tobiam), abi za
dwye nyedzely v nyego przebił BZ Tob 8, 23;
Sam yydzisz, kakocz myo cyescz moy Raguel
zaprzisyogl (quomodo adiurayit me Raguel) ib.
9, 5; Dictus pater yocayit dyabolum et adiurayit,
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zaprzysyąkl go, ut diceret, quid faceret inter illos
homines ca 1500 GIKazB I 49.
3. zaprzysiąc się 'zobowiązać się uroczyście,
sollemniter spondere, obligan : Tedi Abraham
wzol owyecz, wolow y dal gest Abimelechowy,
y zaprzyssyoglasta syo oba sobye (percusserunt
ambo foedus) BZ Gen 21, 27; Zaprzisyogl syo
przecyw gemv Sellum (coniuravit autem contra
eum Sellum)... y zabyl gy BZ IV Reg 15, 10;
Zaprzyszyagl szye (sc. św. Piotr) nye yescz any
pycz, any spacz Rozm 700.
4. w dosłownym tłumaczeniu łac. ius iurandum:
prawo zaprzysiężone 'przysięga, ius iurandum, iuramentum: Vy stogicze wszistczi... y wszistek
lyd..., aby wszedł w slvb pana boga y w prawye
zaprziszozonim (ut transeas... in iure iurando),
ges to dzysz pan bog twoy yderzi s tobo BZ Deut
29, 12.
Zaprzysięgać, Zaprzysięgać się 'zobowiązy
wać do czegoś przysięgą (przeważnie wzywając
boga na świadka), też usilnie żądać, zaklinać,
iure iurando dato obligare, deum invocando obtestari : Zaprzisyogam cyo (adiuro te), abi my
nye mowyl, gedno czso prawdzywego gest BZ
III Reg 22, 16; Dzyevycza... rzekła yem: Zaprzyszyągam yasz (adiuro yos) moczą boga vschechmocznego, abysczye se mną... prószyły mystrza
yaschego Rozm 506; Zaklynam czye y zaprzyszyągam
przez boga zyyego (adiuro te per deum yivum Mat
26, 63), povyedz nam, yestlyz thy cristus? ib. 717,
sim. ib. 722; ~ zaprzysięgać się 'zapewniać pod
przysięgą, iure iurando interposito affirmare'>: Tedi
Ionatas pocznye wyocey zaprzisyogacz syo (MamLub 68: zaprzyszy<ę)gowaczy) z Dauidem (deierare
David), bo iako duszo swo gy mylowal BZ I Reg 20, 17.
Zaprzysięgnąć 'złożyć przysięgę, przysięgnąć,
iurare, ius iurandum p r a e s t a r e Tako dzyeyka
Herodzyadzyna skakała myedzy lyvdem a lyvbylo
szye Herodovy. Tegodlya zaprzyszyegnawschy
szye obyeczal yey dacz (cum iuramento pollicitus
est ei dare Mat 14, 7), czokolyye prószyła v nyego
Rozm 346.
Zap rzysięgo wać 'zobowiązywać do czegoś przy
sięgą, iurare, iure iurando dato o b l i g a r e Zaprzyszy<ę)gowaczy deiectare (war. kal.: zaprz<y>schągowaczy deiactare, BZ: zaprzisyogacz syo;
addidit Ionathas deierare David I Reg 20, 17) ca
1470 MamLub 68.
Zaprzysiężenie 'przysięga, ius iurandum : Bo
syo bal wszitek lyyd Saulowa zaprzisyoszenya
(iuramentum) BZ I Reg 14, 26; Wyelykym zaprzisyoszenym (iure iurando) zaprzisyogl lyyd ocyecz
twoy ib. 14, 28, sim. 1471 MamKal 66.
1.
Zapust, Z apustaf o r m y : 1. Zapust: n. sg.
zapust 1390 Leksz II nr 1006, (1394) XVI KodWP
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VI 388, 1400 KsZPozn nr 15, etc. etc.; ~ g. sg.
1399 Pozn nr 400, sim. 1416 Kościan nr 602,
zapusta 1400 Pozn nr 489, 1400 StPPP VIII nr
1419 Pozn nr 974, etc. etc.; Datus est Lambertus...
10314, 1409 Kościan nr 403, etc.; zapustu 1399
ad interdicendum nemora zapusty in Wolskie 1399
KodWP III 732, 1402 KsZPozn nr 1080, 1417
StPPP II nr 449; Jaco *Dzirszeg ne wkupowal
Kai nr 605, etc.; ~ ac. sg. zapust 1389 Pozn nr
5 w Margorzaczine zapusty 1400 Kościan nr 161,
70, 1398 Leksz II nr 2245, 1400 KsZPozn nr
sim. 1400 KsZPozn nr 321, 1402 ib. nr 962,
410, etc. etc.; ~ l. sg. (w) zapuście 1398 Kościan
1403 ib. nr 1508, etc.; Ipse ministerialis recognr 94, 1407 RtGn nr 149, 1415 Kai nr 508, etc.
noverit iuxta visionem suam... dampna in gays et
etc.; ~ g. pl. zapustów 1423 Kościan nr 971,
densetis vlg. zapust 1400 KsZPozn nr 15, sim.
1435 Pozn nr 1459; ~ ac. pl. zapusty 1402 Piek 10 ib. nr 217, 1401 ib. nr 497; Iacosm ne wrambil
VI 112; - i. pl. zapustmi 1460 PF V 38.
zapusta 1400 Pozn nr 489, sim. 1400 StPPP VIII
2.
Zapusta: n. sg. zapusta 1381 StPPP VIII
nr 10314, 1409 Kościan nr 403, etc.; Miroslaus...
et Petrassius... habent terminum... pro ąuercetis,
nr 977, ca 1420 WokTryd nr 58. 195, etc. etc.;
~ g. sg. zapusty 1409 TPaw IV nr 1742, 1410
que wlg. nuncupantur zapusti 1401 Pozn nr 707,
Kai nr 311, 1412 Kai nr 390, etc.; ~ ac. sg. 15 sim. 1405 KsZPozn nr 2101; Quod Ianussius...
interdixit hereditates suas Popowo et Karznicze
zapustę 1407 Kai nr 273, 1410 Kai nr 312, 1415
Kai nr 495, etc. etc.; ~ i. sg. zapustą 1483 SKJ
in pascuis..., siluis... et magna silua wlg. za
III 334; ~ /. sg. (w) zapuście 1412 Pyzdr nr 340,
pust..., et eciam in Karznicze taliter siluas et
1415 Kai nr 482, 1417 Kai nr 614; - i. pl.
zapusti 1402 Piek VI 112; Quod se intromisit in
densetum... et iniecit vlg. wrzucił so w zapust
zapustami 1460 PF V 38.
20
1403 KsZPozn nr 1541, sim. 1400 ib. nr 410,
1. a. 2.: /. sg. (w) zapuście 1399 Pozn nr 400,
1416 Kościan nr 602, 1419 Pozn nr 974, etc. etc.;
1401 ib. nr 522; Jaco Wawrzinecz ne yechal
~ n. pl. zapusty 1399 StPPP II nr 449, 1401 Pozn
w Yanowo sapusto 1407 Kai nr 273, sim. 1410
ib. nr 312, 1415 ib. nr 495, 1475 AGZ XVII
nr 707, 1405 KsZPozn nr 2101, 1421 ArchTerCrac
CXCV 98, 1; — ac. pl. zapusty 1400 Kościan nr 25 118, etc.; Jako Albertus... wodl gy (sc. mego
161, 1400 KsZPozn nr 321, 1402 ib. nr 962, etc.;
człowieka) do domu besz prawa..., a on gego
~ /. pl. (w) zapuściech 1395 Kościan nr 21, 1402
zapusti ne paszegl (pro poszegl) 1409 TPaw IV
Pozn nr 537, 1420 ib. nr 1004.
nr 1742, sim. 1410 Kai nr 311, 1412 ib. nr 390,
1418 ib. nr 633; Yze Michał w[r]zol Maczeia
Z n a c z e n i e : 'młody, gęsty las dziko rosnący,
zagajnik, silva arboribus novellis incultisąue con- 30 w swye (pro swey) zapuscze noczno <r)zeczo
1412 Pyzdr nr 340, sim. 1415 Kai nr 482, 1417
sita : In zapusta sexaginta arbores excidit 1381
StPPP VIII nr 977, sim. 1423 AKPr VIIIa 162,
ib. nr 614; Jsze Wąnczenecz ne rąbil w cząscy
Baworowey... w szapuscech 1420 Pozn nr 1004;
1425 Kai nr 912, etc.; Czso mi Sandziuogius
Zapusta virgultum ca 1420 WokTryd nr 58, sim.
szapust szapouedzal, tego mam dzesandz grziwen
scodi 1389 Pozn nr 70, sim. 1403 ib. nr 811. 35 ib. nr 195; Agatha... duo stadia agri... et agros
816, 1405 Kai nr 136, etc.; Eodem die pendet
alios... a randziny usque ad doi in latitudine sicut
sunt zapusty ipsius Agathe... ad ecclesiam... asterminus... super ąuodam gayo wlg. zapust 1390
signauit 1421 ArchTerCrac CXCV 98, 1; Ize
Leksz II nr 1006; Nicolaus... habebit in eadem
scultetia pratum... cum nemore vlg. zapusth (1394)
Micolay... ne ssedl gwałtem... na lanką gych...,
XVI KodWP VI 388; Isz Wilczelcz (pro Wilczek) 40 any zapustów, any lassow gwałtowne porambil
otpusczil Baworowi rambicz <w> swich sapuscech
1423 Kościan nr 971, sim. 1435 Pozn nr 1459;
Nobilis Franczko... astitit terminum contra nobi1395 Kościan nr 21, sim. 1402 Pozn nr 537; Czo
lem Prandotham... pro eo, quia excidit... sibi...
Baworovy poszły (leg. pośli) rambili Woczechovem (leg. w Wociechowem) zapuscze, to rambili
sareptam al. zapustha 1426 ArchCastrCrac II 530,
s gego volan 1398 Kościan nr 94, sim. 1407 45 400; Zapust indago 1437 Wist nr 228 s. 87, sim.
ca 1500 Erz 130; Ysze slachczyczy... w gay,
RtGn nr 149, 1415 Kai nr 508, etc.; Nicolaus...
rzeczony zapvstha, czykole vmyslnye wszethwszy
suum gay sive zapust cum ministeriali prohibuit
(silvam aut gaium dictum zapust., intrantes)...
1398 Leksz II nr 2245; Quod Nicolaus... debet
pożarem zaszgą..., thaczy nye ginszym nyszly
habere cum toto dominio medietatem (pro mediam) partem hereditatis... et noverca... mediam 50 prawem polskym... mayą bycz sądzeny Sul 81;
Quamquidem villam... cum omnibus agris..., si
partem hereditatis... et utilitates... percipere, non
luis, nemoribus, indaginibus, zapustamy albo zadestruendo densetum vlg. zapustu 1399 KodWP
pusthmy,... resignamus 1460 PF V 38; Jakom
III 732, sim. 1402 KsZPozn nr 1080, 1417 Kai
ya gwalthem szyekyrą nye yyrabyl chrostha albo
nr 605, etc.; Czso iol Iaroslaw Bartka, to gi iol
w zapusce, ez mu robił w zapuscze noczno rzeczo 55 zapysthi, kthora yesth na wyelgyem poły za sznaky
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stharymy 1472 ZapWarsz nr 2964; Item habet
(sc. ecclesia) pratum..., in cuius finem venit rubetum et sylva, quae vocatur zapusta olszowa
DłLB II 325; Johannes... poi stayanka roley nad
zapusta... Alberto... obligauit 1483 SKJ III 334;
~ z fleksją łacińską: Petrus... cum Mickone...
terminum secundum... pro furtu zapuste 1384
StPPP VIII nr 2198; Quia tu incidisti zapustam
dictam lanka 1468 StPPP II nr 3920.
2. Zapust, też p i tantum Zapusty f o rmy: n.
sg. zapust ca 1500 R XLVII 370; ~ ac. sg. zapust
1424 Czrs 291, 1439 ZapWarsz nr 535, 1442
TymProc 167; ~ g. p i zapust 1439 ZapWarsz nr
535; ~ ac. pl. zapusty 1463 KsNWarsz I nr 581.
Z n a c z e n i e : *mięsopust, ostatni dzień lub dni
przed wielkim postem, ostatki, dies ludorum, qui
ieiunium ąuadragesimale praecedunt’: Jaco... Pauel nye ranczyl daley zapusth *Hyndzychowy za
Pyotra, yeno ten rok, czszo myal bycz na zapusth
1439 ZapWarsz nr 535, sim. ib.; Ipsi omnes fratres
solverunt super terminum predictum na zapust
1442 TymProc 167; Nicolaus Zabrzoch tenetur
solvere Nicolao Kalysz sexagenam ad venturos
zapusthy,... extunc eius bona cadent super Nicolaum Kalysz 1463 KsNWarsz I nr 581; Hodie
eodem dicitur tempus carnisbrevium, id est zapust,
quia hodie homines fiunt {pro faciunt) ro<z)pusty
ca 1500 R XLVII 370; ~ stary zapust 'mięsopust
przypadający na niedzielę siedemdziesiątnicy, roz
poczynającą w Polsce 9-tygodniowy okres wiel
kopostny, który/ w XIII w. skrócony został do
postu 7-tygodniowego (rozpoczynającego się od
Środy Popielcowej), dominica septuagesiinae, apud
Polonos ieiunium 9 septimanarum incipiens, quod
inde a seculo XIII ad 7 septimanas contractum
a die cinerum incipiebat: Dobeslaus... fidejussit
pro honesta Glowaczowa... militi Slawecz... solvere XXIII marcas... ad festum septuagesime al.
stary sapust 1424 Czrs 291.
Zapusta cf. 1. Zapust
Zapustka 'lasek, gaj niepielęgnowany, silva
minor arboribus incultis c o n s i t a Marcissius...
gaium ipsius... al. czworo staianye na Ploskow
a viszey stayanko za zapustka... Nicolao... in
totum obligauit 1477 SKJ III 333.
Zapustny (o drzewie, de arbore) 'rosnący
w zapuście, in silva zapusta dicta c re s c e n s <(A)cz
kto w czudzem gayv geden abo dwa dąby wyrąby
kradmye, za kaszdy dąb ósmy skoth,... a gdyby
małe abo zapustne porąbyl, tedy cztyrzy skoczcze
pokvpy Dział 58.
Zapusty cf. 2. Zapust
Zapuścić (o drzewach, de arboribus) 'pozwo
lić rosnąć swobodnie, nie wycinać, nie pielęgno
wać, colere desinere’: Ministerialis, veni et vi-

deas, ubi Potrko densetum fecit crescere vlg.
zapuścił zapust in hereditate comendatoris 1403
KsZPozn nr 1495; Johannes... contra Nicolaum...
testibus clare edocuit, quod a triginta annis gagyum al. zapusta dictum zapusczili, et ibidem
dictus Nicolaus non habuit libertatem al. leczenstwo 1420 StPPP II nr 1691; Jacom zapusczil
zapust na Necayne szoltisky y podług prawa
vosznym przede crzemy (pro trzemy) lathi zapowedzal 1421 Pozn nr 1093.
Zapuścisko fwyrośnięty, stary, niepielęgno
wany las, silva maior arboribus novellis incultisque consita’: Johannes... duo stadia agri, unum
nath laczkamy..., a druge nad zapusczyskem...
iudicialiter resignauit 1484 SKJ III 334.
Zapyrzyć się cf. Zaperzyć się
Zaramnica *cenna ozdoba noszona przez ko
biety na ręce, bransoleta, annilla, bracchiale
Armillas, id est zaramnycze (in die illa auferet,
sc. filiis Sion, dominus... armillas Is 3, 19, R XXII
322: opleczky, loktusky) XV p. post. Kałużn 281.
(Zaranek) Zarenek 'początek dnia, poranek,
manę, tempus matutinum : Wstawyami, aby...
sandzee we dni rokow oth zarenkv (a manę, Dział
12: ode zzaranya) az do dzewyanthey godzini
lyvbo do polvdnya... myely... rzeczy rosprawyacz
Sul 25; Wszitek lvd czeka od zarenku (de manę)
asz do wyeczyora BZ Ex 18, 14.
Zaranie, Zarenie 'początek dnia, poranek,
świt, manę, tempus matutinum, diluculum : Od
zsarana asz do weczora (de manę usque ad vesperam Is 38, 12) dokonasz mo FI Ez 4, sim.
Pul, sim. FI i Pul Ez 6, BZ Ex 18, 13; Pfal gesm
asz do szarana (usque ad manę Is 38, 13) FI Ez
5, sim. Pub, Vstawyamy, aby... sądzę... roky
sądzili, począwszy ode zzaranya (a manę, Sul 25:
oth zarenkv) asz do dzewyatey godzyny Dział
12; A manę, oth zarena, usque ad vesperam immutabitur tempus (Ecclus 18, 26), quia sicut tem
pus semper est mutabile, ita cor illorum, qui curant de temporalibus, semper est mutabile 1461—7
Serm 90v; Boże, ien... swiatlosczio sluneczno
zzaranie (manę) oswieczasz, a gorączosczia po
łudnie MW 33a; Szyedzyely... pod kosczyolem
vschytką nocz aze do zaranya (usque manę) Rozm
91; ~ w użyciach o znaczeniu przysłówkowym:
(rano) z zarania, zaranim 'rankiem, o świtaniu,
primo manę, tempore matutino’: Bo czebe prosycz
bodo, gospodne, zsarana (leg. z zarania, manę,
Pul: rano, sim. ib. 5, 4) vslisz glos moy FI 5,
3, sim. ib. 5, 4; Mathusch, pan Marek zan śluby 1,
ysch gy ma posthawycz zarzanya (leg. z zarania)
ywtro 1471 Gors Piech 210; Vspyeszyle yesta oczy
moye ku tobie z zaranya (diluculo, FI: na brzeszdzeny) Pul 118, 148; Pomosze iey bog rano
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s zarana (manę diluculo) FI 45, 5, sim. Puł; ~
Simile est regnum celorum homini patri familias_, qui exiit primo manę, naprzood rano,
adducere operarios in vineam (Mat 20, 1)... Nota,
sicut dicimus tempus diei manę, id est zaranym,
5
quando sol oritur XV med. SKJ V 270.
Zaranny 'właściwy porankowi, poranny, matutinus, qui manę est': Aura est matutina powetrze
yvtrzenne y szaranne XV med. R XXV 158.
Zarań 'rankiem, o świcie, manę, diluculo’: 10
Przygodzylo szye yednego dnya, yze przynyosl
(sc. Jesus) zarany zyelye Rozm 122; A zarań
(et manę Mat 16, 3) [nye] movyczye: Dzyszya
badzye descz, błyszczy szye nyebo ib. 354;
Cristus... byl... pokuschon v noczy, a zarań na 15
yyąthnyczą... przyyyedzyon ib. 707; A takoż
y (leg. ji 'go’) podały Pylatovy..., a to szye
stało zarań v pyątek ib. 745; ~ z zarań: Benyamyn wyki (pro wylk) chwatayoczy z zarayn
sznye *lub (manę comedet praedam) BZ Gen 20
49, 27; Gydzy k nyemu z zarayn (manę) BZ
Ex 7, 15.
Zarazić f o r m y : praes. ind. 7. sg. zarażę BZ
Ex 8, 2, ca 1470 MamLub 41; 3. sg. zarazi FI
i
36, 25; ~ imper. 2. sg. zaraź 1444 PF 25
V 37; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś zaraził Rozm 133;
3. sg. m. zaraził De morte w. 144, ca 1500
PieśniWład 176, Rozm 621; f. zaraziła Rozm 27.
92. 96; ~ pląperf. 3. sg. m. był zaraził BZ Ex
7, 25; ~ condit. 1. pl. m. zarazilibyśmy 1436 30
R XXIII 276; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
zarażon XV ex. GIGn 56; zarażony XV ex. GIGn
55, ca 1500 Erz 130, Rozm 292; neutr. zarażone
XV p. post. PFRp III 290, Rozm 286; d. sg. m.
zarażonemu Rozm 293; ac. sg. m. zarażonego 35
Rozm 286. 292; n. pl. m. zarażeni XV med. R
XXIV 49, 1466 R XXV 139; zarażone Rozm
217; ac. pl. zarażone 1466 RRp XXII 24; m.
zarażone Rozm 226; cf. też Zarażony; ~ praet.
pass. 3. pl. m. byli zarażeni Rozm 217; ~ condit. 40
pass. 3. sg. f . byłaby zarażona XV p. post. PF
III 290.
Z n a c z e n i a : 1. 'uderzyć, percutere, ferire':
Gdi ypadne (sc. człowiek), ne zarazy se (non
collidetur), bo gospodzin podclada swoio roko FI 45
36, 25, sim. Pub, ~ przenośnie 'uderzyć, aby
zniszczyć, aliąuid delendum ferire': Quadropartito
in opere procedemus..., ut sic petra, gl. firmitate,
domini nostri Ihu X yiciorum regnum quadruplex... feriamus, gl. tangamus zarazilibismy 1436 50
R XXIII 276.
2.
'dotknąć nieszczęściem (chorobą, plagą,
śmiercią), (morbo, plaga, morte) percutere, ferire’: Boże, zarasz sługa thakyego, czo o miley
misly y mowy nyewernego czo 1444 PF V 37; 55
Słownik staropolski XI

ZARAZIĆ

177

Paueatis eciam distorti, ut deum non offendatis,
ne sitis dupplici deformitate a deo confusi zaraszeny XV med. R XXIV 49; A febre, peste, nece
corrupta, gl. sc. encia, zarażone, grayata, necata
curat, gl. sc. Cristus 1466 RRp XXII 24; Zarą[c]zą (BZ: ranyo) feriam (feriam... eos pestilentia Num 14, 12) ca 1470 MamLub 41; Iustificationem meam... non deseram,... nec pro rebus
perditis..., nec pro corpore sic percusso zarazon[y]ego XV WisłRp nr 2368; Baczczye, by
na nasch pomsta nye przyschła, yasz ny(e)gdy zarazyla (percussit) lyvd eypsky Rozm 92, sim.
ib. 96; ~ czymś: Tocz ya zaraszoo wszidky krage
twe szabamy (percutiam... ranis) BZ Ex 8, 2;
Spalycz czyalo szwyąthe chczyely, Iesus mathką
szwą obronyl, Szydy szlepotha zaraszyl ca 1500
PieśniWład 176; W czem czyą rozgnyeval,
yzesz [y] taka pomstą nad nym vdzyalal <i>
yzez y (leg. ji 'go’) nagła (śmiercią) zarazyl
(quod... eum subitanea morteque ferires)? Rozm 133;
Yne, ktoremkolvye vrzodem... były zarazeny
(percussi luerant)..., wschytkem dal zdrovye ib. 217;
~ paraliżem zarażony 'dotknięty chorobą powodu
jącą bezwład, utratę ruchów ciała, parałysi afflictus’:
Dissolutus est paralisi zarazon paralyszem XV
ex. GIGn 56; Rozmaite paralyzem zarażone...,
wschytkem dal zdrovye (multos paralyticos...
curavit) Rozm 217; Paralyzem zarażone (paralyticos)
kv zdrovyv vraczas ib. 226; Przystąpyl k nyemv
centurio proschącz..., aby vzdrovyl syna
yego paralyzem zarażonego (parałyticum) ib.
286, sim. ib. 292; Dzyeczyątko moye lyezy v domv
paralyzem zarażone (iacet... paralyticus Mat
8, 6, PF IV 568: paralyszem zabyty) ib. 286;
Spysczyly loże..., na ktoremze on lezal paralyzem
zarażony (in quo paralyticus iacebat Marc 2, 4)
ib. 292; Rzeki onemv paralyzem zarazonemv
(ait parałytico Mat 9, 6) ib. 293.
3. 'zatruć, zepsuć, skazić, inficere, corrumpere’: Napelnyly szyo soo szedm dny po tern, gdisz
bil zaraszyl (percussit) pan rzeky BZ Ex 7, 25;
Aer sit mundus, czyste, habitabilis ac luminosus,
neque sit infectus zarażone nyeczem XV p. post.
PFRp III 290; Hic yentus est dulcis et intoxicatus
otruthy, zarażony jadem XV ex. GIGn 55; Zara
żony infectus ca 1500 Erz 130; ~ przenośnie:
Beata anima, que non fuerit infecta, id est zarazon[y]a, prauis operacionibus huius mundi 1453
R XLVII 351; Adam... boga barszo obraszyl
y wszythko szwe plemya szaraszyl De morte w.
144; Ne spiritus inficiatur byłaby zarażona (sc.
dusza) XV p. post. PF III 290.
4. zarazić zrok 'odebrać zdolność widzenia,
occaecare’: Z yey (sc. Maryi) oczy pochodzy
syyatle promyenye, ysz zarazyl zrok kazdemy, yen
23

ZARAZIĆ

ZARĘCZYĆ

na nye ('nię’) vezral (ex eius oculis radii fulserunt,
qui eam intuentium visum percusserunt) Rozm 57.
5. 'nabawić strachu, przestraszyć, przerazić,
tirnore p e r c u te r e Yeden gloss tluscza rzewny wa,
czynem straschlyva przesvey (/ćg. przez szwej
'bez wszej’) brony zarazy 1, odpądzyl y porzvczyl
(percussit, repulit, stravit) Rozm 627.
6. 'znieważyć, obrazić, offendere, laedere
Nyevyasta, ktorasch yest nyeplodna..., tą maya
za blata (pro za klata 'za klętą’) wschysczy, bo
ta yvze boga zarazyla (a deo reprobata fore
iudicatur) /tozm 27.
7. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zaraszeni confusi 1466 /? XXV 139; Zarażony
contagiosus co 1500 £rz 130.
C/. Zarażony
Zarazka (?) bot. 'j akiś gatunek trzmieliny,
Evonymus sp. L.’: Siler *sarzazka sive mirkev
XV mccf. F F V 28.
Zarażać 1. 'kłuć, ranić, tu przenośnie, pungere, vulnerare, hoc loco t r a n s la t e Sed draco,
g/. serpens, hoc est dyabolus, pro fraude te, g/.
sc. populum Iudaicum, pungens cuspide, zarazayąncz conczem, cavde coget eclipsari culminis,
gl. id est tue sublimitatis, honoris, astra, g/.
claritates, tui (sc. Christi) 1466 F XXII 25.
2. 'zatruwać, tu przenośnie, inficere, venenare,
hoc loco t r a n s l a t e Nocet enim regulus (sc.
serpentium) morsu, visu et alitu, et ipsi (sc. reguli
Philistiim) morsu lacerant per seuiciam, uisu erroris, blandv, inficiunt per ignoranciam, zarazaya,
alitu diffusionem, sc. mali exempli, per infamiam
1461—7 Serm 249r; Venatur mihi grana labor,
tibi fercula furtum. Hec, gl. sc. formice sc. grana,
mihi pax melit, toxicat, zarasza, iadowyczy, illa,
gl. sc. fercula, timor 1466 R XXII 15.
Zarażanie 'zatruwanie, tu duszy, infectio, actus veneno imbuendi (hoc loco: anim am f: Lluxuria est... infeccio, zarazanye, anime XV p.
post. GIDom 73.
Zarażenie 'zaraza, morowe powietrze, pestis,
pestilentia*: Zarazenye contagio ca 1500 Erz 130;
Ząrązenye pestilentia ib.
Zarażony 'zaraźliwy, contagiosus, pestifer:
zarażony wrzód 'zaraźliwa choroba, morbus con
tagiosus' : Zarażony wrzód contagiosus morbus ca
1500 Erz 130.
Z arąb cf. Zaręba
(Zarąbanie) Zarębanie 'zbudowanie, założe
nie, tu wsi, exstructio, conditio (hoc loco: villaef:
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 AGZ XIII 74.
Zarenek cf. Zaranek

Zarenie cf. Zaranie
Zaręba czy Zarąb 'miejsce po wyciętych zaro
ślach, locus, quo virgulta excisa s u n f : Virgultorum sectiones al. zaromby 1427 KozierRpTerCost 190.
Zarębanie cf. Zarąbanie
Zarębie (o drodze, de via) 'zagrodzić ściętymi
drzewami, arboribus caesis o c c l u d e r e Nobilis
Iohannes... cum... seulteto de Sczawa habent
terminum... pro eo, quia viam perscidit vlg.
szarambyl datam vlg. wyloszon[y]a 1424 ArchCastrCrac II 38; Viam predictam nouam et inconsuetam precludatis et precludere al. zarambicz
precipiatis 1464 MMAe V 176.
Zarębie 'miejsce po wyciętych drzewach w lesie, locus in silva e x c i s u s Esz poto, poky było
widzenye, poty yest na dzedzinye popowskey w zarabyv, potymyasti yest popowske 1400 StPPP
VIII nr 10685. ~ Może już nomen proprium.
Zaręczyć, Zaręczyć się f o r m y : praes. ind.
3. pi. zaręczą OrtMac 93; ~ inf. zaręczyć OrtMac
54. 56. 73. 128, OrtOssol 14, 4, etc.; ~ praet.
1. sg. m. “(e)m zaręczył 1420 AKPr VIIIa 152,
1426 ZapWarsz nr 156; 2. sg. m. -ś zaręczył
1422 ZapWarsz nr 51; 3. sg. m. zaręczył 1418
Kościan nr 676, 1418 Pozn nr 948. 955, etc.;
3. pi. m. zaręczyli 1428 Kościan nr 1363; ~
part. praet. pass. d. sg. m. zaręczonemu OrtMac
33; n. pl. m. zaręczone OrtMac 34, OrtOssol
33, 2; ~ praes. pass. 3. sg. m. jest zaręczony
OrtMac 33, OrtOssol 12, 3. 33, 1 .2 ; 3. pl. f. są
zaręczone OrtMac 34, OrtOssol 33, 2; ~ fut.
pass. 3. sg. m. będzie zaręczon OrtMac 54. 120,
OrtOssol 45, 4. 88, 3; ~ condit. pass. 3. sg.
neutr. by zaręczono OrtMac 54, OrtOssol 45, 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'wziąć na siebie prawną od
powiedzialność za kogoś a. za coś, dać gwarancję,
zapewnienie, porękę, fideiubere, se vadem pro
aliąuo (aliąua re) dare, cavere, spondere
a. z określeniami nazywającymi osobę, za którą
ktoś bierze odpowiedzialność: kogoś: Jako Pyotr
ne zaranczil Sliwenskego przecziw Vacze 1418 Ko
ścian nr 676, sim. 1418 Pozn nr 948. 955;
Bądzyely czlowyek zabyth y prawem przeyda,
a nye ye<s)thly zarączony czlowyek, thego zaplatha yesth dzyeszyacz y *oszom funthow Ort
Mac 33, sim. OrtOssol 33, 1; Czo yesth pokupu
nye zarączonemu czlowyekowy o krwawe rany,
kthory yesth pełnego prawa OrtMac 33; Nye
maya nykogo wyszey zarączycz nyszly zacz sthogy..., wyyawszy gdyby gy zaraczono w pyenyąsznem dludze, thedy gy może zaraczycz podług
pyenyadzy, czo gye wynowath podług prawego
prawa (nullum de iure alcius compellere possunt
fideiussores ponere, quam sua tendit recompensa,
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nisi sit pro debito pecuniali, quod alcius est) ib.
54, sim. OrtOssol 14, 4. 45, 4; Gdy kogo zarącza
o głową albo o czyaszkye rany, a gdy nye stanye
albo go nye postawy a OrtMac 93; Bądzyely
zaraczon kv praw (leg. prawu, fuerit... fideiussus
5
ad iudicium), gdy nye stanye na trzech blysszych
szadzyech, tedy rąkoymye... maya zany dacz
polowyczą ib. 120, sim. OrtOssol 88, 3; Gdy
czlowyeka vkrwawyą, czo nye gest zaraczony,
a gest pełnego prawa OrtOssol 33, 2, sim. ib. 10
12, 3, OrtMac 33; Bandzely czlowyek czyąszko
vranyon albo ochromyon, gęstły nye zaraczony
y sz dokonalym prawem szwoym czlowyek, tego
zaplata gest dzyewyącz funthow OrtOssol 33, 2,
sim. OrtMac 33; Kaszdą nyewyeszką twarz, które 15
nysz (pro nye) szą zaraczone, nycz wyączey
pokupu gymayą, gedno polowyczą tego, czo
ymayą nye zaraczone mąsczyszny OrtOssol 33,
2, sim. OrtMac 34; Bąnd<(zi)ely kto zaraczon
(fideiuberetur) ku burgrabyego szandv, ten mą 20
thamo k nyemv przycz y stacz OrtOssol 45, 4,
sim. OrtMac 54; Saszyeczkye ludze, czo nye
szluchayą ku naszemv prawu..., thy może woyth
zarączycz, aby prawu stały przed szwym... pra
wem OrtOssol 47, 1, sim. ib. 15, 2, OrtMac 56; 25
Gdyby ktho vczynyl naglą rzecz nad szyrothą...,
mozely woyth... fordrowącz..., albo mozely
w them fordrowanyy tego tesz zarączycz albo
zączwyrdzycz? OrtOssol 57, 3, sim. OrtMac 73;
~ za kogoś: Jaco my Pstrzech nye zaplaczyl poi 30
grzywny any dwogych yroth staczystych, any
swysly<ch>, yaco zayn Jandrzych zaranczyl 1427
Kościan nr 1194; ~ b. z określeniami nazywają
cymi osobę, której się ręczy: komuś: O kthore
dzesancz kop na my Maczey szalował, ti[s] ya 35
*yenu zaplaczil, czos ti Mroslawowi zaroczil (war.
ib.: sza mo Mroslavoyi roczil) 1422 ZapWarsz
nr 51; Jakom gym nye rzeki pyenąndzy obranczicz
tych, czsso gye ony zaranczyly Micolayewy 1428
Kościan nr 1363; ~ c. z określeniami nazywają 40
cymi przedmiot poręczenia: coś: Yszem Andrzeoui ne
szaranczil dzesaczy grziwen szacladu za Climonta
1420 AKPr VIIIa 152; Jako Barthlomey zaranczil
zemskye prawo za kmecza 1425 ZapWarsz nr 124;
Jakom ya zaranczil trzi copi grossy przesz dzeszanczi 45
grossy za Ninothą za eon 1426 ib. nr 156; lako mne
Maczek zaranczil dwa konya 1434 KsMaz III nr 341.
2.
zaręczyć się 'przysiąc, zobowiązać się, se
obligare, s p o n d e r e Ma^ją) szyą zaraczycz (sc.
powod i odpowiedacz) woythowy (actor et re- 50
spondens iudici cayere debent), ysz który straczy
albo ypadnye, ten ma drugyemy wszythka strawą
zaplaczycz OrtOssol 93, 3, sim. OrtMac 128.
Zarękawie *część odzieży okrywająca rękę,
przyszyta bądź przypinana do szaty lub pancerza, 55
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manica vesti loricaeve assuta vel annectendaŹ:
Unam marcam... dedit pro manicis al. *zarukawie
exemendo eas 1496 CracArt nr 1258.
Zarnaty cf. Ziarnaty
Żarno cf. Ziarno
Zarobić f o r m y : praes. ind. 3. sg. zarobi
OrtMac 109; ~ praet. 3. sg. m. zarobił 1388
TPaw III nr 841, 1398 ib. nr 4388, OrtMac 27,
etc.', ~ part. praet. pass. g. sg. neutr. zarobionego
1402 KsMaz I nr 201, 1425 RtKon nr 430; ac.
sg. neutr. zarobione OrtMac 25. 80. 83, OrtOssol
11, 3, etc.\ g. pl. m. zarobionych 1408 TPaw IV
nr 1511.
Z n a c z e n i a : 1. fzapracować, uzyskać wyna
grodzenie za pracę, labore acąuirere, comparare':
Quod id, quod Mathias zarobił, quod (pro hoc)
sibi Johannes soluit 1398 TPaw III nr 4388; Iaco
ia ne winowat Stascowi dwdzestu groszu i szescz
zarobonego mita 1402 KsMaz I nr 201; Jakom
ne yinovath Andree notario quatuor grossos zarobonich 1408 TPaw IV nr 1511; Iszesm nye
winowath Woczechowy polugrzywna zarobyonego any posziczonego 1425 RtKon nr 430; Ma
(sc. wyleganiec) gymyenye krothko albo długo,
czo zarobyl szwoya (leg. z swoją) zoną (bona
amborum labore acquisita) OrtOssol 29, 3, sim.
ib. 63, 1, OrtMac 27; Mozely czlowyek zarobyone
albo gyne szwe gymyenye (bona elaborata) odkazacz albo oddacz po szwey szmyerczy? OrtOs
sol 61, 4, sim. ib. 11, 3. 17, 2. 28, 4. 63, 3,
OrtMac 25. 80. 83; Stoyacze gymyenye, czo
czlowyek ge sam zarobyl (quae ipsemet acquisiyit,
OrtMac 109: zaroby)..., może... dacz, komv chcze
OrtOssol 81, 1; Wszdal gey polowyczą szwego
stoyaczego gymyenya, czo go szam dobył y zarobyl
(labore acquisivit) ib. 87, 2, sim. OrtMac 118.
2. 'wykonać, skończyć, conficere, complere’:
Sicut marcam sibi non dedi, quia laborem non
compleuit ne zarobił 1388 TPaw III nr 841.
Zaroczenie 'wszczęcie sprawy przed sądem,
wdanie się w spór, actus litem ad iudicem deferendi: Zaroczenye interdictum ca 1428 PF I 492.
Zaroda 1. 'zamysł, zamiar, intentio, proposituin: Bona (sc. intentio) zaroda ad bonum
inducit XV in. GIKazB II 80.
2. 'plony ziemi, owoc, płód, fructus, partus' : Zarodi partus (penetrabo omnes inferiores partes, war.:
partus, terrae Ecclus 24, 45) ca 1470 MamLub 167.
3. bot. 'bliżej nie znana roślina, może Torilis
anthriscus Bernh.f?): Zaroda todilla (pro tordilla?) 1472 Rost nr 1663.
Zarodek 'zalążek, zaczątek, germen, semen,
fomes': Zarodek fomes XV p. post. R XXV 198.
Zarodzie się 'pojawić się, generari, apparere': Zarodzylo szą XV med. R XXV 268; Zarodzy
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schą (war. lub.: zarodzyl szą) germinabit (vir sive
mulier, in cuius capite vel barba germinaverit
lepra Lev 13, 29) 1471 MamKal 34.
Zarosły f o r m y : n. sg. f. zarosła XV in.
GIKazB II 101; ~ g. sg. neutr. zarosłego 1416
Czrs 167; ~ i. sg. f. zarosłą 1425 DokMp II 47;
~ ac. pl. neutr. zarosłe XV in. GIKazB II 86.
Z n a c z e n i e : 'pokryty chwastami, krzakami
itp., opertus herbis, virgultis s i m Incipiendo
a Visla per gades, dictos czosny, usque ad lacum
rubetosum vlg. do szaroslego yeszora 1416 Czrs
167; Quia pratum... pariter cum alio prato, dieto
crzevye, frondibus rubetorum obumbrato al. za
rosła... Gregor... vendidit 1425 DokMp II 47;
~ przenośnie: Sic tu, plebane, extrahas adulteria
etc. de parochia tua, sed per peccatum, quia
campos nostros habemus zarosłe, aliorum arare
non possumus XV in. GIKazB II 86; Via enim
ad infernum est valde lata... Ergo via Christiana
est multum szarosla ib. 101.
Zaród 1. 'nasienie męskie, semen virile, sper
m a Zaród sperma ca 1500 Erz 130.
2. 'płód w łonie matki, embrio, f e t u s Zaród
embrio ca 1500 Erz 130.
Zaróść 'pokryj się chwastami, krzakami itp.,
operiri herbis, virgultis s i m Precise sicud in prato:
si non abscinduntur radices, iterum pratum
succrescet zaroscze XV in. GIKazB II 87. ~ Cf.
Zarosły.
Zarówno 'bez różnicy, tak samo, sine discrimine, a e q u e On dzyedzynny woyth chczyalby
czyrpyecz sz myasthem... na szoszye y na gynszym myeszkym placzye zarowno (OrtOssol 58,
1: rownye) z gynnymy myesczany [stacz] (aequaliter ceteris civibus) OrtMac 73.
Zarsztuch cf. Szarstuch
Zarumienić się 'stad się rumianym, lekko
czerwonym na twarzy, erubescere, rubore suffundi: Mutabatur (sc. Iesus) in facie, nunc pallescens,
nunc rubens zarvmyenyl syą XV p. post. Kałużn
274.
Zarwać cf. Zarwany
Zarwany w przekleństwie: (ktoś) zarwany dyjabłu 'do diabła (z kimś), niech go diabli porwą,
diabolus eum rapiaf: Dixit coram iudicio [...]:
Condempnatur ad *dyabonis cum penis al. zarvany
dyablv hy z vynamy 1460 ZapWarsz nr 1093.
Zarwek 'staw ry bny z przerwaną groblą, piscina aggere rupto': Stanislaus est obligatus piscinam illesam absque damno servare et tenere
sine cura... Iacobi... Si piscina rumperetur, extunc
illam ruptam al. zarwek Iacobus piscari debet pro
utilitate sua 1476 AGZ XIX 170.
Zarwipęp czy Zarwipąp bot. 'Potentilla tormentilla L., pięciornik kurze ziele': Sarwypap

tormentilla ca 1500 Rost nr 6355. ~ Może błędnie
zamiast serwy pap.
Zaryczeć (o zwierzętach, de animalibus) 'wy
dać donośny głos, mugire, t o n a r e Vt ludo placeat, ludit, gl. sc. ipse asinus, et instat hero
blandirique putat, ore tonans, gl. vociferans, clamans żary cza wschy 1466 R XXII 14.
Zarza f o r m y : n. sg. zarza ca 1420 WokTryd
nr 355, XV p. pr. R XVI 326, XV med. R XXIV
350, etc/, ~ g. sg. zarze BZ Neh 4, 21; ~ ac.
sg. zarzę Puł 73, 17; ~ n . p l . zarze Dorota 170.
Z n a c z e n i e : 'blask na niebie poprzedzający
wschód słońca, zorza, aurora, diluculum : Gdisch
*dzefko na sod wedzechu, iaks to sarsze vschodachu Dorota 170; Za<r)za aurora ca 1420 Wok
Tryd nr 355; Te nocturnis iuvat pallescere cartis,
dumque reddit, swytalo, pulsis rutilans aurora,
*rzarza, tenebris hespereis XV p. pr. R XVI 326;
Aurora pulera zarza pąkna, nadobna XV med. R
XXIV 350; Que est ista, que progreditur quasi
aurora zarzą? (Cant 6, 9, GIKazB II 108. 110,
R XXV 266. 267, GIWroc 68r: szorza) XV med.
SKJ V 273, sim. XV med. R XXIV 350; Dzerzcye
kopye ode wschodu zarze (ab ascensu aurorae),
doiod nye vinydo gwyazdi BZ Neh 4, 21; Ty yes
vkoval zarzę (fabricatus es auroram, FI: zorze)
y sloyncze Puł 73, 17; Apostoli autem post eam
clamabant dicentes: Virgo prudentissima, que progrederis quasi aurora *rzarza XV p. post. RRp
XXIV 374.
Zarzazać cf. Zarzezać
Zarzec się f o r m y : inf. zarzec OrtMac 143;
~ praet. 1. sg. m. zarzekłem OrtOssol 90, 3;
-(e)m zarzekł OrtMac 124; 3. sg. m. zarzekł 1456
ZabUPozn 112.
Z n a c z e n i a : 1. 'zrzec się czegoś, zrezygno
wać z czegoś, renuntiare': Chczely szye na wyeky
szwego (leg. szwego 'wszego’) zadawku zarzecz
(OrtOssol 104, 4: odrzecz) y rolą yey wolno
wszdacz OrtMac 143.
2. 'dać obietnicę, ślubować wyrzeczenie się
czegoś, abiurare, r e c u s a r e Rzeki (sc. rzecznik),
ysze zarzekłem szye (OrtMac 124: yszem szye
zarszekl) w spowyedzy nygdy rzecznykowacz nykomv na szyyą OrtOssol 90, 3; Quod in parasceue
mortuo domino vouit, zarzecl szya, quod nollet
comedere 1456 ZabUPozn 112.
Zarzecze 'pole, posiadłość położone za rzeką,
spatium trans flumen situm : Quia Msczigneus et
Nicolaus... campum ipsorum in ibidem (sc. in
Swoszowice), dictum zalawcze et zarzecze,...
yendiderunt 1389 StPPP VIII nr 5207; Henricus,
Petrus et Bo<lesta>... partem suam ex illa (parte)
fluvii ylg. zarzecze obligaverunt 1401 KsMaz I
nr 87; Bartolomeus et Simon... obligayerunt par

180

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

181

ZARZEKANIE

ZARZUCIĆ

tem totam, quam possidebant in Drosdowo w za
rzeczu 1409 ib. nr 1263.
Zarzekanie 'głośne wzdychanie, płaczliwy
jęk, krzyk, lament, gemitus, ululatus’: Zarzecanim
gemitu (operiebatis lacrimis altare domini, fletu
et mugitu Mai 2, 13) ca 1470 MamLub 257;
Planctum enim dicitur esse fletus ex compassione
et dolore alicuius cum sermone lamentabili vlg.
szarzekanym (leg. z zarzekanim, /? XXV 137: sz
narzekanim) XV /?. post. RRp XXV 199.
(Zarzewie) Żerzawie, Żerzewie w błędnym
rozumieniu łac. pruina 'szron, mróz’ jako pruna
'żar, żarzące się węgle': Pobił w gradze winnicze
gich y mori gich w szerzawu (occidit... moros
eorum in pruina, Pul: srzerzeny, pro szerzeuym,
leg. żerzewim) FI 77, 52; Bo yczynyl (pro vczynyl) yesm szye yako pęchyrz w zerzawu (uter in
pruina, FI: w przymroszv, MW 33b: we srzenye,
JA XIV 491: na szrenye) Puł 118, 83.
(Zarzezać) Zarzazać 'zabić ostrym narzę
dziem, zarznąc, iugulare, occidere': Zarzazaly (sc.
kapłani) barani (immolaverunt agnos) y przelyaly
krew na ołtarz BZ II Par 29, 22, sim. ib. 29, 24.
Zarznąc 'podciąwszy gardło zabić, iugulare,
trucidare’: Poznał tesch y golycz, ysch obyeczovany yemv dary, kyedyby brodą Herodovy <golił), aby y (leg. ji 'go’) zarznal (si dum pararet
patri barbam, eum iugularet) Rozm 104.
Zarzucić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zarzucę
BZ IV Reg 23, 27. II Par 7, 20; 3. sg. zarzuci
BZ I Reg 15, 23; ~ inf. zarzucić BZ IV Reg 13,
23, OrtMac 129, OrtOssol 94, 1, etc.', ~ praet. 1.
sg. m. -(e)m zarzucił BZ I Reg 16, 1. IV Reg 23, 27;
2. sg. m. -(e)ś zarzucił BZ I Reg 15, 23. 26. III
Reg 14, 9; 3. sg. m. zarzucił 1386 HubeZb 61,
1394 TPaw IV nr 5096, 1404 KsZPozn nr 1960,
etc.', 1. pi. m. -m zarzucili 1404 KsMaz I nr 433;
3. pl. m. są zarzucili BZ Lev 26, 43; zarzucili BZ
IV Reg 17, 15, ca 1470 MamLub 264; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. zarzucon 1451 A G Z X I 377,
1456 TymSąd 136, 1471 AGZ XV 110; neutr.
zarzucono 1398 HubeZb 72, 1401 ib. 110; g. sg.
neutr. zarzuconego BZ I Reg 15, 9; ac. sg. m.
zarzuconego BZ III Reg 14, 10, ca 1470 MamLub
85; a. pl. m. zarzuceni BZ Num 16, 33; ~ condit.
pass. 1. sg. m. zarzucony byłbych XV p. post.
GIDom 54; zarzucony byłbyśm 1449 R XXV 164.
Z n a c z e n i a : 1. 'szybkim, silnym ruchem na
dać czemuś pęd, cisnąć, miotnąć', najczęściej
w znaczeniach przedrostkowych: 'narzucić, wrzu
cić, obrzucić, iacere, inicere’: Eze Richolt zarzuczil Thomo wsdo (leg. uzdą) y obesil praue
czloueka 1386 HubeZb 61; Ysz takyego czlowyeka, czo szye szam szgvbyl, tego nye maya pogrzescz w zemy tawrdey (pro twardey), ale mayą

gy zarzvczicz w blotho (eum proicere in stagnum
lutuosum) OrtOssol 94, 1, sim. OrtMac 129; Quia
idem homo coniectus erat al. zarzuczon quinque
telis al. sypy violenter 1456 TymSąd 136; ~ Sicut
Ramp zarzucił meczem 1394 TPaw IV nr 5096;
Iacom mi ne zarzuczili Dobka i gego braczey
*glowo s naszey dzedzini na gich 1404 KsMaz I nr
433; Esze Jakup nye zarzuczyl nowogroczskich *myaszczan *dzyeczanczem szylą 1446 TymProc 142.
2. 'odtrącić, odepchnąć, odsunąć, odrzucić,
wzgardzić, abicere, removere, aspernan : Ne for
te, cum aliis predicaverim, ipse reprobus efficiar
ya szam zarzuczony bilbism (I Cor 9, 27, GIDom
54: zarzuczony bilbich) 1449 R XXV 164; Nos
putauimus eum leprosum et percussum a deo et
humiliatum, gl. abiectum poniszon[y]ego, zarzuczon[y]ego (Is 53, 4) XV p. pr. SKJ I 314;
Zarzuczony reprobi XV med. GIWroc 23 lv; Ale
ony bodo prosycz za swee grzechi, przeto ze so
zarzvczili sodi me (eo quod abiecerint iudicia
mea) BZ Lev 26, 43; Odpuscyl Saul... wszemu,
czso bilo krasnego, any czso tego chcyal zatraczono myecz, ale czsokoly bilo nyepodobnego
a zarzuczonego (quidquid... vile fuit et reprobum), to pogubyly BZ I Reg 15, 9; Przeto iszesz
zarzucyl rzecz boszo, zarzucy cyo pan (pro eo
ergo quod abiecisti sermonem domini, abiecit te
dominus), abi nye bil królem ib. 15, 23; Nye
wroczo syo s tobo, bosz zarzucyl rzecz boszo a
zarzucyl cyo takesz pan (quia proiecisti sermonem
domini, et proiecit te dominus), abi nye bil kró
lem israhelskim ib. 15, 26; Wyesz, yszem ia gy
(sc. Saula) zarzucyl (cum ego proiecerim eum),
abi nye krolyowal nad lyvdem israhelskim ib. 16,
1; Mnyesz zarzucyl za syo (me... proiecisti post
corpus tuum) BZ III Reg 14, 9; Zagubyo z Geroboamowa domu y psa, y mdłego a zarzuczonego
(clausum, war.: claudum; clausum et derelictum,
Biblia taborska: mdleho a zawrżeneho) y nanyszszego ib. 14, 10; Nye chcyal gych zatracycz any
zarzvcycz (noluit disperdere eos neque proicere)
BZ IV Reg 13, 23; Tego ony nye posłuchały,
ale... zarzvcyly zakonna vstawyenya gego (sc.
pana boga, abiecerunt legitima eius) ib. 17, 15;
Zarzvcyl pan wszelke plemyo (proiecit... omne
semen) israhelske ib. 17, 20; Takesz Iudo zagladzo
od twarzi mey, iakom zarzucyl Israhela a zarzuczo
myasto to (sicut abstuli Israel et proiciam civitatem hanc) ib. 23, 27; Bo syo gnyewal pan...
przecyw łudzę, doiod gych nye zarzvcyl od swego
oblycza (donec proiceret eos a facie sua) ib. 24,
20; Ten dom... zarzvczo od oblycza mego (domum
hanc... proiciam a facie mea) BZ II Par 7, 20;
Zarzvczonego (BZ: mdłego) clausum (interficiam
de Achab... clausum et ultimum in Israel III
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Reg 21, 21) ca 1470 MamLub 85; Reprobauerunt
zarzvczyly, wszgardzyly (lapidem, quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in caput anguli
Mat 21, 42, Rozm 411: odrzvczyly) ib. 264;
Ząrzvczycz proiicere ca 1500 Erz 130.
3. 'ustawić przeszkodę, obstaculum exstruere
Adam... cum Johanne... fecit accionem super
Laurencium..., quod sibi pratum falkastrasset...
et quod sibi sepivisset vlg. zagrodził abo zarzucił
cum tricentis hominibus 1404 KsZPozn nr 1960;
~ przenośnie: Quis enim oblactrancium catulorum
potest fauces obstruere, a corosivis, gl. a mordacionibus od vrąganego, invidiorum obloquiis, gl.
decrecionibus omowyenya, repagulum obiectare
zarzvczycz 1466 R XXII 11.
4. 'oskarżyć, obwinić, zrobić zarzut, accusare,
i n c u lp a r e lako czso Tomasz[ow]a scoro zarzuczono w<o)lu, to gi zarzuczono bes wini, bes
prawa ani go vzitka ymal 1398 HubeZb 72; Eze
Sczepan ne wcradl Betramowi coszy, ale gy
zarzuczono 1401 ib. 110; Prout Petrus... dederat
culpam Thisconi... pro furto, hic Petrus... ipsum
solusmet iustificavit affirmans, quia per alios Thisco extitisset obiectus al. zarzuczon 1451 AGZ
XI 377; Filius meus huius faciei culpabilis non
est al. thego lycza nye yesth vynyen, quia eadem
facie est obiectus al. zarzvczon per antefatum
dominum Andream 1471 AGZ XV 110; Ortilegium, quando aliquis inculparet aliquem seu alterum non habens legittimam causam. Super quo
jus decrevit, quod nullus hominum potest alterum
inculpare al. zarzuczycz XV OrtWpM 18. ~
W części przykładów może chodzić o narzucenie
lica, czyli dowodu, na oskarżonego.
5. w błędnym rozumieniu czeskiego zarititi 'za
sypać’, zawalić, zakryć jako zarzucić 'strącić, zrzu
cić, deicere, detrudere’: Pożarła ge (sc. ziemia)
z gich stany y ze wszim gich nabitkem y spadno
ziwo do *pyekal zarzvczeni z zemye (operti humo,
Biblia taborska: zariceni zemi) BZ Num 16, 33.
Zarzuć 'głośno jęknąć, krzyknąć (z gniewu,
żalu), ingemiscere, congemiscere': Sars<w>aw
(większość czeskich rękopisów: zarvav) pohan welmi lite kazalt<i> ie (sc. Doroty) twarsz biti ie
(leg. i je) *hlawko sczeczi Dorota 170; Tedi
Thobyas zarzwaw (ingemuit) pocznye syo se zlzamy bogu modlycz BZ Tob 3, 1; Zarzval (war.
lub.: zar<z)wal, charnyal) infremuit (Iesus ergo,
ut vidit eam, sc. Mariam, plorantem et Iudaeos...
plorantes, infremuit spiritu et turbavit seipsum Jo
11, 33, Rozm 438: porusyl szye dvchem kv placzv,
R XXIV 372: szmarczyl sza al. zzvmal, R XXXIII
187: roszaloval sze) 1471 MamKal 277.
Zarzuta 'oskarżenie, zarzut, accusatio, criminatio : Zarzvthą obiectum ca 1500 Erz 130.

Zasadek 'mieszkający u kogoś, domownik, familiańs, famulus>: Zaschadek (war. lub., BZ: podszadek) inquilinus (inquilinus sacerdotis et mercenarius non vescentur ex eis, sc. sanctificatis Lev
22, 10) 1471 MamKal 37.
Zasadka 'część miecza osadzona w rękojeści,
pars gladii manubrio impositaJ (?): Zasadka myeczowa szelazna ferratura OrtCel 5; Zasadka vaginaculum (RozPaul 265r: vaginaculum est illud,
quod ponitur in fine vagine) 1463 PF V 13.
Zasadzenie 1. 'zbrojne zastąpienie drogi, za
sadzka, insidiae in via factae': Zaschadzenya obsidia XV in. JA XXVII 267, sim. XV p. post.
GIKórn II 203; Zasadzenye na drodze <o)bsidium
OrtCel 9, sim. XV ex. Zab 526; Fecerit quis alteri
obsidia armis evaginatis, zassadzenye s ostra bronya (OrtOssol 88, 2: gdy kto komv drogą szastapy), quibus crimen in altero asserit faciendum
OrtRp 56, 2; *Zaszyadzyenye na drodze obsidium
OrtZab 529.
2. 'osadzenie czegoś na czymś, umocowanie,
actus immittendi, imponendi : Pro *zassadzine ridli
et securibus 1 grossum 1495 WarschPozn I 390.
Zasadzić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zasadzę
ca 1470 MamLub 231; — inf. zasadzić 1424 TPaw
VII nr 4022, 1477 PawSejm nr 184, XV ex. AKPr
IV 624; ~ praet. 3. sg. m. zasadził 1391 TPaw
IV nr 3730, 1424 Kościan nr 1026, 1499 MMAe
XVIII nr 183; /. zasadziła 1430 Pozn nr 1353;
~ part. praet. act. zasadzi w 1419 TPaw VII nr
1291, Sul 91; zasadziwszy Sul 91; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. zasadzono 1413 RtKon nr 325.
Z n a c z e n i a : 1. 'osiedlić kogoś gdzieś, osadzić
na gospodarstwie, aliąuem aliąuo loco collocare’:
De thabernatoribus de iure Theutonico: si locare
non potest, marcam persolvat, si non potest alium
loco sui locare vlg. *zassadycz, edificia, sepes
emendans iuxta taxam et composicionem quatuor
personarum, ut prius dictum est XV ex. AKPr IV
624; ~ o plemionach izraelskich, de tribubus
Israel: Zassadzą *fundabą (habitabunt, sc. filii
Israel, super terram, quam dedi servo meo Iacob...
Et fundabo eos, et multiplicabo Ezech 37, 26) ca
1470 MamLub 231.
2. (o gruntach opuszczanych przez kmiecia, de
agris a cmethone desertis) 'obsadzić swoim następ
cą, przekazać w użytkowanie komuś innemu,
agrum successori utifruendum tradere’: O kmyeczyech, czso nye zassadzywschi włok, idąn precz
Sul 91; Kyedikole kthori kmyecz s ktorey wsy
prawo nyemyeczskye mayanczey, do drugey wsy,
wloky swey nye zassadzyw (manso suo non locato),
wischetlbi ib.', Solum quum vult (sc. cmetho) exire,
debet et amodo tenetur domino suo, sub quo residet,
laneum agri sui, quo sedebat, collocare al. zasza-
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dzycz alio kmethone tam valenti, ut solus fuit 1477
PawSejm nr 184; Quod prefatus (sc. Iohannes)
ordini et consuetudini terrestri satisfecisset agrumque, in quo manebat et quem colebat, superlocasset
al. zasadzyl 1499 MMAe XVIII nr 183; ~ Esz
Maczey wyssedl ote mnye ne sasadziw mi przesz
mego wyedzenya 1419 TPaw VII nr 1291; Esz
ten kmyecz osyadl v mey matky yaminye (pro
ymenye) apud me na dzedzistwo in jurę Theutunicali et debuit vendere albo szasadzicz ad duas
septimanas 1424 ib. nr 4022.
3. zasadzić kogoś za kogoś fwyznaczyć kogoś
do pełnienia jakiejś funkcji, aliquem alicui rei
gerendae d e s t i n a r e Jaco wtenczasz mya pany
Gorzewska zaszadzila za zadza n[y]a zawitem
rocze na Pawia... o trzi rany 1430 Pozn nr 1353.
4. zasadzić prawo, prawo zasadzić 'zwołać
posiedzenie sądu, iudicium convocare’>: Jako ne
szasodzono (pro szasadzono) prawa podług prawa
ani przysąndu dano 1413 RtKon nr 325; Yze
Dominik... prawo zassadzyl Crczonowy na yego
pozesczą 1424 Kościan nr 1026.
5. (drogę) zasadzić 'groźbą albo siłą zatrzymać
na drodze, zabronić przejścia, zastąpić drogę,
viam vi occludere, obviare'\ Quod fecit Nicolaus
Petro, hoc fecit suo ex inicio, quod sibi viam
obssessit, zasadził, et sibi vulnus dedit 1391 TPaw
IV nr 3730.
(Zasadźca) Zasaćca, Zasaca 'kmieć obejmu
jący rolę po swoim poprzedniku, cmetho qui
fundum antecessoris sui recipif: Jakom nye przy
jął zasaczcze na wloką Janka any zytha wzyąl
kmyecz then 1453 ZapWarsz nr 936; Quod dictus
Iohannes kmetho apud ipsum in Ryschky mansum
suscepit, de quo recedere non debet, donec alium
loco sui al. zasacza locavit 1468 TymWol 18.
Zasiać f o r m y : in f zasiać 1424 TymProc
234; ~ praet. 1. sg. m. -m zasiał 1456 ZapWarsz
nr 1042, 1457 ib. nr 1067, 1466 ib. nr 1285,
etc.; ja zasiał 1453 ZapWarsz nr 990; 3. sg. m.
zasiał 1389 TPaw III nr 1370, 1418 Kościan nr
702, 1456 TymWol 21; /. zasiała 1487 ZapWarsz
nr 1567.
Z n a c z e n i e : 'wziąć pod zasiew, obsiać, seminare, s e r e r e Sicut teneo, quod mihi obligasti
a graniciis ad granicias et tunc nichil ne zaorał
ani zasiał 1389 TPaw III nr 1370; Yz Jan szedł
cum tribus nobilibus... na Janową rolą y zaorał,
y zaszal 1418 Kościan nr 702; Debet eodem
frumento seminare eundem agrum zasacz na ssymą
1424 TymProc 234; Yakom ya roley, kthorą
*Cmvs... wzoral byl, they ya nye zaorał gvaltem,
nye zasal 1453 ZapWarsz nr 990; Esze łan oth
Iacuba o crzywda wstał, esze yego rola zaschal
1456 TymWol 21, sim ib.; Jakom ya Jacubovi

nye zagrodził na szedliskv anym zasszal gvalthem
1456 ZapWarsz nr 1042, sim. 1457 ib. nr 1067;
Yakom ya nye szaszyal rolyey szaoraney y powloczoney Barthlomyeyowey 1466 ib. nr 1285;
Jako Katharzina nye zaorała roi *amy zassyala,
possyekla lank 1487 ib. nr 1567; Jakom ya nye
saoral roley any zasyal na zymą y na yarz owsem
*iy zythem 1495 ib. nr 1666, sim. 1473 ib. nr
1354.
Zasiadacz jakaś część uzbrojenia jeźdźca, armorum eąuitis pars ąuaedam : Venerabilis... dominus Albertus... expedivit duos sagittarios. Unum
Stanislaum Conarszky super equo glynyasti, in
galea, blach przethszobny, bellista, zaszyadacze,
obogyeczek 1474 (?) StPPP VII 164, sim. ib.
(Zasianie) Zasienie 'obsianie pól, siew, seminatw \ O kthora rola Sandek na mya zalowal,
o tha mą yednacze vyednaly po zasenyy 1426
ZapWarsz nr 192.
(Zasiąść) Zasieść f o r m y : inf. zasieść 1399
Leksz II nr 2368; ~ praet. 1. sg. m. -m zasiadł
1479 ZapWarsz nr 1217; 2. sg. m. zasiadłeś 1468
StPPP II nr 3926; 3. sg. m. zasiadł 1395 TPaw
IV nr 287, 1400 StPPP VIII nr 10979, 1401
HubeZb 100, etc.; zasiad 1419 Kai nr 743; ~
part. praet. pass. i. sg. m. zasiedzionym 1430
Pozn nr 1351.
Z n a ć ż e n i a: 1. zasieść (drogę), (drogę) zasieść
'groźbą albo siłą zatrzymać na drodze, zabronić
przejścia, zastąpić drogę, insidiari, aliąuem in via
iwadere'’. Quod Johannes zasadl viam Paulo et ei
mała verba dedit 1395 TPaw IV nr 287; Wirzchoslaus... cum Jaschcone... terminum habent..., quod
obuiauit ipsum hostiliter vlg. zassyadl drogo metnonus cum bonis sicut solus... et percussit eundem
Wirzchoslaum 1400 StPPP VIII nr 10979, sim.
1412 RtKon nr 319, 1418 Pyzdr nr 558, 1425 Kai
nr 916; Eze cso Bartek dal rani Sułkowi, to mu
ye dal, eze Sulek zaszadl mu drogo noczno rzeczo
y dal mu naprzód rano 1401 HubeZb 100; Astitit...
Nicolaus... super Michaelem kmethonem... super
eo, quod sibi nocuit in via vlg. sasadl metquartus
1407 KsZPozn nr 2834; Quod sibi viam interemisset
al. zaszadl et in eadem via libera regali ipsum
interficere voluit 1409 AKPr X 292; Yssze Benak...
*szaszayd Berwolthowi *droko szamodzeszy<ą)t
metquartus ut solus... y coyn osszlepyl 1419 Kai
nr 743; Yako Pyotr saszyadl drogo we wroczyech
Wawrzinczewich samoczwarth y ranił Wawrzincza
w yego domu 1443 RtGn nr 355; Recognovit
Iohannes..., kmeto de Hoczow, quia dominus Ni
colaus, plebanus Hoczouiensis, obsedit al. zasadl
cum Laurencio... viam publicam Closoni Thicz
1450 A G Z XI 357; Quia tu obuiasti al. zassyadlessy
(leg. zasiadłeś) ibi regalem viam liberam et reper-
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cussisti eum 1468 StPPP II nr 3926; Czom vczinyl,
zabyl Jana, thom vczinyl za yego poczathkyem,
gdi my drogą sszamotrzecz zasszathl 1471 ZapWarsz nr 2954; Jakom ya nye zassyadl samotrzecz
drogy kmyeczovi thego tho Mikolaya na drodze
dobrovolney... Jako ya tho vyem, jze Jan ny
zaschyadl 1479 ib. nr 1217; Quia ipse pertransiens
unam graniciem obsedit sibi al. zaszadl viam liberam regalem violenter XV RocznHist II 85; ~
Quod Ramsz... in judicio regali evasit Albertum...,
quod Ramsch eidem voluit zaszescz 1399 Leksz II
nr 2368.
2. siedzieć sołtysem zasiedzionym 'będąc soł
tysem sprawować władzę sądowniczą, uczestniczyć
w zespole sądzącym, sądzić, scultetum esse atąue
in iudicio iudicare’: Jaco tedy, kedym szedzal
szoltischem *zazedzonym, kyed[z]ysz mała {leg.
miała) Jagneska s Dambrowky szoltisschem (leg.
z sołtysem) pravem cynycz, tedis tam przed gayonym veczem nye szalowa<ła> schama... o polosmy grziwny 1430 Pozn nr 1351.
Zasie c f Zasię
Zasiec 'skosić trawę (na cudzej łące), gramen
in prato alieno falcare’: Iszesm bil posłem do
panyey Santhky od pana Andrzeya pytayącz yey,
aczbi czso kmyecze zaszecly na yey lancze 1424
Pyzdr nr 1006; ~ Yacom ya ne zaorał any zasekl
w Borzissewe wwozanu w Syromine 1414 KsMaz
I nr 2287.
Zasieczenie 'skoszenie (części cudzej łąki),
actus partem prati alieni demetendi, falcandi :
O ctore zaszeczenye lanky Pavel zalowal na mya,
o thom ya s nym vgednan 1434 KsMaz III nr
715; O kthore saszeczenye lanki łan na dzeczi
zalowal, o thim ya onego s nimi ygednal, esze
na nye nye ymyal zalovacz, alischbi ge s nimi
pomyerzil 1436 ib. nr 2442, sim. ib.
Zasiedziane 'czynsz nie zapłacony w określo
nym czasie, census retentus, tempore constituto
non solutus’: Thomek... tenetur soluere sex scottos
Wilkoni... in duabus septimanis zassedzanego et
stubam nec non palacium locare et edificare 1407
TPaw IV nr 2750; Nicolaus patruus, Iohannes
et Petrus,... molendinatores..., a toto molendino
suo... cum... Ytilitatibus_et vniuersis pertinenciis... Margarethe abbatisse et conwentu eius de
Stanatki racione census XV marcarum zaszedzanego... recesserunt et in perpetuum iudicialiter
resignauerunt 1428 ArchTerCrac CXCVI 171, 1.
Zasiedzieć 1. 'nabyć prawa do czegoś przez
tzw. zasiedzenie, tzn. nieprzerwane korzystanie
z czegoś w czasie określonym przez prawo, possessionem alicuius rei praescriptione acąuirere’:
Nobilis Martinus Vstanowski docuit iure suo con
tra kmethonem Cuyawka... super eo, quia dictus

kmetho resedit al. zassyedzal sex septimanas
a tempore recepcionis agri. Ideo domini in eodem
kmethone dieto Martino Vstanowski ius terrestre
adiudicaverunt 1447 TymWol 26.
2. 'zaniedbać zapłacenia określonych zobowią
zań, pecuniam debitam non solvere, solvendam
neglegere': Ysze Paweł zaszedzal v mnye czinsz
a mnye *prawen nye ygabano 1419 Pyzdr nr 613;
Si Nicolaus infra dictam convencionem inveniret
emptorem ad dictam quartam partem advocacie,
extunc Stephanus de dicta advocacia condescendere debet et solucionem, quid consederet al.
zassyedzal, hoc solyere debet Nicolai super dictas
quatuor marcas 1452 AGZ XIV 337; Badzyely
tho powod daley zalowal, tedy mu mayą szkazacz
za thidzyen zaplaczycz, a pothym za dwa dny.
Yako czasztho zaszyedzy, szlowye zamyąszka,
thako czasztho woythowy wyną przedal (quantis
vero yicibus ipse iudicis supersedit mandato, tantis
iudex in ipso habet suam poenam de forma iuris)
OrtMac 122; Mały ktho kramna komorą albo
dom, rolą czynszową, temv gey szye nye trzeba
odrzekacz besz gego woley, allyszby gemv zaplaczono a tesz panszkye *czynszę, czo ge [sząszyad] szaszyedzal (ratione census retenti seu
persessi), mogą pocz ('pójść’) w zapłatą za tą
rolą OrtOssol 46, 1, sim. OrtMac 54; ~ Quod
Dziuisius fideiussit duas marcas grossorum Falce,
hoc ei non persolutum et nec zasedzala 1394
TPaw IV nr 4960.
Cf. Zasiedziane
Zasienie c f Zasianie
Zasieść c f ZasiąsY
Zasię, Zajsie, Zajsię, Zasie 1. *po raz drugi,
ponownie, znowu, na nowo, iterum, denuo’: Cdisz
Yocz thy ymrzesz, tedy szo vocz thy szaszo
f szemo obroczisz Gn 174a, sim. ib. 183a, sim.
ib.-, Tho miloserdze bosze, choscy szo ge ony
(sc. dwa bracieńca) sobe były stracyly, thocz ony
szaszo szocz ge były szobe nalesly Gn 183a;
Jacom taco ymawal medzi Januszem a medzi
Grzimal[a]o, kedibi gych yednacze ne wyednali
(leg. ujednali), tęgi (pro tedi) Janusz mai saso
swatki vescz 1408 Kai nr 294; Czso... pan Thomislaw 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; Jacom
ya z Pyotrem... nye ygednan, abych czloweka
myal przyancz zassą, ale my myal rancoyemstwo
pelnicz 1424 Kościan nr 1022; Jakossmy dały
Slyepochowo, dzedzina naschą... za Kobylye Polye,... a nigdy szą zaszą na nas dostacz ma
blyskoscza any wykupyenym 1442 Pozn nr 1606;
Rozgnewaw sye sodza przykazał gy (sc. Błaże-
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ja)... sasy0 w cyemnycz0 wsadzycz Błaż 320;
Gdisz poymye czlowyek zon0..., a ona nye naydze miłości przed gego oczima..., pvsczi yo s
swego domv... Nye bodze mocz gey pirvi mosz
zasyo za małżonko wzoocz (non poterit prior
5
maritus recipere eam in uxorem) BZ Deut 24, 4;
Gdy raczcze kogo odszandzą czczy o takye albo
o gyne rzeczy, czo na nye przydze, temv nye
mayą ząyszye (OrtMac 96. 129, OrtOssol 94, 2:
zaszyą, OrtMac 96: szaszye) myescz(k)yego pra 10
wa dacz OrtOssol 71, 4; Masz tesz prócz zony
wszyal pyenyadzy na dwye grzywnye czynszchv
tegosz domv (i) po pogorzenyy (zbudował ten
dom) zaszyą (reaedificavit) ib. 87, 2, sini. OrtMac
118; Zapowyedzanoly komv gego gymyenye, a on 15
doma nye byl..., a to gymyenye ozalowano,...
then może szyą zaszyą k swemv gymyenyv czyągnacz (hic se econtra ad ea trahere potest) OrtOssol
88, 2, sim. ib. 96, 2, OrtMac 120. 132; Przydacz
zaszyą przed sand prawy (sc. Metwochowa) 20
szwych pyenadzy za rola, czo prze[pa]dala
Hannvszowy OrtOssol 104, 2, sim. OrtMac 142;
Azaly ona yvsze tako w they myerze ma przyyacz
zaszyą (ib.: zaszye) swą rolyą, albo czo gest o to
za prawo? OrtOssol 104, 3, sim. ib. 104, 4, 25
OrtMac 142; O wstecz, gdyby syą zasyą do
sadzey pvsczyl Dział 50; lam spal w grzechoch...
y zaszyem przesz pobudzenye twe powstał (et
exsurrexi Psal 3, 6). Nye chczacz *potapyenyą
mego, zaszyesz mye w laszką przyial MW lOOa. b; 30
Ten ps(alm) powyada, yze Xpus, kyedy na krzysz
przybyt, tedy duszę oyczu polyeczyl a rychło yo
zasze przyyol Pul 30 arg.; Czy trze szylny mądrczi... radżyly szyą spolv szaWyącz go (sc. króla
w nędzy)... Dixit vnus sz nych, a tho Aristotiles: 35
Yacz go szaszyą vbogacze XV ex. MPKJ II 317,
sim. i b lako (pro tako) dzyevycza Marya pokleknąwschy na swe kolana y pocznye szye modlycz... Y pokląkla zaszye dayącz chvale, yegosz
porodzyla Rozm 64; Chczyącz takyesch yne dzye- 40
czy vczynycz y zezgly sobye svknye... A myły
Yesus kazał ym svknye zvlecz y vczynyl ym
zaszye *czalą yako pyrvey ib. 125; Potem ya
vroczą szye z duschą, vezmą czyalo y bąda zaszye
zyw (revertar... redivivus iterum) ib. 169, sim. 45
ib. 502; Nykodem rzeki k nyemv: Yako szye
może czlovyek narodzycz bądącz star? Alyezby
mogl zaszye (EwZam 305: na wthore, R XXIV
75: snów, leg. znów czy znowu) wnycz v zyvoth
svoyey matky y narodzycz szye (numquid potest... 50
iterato introire et renasci Jo 3, 4)? ib. 237; Potem
y (leg. ji, sc. Jesusa) przyvyedly zaszye do Cayffascha ib. 730, sim. ib. 802. 804.
2.
'z powrotem, na powrót, retro, retrorsuni :
Is Potras ne vigal s Tomislawowe domu, kedi 55
Słownik staropolski XI
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zabił czloweka [na] na Chorinu ani saso w dom
wyal ('wjechał’) 1395 Kościan nr 76, sim. 1426
Pozn nr 1229. 1230; Tedy vocz svothy Gan gest
gy on byl szaso do onego kosczola doprouadzil
Gn 184b; Tego na nye szaluyo, gdzesz we cztyrzista chlopow y we dwunascze... wyyali z umislem y so yachali na dzedzino... A *gydocz
szaszyo groblo rośmyotali 1423 Kai nr 699; Na
wyesznego pastyrza polozyl Ydzyk, ysz owczą
do czrzody wpądzoną a strzezenyv pastyrzovemv
poleczoną, sze czrzody nye myal zaszą they tho
owcze (de grege non rehabuit iterato ovem eandem, Dział 36: owcze gemv nye przygnał, sc.
pastyrz) Sul 45; A zatym vzrzely wylka, a on
wyeprz(a) zasyo nyesye y puscyl gy czala y
zdrowa oney nyewyescye Błaż 320, sim. Rozm
160; Ay (pro acz) nye poyocz (m am ) syna tam
do tey to zemye, s ktoreyze to wiszedl? Otpowyedzal Abraham:... Ale syna mego nye wodzy
tam zassyo (ne reducas illuc) BZ Gen 24, 8;
Bodo stroszem twym, gdzekoly syo obroczysz
a przyprowadzo czyo zasyo (reducam te) do tey
to zemye ib. 28, 15, sim. ib. III Reg 13, 18. 20.
23. IV Reg 19, 28. Jer 29, 10; Przetos Moyzes
vinyesze wszitki rosgi z vidzenya bożego... Y rzece
pan kv Moyzeszovi: Wnyes zasyo *rosgi *Aaronovi (refer virgam Aaron) do stanv swyadecztwa
BZ Num 17, 10; Wszedłem pyeskamy w noci
przes prod opatrzaio muri a wrocyw syo prziszedlem ku bronye *valney y prziszedlem zasyo
(reversus veni ad portam vallis et redii) BZ Neh
2, 15; Iacz gy dowyodo a zasyo zdrowego tobye
prziwyodo (ego ducam et reducam eum ad te)
BZ Tob 5, 15, sim. ib. 5, 20. 12, 3; Ale wstapyly
kto w zakon asz do roku y dnyą, a zaszye wystapy
(qui infra annum et diem de claustro reddierit),...
ten może pothem wszancz dzyedzyczstwo po
thych przyrodzonych szwogych OrtOssol 60, 2;
Gdyby czlowyek zapowyedzal czlowyekv gymye
nye, czo by doma nye byl... tako, ysz gdyby on
czlowyek zayszyą (OrtMac 121: zaszyą) do domv
przyszedł, yszby nye wyedzal, gdzeby go nalaszl,
czo gego gymyenye dobył ib. 88, 4; Sedw do
chrostha, za krzem lyezy, nye richlo zassya wybyezy Satyra w. 22; Jako gya przes Katherzyna
zona yychodzacza sz domu y szaszya *wchodzacze... nye szegnal gwalthem sz robothy gyego
kmyeczy 1497 ZapWarsz nr 1790; Tako gospodarz
z gospodynya yąly szye smączycz, yze od nych
tako rychło szye pobrały (sc. Jozef z Maryją),
y sly szą s nymy... proschącz ych, gdyby zaszye
schły, aby k nym stąpyly (in reditu redirent,
exoravit) Rozm 87; Któryś (sc. Herod) czyągnącz
do Rzyma y lyezal v svego brata Phylyppa.
A tamosch szye s nyą (sc. Herodyjadą) smovyl,
24
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yze kyedy zaszye poyąda, vezmą czye sobą (leg.
z sobą) zoną ib. 242; Rzeki (sc. Jesus) yemv:
Ydzy, vmy szye v stavye Syloe... Tedy on schedl
y vmyl szye, y przyschedl zaszye vydzącz (venit
videns Jo 9, 7) ib. 420; Lycemyernyczy a kxyązata popovska... posiały sve slugy, aby y (leg.
ji, sc. Jesucrista) yąly... Kyedysch ssą przysly
slugy zaszye (venerunt ergo ministri Jo 7, 45) kv
by skupom y lyczemyernykom, spytały ych ib.
460; ~ (na)wrocić (się) zasię, zasie, zasię, zasie
(na)wrocić (się), wracać się zasie: Tedy vocz
sv0thy Gan gest cy on k nemu (sc. synowi
ślachcica) tako rzecl byl: Iusz, dze, thy czas
masz, abi szo thy ku swemu domu szaszo nafroczyl Gn 184a; Ysze Jarkembold żaby w Dobrogosta
nye wroczil szye zaszyo do nyego any mu dal
ran czternascze 1423 Kai nr 685; Jze Thomek...
z Micolayem... nye wigeli z domu Micolaiowa...
any szya zaszia wroczili w dom Micolaiow 1444
StPPP II nr 3215, sim. 1471 TymSąd 15, 1471
ZapWarsz nr 1416, 1476 AKPr VIIIa 57; Wyącz
sza *wyedr obroczyl, thenczy (leg. tenci ji) sząszą
nawroczyl Aleksy w. 157; Otworzil Noe ok[o]no,... a wipuszczyl gawrona, gensze szyo nye
wroczyl k nyemu zaszo (qui... non revertebatur)
BZ Gen 8, 7, sim. ib. 8, 9. Ruth 1, 18. I Reg
15, 30, etc.; Wroczywszy sze wodi zaszyo (reversae sunt aquae) y przykrili wozy y geszdzcze
BZ Ex 14, 28; Zgrzeszilem, wrocz syo zasyo
(revertere), sinu moy Dauidzie! BZ I Reg 26, 21;
Nawrocyly syo zasyo (reversi sunt) wszitci sinowye israhelsci na swa gymyenya do swich myast
BZ II Par 31, 1, sim. ib. Neh 9, 28; Czom mai
w scryny y w komorza,... thocz my yvsza opvscicy, ne vek my se zase ne wrocycy (SkargaPłoc
w. 12: na vyeky sza nye froczyczy) SkargaWroc
w. 13; Anna... vzyvala boga wschechmogaczego
ze siany (pro slzamy), aby gy raczył vybavyczy
s tego zamatkv y navroczyl (sc. Joachima) z veszelym zaszye (atque cum laetitia suum revocaret
virum) Rozm 4; A Herod vroczyvschy szye zaszye
(Herodes... rediens) y odyąl zoną bratu svemv
ib. 243; My nye dbayącz yego dobroczy, vbaczyvschy smyerczy y yczyeklysmy od nyego...
A takosch syyathy Yan rospamyatavschy tą myloscz, którą y (leg. ji 'go’) myloval myły Cristus..., nathychmyast szye zaszye vroczyl ib. 658;
Przed tym pyssano, kako szyyąthy Yan chczącz
napelnycz yschytko, czo szye stało przy mącze
mylego Iesucrista, yypyszal zaprzenye szyyatego
Pyotra y Annascha y y Kayphascha prze kroczenye
pospołu y vracza szye k temy zaszye, kako byl
yyedzyon (sc. Jesukryst) do Cayphasza sromothnye ib. 710; ~ użycia specjalne: zasie ić 'tracić
ważność, wartość, irritum fierĆ: Obyeczalesz przy

*mmye bycz a dzysz myą chczesch schamą zostayycz yyelykym (leg. w wielikim) ydrączenyy,
bo yym, yze tve slovo zaszye ydz nye może
Rozm 502; ~ nawieść, nawrócić się zasię (o ze
garze słonecznym, de horologio) 'ustawić w po
przednim położeniu, cofnąć się, retroducere, re
tro duci : Chcesz, acz wzidze cyen wz goro
dzesyocz rzotkow, albo acz syo nawrocy ty lesz
slopyenyow zasyo (an ut reyertatur totidem gradibus)? BZ IV Reg 20, 9, sim. ib. 20, 10;
Nawyodl cyen pan po tich rzotkoch, gymysz iysz
bil sstopyl na orloiv Achasowu, zasyo za dzesyocz
slopyenyow (reduxit... retrorsum decem gradibus)
ib. 20, 11; ~ zasię obrocie się 'wrócić się,
powrócić, reverti: Przetosz to mowy pan bog
o asyrskem krolyv: Drogo, iosz przidze, zasyo
syo obrocy od myasta tego a nye wnydze (pro
a do myasta tego nye wnydze, revertetur et
ciyitatem hanc non ingredietur) BZ IV Reg 19,
33; ~ odkłonić się zasie 'odwzajemnić ukłon,
salutem alicui reddere’: Archanyol... nathychmy
ast posromnye poknąknąl (pro pokląknąl) y poklonyl szye dzyeyyczy Marye a ona szye yemy
zaszye odklonyla Rozm 50; ~ zasię pochodzić
'cofać się (w rozwoju umysłowym), ingenii vires
amittere’: Quia, si steteris, retrocedis zasą pochodzisch 1436 R XXIII 276; ~ poje zasię 'stracić
ważność, być odwołanym, irritum fieri, revocari:
Radząly (pro dadząly) komy ku gaynemy sąndv,
acz czokoly on tamo wyszna, to nye może poycz
zaszyę, wszpak OrtOssol 47, 1, sim. OrtMac 56;
~ zasię posłać, wrócić zasię 'odesłać na poprze
dnie miejsce, oddalić, removere, remittere': Wszool
(sc. Jetro) Zeforo, szonoo Moyszeszowo, ktoro
bil zaszyo posiał (sc. Mojżesz, quam remiserat)
BZ Ex 18, 2; Amazias... posiał ku Ioasowy...
rzekocz: Podz a pokaszwa (pro pokuszwa) syebye
społu. Tedi on wrocy gego posli zasyo (remisit
nuntios) BZ II Par 25, 18; ~ przynieść zasię,
zasię przynosić 'odnieść, odnosić, reportare, referre’: A gdisz chodził kroi do domu boszego,
noszily ge (sc. szczyty miedziane) cy, gysz myely
vrzod naprzód chodzicz, a potem ge zasyo przinosyly (reportabant) do chowatedlnyce odzenya
sczitowego BZ III Reg 14, 28; Prziszly czirpacz
y nye naleszly so wodi, przynyesly so zasyo
(reportaverunt) swe ssodi próżne BZ Jer 14, 3;
~ zasię wracać się (o chorobie, de morbo) 'po
wtórnie wystąpić, powrócić, revenire’ (lub o złym
postępowaniu, vel de moribus malis) 'powrócić
do grzechu, wykroczenia, ad peccata revenire’:
Ząszya wraczacz szya recidiuare ca 1500 Erz
130; ~ zasię coś wrócić, wrócić coś zasię 'oddać,
reddere, restituere’: Jacom ne slubil Margorzecze
*yeig dzefki zaso wroczicz 1397 Pozn nr 353;
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Tucz nas tknyono, bichom panyo łupili y sukny0
s nyey *ssyoli, y liczem saszy0 wroczili 1423
Kai nr 700; Yakom nossyl wyerdunk do pana
Burczkowa domu... y na stoi gye poloszyl, a on
gye szliczyl y wroczyl gye szassyo 1424 Pyzdr
nr 977; Przewysszyli czszo nad dług, tho zaszą
wynowaczczovi ma wroczicz (restituat vice versa)
Sul 10, sim. ib. 18; Ten tho sząndza bądzely
przemozon przes stroną pothąpyoną..., zaszą gey
lvpyeze alybo trzy grzywny wsząthe... wroczycz
yma (suo adversario restituat) Sul 55; Wroczil
(sc. Aleksy) szaszya pyrszczen gyey (sc. żenie)
Aleksy w. 62; Falco poznał, ysze myecz y tobola
wząl byl, ale gemv zasyą yą wroczyl (se eadem
restituisse fatetur, Sul 44: wroczil bil) Dział 35;
Jakom ya thobye konya zascha wroczyl pothla
posw (leg. pozwu) 1478 ZapWarsz nr 1463; ~
zasię, zasie wrócić się 'zostać oddanym, reddi,
restitui : Stracyl gesth (sc. ociec twój) ty dzedzine... Tedi dzeci zaluya tich dzedzin, aby sya
zasya gim wrocyly 1418 TPaw VII nr 129; Ale
thy pyenyadze dlathego wszathy w thardze, aczby
sza tharg nye dokonał, thedy sza nye myaly zaszya
wroczicz 1428 Kai nr 1043; J wszdala mv (sc.
jedna pani mężowi) swe wszythko gymyenye po
swey smyerczy dzyedzycznye myecz thym obyczagem, gdyby on pyrwey vmarl, tedyby to wszyczko myalo szye zaszye (OrtMac 132: zaszyą)
<k niej) dzyedzyczne wroczycz (eadem bona...
ad ipsam revolvi et hereditare deberent) OrtOssol
96, 2; ~ zasię wynieść, wziąć, wziąć zasię 'za
brać', odebrać, recipere, resumere': Yssze Szowka do
szwego masza wnoszla osszem grzywen grossy do
Karsz poszagu a szaszo ne wyneszon 1420 Kai nr
759; Jako czszo yesth Michał... siad role dal byl
Micolayewi..., ne mai mu robothy sz yego zoną
zytha y szana pobracz, gdybi mu then siad zaszą
wszol 1420 Kościan nr 761; Yako Wyanczoska wnyos
ia szescz a dwadzescza grzywen posagu... do Mro
czek, a tamo gych nye wzyola zaszyo 1420 Pyzdr
nr 637; Ysze Bumetha nye wszyola zaszyo szeszczydzeszyanth grzywen wyana s Toliszcowa, ale
swego (leg. z swego?) posagu 1423 Kai nr 693;
Jsze pany Jadwiga wszythko, czszokoly wnyossla
w Baworowo, tho wszithko szaszą wynyossla
1434 Pozn nr 1566; Mogaly przyszasznyczy zaszyą
swe pyenyadze wzancz (utrum... econtra reci
pere possumus) od tego, <co straci), czo ony
wydały za ten ortel? OrtOssol 90, 1, sim. OrtMac 123;
Nye mam gey zaplaczycz czym, otho ma swą
rolya, nyechacz yą zaszye (OrtMac 142; zaszyą)
weszmye
OrtOssol 104, 3; Jeorgius emit
agrum ąuartam pro media sexagena circa Srzenyavyna. Gotowa oczthapycz ('odstępie’) y yego zaszą
pyenyadzye wzyacz 1499 Wara nr 140.

3. 'przeciwnie, odwrotnie, econtra, ex contrar w \ Ysz gdi s przythezey kakeykolye przigodzi
szą w Krakowye interdieth cirkewni dzirzecz
a chowacz, myastho Kazymyrz myedzi rzeką Wy
ślą themv tho interdicthovi nye ma bycz podano
y *takeysz zaszą (non debet subiacere et e converso) Sul 5; Woźni... za wyną panową wyesznyczow clopothacz nye ma, hy zaszą thesz (et
e converso) ho wyną kmyothowszką paan gych
nye ghaban bąncz Sul 8; Gdysz mowy pyszmo,
ysze syn nye ponyesze slosczy oczczowey any
thesz zaszą (nec etiam e converso), vstawyamy,
aby oczczecz sza slego syna a thakesz zaszą (et
e converso) syn prze oczcza nye czirzpyal Sul
69; Mami syą strzecz, bichom... przecziwo ludzem slego za sle nye wraczali, ale zasyą dobre
za sle na slowye y vczinkem (sc. wracali) XV
med. R XXII 237; Nye odwrocyl syo Geroboam
z drogy swey nagorszey, ale zasyo (sed e contrario) vczinyl z naposzlednyeyszego lyvda kapła
ni módl gornich BZ III Reg 13, 33.
4. 'wzajemnie, nawzajem, invicem, mutuo’:
Czego ządasz od blysznego, by mv zasyą zyczyl
tego ca 1450 PamLit IX 318; <I)sze chytroscz<ą>
kosteczna slyachtą myedzy sobą spywszy syą,
geden drvgemv na kosthkach na zakład pyenyadzy
dawa a zasyą zyskvge Dział 36.
5. 'zaś, natomiast, autem, \eroć: Tedi Dauid
wstaw s tego myasta y szedł precz, a Ionatas
zasyo takesz do miy<a)sta (sed et Ionathas ingressus est civitatem) BZ I Reg 20, 43; Yestly
brat nasch poslye k nam Davida, thedy zassyą
David wezmye s sobą od naschey strony w poselsthwye Dowlyeteka 1500 ListTat 174.
6. 'jednak, wszelako, tamen : Jako Adam...
ne wszol kona na dobrowolney drodze Nicolao,
ale gy wszol w swem zapuscze y ten mu kmecz
zaszą vkradl 1418 Kościan nr 673.
Zasięgnąć 'objąć, ogarnąć jakiś teren, rozciąg
nąć się do jakiegoś miejsca, continere, comprehendere’: Generosus Iacobus Pyenyązek... a generoso Nicolao Calynsky obligatur tricentos florenos,
in ąuibus obligavit sibi villam Baszanowka, preter
rivulum priorem inter Bazanowka et opidum Iaczymyrz cum piscinis, ita ut agri curienses extensi
sunt al. zaszągly 1481 AGZ XVI 170.
Zasięnabycie 'odzyskanie utraconej własności,
recuperatio rei amissae’: Gdisz kony czasv nocznego bil gemv vkradzon, ten tho Nagod sz nastoynosczą ypomyonąl a proszil tich tho swogich sząszadow wyesznycz, aby siadem thego tho szlodzeya
kv zasząnabiczv thego tho konya (pro eodem equo
rehabendo) gonycz gemv pomogli Sul 39.
Zasięstęp 'wsteczny ruch ciał niebieskich, motus co rp o rum caelestium retrogradus, retro-
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iensf?): Ista valent ad seąuencia: retrogradacio
zasyastap, retrogradus zasyastapny,... tropicus zassyawroth, antarticus przeczy naw, orizon obezrok
XV ex. GIWp 75.
Zasięstępny (o ruchu ciał niebieskich, de motu
corporum caelestium) 'wsteczny, odbywający się
do tyłu, retrogradus, retroiens'(?): Ista valent ad
seąuencia: retrogradacio zasyastap, retrogradus
zasyastapny,... tropicus zassyawroth, antarticus
przeczynaw, orizon obezrok XV ex. GIWp 75.
Zasięwracanie 'nawrót choroby lub powrót
do grzechu, wykroczenia, morbus recidivus vel
peccatum iterum facturn : Ząszyawracząnye recidiuare ca 1500 Erz 131.
Zasięwrot 'zwrotnik, tropicus, circulus solstit i a l i s Ista valent ad seąuencia: retrogradacio
zasyastap, retrogradus zasyastapny,... parabellus
(pro paralellus?) rownokrath, tropicus zassya
wroth, antarticus przeczynaw XV ex. GIWp 75.
Zasięwstęp 'ten kto porusza się wstecz, do
tyłu, retrogradus, retroiens’: Retrogradus, id est
retroiens vel gradiens vt cancer ząszyawstąp ca
1500 Erz 131.
Zasięwwiązanie 'powtórne, ponowne wejście
lub wprowadzenie kogoś w posiadanie nierucho
mości, actum aliąuem (vel se) collocandi in possessione rerum immobilium iteratus’: Propter
quod adiudicavimus Francisco e converso intronisacionem al. zaschawyazanye {leg. zasięwwiąza
nie) in Kowri 1442 AGZ XIV 43.
Zasięwykupienie 'powtórne kupienie, odzyska
nie przez kupno, redemptio, emptio repetita’:
Wharg {pro tharg) na [za] szaszyąwykupyenye
(super redemptionem) może dobrze szye stacz za
podobne pyenadze, zacz tho gymyenye stogy
OrtOssol 81, 3, sim. OrtMac 109.
Zasiłowanie cf. Zaszyjkowanie
Zaskoczyć 'przedwczesnym albo nieoczekiwa
nym działaniem wywołać niepożądaną (przeważ
nie) sytuację, deprehendere, supervenire': Accelera laąueos rumpere Tartareos..., ne preueniaris,
byłby zaskoczon, caueto 1466 R XXII 20.
(Zaskómy) Zaskórzny fznajdujący się pod skó
rą, podskórny, intercus, sub cute nascens': Intercus
solzą albo zaszkorzny wrzód ca 1500 Erz 131.
Zaskórzny cf. Zaskórny
Zasłać 1. 'polecić komuś udać się dokądś,
wysłać, posłać kogoś gdzieś, aliąuem mittere,
aliąuo proficisci iubere’: Ysze Parzis szaslal na
dobrowolną drogą y pobrał Potrkowy... dwoyenaczsze scota y dwoye eony 1420 Pozn nr 1060;
Quia cittavit nobilem Zemak... contra nobilem
Borutham... super eo, quia misisti al. saslal septem homines et octawm vilicum super prata mea
1446 TymWol 82; Consules civitatis Leopoliensis

ąuerulati sunt... super... Nicolaum..., ąuomodo
ipse superdestinavit al. zasiał super viam Bobrecensem familiam suam et ibidem recepit eis boves
1452 AGZ XIV 350; Yakom ya nye ssaslala sina
swego Chrczhona na vczancze ranky Janowy 1456
ZapWarsz nr 1046.
2. corruptum pro zajść: Zasiał {war. lub.:
zaslo, mamotrekt mikułowski: zagide) occubuit
(transierunt ergo Iebus et coeptum carpebant iter,
occubuitąue eis sol iuxta Gabaa Jud 19, 14) 1471
MamKal 61.
Zasłaniać f o r m y : praes. ind. 3. sg. zasłania
BZ Num 14, 14, XV e*. MPKJ II 326, ca 1500
Erz 131; 3. pl. zasłaniają ca 1500 GIKazB I 39; ~
inf. zasłaniać XV ex. Kałużn 293, ca 1500 Erz 131;
~ praet. 3. pl. m. zasłaniali ca 1500 GIKazB I 39.
Z n a c z e n i a : 1. 'czynić niewidocznym przy
kuwając, zakrywać, przesłaniać, velare, operiri,
obumbrare': a. 'kładąc coś na coś, aliąuid in
aliąua re ponendo': Tercia tristicia fuit, quia
magna feria sexta ymagines, cruces et tabule
absconditur, *zakryvayv y *zaslanyayv, *byvayv
zacrite ca 1500 GIKazB I 39; Quemadmodum in
passione Xpi virgo Maria, {Maria) Magdalena,
Iohannes et alii cooperabant, zaslanyaly, sibi capita pre dolore ib.\ ~ przenośnie: Lepra hominem
deformat in facie,... et omnes sensus corporis
debilitat. Sic pecatum... intellectum dubitat, ne
deum suum et se cognoscat affectum,... obstruit,
zaslanya, eciam illos oculos, ne dextro vitam
eternam et sinistro dampnacionem perpetuam contempletur XV ex. MPKJ II 326; ~ b. 'kładąc się
na coś, in aliąua re recumbendo': Gdisz ysliszo
Egypsczi..., ze ti, panye, w tern to lvdv iesz
abliczim {leg. a obliczym) kv obliczy wydzan
iesz, a obłok twoy zaslanya ge (nubes tua protegat
illos) BZ Num 14, 14; ~ (o wodzie, de aąua)
'zalewając pokrywać, inundare’: Ząsląnyacz occupare ca 1500 Erz 131; Occupare, id est invadere
ąuasi ex improviso, vel antecapere zaslanya albo
ząkryva vel przy kry va ib.
2. (o oczach, de oculis) 'zakrywać uniemożli
wiając widzenie, ofjundere, obvelare’: Dzyekvyą thobye, panye Ihu Xpe, kthorysz dlya odkvpyenya
szwyatha dal szye okrvthnye byczowacz..., oczy,
lycze zaszlanyacz XV ex. Kałużn 293.
Zasłona f o r m y : n. sg. zasłona 1438 R XXII
353, XV med. RRp XXIII 280, 1471 MamKal
266, etc/, ~ g. sg. zasłony XV med. R XXV
155, 1466 R XXII 24, 1461—7 Serm 315v, XV
p. post. WisłRp nr 2634; ~ ac. sg. zasłonę XV
med. SKJ I 84, 1466 R XXII 23; - i. sg. zasłoną
XV med. R XXV 154, BZ Num 4, 6. 8, XV p.
post. GIDom 78; ~ /. sg. (w) zasłonie MW gl.
66; ~ ac. pl. zasłony 1451 R XXII 41.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ZASŁONA

Z n a c z e n i a : 1. 'to co zastania, uniemożliwia
widzenie, zobaczenie czegoś, tkanina zasłaniająca,
velum, aulaeum : Zasłoni czemne (/? XXII 23:
poczmvme obloky) pepla nubila (qui, .sr. equi
Phoebi,... Puniceis nimbis lacerant pepla nubila)
1451 /? XXII 41; O ferculorum fertilitas, vbi dileccio sine separacione, rosdzelenya, contemplacio
sine interpolacione zasłoni 1461—7 Serm 315v; ~
o nakryciu na arkę i stół ofiarny w czasie wędrówki
Żydów oraz o kotarze oddzielającej miejsce przecho
wywania arki w świętym namiocie i w świątyni
jerozolimskiej: Vncto digito asperget sepcies contra
velum przed zaszlon[y]a ołtarza (Lev 4, 17) XV
med. R XXV 154; Seymo opono, ktorasz vissy
przed drzwyami, owy no w nyem (leg. nię) *skrzinnya swyadeczstwa a przikriyo potem zasłono mo
drych skór (vełamine ianthinarum pellium) 5ZNum
4, 6, sim. ib. 4, 8; Morti crudeli miseretur scissio
veli, gl. templi zaluge ypadnyenie zasłony 1466 R
XXII 24; Velum est cortina preciosa diuidens sancta
a sanctis zasłona (war. lub.: zaslon[y]a; et ecce
velum templi scissum est in duas partes a summo
usque deorsum Mat 27, 51) 1471 MamKal 266,
sim. 1476 AKLit III 108, ca 1500 GIKazB I 84;
Ecce velum, zasłona (GIKazB II 88: opona), templi
scissum est in medium (Luc 23, 45) ca 1500
GIKazB I 74; ~ przenośnie: Quasi liberi et non
quasi yelamen malicie habentes <libertatem>, gl.
łibertas yestra non obyoluat corda yestra in yelamen
malicie yako zasłoną (GIJag 98: przikricye) ku
zlozczy mayącz wolenstwo, abyscze thym przezpyecznyey grzech a zloscz poczynały, sed sicut
servi dei (I Pet 2, 16) XV med. SKJ I 84; Pulsa
torporis eclipsim, gl. pigriciei defectionem lenystwa
zasłoną 1466 R XXII 23; Abscondisti archana fidei
et sapiencie tue in me abscondita, que sapientes
et prudentes huius mundi propter confidentiam de
suo intellectu et sylogismis, ut philosophi antiqui
causas naturales inquirentes intelligere et capere
non yoluerunt. Et propter yelamen, zasłony, litere
et camalis sensus, ut Iudei, super quorum corda
ponitum est yelamen XV p. post. WisłRp nr 2634.
2. 'niejasność, tajemność, aenigma, res obscurae’: Absque enigmate szaslony XV med.
R XXV 155; —pod zasłoną, w zasłonie 'niejasno,
niewyraźnie, nie wprost, per ambages, per ae
nigma : Videmus nunc per speculum in enigmate,
w podobnosczi, w tagemnosczy, w zaslonye
(GIDom 78: pod zasłona, pod zacriczym, GIKazB
II 51, MamLub 282: w podobyenstwe, R XXV
175: w przykladzech), tunc autem facie ad faciem
(I Cor 13, 12) MW gl. 66.
3. 'cieii, zacienienie, umbra, obumbratio": Omne
datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens a patre luminum, aput quem
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non est transmutacio nec yicissitudinis obvmbracio,
gl. varietas in effectu zasłona (Jac 1, 17, GIJag
99, R XXIV 375, PF IV 575, SKJ I 85: zaczymyenye, R XXV 147. 198: zaczmyenya) 1438 R
XXII 353.
4.
'żagiel, velum, carbasus': Alcius raptum
pondus fortius cecidit et erectum sine modo, gl.
absque mensura, yelum, gl. tale instrumentum pellagi
*zazlona (R XXIII 277: povyetrze), submergitur,
gl. in aqua recludit XV med. RRp XXIII 280.
Zasłoniciel 'ten co osłania przed uderzeniem,
broni, obrońca, protector, defensor : Dom Ysrahelow pfal v pana, gospodna, pomocznik gych
y zaslonyczel (protector, Pul: zaszczytcza) gych
gest FI 113, 17.
Zasłonie, Zasłonie się f o r m y : praes. ind. 1.
sg. zasłonię BZ Ex 33, 22; 3. sg. zasłoni Gn 173b,
FI i Pul 90, 4, BZ Lev 26, 16; 3. pl. zasłonią ca
1470 MamLub 125; ~ inf. zasłonie XV med. R
XXV 156, ca 1455 JA XIV 492, 1477 MPKJ II
324, XV ex. Kałużn 292; ~ praet. 2. sg. m.
zasłoniłeś Pul 139, 8; 3. sg. m. zasłonił XV p.
post. GIDom 51, XV ex. MPKJ II 326; ~ part.
praet. act. zasłoniwszy ca 1500 GIKazB I 25.
Z n a c z e n i a : 1. 'uczynić niewidocznym, za
kryć, uniemożliwić widzenie czegoś, obscurare,
obumbrare, operire’: Zaszlonycz yelare XV med.
R XXV 156; Pretexunt, id est cooperiunt zastrą,
zaslonyą (war. kal.: *zaklonyly; qui... effundit
imbres..., qui de nubibus fluunt, quae praetexunt
cuncta desuper Job 36, 28) ca 1470 MamLub
125; Jesus autem abscondit se, zaslonyl ssye
(GIKazB I 25: sznyknal zasłonywsy syoye bosthyo, Rozm 477: skryvschy szye, EwKReg 42: skry
so, R XXIV 72: ne okasal są), et exiyit de templo
(Jo 8, 59) XV p. post. GIDom 51; O boże, który
dlya othkupyenya szwyatha chczyalesz szye narodzycz,... od Judasza wydawcze poczalowanym
wydacz..., oblycze zaslonycz,... wybaw mye od
mąky pyekyelny XV ex. Kałużn 292; ~ przenoś
nie: Tegitur (sc. defunctus) purpura, quia omnia,
de quibus est confessus in conspectu dei, iam
sunt yellata, zaslonon<e>, et abscondita XV p.
post. RRp XXIV 374; ~ 'ukryć, celare, abscondere’: Nonne deus omnipotens si voluisset, potuisset carnem suam sub propria specie dare,...
sed voluit eam yelare, zaszlonycz, speciebus panis, ut fides in nos cresceret 1477 MPKJ II 324.
2. 'okryć, osłonić, ochronić przed czymś, obum
brare, tueri, defendere’: Pleczoma swogima
zasłony czebe (scapulis suis obumbrabit tibi)
y pod pormy iego pwacz bodzesz FI 90, 4, sim.
Pub, A gdi poydzye sława ma, postawyo czyo
w yaskyny skały a zaslonyo czyo *przawyczoo
moo (protegam dextera mea) BZ Ex 33, 22; Que
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(sc. crux) est... vestis summi regis..., qua veste,...
dum se Xpus contexit, nos ab eterna nuditate
protexit zasłony 1 XV ex. M PK JII 326; ~ "położyć
zasłonę, okryć zasłoną, velo operire : Gospodnye,
gospodne, moczy zbawyenya mego, zaslonyles
na głowę moyę (FI: zasczyenyl ges nad głowo
moyo, Biblia Zamojskich: zastienil si nad hlawu
mu) w dzyen boya (obumbrasti super caput meum
in die belli) Puł 139,8.
3. a. (o oczach, de oculis) 'pozbawić możli
wości widzenia, spowodować ślepotę, occaecare,
visu privare': Nawyedzo was richlo w goroczosczi
y w nyedostaczcze, ienze zasłoni oczi wasze (qui
conficiat oculos vestros) y zagvby dvsze wasze
BZ Lev 26, 16; ~ b. (o uszach, de auribus)
'pozbawić możliwości słyszenia, auditu privare':
Vocz trzeczecz przyrodzene vosz tho ma, ysze
gdiszcy gy szegnago, voczcy on gedno vcho
ogonem szaslony..., tegodla abycz on ne slys[l]al
szegnana Gn 173b.
4. zasłonić się "wykrętnie się wytłumaczyć,
ambagibus se excusaref?): Intricare duo sc.
gaabacz, zasłonycz szya ca 1455 JA XIV 492.
Cf. Zakłonić
Zasłonienie "uczynienie czegoś niewidocznym.,
okrycie cieniem, obumbratio, obscuratw : Obumbratio zaczmyenye, zaslonyenye ca 1500 £rz 131.
Zasługa f o r m y : g. sg. zasługi 1424 Msza III
s. 63, sim. XVI, Sm/ 27, 1448 /?/?/? XXIV 352,
etc.; ~ ac. sg. zasługę XV med. SKJ V 282,
1454 Wist nr 385, 1456 ZabUPozn 98, etc.; ~
/. sg. (w) zasłudze 1456 ZabUPozn 94; ~ g. pl.
zasług Naw 134, XV WisłRp nr 2368; ~ ac. pl.
zasługi MW 46b, XV
nr 2368; - i. pl.
zasługami 1426 Msza IV s. 314, sim. VIII. XVI,
1444 R XXIII 308, etc.
Z n a c z e n i a : 1. *postępowanie, czyny, dzia
łanie, actum, factum, gestuni: a. "zasługujące na
nagrodę, uznanie (przeważnie o Matce Boskiej
i świętych), factum praemio dignum, meritum (praecipue de Dei Matre vel sanctisf: Naam... *towariszstwo dacz raczy... swystkimi (leg. z szwystkimi "wszystkimi’) swotimi twimi, w gychsze
nas *towariszstwo, nye do<m>nymacz zasługi (Msza
I. IV. VII: othplati, VI. XII. XIV: zasluzenya,
VIII: sluzenya), ale odpusczenya, proszimi, roszdaw[a]cza, przipusczy (non aestimator meriti,
sed veniae, quaesumus, largitor, admitte) 1424
Msza III s. 63, sim. XVI; Parnyothko chwalocz...
wschythkych szwanthych thwich, kthorich... za
sługami (Msza III. XII: zasluszenym, VI. VII.
XIII. XIV: zasluszenyem), modlithwamy..., po
życzy,... abychom byli zaschczyczyeni pomoczo
(quorum meritis precibusque concedas, ut... muniamur auxilio) 1426 Msza IV s. 314, sim. VIII.

XVI; Twimi opfitnimi zasługami meritis opimis
(nunc potens nostri meritis opimis pectoris duros
lapides repelle) 1444 R XXIII 308; Sine merito,
przesz zaslugy, tuo (sc. creavit te, hominem,
deus), quia nichil autem promeruisti, qui peritus
non fuisti 1448 RRp XXIV 352; Letetur omnis
orbis, quia hodie nobis omnibus eius (sc. Mariae)
intervenientibus meritis, przesz yey pomocz a za
sługą, salus est aucta XV med. SKJ V 282; Ideo
etiam in celum asumpta est (sc. Maria), vt pro
nobis... deum exoraret..., ita vt per eius intercessionem et merita, zasługą, obtineremus hic
suam graciam ib.; O, day tho yemu, vyelky panye,
na proszba y zasługa thwego miłego spovyednyka
Iarnoltha! 1454 Wisi nr 385; Ymo continue creuit
in virtutibus et meritis zaslwdze 1456 ZabUPozn
94; Taliter glorificatus in sua fama per merita,
prze szaslvga, huius yirginis permansit ib. 98;
Boże, ienzes nas grzeszne ku poczantku tego dnya
nye nasimi zaslugamy, ale... miloszerdzim przygydz yczinil MW 12b; Mili panye Criste, tey
miley panni zasługami y proszbami raczi k tobie
nam dacz przydz y s tobą myeskacz MW 32a,
sim. ib. 50b. 56a; Racz nam dacz dla mylosczi
czorki gich..., yszbi prze gich prosbi y zasługi
y tobie y matce twey mogłibiszmi przeto bicz
lyubi MW 46b; Nynye <nie> prze yyelykoscz
mogych saszlug szmyem przysthapycz kv szwyathosczy... czyala moyego mylego pana Jesu
Krista Naw 134; Non diligamus verbo..., sed
opere et merite zasługi (leg. z zasługi) XV p.
post. RRp XXV 142; Propter consecucionem meritorum, zasług, sic ut essemus participes meritorum sanctorum XV WisłRp nr 2368; Sancti enim
ipsorum merita, swe zasługi, communicant hiis,
qui eos honorant ib.; ~ Day nam przesz zasługą
mąky thwey, byszmy lzamy rany thwe oblały
MW 78b; Primi sunt pueri infantes, qui statim
post baptismum moriuntur. Tales merito, *zaslugo, passionis Xpi a peccato originali abluuntur
XV p. post. GlDom 67; ~ b. "zasługujący na
karę, facinus poena dignum’: Zlosnyk podlvg
zaslvgy (Sul 28: ktho szą wyni dopvsczyl) ma
czyrpyecz Dział 16; <G)dysz zlodzeystwo abo
zboy dla wyny abo smyerczy ystawyoney podług
zaslugy (propter immanitatem criminis, Sul 53:
prze wyelgoscz grzecha) przez złe ludzy bywa
zatayono ib. 45; Starosta, ktori nie skarżę zlodzieia
albo lothra według iego zasługi (iuxta eius demeritum), zaplaczi głową ksiązączyy 1498 MacPraw VI 274; ~ ~ przez ("bez’) zasługi 'niezasłużenie, niesprawiedliwie, bez powodu, immerito,
iniuste’: Vstawyami, abi... slvzebnyczy pod wyną
posbawyenya swego slvzzebnykowstwa... przes...
sandzey przykazanya... pozwy czynycz nye
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szmyely, bo gynako przerzeczoney wy ni y lyczowego przezzenya nye przes zaslvgy szą bogecz
mogą (praemissam poenam et facialem adustionem
non immerito poterint formidare) Sul 27.
2.
'dar, donum, munus’: (Damy szwathley) 5
wy(e>lebnosczy... thwey s twych darów, s twey zaslugy y thesz danych obyathą czystą (offerimus praeclarae maiestati tuae de tuis donis ac datis hostiam
puram) 1456 Msza VI s. 262, sim. VIII. XIV.
Zasługować f o r m y : praes. ind. 3. sg. zasłu 10
guje XV med. SKJ V 276, OrtOssol 58, 1; 7.
p i zasługujemy XV med. R XXIV 349; 3. p i
zasługują 1466 RRp XXII 19, XV p. post. R
XXV 179; ~ inf zasługo wad ca 1500 Erz 131.
Z n a c z e n i e : 'zdobywać, także otrzymywać 15
prawo do wyróżnienia, nagrody, zapłaty, stawać
się godnym czegoś, mereri, promereri : Zaslugvyemy servimus XV med. R XXIV 349; Nulla
lingwa carnis eam (sc. Mariam) digne sufficit
laudare, quia quicquam de ea dixerimus, minus 20
est, quam eius dignitas requirit et meretur zaslugvye XV med. SKJ V 276; On dzyedzynny woyth
szluszbą od woythowstwa zaszlugyge (qui tamen
solus advocatiam demereret) OrtOssol 58, 1; Verum querentes bona, gl. sc. opera, sunt eterna, 25
gl. sc. premia, merentes, gl. optinentes zaslugvią
1466 RRp XXII 19; Lauant lacrime delictum,...
lacrime veniam postulant et merentur zaslugyyą
XV p. post. R XXV 179; Quia hec est via ordinata,
ut homo primo mereratur, zasługo wal, postea 30
premium accipiat regni dei XV WisłRp nr 2368;
Ząslvgovacz promereri ca 1500 Erz 131; Dominus
Ihesus ascendit in celum, ut scilicet nos hic plus
promeruemur, id est szaszlugoyaly ca 1500
R XLVII 372.
35
Zasłużenie f o rmy: n. sg. zasłużenie XV p.
pr. R XXII 334, c a ' 1500 GIKazB I 60. 87; g. sg. zasłużenia XV med. GIWroc 28v. 72r. 90r,
1456 Msza VI s. 263, etc.', ~ ac. sg. zasłużenie
1421 GUag 96, 1424 7? XXV 225, MW 13la, 40
etc.; ~ i. sg. zasłużenim 1424 Msza III s. 54,
sim. XII, ca 1450 P F IV 576, XV p. post. R XXV
179; zasłużeniem 1456 Msza VI s. 260, sim. VII.
XIII. XIV.
Z n a c z e n i e : 'uczynek godny uznania, nagro 45
dy, postępowanie zasługujące na nagrodę, meri
tum, factum praemio dignum : Racz daczy dobre
skonanye prze[t] twe matki zasluszene 1421 GIJag
96, sim. 1424 R XXV 225; Gychsze (sc. wszytkich
świętych) zasluszenym (Msza IV. VIII. XVI: 50
zasługami, VI. VII. XIII. XIV: zasluszenyem)
y tesz proszbami, yszyczy, aby... ysczyczeny (leg.
uszczyceni) bychom były pomoczą (quorum meritis precibusque concedas, ut... muniamur auxilio) 1424 Msza III s. 54, sim. XII; Ecce in istis 55
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yerbis ponitur primo meritum, zasluzene, eius XV
p. pr. R XXII 334; Officio, wrzedw, et merito
sasluszena XV med. GIWroc 28v; Et sicut ob
merita, saslusena (leg. z zasłużenia), Helie celum,
quod fuit clausum tribus annis [...] ib. 72r; Preparo
yobis locum per meritum passionis zasluzenym
dokonaam (Jo 14, 3) ca 1450 PF IV 576; W gych
sze (sc. wszytkich świętych) nasz thowarzystwo,
nye dom<n)ymacz zasluzenya (non aestimator
meriti, Msza I. IV. VII: othplati, III. XVI: zasługi,
VIII: sluzenya), ale odpusczenya, proszimi, roszdawcza, przypusczy 1456 Msza VI s. 263, sim.
XII. XIV; Panye, yen sziedzisz na cherubyn,
przes zasluszenye anyola mego poruszi mocz twoia
(Psal 79, 2—3) MW 13la, sim. ib. 134a; Non
postulamus mercedem antę meritum zaplathy
przeth zasluzenim XV p. post. R XXV 179; Item
sciendum, quod bonum yalde est meritorium,
yyelkye zaslusenye, aliis hominibus dare bonum
exemplum ca 1500 GIKazB I 87; Vyczye, yze
bog nye yest przyyemcza person, czysz aby któ
rego krasnye yrodzonego... zachoval, aby yemy
przez (fbez’) zasluzenye (pro zasluzenya, sine
meritis) dal zbavyenye Rozm 402; Kto yest yyąthschy ye cznotach myedzy yamy, czvsch zasluze
nya (pro zasluzenym)..., ten ma pyryey smyerna
służbą vczynycz (Luc 22, 26) ib. 558; Muschely
czyrpyecz, aby przez zasluzenye mąky mey vschysczy zbavyeny były ib. 604; ~ Istud yenerabile
sacramentum homini bene preparato est merito
rium, zasluszenye, yite eterne ca 1500 GIKazB
I 60; ~ więcszego zasłużenia być 'zasługiwać na
nagrodę bardziej niż coś innego, praemium maius
promereri : Szyedzenye Maryey... poyysschono
yest nad służbą yey szyostry nye przeto, yschby
yyeczschego zasluzenya (maioris meriti) było,
alye yze nye bądzye odyąta (sc. nalepsza cząstka)
od nyey Rozm 334; ~ z zasłużenia 'słusznie,
merito, iuste’: Tamquam nichil habentes et omnia
possidentes (II Cor 6, 10) et merito, saslusena
(leg. z zasłużenia), facti sunt beati XV med.
GIWroc 90r.
Zasłużny 'zasługujący na nagrodę, uznanie,
meritorius, praemio dignus’: Salus consistit primo
in gracia dei, secundo in operibus meritoriis
zasluznych XV WisłRp nr 2366.
Zasłużony 'taki, który; wykonał swoją pracę,
dopełnił obowiązku, położył jakieś zasługi, qui
bene meritus esf: Zaslvzony emeritus ca 1500
Erz 131.
Zasłużyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. zasłuży
1484 Reg 722, ca 1500 PamLit XXVIII 306,
Rozm 267; 7. pl. zasłużemy Rozm 126; ~ inf
zasłużyć 1456 ZabUPozn 94, XV p. post. GIDom
47; ~ praet. 2. sg. f. -ś zasłużyła BZ Num 22,
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29, MW 92b, Rozm 41; 3. sg. m. zasłużył 1419
TPaw VII nr 776, 1444 R XXIII 301, Sul 86,
Rozm 132; / zasłużyła XV med. SKJ V 274, MW
75a. 77b, Rozm 27. 33; neutr. zasłużyło BZ I Par
21, 17; 2. pl. m. -(e)ście zasłużyli MW 5 lb, Rozm
401; 3. pl. m. zasłużyli MW 54b, Rozm 733;
/. zasłużyły ca 1500 GIKazB I 57; — condit. 1.
sg. m. (-)bych zasłużył BZ Gen 4, 13, MW 52b;
/. -bych zasłużyła MW 127b. 145b; -bych zasłu
ży łaby ch Naw 41; 3. sg. m. zasłużyłby XV in.
GIKazB II 99; 1. pl. m. -byśmy zasłużyli MW
14b; -by zasłużyli byśmy MW 16b; ~ condit.
praet. 3. sg. m. -by był zasłużył Gn 173a. 177b;
— part. praet. pass. n. sg. f. zasłużona XV p.
post. RozmPam 476; neutr. zasłużone XV med.
PF IV 761; g. sg. m. zasłużonego XV ex. Kałużn
290; neutr. zasłużonego 1424 TymWol 75, 1428
Kai nr 1004, 1428 Kościan nr 1354, etc.; ac. sg.
neutr. zasłużone 1437 Monlur III 58, OrtMac 91,
OrtOssol 68, 1, etc.; cf. też Zasłużony.
Z n a c z e n i a : 1. 'staćsię wartym czegoś, uczy
nić coś, co pociąga jakieś następstwa, mereri,
promereri : a. korzystne: Isbicz on corono krolefstva nebeskego byl szasluszyl Gn 173a, sini.
ib. 177b; Per suam humilitatem meruit (sc. Maria)
fieri, zasluschyla bycz, mater dei XV med. SKJ
V 274; Y rzeki yest Kayn ku bogu: Wyoczsa
gest ma zloszcz, nysz bich zazluszyl smylowanye
(maior est iniąuitas mea, quam ut veniam merear)
BZ Gen 4, 13; Mereri, zasluzycz, plus non potest
1456 ZabUPozn 94; Panno M aria,... raczi prosicz
za nami grzesznimi do pana boga..., abiszmi od
nyego podpomozenie y vzdrowenye, y wizwolenye zasluzili MW 14b; Zrządzacz... raczi, panye
szwianti..., abi tu y na wieki... zbawieny bicz
zasluzilibiszmi MW 16b; Raduycze sie..., Simunye y Tadeussv, ktorzisczie zasluzily myecz cziotuchna królewna nyebieszką MW 5 lb; Modlczie
sie za mie matky bozey syestrankowie, abich
zasluzil laszką brata wasszego MW 52b; Gdisczi
ony duchem sprawiedlywi, czyalem slachetny sbawicziela naszego y matki iego zasluzili bicz krewnimy MW 54b; Thą laszką Anna swyatha zasłu
żyła, yz przezpyecznoscz zywotha szwego myala
MW 75a, sim. ib. 77b; Thysz cznothamy szwimy
zaszluzyla (sc. św. Anno), yzesz mathką bożą
porodzyla MW 92b; Vziczi, abich anyola mego...
tako mogła czczicz, yszbich iego zasczyczenym
wszandze odyoczie od mych nyeprzyiacziol zasluzila MW 127b, sim. ib. 145b; Pomozy my
w dzyen szandny, yzbych przyślą do vlyczky
rayskiey... a zasluzylabych yydzyecz szyna bo
żego Naw 41; Usque ad diem iudicii est quasi
una dies, que vocatur dies salutis, quia in ea
possumus promereri, zasluzicz, salutem XV p.

post. GIDom 47; Ktho thy szlowa zmovi po
godzynach, zaslvzy szobye <je)denaczye thyszyaczi lath o(d) Jvlyvsza papyeza przida<nych> ca
1500 PamLit XXVIII 306; Nyevyasta, ktorasch
yest nyeplodna a nye zaslvzyla (nec... meruit)
plodzycz ovocza zyvota svego Rozm 27; Ktorasz
(sc. Maryja)... zaslvzyla (meruit) v boga, aby
v to dostoyną (leg. dostojne) małżeństwo svyątemv temv czlovyekv była dana ib. 33; Przez twą
czystotą samasz thy zaslvzyla (meruisti), yzeszye
(leg. iżeś sie) vlyvbyla krolovy nyebyeskyemv ib.
41; Zle ządaczye, bo chczeczye krolevacz, yzesczye nye zasluzyly (qui non meruistis) ib. 401.
b. niekorzystne: Nye zasluzil non fecit (peccata,
quae non detulit, gl. non fecit, non perpetravit,
nos abluendo sustulit) 1444 R XXIII 301; Tedi
podług vczinkv swego yako zasluzil, dostoynye
czyrzpyecz bandzye (extunc iuxta suum delictum
et commissum, prout promeruit, debebit sustinere)
Sul 86; Odpowyedzal Balaam: Bosz zaslvzila
(quia commeruisti) y mno kłamała BZ Num 22,
29; To stadko (sc. lud izraelski) czso złego zasluszilo (iste grex quid commeruit)? BZ I Par 21,
17; Kto bądzie vynyen, czo zasluzy, tho bądzie
czyrpyal 1484 Reg 722; Krew yego..., grzech
y tez mąka yego *zaszluzyona *przyde na nasz
XV p. post. RozmPam 476; O panye Ihu Kriszczye..., raczy dvszą moyą od sządv zaszlvzonego
vybavycz XV ex. Kałużn 290; Non accedunt (sc.
ad sacramentum)... omnes expellentes uxores suas
a se de domibus suis et ipsas iniuste percucientes,
cum non demeruerunt nye saslusyly ca 1500
GIKazB I 57; Moya myła matko, nye (pro my)
bądzyemy czyrpyecz od nyemylosczyvych Zydow
rozmayte potvarzy, ychze wy na nye zasluzemy
(culpis non meremus) Rozm 126; Myedzy namy
nye yest dostoyen zyw bycz, bo wschytkyem
zaslvzyl, ysch ma vmrzecz (expedit hoc omnibus,
ut ipse moriatur) ib. 132; Rzeczely kto bratv
svemv: Racha..., krzyw bądzye a zasluzy ossądzenye albo vmączenye (reus erit concilio Mat
5, 22, R XXIV 74: bądze sądzon) ib. 267, sim.
ib.; Thu szye yemv (sc. Krystusowi) począly
nasmyevacz... rzekącz:... Yvz stoy, yako masch
stacz, yako y tvoy rovyennyczy... zasluzyly stacz
prze tvoye schalyenstvo ib. 733.
2. 'zdobyć prawo do zapłaty, wynagrodzenia
za służbę, pracę, zarobić, zapracować, emereri,
demereri, labore sibi aliąuid comparare' : Jakom
zaplacyl parobku wschitko myto, czso zasluszil
1419 TPaw VII nr 776; Jako mne Bogusław
vinowath zasluszonego mitha pancz i dwadzescza
groszy 1424 TymWol 75, sim. 1428 Kai nr 1004,
1428 Kościan nr 1354, 1428 ZapWarsz nr 2893,
1429 ib. nr 261, 1450 TymWol 75; Yakom ja
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nye wynowath dwudzestu scot Pawiowy mytha
zasluszonego 1430 Pyzdr nr 958, sim. 1437 ib.
nr 1145, 1442 TymWol 75; Stanislaus... przypowedal szo gesth super duas cistas Petri..., quod
nullus prior esset..., nisi dictus Stanislaus... za
zasluszone mitho 1437 Monlur III 58; Zazluzone
myto (deservitam mercedem) y ystny dług mayą
pyrwey zaplaczycz OrtOssol 68, 2, sim. ib. 68,
1, OrtMac 91; Yam mv gothow byl mytho za
placzycz zaslvzone 1495 ZapWarsz nr 1769a;
Iterum te (sc. nobilem Vasko) citavit pro quindecim grossis demeritis al. zasluzon[y]e, quos
solvere debuisti ad tempus prefatum et non solvisti
1496 AGZ XVIII 377; ~ Si aliquis serviret alicui
et forte mereretur, zasluszilbi, puellam suam XV
in. GIKazB II 9 9 ; -----'majątek nadany na prawie
lennym, praedium, quod feudum vocatur : Dobrowolnye dane albo szasslvzone dobro ffeodum
XV med. PF IV 761.
Cf. Zasłużony
Zasmącać cf. Zasmęcać
Zasmącić cf. Zasmęcić
Zasmęcać czy Zasmącać 'martwić, zasmucać,
contristare, maerore ajficere'>: O Marya, matko
moya myła, nyech czyą nye zasmączą to, czoczyem
rzeki (quod dixi, non contristet te) Rozm 166.
Zasmęcenie f o r m y : g. sg. zasmęcenia XV
p. post. Msza VII s. 65, XV p. post. R XXV
174, XV ex. R XIX 82; ~ ac. sg. zasmęcenie
XV ex. R XIX 82; ~ /. sg. (w) zasmęceniu XV
p. post. RRp XXV 242; ~ ac. pi. zasmęcenia XV
p. post. RRp XXV 241.
Z n a c z e n i a : 1. 'zmartwienie, strapienie, smu
tek, maeror, tristitia : Ad quosdam venit (sc.
spiritus sanctus) et cum eis manet, et hy sunt
vere penitentes, tribulaciones, sasmaczenya, pro
Christo pacienter sustinentes XV p. post. RRp
XXV 241; Quidam sunt, qui... diligunt deum ore
et non corde, quando sunt in aliqua tribulacione
sasmaczenv ib. 242; Day..., aby pomoczą mylossyerdzya thvego wspomozeny y od *gryecha
bylybychom volny zawszgy y od wszelkyego
zasmączenya (ab omni perturbatione, Msza III:
zameszkanya, VI. VIII. XII. XIV: zamaczenya)
przyespyeczny XV p. post. Msza VII s. 65;
O crzyszu..., thy yesthesy nasza nadzyeya yedyna
czassu thego zasmączenya, Jessussowa vmączenya
XV ex. R XIX 82; Criste, przez thwe umączenye
gy mathky thwey zasmączenye daysze nam dzyssya zaplakanye ib.
2. 'zamieszanie, zamęt, confusio, perturbatw :
Erunt signa in sole... et pressura gencium in terris
pre confusione sonitus maris, dla zasmączenya
(Rozm 482: przed strachem chelstw abo ryczenya
morskyego, GIWroc 100v: prze nepokoy morsky,

GIJag 92: prze smesane, R XXIV 82:
przedrzoszem, leg. przed trzęsem, R XXIV 365:
przed brząkem), et fłuctuum eius (Luc 21, 25)
XV p. post. R XXV 174.
Zasmęcic, Zasmącić f o r m y : praes. ind. 3.
sg. zasmęci Rozm 170; 3. pi. zasmęcą 1471
MamKal 207; ~ imper. 3. sg. zasmęci 1471
MamKal 55; ~ inf. zasmęcić XV WisłRp nr 2366;
~ praet. 3. sg. m. zasmęcił OrtOssol 57, 1, XV
p. post. RRp XXV 200, EwZam 287. 293, Rozm
347; / . zasmęciła jest EwZam 288; zasmęciła BZ
III Reg 21, 5, OrtOssol 56, 3; neutr. zasmęciło
Rozm 166; 3. pl. m. zasmęci li Rozm 26; ~ part.
praet. act. zasmęciwszy Rozm 54; ~ part. praet.
pass. n. sg. f. zasmęcona XV p. pr. R XVI 347;
g. sg. f. zasmęconej Rozm 697; ~ praes. pass.
1. sg. m. jestem zasmęcon MW 27a; 3. pl. m.
a. neutr. zasmęceni są B Z E x 15, 15; ~ fut. pass.
3. pl. m. (będą) zasmęceni BZ Jos 6, 18. ~
W formach przyjęto umownie postać z -ę-.
Z n a c z e n i e : 'zaniepokoić, zmartwić, zasmucić,
strapić, contristare, maerore afficere, sollicitare':
Zasmączona saucia XV p. pr. R XVI 347; Tedi
zasmoczeny soo (conturbati sunt, FI Moys 17:
zamoczyły so se, Pul Moys 17: zamoczyły szye)
kszoszota edomska BZ Ex 15, 15; Wszistczi stanowye israhelsci nye *bodo w grzesech <i>
zasmoczeni (omnia castra Israel sub peccato sint
atque turbentur) BZ Jos 6, 18; Tedy vląkla szye
tą pany naszylney ('nasilnie’) y szaszmaczyla szyą
(fuit turbata, OrtMac 71: zaszmuczyla szye) Ort
Ossol 56, 3; Zaschmączy (war. lub.: zamączył,
BZ: smocz) exturbet (quia turbasti nos, exturbet te
dominus in die hac Jos 7, 25) 1471 MamKal 55;
Zaszmączą schą (war. lub.: na mysly pogyna) contristabuntur (obstupescent sacerdotes et prophetae
constemabuntur Jer 4, 9) ib. 207; Gotowem, a nye
iestem zaszmoczon (non sum turbatus Psal 118,
60, FI i Pul: ne gesm se zamoczył), abich strzegł
przikazania twego MW 27a; Zacharias zasmączyl
szya (turbatus est Luc 1, 12, PF IV 579: zatroskał
yest szye)... a boyaszn padła nan EwZam 287;
Szlyszączy Herod kroi zasmączyl szyą (turbatus est
Mat 2, 3, SKJ V 264: zamączon bil) ib. 293; Iudei
voluerunt Christum conturbare, zasmanczicz, in
hoc, quod sibi blasphemiam imponebant XV WisłRp
nr 2366; Kxyązą (leg. księża) żydowska, vslysącz
odpovyedzenyą ('odpowiedzenie’) dzyevycze Maryey, zasmaczyly szyą (conturbantur) y począly
szyą... dzyvovacz yey vyelyebney movye Rozm
26; Zasmączywschy szye (gemens, dolens atque
timens, sc. Jozef) *nazylnye yąl yyelykye vdrączenye myecz ib. 54; To slovo, które thys rzeki, sylno
myą zasmaczylo (me nimis conturbavit) ib. 166; Nye
zasmaczylo czyą tako moya mąką (non te... tantum
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contristabit), yako czye weszely moye zmartwevstanye ib. 170; Kroi szye zasmączyl (contristatus
est rex Mat 14, 9) ib. 347; Bo nye naydąly czyą,
nye bądą zyva, bądzyez vynyen v smyerczy tvey
zasmączoney matky ib. 697; ~ z czegoś: Cso gest
tego, z nyegosz syo zasmocyla (unde... contristata
est) dusza twa? BZ III Reg 21, 5; ~ o coś: O tho
szye zaszmaczyl (turbabatur, OrtMac 72: szye zaszmuczyl) ten goscz OrtOssol 57, 1; ~ w czymś:
Zasmączyla szyą yest w movye yego (turbata est
in sermone eius Luc 1, 29) EwZam 288; ~ ~
Notate, carissimi, ąuomodo dominus noster Iesus
Christus, pyus pastor, perditam ovem..., dum eam
invenit, ipsam non punivit, ne karał, non verberavit
stimulando, nec eam molestavit zasmaczyl XV p.
post. RRp XXV 200.
Zasmucenie 'zmartwienie, niepokój, maeror,
tristitia: Bądź obrona nasza moczna y vczeszenie
nasze w czaszu zaszmuczenia (in tempore tribulationis Is 33, 2) MW 114b; Ex isto tedio venit
perturbacio mentis, id est szaszmuczenye dvsznye
hominum ca 1500 R XLVII 369.
Zasmucić f o r m y : praet. 3. sg. m. zasmucił
OrtMac 72; /. zasmuciła OrtMac 71; ~ condit.
3. sg. m. -by zasmucił Rozm 57; ~ part. praet.
act. zasmuciwszy XV ex. GIWp 69; ~ part. praet.
pass. g. sg. neutr. zasmuconego ca 1500 GlKazB
I 48; ac. sg. f. zasmuconą XV ex. R XIX 89; g.
pl. m. zasmuconych XV ex. GIWp 68.
Z n a c z e n i e : 'zaniepokoić, zmartwić, uczynić
smutnym, strapić, contristare, maerore afftcere,
sollicitare': Thedy szye tha pany vląkla y zaszmuczyla szye (fuit turbata, OrtOssol 56, 3:
szaszmaczyla szyą) OrtMac 71; A thako szye
zaszmuczyl (turbabatur, OrtOssol 57, 1: szye
zaszmaczyl) on goscz ib. 72; Iesw Criste, nas
myły panye, któryś fsyckyh zasmwconyh gesthes
pocesenye! XV ex. GIWp 68; Bo tho pysmo
o thobye mamy, ze zasmwcyffsy dawas wgerne
pocesenge ib. 69; *Zaszmoczoną mathką zwogya
w trzeczem szlowye poczyesszyl gya XV ex.
R XIX 89; ~ czymś: A wschakosch sve bolyesczy
y smątkv nykako dzyevyczy Maryey nye chczyal
zyavycz, aby yey tern nye zasmvczyl (ne per
illud hanc incipiat turbare) Rozm 54; ~ ~ Nam
sicut aąuisicio peccati facit hominem tristem et
turbidi consciencie y szaszmvczonego szamnye<nia> ca 1500 GlKazB I 48.
Zasnąć 'zapaść w sen, usnąć, obdormiscere':
<G)idzyk szalował na Falka, ysze gdy schedl
w drogą, tedy w drodze zasnął (cum... obdormivisset, Sul 44: bil vsnal) Dział 35.
Zasobek 'to co jest z tyłu, quod a tergo est':
Rozvm tego może bycz, yze dobrzy przed szye
baczącz zapomynayącz zasobka Rozm 630.

Zasobny 'znajdujący się z tyłu, tylny, posterus, posticus': Petrus... Iohannem... super equo
szywy valenti in galea..., piach przedsobny y szaszobny cum bellista expedivit 1474 (?) StPPP
VII 162.
Zasowa cf. Zasuwa
Zaspać f o r m y : inf. zaspać XV in. GlKazB
II 86; ~ praet. 3. sg. m. zaspał 1471 MamKal
112, Rozm 486; ~ condit. 1. pl. m. -bychom
zaspali Puł 12 arg.; ~ part. praet. pass. n. pl. f.
zaspany OrtRp 34, 3; ~ praes. pass. 3. pl. f. są
zaspane OrtMac 72; są zaspany OrtOssol 57, 3.
Z n a c z e n i a : 1. 'pogrążyć się we śnie, somno
complecti: Sed ex quo eius omnes actus sunt
nostra instruccio, quomodo ergo volumus zaspacz,
ut aliquid ab ipso informaremur XV in. GlKazB
II 86; Przykład rozmayty o sądnym dnyv a napyrvey oczsu (leg. o ocsu) czeladnym, który
zaspał, kyedy mv dom podkopan Rozm 486.
2. 'umrzeć, m o n : w wiekujej śmierci zaspać
'umrzeć nie oczyściwszy się przed śmiercią
z ciężkich grzechów, sine confessione peccatorum mon : Ten psalm wypowyada, yze Kristus
nas oszwyecza wyerno szwyatloszczo, abychom
w wyekugey szmyerczy nye zaspały na wyeky
Puł 12 arg.
3. 'zaniedbać zgłoszenia skargi do sądu przez
noc, causam ad iudicem non referre per noctein:
Ktho thy rany przed polnoczy nye zaluye, ty szą
zamyeszkany albo zaspany (sunt pernoctata, Ort
Mac 72: szą... zaspane, OrtRp 34, 3: zaspany)
OrtOssol 57, 3.
4. corruptum: Zaspał (war. lub.: zaczpalo)
obturauit (multitudo, sc. militum, obturavit torrentes Judith 16, 6) 1471 MamKal 112. ~ Cf.
Zaćpać.
Zaspica 'kasza, krupy, alica, ptisana: Zaspicza pulmentum 1472 Rost nr 403.
Zasromać się, Zastromać się f o r m y : imper.
3. pl. zasromajcie Puł 6, 10. 30, 21. 34, 29. 39,
20; ~ praet. 3. sg. f. zastromała XV p. post. R
XXV 177; ~ part. praet. pass. n. pl. m. zasromani
XV p. post. GIDom 54; ~ praes. pass. 1. sg. m.
zasroman jeśm FI i Puł 118, 46; ~ imper. pass.
3. pl. m. zasromani bądźcie FI 39, 20, FI i Puł
34, 4. 39, 19, Puł 6, 10. 34, 5; - fut. pass. 3.
sg. m. zasroman będzie FI i Puł 126, 6; 3. pl. m.
zasromani będą FI 70, 26; neutr. będą zasromana
FI 33, 5; będą zasromany Puł 33, 5; ~ condit.
pass. 1. sg. m. -bych zasroman FI i Puł 118, 80.
Z n a c z e n i e : 'przeżyć uczucie wstydu, zawsty
dzić się, confundi, pudore affici: Oblicza wasza
ne *bodo zasromana (non confundentur, Puł: nye
bodo zasromany) FI 33, 5; Osromoczeni y za
sromani bodzcze (confundantur et revereantur,
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Pul: zasromany a nye poczczyeny bądzczye), gisz
szukaio duszo moi0 FI 34, 4, sim. FI i Pul 39,
19; Ale y i0zik moy mislicz b 0dze wszego dna
sprawedlnoscz twoi0, gdi osromoczeni y zasromani b 0d0 (cum confusi et reveriti fuerint, Pul:
osromoczeny y osromany będ0), gisz *szukaio
zla mne FI 70, 26; Y mowyl gesm o swadeczstwech twogych przed kroimy y ne zasroman
gesm (non confundebar) FI 118, 46, sim. Pup
Bodz sercze mogę nepokalano w prawotach two
gych, abych ne sasroman (ut non confundar) FI
118, 80, sim. Pul; Bogoslawony mansz, gensze
*nepelnil gest sodzo swogo sz nych, ne zasroman
bodze (non confundetur), gdy molwycz bodze
neprzyyaczelom swogym we wroczech FI 126,
6, sim. Pup Zasromaycze szye (erubescant, FI:
zapalaycze se) y zamoczeny bodcze szylno wszytczy nyeprzyaczyelye mogy. Obroczeny y zasro
many *bodczye (erubescant, FI: zaplonoly bodzcze) barzo rychło Pul 6, 10; Zasromayczye szye
(erubescant, FI: zaploncze se) nyemyloszczywy
y wwyedzyeny *bodcze do pyekla Pul 30, 21;
Obroczeny bodzczye opak y zasromany bodzcze
(confundantur, FI: osromoczeni bodzcze) szukayączy mego zla Pul 34, 5, sim. FI 39, 20; Zaploynczye szye y zasromayczye szye (erubescant et
revereantur, FI: sromaycze se) wszy tezy, czo szye
wyeszyelyą memu złemu Pul 34, 29, sim. ib. 39,
20; Omnes tales confundantur et reverantur, y za
sromany, qui plus querunt temporales substancias,
quam subditorum animas XV p. post. GIDom 54;
Qui cum dixit se non esse sacerdotem erubuit
zastromala syą XV p. post. R XXV 177.
Zasromawać 'zawstydzać, confundere, pudore a f f i c e r e Pane, ne zasromaway mne (noli me
confundere)! FI 118, 31, sim. Pul.
Zastać f o r m y : praes. ind. 3. sg. zastanie Sul
80, OrtMac 55. 58. 127, etc.; ~ inf. zastać 1456
AGZ XIV 496, 1490 AGZ XVI 229; - praet. 1.
sg. m. zastałeśm 1445 AGZ XIV 179; zastałem
1462 AGZ XI 481; -śm zastał 1415 Pozn nr 899;
-m zastał 1399 Pozn nr 367, 1412 KsMaz I nr
1767, 1423 TPaw VII nr 2741, etc.; 2. sg. m.
zastałeś 1445 AGZ XIV 168. 179; 3. sg. m. zastał
1391 Pozn nr 253, 1393 TPaw IV nr 4580, 1394
HubeZb 70, etc. etc.; f. zastała 1387 Pozn nr 18.
19, 1390 RtGn nr 1, 1398 Leksz II nr 2156, 1439
AGZ XII 66; 3. pl. m. zastali 1427 TymWol 45,
1428 Kościan nr 1419; ~ condit. 3. sg. m. by
zastał OrtMac 55; ~ part. praet. act. zastaw Sul
16; ~ part. praet. act. II cf. Zastanęły; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. zastań 1443 AGZ XI 222,
1444 ib. 241; f. zastana 1436 R XXIII 276; neutr.
zastano 1391 HubeZb 64, 1404 Pozn nr 576,
1440 StPPP II nr 2856, OrtOssol 27, 4; ac. sg.

m. zastany 1446 AGZ XI 280; zastanego 1444
AGZ XIV 149. 157; n. pl. m. zastany 1407
HubeZb 88; /. zastany 1428 Pyzdr nr 872; ~
praes. pass. 3. pl. f. zastany są OrtMac 23; ~
condit. pass. 3. sg. neutr. (-)by zastano OrtMac
58, OrtOssol 3 1 , 2 . 47, 4; 3. pl. m. -by zastani
Dział 49.
Z n a c z e n i a : 1. 'spotkać kogoś, coś w jakimś
miejscu a. sytuacji (zwłaszcza prawnej), znaleźć,
aliąuem invenire, nancisci, alicui occurrere
a. o człowieku, de homine: lako Woytek ne zastał
v mne Pabisza, kegdi zodal v mne prawa 1394
HubeZb 70; Machna... astitit terminum super
domina... de Kopaszevo... pro kmethonissa sua,
quam cum ministeriali invenit vlg. zastała in
hereditate Kopaszevo 1398 Leksz II nr 2156; Czo
Troyan v Mirosława *poszodal prawa na kmecza,
tego przed nym ne zastał 1404 RtKon nr 187;
Venientes Petrus advocatus cum duobus scabinis...
recognovit..., quia Iohannem thabernatorem...
apud strenuum virum Iohannem invenerunt seu
prestaverunt vlg. szastały gy 1427 TymWol 45;
O ktorego czloweka gymyene Mycolay na mo
szalował, tego v mnye Bartlomey nye zastał 1434'
KsMaz III nr 495; O kthorego czlouyeka proboscz
na my a sial, thego v mnye possel nye sastal ani
szan go ia ku praw (leg. prawu) podianla stavicz
1436 ib. nr 1943; Yakom ya czlowyeka Pawio
wego... nye sadzał w kłodą any go v mny<e>...
nye szastał... na dzyedzinye v klodzye 1437 Pyzdr
nr 1115; Dux venit cum procuratorio ex parte
uxoris et monstravit procuratorium. Et Clusz cum
Nicolao ministeriali castrensi procuratorium arestavit al. zastał aput eum 1443 AGZ XIV 95;
Stanislaus... recognovit, quomodo sicut fuit additus... Stiborio... actori restare al. zastacz hominem
Iwan fugittivum de agro 1456 ib. 496; Quem
hominem Procopium ipse Raphael sub te ibidem
in opido... cum nobilibus et ministeriali arestavit
al. zastał 1478 AGZ XVIII 166; Quia ipse tenet
hominem ipsius profugum..., quem hominem suum arestavit al. zastahl cum nobili 1496 ib. 375;
~ kimś: Ize tha lanca gest Janowa szina Janowa
sz Gelowicz, gdze sluzebnikem zastano Sczepana
1440 StPPP II nr 2856; ~ lako gest Bogusław
Staska ne upominał in duas septimanas ani go
doma szastał 1398 TPaw IV nr 465; Yako nye
wyedzal kmyothowicza Gnyewomira, alyssz gy
v nyego zantheza zastał w domu 1435 Pyzdr
nr 1056; Gesthly czlowyek dluzen a wydze s myasta,... to gest ysze szye wyrwye s tego prawa,
w ktorem szyedzy, aby gego doma nye zastano
w gego prawye, tedy może gego gymyenye...
osszagnacz ten powod OrtOssol 47, 4, sim. Ort
Mac 58; ~ Jze myą posew w domu nye zastał
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any o nym wyem 1441 StPPP II nr 2990; Esset
dominus meus in primo termino, sed citacio ipsum
non prevenit al. nye zastał 1447 AGZ XI 306;
~ 'złapać na gorącym uczynku, deprehendere in
re recenti: Jako Sigismundus zastał Maczka na
swey lancze a on passe noczno rzeczo 1416
Kościan nr 612; Jakom ya zastał kmecza a on
w mem gayu rambi, a yam gemu ne przedal 1423
TPaw VII nr 2741; Tunc ministerialis podperl
citacionem, quia Nicolaum et Marcissium zastał
in violencia in Iaczimirz 1448 AGZ XI 333; Ysze
kędy który... kogole w szwoyem lesze zastanye
(cum... in sua silva arrestaverit), tedy gy... w szekyrze począdza Sul 80; A then masz spałby
sz nyewyastą gyną..., tako... aszeby zastano yawno OrtOssol 31, 2; Ibi te arrestavi al. zastałem
a liczowal in ista violencia 1462 AGZ XI 481;
Jakom ya sbyl Wawrzyncza..., kyedym gy w gayv
zasthal a on my skoda dzyalal 1477 ZapWarsz
nr 1204.
b. o zwierzętach i przedmiotach (zwykle skra
dzionych), de animalibus et rebus (plerumąue furto
subductis): Czso Katherzina crowe zastała, to ne
bila yey, ale Micolayewa 1387 Pozn nr 18, sim.
ib. nr 19; Jako then kon, czo gi Haw<ka> sastala,
then mai Woczech trzi latha 1390 RtGn nr 1; Iaco
Bronek gest prawy zlodzei (leg. złodziej i) llicze
na nem zastano 1391 HubeZb 64; Czso Jan v Przipca szastał vol, ten ma yescze walki 1391 Pozn
nr 253; Sicut Iohannes zastał scrophas Stefani apud
Stanislauam 1393 TPaw IV nr 4580; Wszolesz mi
newoth i tom s wosznim zastał, aczbi mi tego
przal, gotowem to vkaszacz 1399 Pozn nr 367;
Czso pan starosta Scepanowi vino dal, yszbi yego
mir wsdruszil, abi Nepinowi cone wsol y sugno
(leg. sukno) y yene rzeczi, tego ne uczinil... ani
tego w yego domu zastano 1404 ib. nr 576; Iaco
Wanch ne vkradl Andrzeowi trzi mechow raków
ani ryb, ale ty iedno nalazl, czso v nego zastany
1407 HubeZb 88; Yakom ya zastał Tomkowo
kopiło (pro kobilo) v Mroczka, a on mi gey ne
chczal wroczicz 1412 KsMaz I nr 1767; Iaco tho
moy pesz bil, czsosmi (leg. csośm ji) v nego zastał
1415 Pozn nr 899; Ysze czo yest Szobek dal vyną
Cchwalibogovi, aby do gego domu wędzono kon
y szamostrzal, mecz y penadze yego, tego tamo
*Sobek ne szastał 1420 ib. nr 1064; Jaco czsso
Yandrzey... a Pyotr... kone na mem wene w Chelcowe szastały, tym ya conye kupyla v Nykla 1428
Kościan nr 1419; Yako Maczek... nye przedal
liszek Barthoszewy..., czso v nyego zastany 1428
Pyzdr nr 872; Subito preventus, gl. repertus, inventus naleszona (sc. mus), comparatus sastana
1436 R XXIII 276; Prout pop... homo domini
Iaczkonis... equum apud ipsum Thomkonem arre-

stavit al. zastał 1445 AGZ XI 259, sim. 1445 AGZ
XIV 157, 1472 StPPP II nr 4085, 1500 AGZ XVII
379; Hvmyon Iosyp... proposuit super... Prothassium... dicens, quia tu prestasti al. zastalesz
equm aput Mathiam..., quem equm ego emi 1445
AGZ XIV 168; Franciscus... proposuit..., qui<a>
ipse (sc. Nicolaus) venit violenter in molendinum
meum... et ibi michi recepit mordale al. wal, quod
ministerialis in ipsius molendino arestavit... At ille
(sc. Nicolaus) dixit: Assum, recognosce cuiusmodi
mordale al. wal aput me arestasti al. zastalesz in
meo molendino... Ministerialis dixit: Domine iudex, ego arestavi al. zastalesm mordale, wąl, in
molendino ipsius ib. 179; Ktho swą rzecz v sząszada... zastaw gwalthem nye prawwyąncz szą
weszmye, z wyną... ma yą wroczycz zaszą Sul
16; Ktho by zaszthal szwe rzeczy v Szyda kradzyone, yako gych ma dobycz OrtMac 55; Gdy
ktho v kogo zastanye którą kradzyesz albo konya,
albo czo ib. 127, sim. ib. 55, OrtOssol 14, 4. 46,
2; Georgius... equum suum inuenit et zastał apud...
Leonardum... dicens, quod idem equus sibi esset
subtractus 1471 StPPP II nr 4065; Jakom ya prze
szwa czelacz vyeprzas polya nye zayąl... anysz<m>
go w mem domv zasthal 1471 ZapWarsz nr 1417;
Ysze Bartholomeus xandza opathow nye zastał
drzew v kmyeczy v mogich novego rąmbyenya
1483 ib. nr 1544; Domine procurator, mitte nos
ad stabulum suum, habemus ibi perdicionem nostram, quam vollemus arestare al. zasthacz 1490
AGZ XVI 229; Qui Klym fur<(avit> equum prefati
Iohannis..., quem equum Oszygałka arestavit al.
zastał cum terrigena in domo... Clym 1498 AGZ
XV 350; ~ O głowa albo rany, czo nye s[t]asthano za goraczą (quae in recenti facto non
deprehensa sunt, OrtMac 23: nye zastany sz[y]ą
na goraczey rzeczy), tho ma<yą> dacz do zagayonego szandu położonego OrtOssol 27, 4; ~ Esze
Scepan pospolnych sdzegen (leg. ścięgien) ne
zayol, nisz yako ye zaztal ot pyanczy lath, tako
ge grodzy 1411 HubeZb 125; Petrus... dixit se
recipere theoloneum in Bobrka, prout invenit al.
zastał et non elevavit nec diminuit 1443 AGZ
XIV 112; ~ Quod Nestor... debet statuere...
Chodoronem... cum equo al. z liczem, qui est
arrestatus al. zastań 1443 AGZXI 222; Conquestus
est nobilis Wenczeslaus... super Iosip..., quia
cum iopula, que est apud eundem Iosip arrestata
al. zastań, viginti marcas valoris amisisset cum
eadem iopula ib., sim. 1444 ib. 247; Datus est
terminus... Nicolao... contra Paschkonem... pro
equo prestato al. zastanego 1444 AGZ XIV 149,
sim. ib. 157; Ibidem stans Sowyl intercessit al.
zaschedl eundem Philipum pro eodem equo za
stany 1446 AGZ XI 280.
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2. 'pozwać do sądu, in ius vocare\ Eundem
Rad... Nicolaus... restavit al. zastał dicens, quia
sub eo in Hrybowycze habuit forestam al. zagroda
1452 AGZ XIV 338; Aczby naszy dworzanye...
na naszem dworze pozwany abo zastany (citati,
Sul 64: pozwany szą)..., tedy nye mayą odpowiedacz Dział 49; Procurator arestavit al. zastał cittacionem cum ministeriali et tetigit ipsum per ministerialem 1472 AGZ XII 406; Circa quam sipationem ipsę... episcopus... te in violencia arestavit
al. przythknal, gynak zastał 1473 AGZ XIX 17.
3. zastać się (tylko na Rusi Czerwonej, nonnisi
apud Ruthenos) 'być pozostawionym przez sąd
w posiadaniu czegoś (kogoś), e iudicis sententia
in possessione remanere’: Petrus... nobilem Puschko pro... Syemyon cittaverat, circa eundem
hominem Syemyon Puschka remansit al. zastał
szą 1437 AGZ XII 17; Iohannes... remansit al.
sastal szą homines circa suos, videlicet Iachna et
Ioszip ib. 20; Petrus procurator... zastał sza al.
remansit circa Iohannem... ad instanciam archiepiscopi pro eo, quod alios de Martynow iam
miserat 1438 ib. 49, sim. 1450 ib. 203; Elisabeth...
remansit circa al. zastała sscha hominem dictum
Zelewon, pro quo ipsam citaverat Petrus 1439
ib. 66.
Cf. Zastanęły
Zastanęły 'zatrzymany, uspokojony, powstrzy
many, constrictus, r e te n tu s Zastanąlv astrictis (vix
auditus erat: venti frenantur et undae, pigrior
astrictis torpuit Hebrus aquis) XV p. pr. R XVI 345.
Zastanowić, Zastanowić się 1. (o namiotach,
de tabernaculis) 'ustawić, rozbić, statuere, locare
Odtod powstawszi zastanovili (castrametati sunt)
na górze Sefer BZ Num 33, 23; Stani zastanowyl
(castrametatus est) za Arnon BZ Jud 11, 18.
2. zastanowić się 'przestać się poruszać, za
trzymać się, consistere' : Si negat, gl. recusat
zastanowy szą, ala tibi (,sc. muscae) ventoso lesa
flabello 1466 R XXII 15.
Zastaranie 'długie, uparte trwanie w czymś,
pertinacia, obstinatio’: Superbia, pertinacia zastaranye w slosczi MW gl. 68.
Zastarzałość 'starość, podeszfy wiek, senium,
s e n e c tu s Non debet meritum turpis delere vetustas, gl. antiquitas zastarzaloscz, accepti memores
nos decet esse boni 1466 R XXII 15.
Zastarzały 'zadawniony, inveteratus, diuturn u s Inimicicie, id est odia inveterata zastarzałe
oszerdze (manifesta sunt autem opera carnis, quae
sunt fornicatio, immunditia..., inimicitiae, contentiones Gal 5, 20) 1449 R XXV 166; Per
verbum dei hodie claudi ambulant. Et hy sunt,
quos diuturna affectio, zastarzała zandlywoscz,
incurvavit in mało XV p. post. WisłRp nr 2634;
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~ ~ 'zatwardziały (w grzechach), induratus’:
Dixit ad eum: Inveterate, zastąrzaly, dierum malorum, nunc venerunt peccata tua, que antę operabaris (Dan 13, 52) XV p. pr. SKJ I 314.
Zastarzawać się 'stawać się starym, starzeć
się, s e n e s c e r e Zastarzava <się> inveterat XV
med. R XXIV 342.
Zastarzeć się 'stać się starym, zestarzeć się,
s e n e s c e r e Zastarzali so se (inveteraverunt, Puł:
zastarzely szye so) cosci moie FI 31, 3; Wyesze,
(leg. wiesz, iże) yest ten, ktoregosz (pro ktoregom) k mey Warzy podobnem vczynyl, zastarzal
szye v grzesche Rozm 44. ~ Cf. Zastarzały.
Zastaw, Zastawa f o r m y : 1. Zastaw: g. sg.
zastawu 1419 Kai nr 745; ~ ac. sg. zastaw 1410
Kai nr 326, 1425 AKPr VIEa 166, OrtCel 1, XV ex.
Zab 526; ~ i. sg. zastawem 1398 HubeSąd 186.
2. Zastawa: n. sg. zastawa (ca 1360) 1554
KodWP III 92, (1368) MMAe X 221, 1401 HubeZb
110, etc. etc.\ ~ g. sg. zastawy 1388 Pozn nr
35, 1391 TPaw III nr 2078, 1400 StPPP VIII nr
9659, etc. etc.; ~ ac. sg. zastawę 1381 StPPP
VIII nr 609, 1383 ib. nr 2116, 1391 Pozn nr
116, etc. etc.; ~ i. sg. zastawą XV in. Maik 117,
1420 TPaw VII nr 1515, 1418—75 Zab 512; ~
i sg. (w) zastawie 1397 Pozn nr 321, 1405 KsMaz
I nr 612, 1406 HubeZb 84, etc.
1.
a. 2.: I. sg. (w) zastawie 1387 Pozn nr 12,
1393 HubeZb 67, 1393 Pozn nr 183, etc. etc.;
~ n. a. ac. pl. zastawy XV ex. Zab 536; ~ d.
pl. zastawam 1406 HubeZb 84; ~ ac. pl. zastawy
1425 Pyzdr nr 784; ~ /. pl. (na) zastawach 1403
Pyzdr nr 197, 1412 JA VI 215, Sul 77, 1469
ZapWarsz nr 2934.
Z n a c z e n i a : 1. 'zabezpieczenie zobowiązania
(zwykle spłaty długu) na majątku przez czasowe
oddanie wierzycielowi jakiegoś dobra, zastawie
nie, pecuniae solvendae cautio, praecipue bonorum immobilium traditione praestita, pignus' : Eze
pany Miczkowa nye wikupowala swimi penandzmi Potraschowi dzelnicze z zastawi 1400 StPPP
VIII nr 9659; Swanthoslaus... habet terminum...
cum Johanne... pro octo marcis racione obligacionis vlg. zastawi 1402 KsZPozn nr 1094; Czso
dal Ondrzey na zastavo list, w tern (pro tey?)
zastawę Marcinovi y Maczeiewi ne vadzo 1402
Pyzdr nr 173; Jaco Szidowca slubil Przimilowi
v yego strya iego dzelnicza w Rogaczewe ne
kuppicz any w sastawo bracz 1403 Kościan nr
196; Jacom tegy lanky w s<a)stawo v Sodziwoga
ne prziyanl..., ale mi yo darmo dal ib. nr 213;
Jaco przi tern bili, kedi dwa brati Hedwiszini
kasali wsondz p<ie)nadze Sczitniczskim, czs<o
mia)la zastawo 1406 Pozn nr 600, sim. 1407 Kai
nr 224; Jacom przi them bil, kygidi (pro kegdi)
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Micolay dawał swe penandze na szastaw do Szobesanek 1410 Kai nr 326; Jaco Ondrzey ne
vitrzimal poi Czemirowa trzidzesci lat dobrovolne,
ale so otmenala zastawa 1411 Kai nr 342; Esze
Szimun... y Maczyey... pirzvye, nyzly Potr *Dobragastowi są sapisal ną zastawą, dały pyenyądze
1412 JA VI 214; Isz yest Paweł nye widzerszal
trzidzesczy lath nye othmyenayacz tey zasthawy
1416 RtKon nr 337; Yssze Jan *Vbislaowy mai
szaplacz<i>cz trzy grziwni grosszy szirokych, a ne
szastawu (leg. z zastawu) posszyczonich 1419
Kai nr 745; Yako... tha dzedzina... ne gest...
gych oczczu wekugistoscz (leg. w wiekuistość)
ne gest podana, ale w sastawa... lystem dzedzinnym 1420 AKPr VIIIa 151; Yze Jan... wzal sz
swa zona... trzidzesczy grzyven posagu y polozil
gye na Symanovye czansczy... na zastava 1428
Kai nr 1024; Yze Micolai... na pyancz rzeby
('źrzebi’) w Krovyczy mye dal list, kthoriz omava
na zastava, ale nye na yyeczistoscz ib. nr 1044;
Weszwanya zasthawy tytulo obligationis ca 1428
PF I 488; Petrus... direxisset pannum ipsius
Georgii in obligacione al. w zastawye 1440 AGZ
XIV 6; Ysze sz lacznosczy zapysanya alybo za
stawy (ex facilitate obligationis, Dział 64: z la
cznosczy obwyązanya) na wyelge skody lvdze
przychodzą, szprawnye dzyrzano ma bycz Sul 70;
Vstawyamy, aby w przerzeczonych zastawach (in
praefatis obligationibus) dawnoscz trzydzesczy lath
myala bycz chowana Sul 77; Alloąuitur, id est
arrestauit al. narzeklby zastaw OrtCel 1, sim. XV
ex. Zab 526; O zastawye yeden drugyemu w gaynym szadzye OrtMac 99; O zastawie dzedziny
patrz Dział 19; Dum vellet Paulus exemere de
eadem inyadiacione al. z zasthawy, tunc debet
dare pecuniam indivise 1493 AGZ XVI 244;
Zasthawy obligaciones XV ex. Zab 536; ~
dzi(e)rżeć, (i)mieć, trzymać w zastaw, zastawem,
na, w zastawie, w zastawie dzirżeć, mieć 'po
siadać czasowo na mocy zastawienia, jako zabez
pieczenie spłaty długu, bona alicuius oppignerata
ad tempus t e n e r e lako pirwey pan Syraczsky
pozwan o to dzedzino, niszli yo dzirszal pancznaczcze lath w zastawę 1393 HubeZb 67, sim. 1418
Kai nr 592, 1421 ZapWarsz nr 14, etc.; Jako to
dzedzino ne trzimami v szastaue, aleszmi yo kupili
na weky 1393 Pozn nr 183, sim. 1396 ib. nr
215, 1407 Kai nr 276, etc.; Qui debet iurare:
Asze pirwey trzimam zastawem, niszby S[...]
1398 HubeSąd 186; Isz Jacub ma Wyczoskowo
f szyastawe a berze sz nego piat 1398 Kościan
nr 49, sim. 1401 ib. nr 169, 1414 Kai nr 434a;
Iaco Swentoslaw w sastawe dzerzsi poi Prachnowa a ne na weki cupil 1399 RtGn nr 29; Czo
yest Cesantha dzerszal w szastawe, tho yest spu-
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sczil 1406 Kai nr 171, sim. 1411 Pyzdr nr 318,
1412 ib. nr 364, etc.; Ta rolya nygdi Januszewa
nye bila ani gye w sza<s)tavye mai 1416 Pyzdr
nr 442, sim. 1424 Kościan nr 1258; Jisz są Troyan
pred nami wisznal, isze Maczków kon trzimal
we trzech wyerduczecz (pro wyerdunczech)
w szastawye 1416 Pyzdr nr 444; Yako Yaroslaw
any Bogufal tey dzedzini... od lana... nye ymal
w zastawę 1420 AKPr VIIIa 153; Jako prawe
Dorotha... rolan dzirszala oth Czarnothskego
w szastaw 1425 ib. 166; Jzem vipusczil dobrowolnye Gawła kmecza tedi, kdim gy w sastawye
myal 1443 StPPP II nr 3179; Alye bandzely ktho
w szastawye dzirzaal (si... in obligatione teneat,
Dział 25: gdy... w zastawie dzedziną... zastawy),
wstawylysmi Sul 35, sim. ib. 77. 86. 97; Tu bona
Samek et *Gezozani... tenes in obligacione al.
w zasthawye 1453 AGZ XII 233, sim. 1474 AGZ
XV 473; Iohannes... obligatus est... coram...
capitaneo Sanoczensi parere sub amissione bonorum suorum, que tenet in opido Tyrava in obli
gacione al. na zastavye 1477 AGZ XVI 141; ~
mieć u kogoś coś w zastawie *zastawić coś ko
muś, aliąuid pignori dare’: Jaco Bodzantha mai
v Potrka mlin w zastawę 1387 Pozn nr 12; ~
być, stać w zastawie, w zastawach 'być zasta
wionym (zwykle o nieruchomości), oppigneratum,
pignori datum esse’: Jaco niwa Przibcowa stoy
w zastawye w sszesczi grossy 1398 StPPP VIII
nr 7177, sim. 1403 RtGn nr 121, 1407 Pozn nr
612; Essze Philkowa dzelnicza... ne bila ni w genich (i.e. w nijenych) zasthawach 1412 JA VI
215; Yako pan<i> Dorothka wydzerszala trzydzy<e)sczy lath spokoyne tha cza<s)cz... a tha
nygdy nye byl<a> w szasthawe 1423 Kai nr 853,
sim. ib. nr 854; ~ chodzić po zastawie, po
zastawam, po zastawach chodzić 'być w zastawie,
oppigneratum, pignori datum esse': Jaco s Yaschowa ranky chodzi dzedzina po zastawye w panczinaczcze grziwnach 1398 StPPP VIII nr 7608;
Isze ta dzedzina v Janouicz od mego occza cho
dziła po zastawam w pocznaczcze lath 1406 Hu
beZb 84; Thady, kandym schedl y obyschedl,
thady yesth mogę a po zasthawach chodzylo wyschey trzidzesczy laath 1469 ZapWarsz nr 2934.
2.
Jo co jest zastawione, dane na zabezpie
czenie zobowiązania, zwykle o nieruchomości,
pignus, id ąuod pignori datum, oppigneratum est,
praecipue de bonis immobilibus' : Quilibet Iudeus,
qui haberet aliquod vadium... et steterit ultra
debitum terminum invadiacionis al. by ssia thaka
zasthawa wysthala,... debet tale vadium ostendere
(ca 1360) 1554 KodWP III 92; Cum Dorothea...
viro tradi debuerit, extunc ego marcas quindecim
et Myroslaus totidem sibi pro dote aut obligacio-
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nem, quod zastawa dicitur in wlgari, in hereditate
nostra eidem assignare debemus (1368) MMAe X
221; Preczslaus... ducit testes contra Jacussium...,
quod in festo Natiuitatis pecunias pro zastawa
dabat 1381 StPPP VIII nr 609, sim. 1383 ib. nr
2116; Iaco Radio vibil Sandzivog<a> sze czthir
siadów szastavi sz Rosnowa i uanzal (leg. wwiązał) se 1388 Pozn nr 35, sim. 1391 TPaw III
nr 2078, 1418 Pozn nr 1017, 1419 Kościan
nr 752; Cosm vstal o szastawo, czso *zastawona
in IV 1/2 marca 1394 Kościan nr 67; Czo poseł
zaial M<ś>czigneief scot pane Broszkę, to zaial
na swe zastawę mimo snamenite copcze 1397
Pozn nr 321, sim. 1405 KsMaz I nr 612, 1406
HubeZb 84, etc.; Stanislaus... astitit termino super
Nicolaum, dictum Szegadlo, pro eo, quod dominum Johannem statuere debuit pro recognicione
pro vadio vlg. zastawa 1400 Leksz II nr 2631;
Iacom ia wotl ten lut do Jacussowey zastawi 1401
KsMaz I nr 57; Iaco Jan ne witrzimal teg zazstawi
s pocogem trzech lat 1401 Pozn nr 523, sim.
1413 ib. nr 848. 849, 1424 MPKJ II 302; lakom
ia Januschevi lista na *zastawo ne mai dacz 1401
RtKon nr 118, sim. 1402 Kai nr 52, etc.; Czso
Thomislaw zalowal na Barthlomeya o szastawa,
na to Barthlomey dal dzeszancz grzywen 1402
RtGn nr 81; Iaco Swanthoslaw ne *trzema gego
oczcza dzelnicze ani se w no wrzuczil, ale to
*dzelnicze trzima, czso mv na zastavach vidzelono
1403 Pyzdr nr 197; Yako Sebor dzerszil szastawo
w Porunowe w polsodmi grzivni od Berwoltha
1406 Kai nr 165, sim. 1414 Kościan nr 522,
1418 Pyzdr nr 566, etc.; Jacosmi przi tern bili,
kedi *Poytrasz spuscil Micolayewi sastawo w dzesanczi grziwen 1407 Kai nr 289, sim. 1407 Pozn
nr 620, etc.; Jacomu (leg. jakom mu) ne sganal
yego bidla na szastawe 1407 RtKon nr 266, sim.
1425 ZapWarsz nr 134; Jaco czso Woczoszca na
Maczku dobiła yedennaczcze grziwen iszczini na
zastawę, tego wszitku szescz grziwen pobrał 1409
Kościan nr 406; Jaco Jarosława vipravila zastawa
od zastawnika 1412 Pyzdr nr 355; Jaco Stanisław
oszadl praw w kaliszkem gbicze zastawą mimo
trzy lata 1413 Kai nr 419; Jacoszmy przi tern
były, kędy Micolay... dawał penandze...
vicupuyocz swo zastawo 1414 Kościan nr 515,
sim. 1415 ib. nr 564; 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 Pyzdr nr 568; Yawna zastawa publica fiscata
XV in. JA XXVII 267; Ffiscacio zastawa aut
zakład ib.; Poddali so szo... za szito zaplaczicz...
gotowomo (pro gotowymy) *peniczmi a ne sbewacz (pro sbywacz) niyem (pro niyeno?) zastawo

ani yenim scladem XV in. Maik 117; Jaco Nicolay... exemit zastawą in XXX marcis 1424
Kościan nr 1087, sim. ib. nr 1248; Eze Pełka
Grzimcze ne roczil gothowich pyenodzy, ale dacz
w nich zastawo 1425 KsMaz II nr 1499, sim. ib.,
etc.; Yako przi them bili, kyedy Woyeslaw
Woyeslawowy dal dwye grzywnę na zastawy 1425
Pyzdr nr 784; Jacom ya chczal dacz sastawą panu
Janussewy, yaco xangy omawyayą, a on ge v
mnye nye ządal 1426 Kościan nr 1152, sim. 1427
AGZ XI 27, 1429 ib. 47, etc.; Jsze Maczey...
nye wnosi pyaczinacze grziwen w dom matky
Barthoscha... w karczma w szastawa 1434 Pozn
nr 1434; Nicolaus... per ministerialem arestavit
arendam seu sastawa, ut non venderet nil arendaret
1440 AGZ XIII 97; Zastawa ve trzydzyesczy lath
nye vikvpyona wpada w wyecznoscz Sul 86, sim.
ib.; Fiscacio, id est obligacio vel zastawa OrtCel
5; Aczlibi była szaloba o dług abo zastawą (pro...
rebus obligatis, Sul 32: o... rzeczy... zastawne)
Dział 20; O zastawie szydowskiey ib. 52; Ponere
pignus, zastawą, suum 1475 R XXV 129; In
pecuniis non evadam eum al. nye odbiwayącz
yego ny scladem, ny zastawa 1418—75 Zab 512;
Pignus, id est vadium ząstąvą ca 1500 Erz 131;
~ Spiritus sanctus est salutis pignus zastava XV
ex. GIGn 55; Ideo, ut apostoli sue (sc. dei)
caritatis non obliviscerentur, dereliquit (sc. Iesus)
ipsis... pignus, zastava, sue amicicie ca 1500
GIKazB I 59; — da(ja)c, pożyczyć na zastawę
'pożyczyć pod zastawem, pignore recepto mutuum
dare'\ Isz Stazek dal sw<y)ch prauich penandzi
na zastauan... Jaschne 1395 PKKr I 241; Iacom
*prze tern bil, kedi łan dayal kon... Wro<c)slawovi na zastavo 1405 Pyzdr nr 242, sim. 1406
Kościan nr 303, 1409 ib. nr 398, 1411 Kai nr
343, etc.; Laurencius... recognovit se dedisse sex
marcas iuxta invadiacionem al. na zaszthavą An
nę... super agrum 1496 StPPP XI 81; ~ Jaco
Samson... poziczil copy grossy Micolayewy... na
zastawą 1421 Kościan nr 903, sim. 1422 ib. nr
946, 1428 Pozn nr 1499, Sul 47; ~ zastawić
zastawę, zastawę zastawić: Jacom przi tern bil,
kedi Jan zastauil Jandregevi zastauo we cztirzich
grzifnach 1391 Pozn nr 116, sim. 1400 RtKon nr
95, 1407 HubeZb 86, 1411 Kai nr 335, etc.; Eze
przi tern bili, gdy Sadkowskemu pirwe ta zastawa
zastawona do tego dzalu 1401 HubeZb 110.
3. 'przegroda, spiętrzająca wodę na rzece,
strumieniu, tama, ja z, saepes flumini obiecta,
aąuam levans, agger : Paulus debet fluvium...
stauicz et ultra szastawy non debet ipsum mittere
de ripis 1437 StPPP II nr 2709; Jze takye gednanye
było myedz<y> Micolagem a myedzy Elsbyeytą
Wolską o zastawą w Woły, ize myal łowicz ribi
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w stawye, a nye mai przepusczacz any przecopacz
1441 ib. nr 2972; Gregorio... molendinum...
vendidimus cum agro... et cum silva, quae est
inter praedictum agrum et fluvium, ita late et
longe usque ad signum podleysska zastawa (1460) 5
1663 Paul 301.
Zastawa cf Zastaw
Zastawca 1. 'ten kto dał zastaw dla zabezpie
czenia zobowiązania (zwykle spłaty długu), qui
pignus alicui dat, praecipue pro aere alieno sol- 10
v e n d o Szastawyoną dzedzyną zastawcza... bąndze
mocz wykupycz Sul 12, sim. ib. 48; Przedali za
mnyeysze pyeny<ą)dze rzeczy zastawy one, dlvsznyk abo zastawcza (debitor) przes sząndzą ma
bicz skazan pozyczonich penyądzi summą gemv 15
napelnicz Sul 32; Alye bandzely ktho w szastawye
dzirzaal kthorą dzedzyną, wstawylysmi, ysz gdi...
nye bandze zastawcze (obligatore non existente),
kaszdi gego przyrodzoni... vczinycz ma yawnye...
swyadeczstwo Sul 35; Czynącz thakye swyadecz- 20
stwo rzeczony zastawcza (obligans)... wykvpyenya... przerzeczoną dzedzyną... mocz ma ymyecz
Sul 36; Vstawyamy, aby w przerzeczonych zasta
wach dawnoscz trzydzesczy lath myala bycz cho
wana, w gychze... zastawcza (obligator) bądze 25
<moc> lubo przeth sądem, <lubo> w kszągach
sądowych swoyą zastawą othnovycz Sul 77.
2.
*zakładnik, obses, vas'(?): Obsides, gl.
vades, fideiussores zastawcze, extorquet (impera
tor Henricus... circa urbem Glogov copias expli- 30
cat, cives improvisis obsidionibus cingit et quasi
quibusdam torcularibus includit, obsides extorquet) XV med. GIWinc 149.
Zastawiać, Zastawiać sią f o r m y : praes. ind.
1. sg. zastawiam OrtMac 106, OrtOssol 78, 2; 35
3. sg. zastawia XV p. pr. RRp XXIV 375, OrtCel
9, 1466 R XXII 25, etc.\ 1. pl. zastawiamy ca
1428 PF I 481; 3. pl. zastawiają OrtMac 122,
Dział 36; ~ part. praes. act. adv. zastawiaję 1427
AKPr VIIIa 169; ~ inf. zastawiać 1396 Pozn nr 40
198, 1412 JA VI 214, 1426 Pozn nr 1218, 1466
R XXII 12; ~ praet. 1. sg. m. -m zastawiał 1406
KsMaz I nr 885; 3. sg. m. zastawiał jest BZ Deut
1, 33; zastawiał 1397 RtGn nr 17, 1404 Pozn nr
753, 1421 Kościan nr 866; /. zastawiała 1421 45
AKPr VIIIa 155; 3. pl. m. zastawiali BZ Jud 11,
5; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr. zastawiano
1420 Kościan nr 803; zastawiane (1416) 1554
DokMp V 173.
Z n a c z e n i a : 1. 'oddawać w zastaw na za 50
bezpieczenie zobowiązania (zwykle spłaty długu),
pignori dare, oppignerare’: Yze... Dzyuisch wydzersal zemsko dawnoscz pothnacze lath..., nycomu ne zastawyayo 1427 AKPr VIIIa 169; Obligat, id est inpignorat zastawya vel zawyedze 55
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OrtCel 9; Johannes... recognovit se recepisse
centum marcas a nobili Syenko..., in quibus invadiavit al. zasthawya novem areas 1495 AGZ
XVIII 361; ~ *Zastawyamy na dlvk (war. kal.:
zastawmy schią na dług, BZ: zastauymi) apponamus mutuo (domos nostras opponamus Neh 5, 3)
ca 1470 MamLub 102; ~ kogoś, coś (komuś):
Isz Dobeslaf ne yal *gwaltim na Stokowo dzedzina..., ale yal potlug praua wolu zastauacz 1396
Pozn nr 198; Iaco kedi zastawał Palandze Mikolayewi..., tedi wymowal Przeczslawska lanka
1404 ib. nr 753; Iacom ya Oszepowi gayu ne
zastawał 1406 KsMaz I nr 885; Isze kegdi Woyczech swych koni szastawacz do Szuzika przisedl,
tegdi Suzik go o them moczo a szyło ne odbił
1412 JA VI 214; Jaco kyedy Janusze wy Strycowo
dzedziną zastawyano, tedy kmecze volą myely
1420 Kościan nr 803; Yze pany Staskowy dna
roboth Woły Byechowsky nigdy nye zastawała
1421 AKPr VIIIa 155; Jacosmy przy tern bili,
kędy pan poznansky zastawy al Strycowo... panu
Januszewy..., tedy... ge sastawyal (war. ib.: sastawil) ze wsytkim prawem 1421 Kościan nr 866;
Yaco Parzys vosznego przywodl do młyna besdrowskyego zastawacz czloweka we mlyne w Zachariaschewym 1426 Pozn nr 1218; Tako ziemyanye... dzedzyny za takym zasszenym
zastawyayą Dział 36; ~ coś za coś: Daley tesz
goscz z zakładem, czo mu zastawyaya (OrtOssol
89, 2: zastawya) za wysznany dług, mały czekacz
a yako wyele dny ma... czekacz? OrtMac 122;
~ coś w czymś komuś: Yaco moy pan ne zastawał
nywi Vitowi we dw kopw (leg. dwu kopu) 1397
RtGn nr 17; My Jan.... zastawylismy <i> nyneysimy
listy zastawyamj dzedzini nassze, obligauimus
presentibusque obligamus hereditates nostras, albo
wszy nassze... slachethnemu manszu dzedzyczu
w tyssonczu grzywen ca 1428 PF I 481; Yą thv
stoyacz przed gayonym szandem znam dług gednemv
czlowyekv a themv yą zastawyam w gego dludze
wszythko gymyenye mogę OrtOssol 78, 2, sim.
OrtMac 106.
2. 'zagradzać, stawiać przeszkodę, tamę, aggerem s t r u e r e Damus... lacus duos, nuncupando
vlg. popowo gezioro,... et alium... nuncupatum
Polonice zastawiane gezioro (1416) 1554 DokMp
V 173. ~ Może już nomen proprium.
3.
'stawiać, rozstawiać (sidła), ponere, tendere
(laąueosy: Dyabolus est... hominis inimicus, mille laqueos parat sastawya XV ex. RRp XXIV 374.
4. 'zajmować, przygotowywać (miejsce), par a r e A wszakscze nye wyerzili panv bogv naszemv, genze was przechodził na drodze y zastawyal iest myescze (metatus est locum), na
nyemzescze stany rosbiyali BZ Deut 1, 33.
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5. zastawiać się 'stawać w obronie, ujmować
się za kimś, pro aliąuo intercedere, se opponere
Ipsa est, que se omni sollicitudine interponit,
sasthavya <się>, pro filiis suis erga fortiorem se,
id est deum ca 1500 GIGn 139.
6. zastawiać się 'przeciwstawiać się, stawiać
opór, resistere, contradicere': Tunc autem homo
non contradicit, ąuando immisse inspiracioni acquiescit et voluntati dei non resistit sastawya sze
XV p. pr. RRp XXIV 375; W tich dnyoch walczily
sinowye Amonowy przecyw Israhelu. A gdisz przecyw gym przikro zastawyaly syo (ąuibus arciter
instantibus), wezbrały syo wyoczszi vrodzenym
s Galaad BZ Jud 11, 5; ~ przenośnie: Nec contra
medicinalis correpcionis pungens malegra recalcitrat, gl. contrariatur zastawy acz szą 1466
R XXII 12; Est argumentum, quod non soluunt,
gl. sc. militibus et custodibus, Pharisei protinus
argentum soluit et instat, gl. obicit sc. argumento
odmyka, id est zastawy a szą, ei ib. 25.
Zastawianie *przegrodzenie, zbudowanie ta
my, jazu, actus flumini saepem obiciendi : Si que
piscina infra decursum trium annorum przervalabi
sza et Iwaszko zastawił propriis pecuniis, extunc
recepta demissione post decursum trium annorum
post zastavyanv possessio piscinarum ad Michaelem devolveret 1470 AGZ XII 333.
Zastawić, Zastawić się f o r m y : praes. ind.
3. sg. zastawi 1447 AGZ XIII 235, Sul 66, OrtMac
99, eter, 3. pi. zastawią OrtMac 55. 122, OrtOssol
20, 4. 89, 2; ~ imper. 2. sg. zastaw XV med.
SKJ V 281; 1. pl. zastawimy BZ Neh 5, 3;
zastawmy 1471 MamKal 102; ~ inf. zastawić
1400 RtKon nr 95, XV in. Maik 117, 1431
ArchCastrCrac IV 250, 1, etc. etc.; (bohemizm)
zastawiti 1498 SKJ III 335; ~ praet. I. sg. m.
-m zastawił 1415 Kościan nr 526, 1424 Kai
nr 892, 1428 Kościan nr 1200; /. -m zastawiła
1411 Kościan nr 442, 1424 Kai nr 881; 2. sg.
m. zastawiłeś 1468 AGZ XV 91, 1471 ib. 129;
3. sg. m. zastawił jest 1423 Kai nr 837; jest
zastawił 1403 RtGn nr 143, 1418 Pyzdr nr 519,
1419 Kościan nr 734; zastawił 1389 Pozn nr 71,
1391 ib. nr 97. 114, etc. etc.; f . zastawiła jest
1420 AKPr VIIIa 152; zastawiła 1389 Pozn nr 63,
1397 PKKr II 246, 1398 RtKon nr 64, etc.; neutr.
zastawiło XV in. Maik 118; 1. pl. m. zastawiliśmy
ca 1428 PF I 481; 3. pl. m. zastawili są BZ Num
33, 7. 43; są zastawili BZ Num 33, 9; zastawili
1417 Kościan nr 631, BZ Num 33, 8. 11, etc.
etc.; ~ pląperf. 1. sg. m. -m był zastawił 1488
ZapWarsz nr 1629; 3. sg. m. zastawił był 1386
HubeZb 61; był zastawił 1411 Kai nr 335, 1415
Kai nr 481; ~ condit. 3. sg. m, zastawiłby 1442
AGZ XIII 130, 1447 ib. 224, 1470 AGZ XII 331;

(-)by zastawił 1432 ZapWarsz nr 405, Sul 66,
OrtMac 92, etc.; ~ part. praet. act. zastawiw
1407 HubeZb 86, 1436 AGZ XII 9, Sul 97;
zastawiwszy Sul 91, 1471 AGZ XV 129, 1477
AGZ XVII 140; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
zastawion 1402 Pozn nr 532, 1407 Kai nr 248,
1435 Pozn nr 1448, 1469 AGZ XII 328; zastawiony
1436 Pyzdr nr 1057;/. zastawiona 1394 Kościan
nr 67, 1394 RtKon nr 3, 1400 StPPP VIII nr
9739, etc.; neutr. zastawiono 1402 Kai nr 75,
1418 Pyzdr nr 512. 517, etc. etc.; g. sg. f.
zastawionej Sul 36. 77, Dział 50; neutr. zasta
wionego Sul 98; ac. sg. f. zastawioną Sul 1. 12,
etc., Dział 1; neutr. zastawione Sul 97. 98,
OrtMac 91, etc.; I. sg. neutr. (na) zastawionem
Sul 97; n. du. m. zastawiona 1407 Kai nr 248;
n. pl. f. zastawione Sul 32. 65, Dział 50; zasta
wiony Dział 50; neutr. zastawiona 1444 AKPr II
s. XIV; g. pl. f. zastawionych 1488 ZapWarsz nr
1628; ac. pl. f. zastawione Sul 10. 32. 54; l. pl.
f. (przy) zastawionych Sul 32; ~ praes. pass. 3.
sg. f. jest zastawiona 1391 TPaw III nr 2078,
1415 Pyzdr nr 429, Sul 12. 36; neutr. jest zasta
wiono 1415 RtGn nr 230, Dział 20; 3. pl. f są
zastawiony Sul 65; ~ praet. pass. 3. sg. f. była
zastawiona Rozm 787; ~ condit. pass. 3. sg. f.
by była zastawiona Dział 20.
Z n a c z e n i a : 1. 'oddać w zastaw na zabez
pieczenie zobowiązania (zwykle spłaty długu), pignori dare, oppignerare': Jaco Oczin oczecz byl
w dzerszenu pyantey czansczi carczmi XV lat
a XV lat zastauil 1399 StPPP VIII nr 8492; Jaco
Boro widzerszal pokoyno dzedzino trzidzesczi lat
y trzi lata kromę tich lat, jako swe (leg. z swe)
ranky zastawił 1411 Pyzdr nr 330, sim. 1418 ib.
nr 543; Ego super te querulor..., quia pro te vlg.
o czo suam hereditatem perdidi zastawił 1422
Czrs 264; Racione quarum pecuniarum dictus
Coscz obligavit al. zastawił octo kmetones 1425
AGZ XI 21, sim. 1428 ArchCastrCrac III 60,
271, 1498 AGZ XVI 286; Ianczi... contra Nicolaum ..., quod equum conuenit in octo marcis vlg.
zastawił 1388-430 ArchTerCrac III b 26, la;
Offka... et Nasthka... recognouerunt se arendasse
seu obligasse, zastawicz, suam partem hereditatis
paterne 1431 ArchCastrCrac IV 250, 1, sim. 1442
AGZ XIII 129; Cum... Georgius... debitum...
non exsolvisset, tunc ego deberem habere facultatem ad vendendum predictum pannum... et proponere al. zastawycz in Iudeis vel Armenis in
tali debito 1440 AGZ XIV 7; Si obligacionem
alteri invadiaret al. zastawiłby, extunc succumbet
viginti marcas vadii Margarethe 1442 AGZ XIII
130, sim. 1447 ib. 224; Budzywoy... obligavit
al. zastawił... Iwan... in triginta marcis medieta-
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tern ville Lubynya 1444 ib. 156, sim. 1452 Przem
II nr 1068, 1469 AGZ XII 324, 1480 AGZ XVI
156, etc.; Ymyely... zamyenyti, zastawythi 1498
SKJ III 335; Ząstąvycz pignerare ca 1500 Erz
131; Zastavycz vadiare ib.; ~ coś (komuś): Jaco
czso Andreas t0 *lanko zastavil bil Falcowi, to
lanko Stephanus wycupil 1386 HubeZb 61; Jaco
pani szastauila swe dobro i cupila trzeczo czanscz
Kuropatnik 1389 Pozn nr 63, sim. 1397 PKKr II
246, 1398 RtKon nr 64; Jaco Mała wszen Betka
v opekane i szastauil g<ey> dzedzino 1389 Pozn
nr 71, sim. 1391 ib. nr 114, 1394 PKKr II 240,
1396 Pozn nr 214, etc.; Czso Przethpelk Derslauo<wi> pancerz zastauil, temu so minala trzi
lata 1391 Pozn nr 268; Yako Andrzey ne poorał
ni zastawi, czso yest Przedborowi zastawona 1391
TPaw III nr 2078, sim. 1415 Pyzdr nr 429; Jako
Sandziwoy Venczenczowi zastauil Kobili 1393
Pozn nr 169, sim. 1408 Kościan nr 374; Eze przi
tem bili, gdy Sadkowskemu pirwe ta zastawa
zastawona 1401 HubeZb 110, sim. 1394 Kościan
nr 67; Yaco Cechna dobiła pirzwe tych pczol na
Svochne, nysze *Andrzeowy szastawono 1402
Kai nr 75, sim. 1418 Pyzdr nr 512, etc.; Iaco
czso memu bratu szastawon conn, ten so wistal
podług prawa 1402 Pozn nr 532, sim. 1407 Kai
nr 248; <Y>ako pan Philip ne szastauil sta grziwen
ysczini... Janoui 1406 Kai nr 170; Iaco Benco
zastawiw *Sulislaowi zastawo, mai gemu obranczicz, esz gemu mai yo s pełna podacz, iaco sam
trzimal 1407 HubeZb 86; Jako pany Dorotka
zastawiła Grzibno s gey vennim listem 1413
Kościan nr 482; Iaco Micolay vicupil swimi
pyenadzmi lanką..., yansz byl Yarognew, brat
yego, szastauil 1415 Kai nr 481; Ysz pany Katharzina ne wistampala sz dzerszena s tego... y czo
yest yey sastawono oth tego czaszu, yacosz ye
szapiszano, do nineyszego czaszu 1415 RtGn
nr 230; Yz tha płoszą, czszo yo domina Helska
orze..., thą yest yey pan Woczech zastawił 1419
Kościan nr 734; *Tedo so podawa (sc. Doliwa)
pod wsitko swe hymene... a przez gich wole ne
ma tego zastawicz ani przedacz XV in. Maik 117;
Jacosmy przy tem bili, kędy pan poznansky zastawyal Strycowo... panu Januszewy..., tedy ne
wymawal, aby który kmecz myal wolą, ale ge
sastawil (war. ib.: sastawyal) ze wsytkim prawem
1421 Kościan nr 866; Jakom y<a> ne szastawila
szuknye Hańcze pod rokem 1424 Kai nr 881;
Jakom ya Micolay<a> ne prosszil, by za mo swe
lisky w Sszydow zastawił 1432 ZapWarsz nr 405;
In fremito foro, na wywolanem thargu, publicata,
id est fiscata bona vlg. zasthawyona 1444 AKPr
II s. XIV; Sampyerz... gdi nye stoy w szandze
o dzedzyną zastawyoną (pro hereditate obligata),

powod... dzedzyni ziscze Sul 7, sim. ib. 12. 21.
77; Alye o dług ha o rzecz<y> zastawyone (pro...
rebus obligatis) sampyerz... rzecz straczi, nye
staw na trzeczyem rokv Sul 10, sim. ib. 54;
Skazvgemy, aby pozyczcza... myal pełną mocz...
przedanya... kthorekole rzeczy gemv zasthawyone
(ąuarumlibet rerum obligatarum, Dział 20: wszy
stko, czso gest zastawiono) Sul 32; Gdiby rzeczy
zastawyone (res obligatae, Dział 20: zastawa)...
mnyeyszey plathnosczy nalezony [by y] byliby...,
nyszly pyenądze pożyczone ib.; Gdi pozyczcza
wymową przilozy przy rzeczach zastawyonich
(circa res obligatas, Dział 20: przy zastawie)
komv wyąthszey abo mnyeyszey plathnosczy, thedy przedali za mnyeysze *pyenydze rzeczy za
stawyone (res obligatas), dlvsznyk abo zastaw
cza... ma bicz skazan pozyczonich penyądzi
summą gemv napelnicz ib.; Paknyąlibi nye dbał
alybo zamyeszkal... czynycz swyadeczstwa, od
wszego prawa dzedzyni thako zastawyoney (hereditatis sic obligatae) czvcz są ma bicz odpadłym
Sul 36; Vstawyamy..., ysz kthokole... dzedzyną
zastawyoną (hereditatem obligatam, Dział 50: aczlyby... zastawy 1 dzedziną) we trzydzesczy lath
nye othkvpy..., dzedzyny thako... zastawyone
(hereditates sic... obligatae)... przy tych, kthorim
szą... zastawyony (quibus sunt... obligatae, Dział
50: komv... zastawiony), na weky ostaną thim
vczynkem Sul 65, sim. Dział 50; Vstawyami, ze
gdi ktori nasch poddanyecz... ktorimkoli obiczayem... dluzen bi bil,... ktorich tho długów... nye
zaplaczyw a gymyenye swe dzedzyczne zastawyph (ipsius bonis hereditariis obligatis)..., tich
istich długów placzicz bi nye dbał, tegdi ten isti
poziczcza... na przerzeczonem gymyenyu... zastawyonem (in dictis bonis hereditariis obligatis)...
ziskowacz rzeczonego długu... myecz bandzye...
mocz Sul 97; Ktoresz tho pyenyandze... na rze
czone gymyenye tako zastawyone (super dicta
bona taliter obligata) polyczi ib., sim. ib. 98,
OrtMac 91, OrtOssol 68, 2; Tegdi... poziczcza
temu istemu dzirzawczi tego gymyenya dzyedzicznego yemu zastawyonego (ipsa bona hereditaria
et sibi obligata) zaplaczyw s pełna... dług...
bandzye syąn mocz wvyanzacz... w rzeczone gy
myenye.... tako... zastawyone Sul 98; Dorni nasze
zastauymi (domos nostras opponamus, MamKal
102: zastawmy schią na dług, war. lub.: zastawyamy na dlvk) a nabyerzem zbosza BZ Neh 5,
3; Fiscata, id est invadiata zastawyona OrtCel 5;
Kyedy komu czo zaszthawya (de appropriatione
bonorum) przed gaynym szadem OrtMac 55, sim.
ib. 122; Ktho ma kthora rzecz albo gymyenye,
czosz zastawyono (quae exposita, id est impignorata, sunt pro debitis) w gaynem sząndze Ort-
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Ossol 46, 3, sim. ib. 15, 1. 73, 4. 78, 3, etc.,
OrtMac 55. 99, eto.; O dawnosczy przedaney
abo zastawioney (dziedziny) (hereditatum venditarum et obligatarum) Dział 50; Veniens Nicolaus
mutuavit tres fertones Margarete sz<a)stavila
*prymarek in Lypynky 1476 RKJŁ VII 59; Wolowyecz szastavyl Curpetkowi... *straly et falcastrum 1482 Trześn 107; ~ coś za coś (komuś):
Jaco Materne Przibislaw zastauil dzedzino za iego
prawe penandze 1405 Kościan nr 289; Mogą
dobrze stoyacze gymyenye albo gyne nyestoyacze
w zakladze komv zastawycz przed gayonym sandem [zawynyone] za wymyenyone pyenadze (bona
invadiari pro pecunia deputata) OrtOssol 81, 2,
sim. OrtMac 109; Mały tesz goscz szakladem
(leg. z zakładem), czo mv zastawy a (OrtMac
122: zastawyaya) za wysznany dług, czekacz
czternascze dny OrtOssol 89, 2, sim. ib. 20, 4;
~ coś w czymś (komuś): Isz Sandziwo^j) Micolageui zastauil... dwa sladi a poi zagrodi f
dzeszonczi grifen 1391 Pozn nr 97, sim. 1406
Kościan nr 301, 1412 Kai nr 374. 381, etc.\
Jacom przi tem bil, kedi Jan zastauil Jandregevi
zastauo we cztirzich grzifnach... a on ya przyal
1391 Pozn nr 116; Yako Micolagewi ta rola
zastawona w (g)rziwne 1394 RtKon nr 3, sim.
1400 StPPP VIII nr 9739; Iakosm ja ne ranczil
Photraschewy sa gothove *phenocze, ale mam
sastawo jemv sastauicz we styrech grziwnach 1400
RtKon nr 95; Yaco tho dzedzina..., gochs (leg.
jąż) mi gest Szemotha szastauil we trzedzesta
grziwen, tho mi gest Thomislaw szastauil w szeszczy grziwen vysze 1403 RtGn nr 143, sim.
1418 Pyzdr nr 519; Jako raczil Dalebor XXXX
grziwen Potrasszewi posagu, dwadzeszcza gothowich a dwadzescza viprawi, a wiprawa wieziono
a w gothowich dwdzestu (leg. dwudziestu) sastawona dwa sladi, dwe grziwne płatu 1407 Kai nr
248; Jaco Meczslaw swe se(s)trze Dobcze s pełna
posag zaplaczil, w czem yey bil zastawo zastauil
1411 Kai nr 335; Jako Jan y Bartlomey ne dały
dzedziezstwa w Grunowo Bechne, sorori sue, za
yeyey dzal, ale yey zastawiły w gey wene thako
wele, czso drugem szostram dawały 1417 Kościan
ar 631; Stała sso umowa *meczi *Jassekem
a *meczo... Gerantem,... es to, czo szo *zastowilo swemu striowi trzi kmecze ve *trziczesczi
grziwen... a take ten gisti Jassek ma mu dacz
veczni pocoy XV in. Maik 118; Ysze pani Katharzina... zastawiła yest Nawosz wesz we
*cztrdzesczoch grziwen 1420 AKPr VIIIa 152;
Ysse [yest] Mathias... szastawyl yest Nastcze
plossy dwye w trzech grz(y)wnach 1423 Kai nr
837; My Jan... dzedzicz zastawylismy <i> nyneysimy listy zastawyamj dzedzini nassze, obligaui-

mus presentibusąue obligamus hereditates nostras,... slachathnemu manszu dzedziczu w tyssonczu grzywen ca 1428 PF I 481; Y[e]ssz Swyanch
nye szastawyony[wyoni] w thych pyenyandzech, yako lysty przyszandne obmavyaya 1436
Pyzdr nr 1057; Kaszdi gego (sc. zastawce) przyrodzoni... w oszadze they tho dzedziny zastawyoney (hereditatis obligatae, sim. ib. 77) vczinycz
ma yawnye... swyadeczstwo..., ysz rzeczona dzedzyna w thelkych pyenądzoch... gest zastawyona
(quod... in tanta pecunia... sit obligata, sim. ib.
12) Sul 36; Mozę czlowyek swa rzecz albo
gymyenye w dludze zastawycz (impignorare) Ort
Ossol 46, 3, sim. ib. 15, 1. 102, 1. 2, OrtMac
139; Aczlyby zastawa nye stała za thy pyenyądze,
w których by była zastawyona (quam fuerit pe
cunia credita) Dział 20; Jakom ya nye pobrał
gwalthem Zydowy Mvshe... rzeczy we czthirdzessezy y dwv slothych zasthawyonich:... suknyey modrey..., thkanky y pirsczenya, y pyaczy
lyzek 1488 ZapWarsz nr 1628; Jakom ya nye
pozyczal v Żyda Muchi przepassky ssrzebrney,
kthoram (leg. ktorąm) yemv byl zasthawyl we
dwv kopv ib. nr 1629; ~ zastawić na wederkof:
Jsze czom nyewod wzal, tom wzal na panskem
jezerze..., ale nye tam go wzal, gdze paney
Febroniey zastawyono na wedercoff 1435 Pozn
nr 1458; ~ zastawić coś na wystanie *zastawić
coś na takich warunkach, że po upływie umówio
nego czasu rzecz zastawiona przejdzie na własność
wierzyciela, pignus dare ea condicione, ut temporis spatio constituto res ad creditorem transeaf:
Jaco v mne Jan panczerz vimovil i na vistane-m
go yemu ne zastauila 1411 Kościan nr 442; ~
zastawić kogoś w rękojemstwo 'dać komuś za
bezpieczenie zobowiązania, de aliąua re cavere
Jakom Stanisława Zydowky ne zastawił w
rokoyemstwo przeczy w Micolayewy... w trzeczo
czanscz pyanczidzeszanth grziwen 1415 Kościan
nr 526.
2. zastawić w obronie 'oddać pod zarząd,
aliąuid alicui administrandum dare': Tho wymowyenye nye ma moczy any szyą może ostacz,
przetho ysz ta pany wyele lath zastawyla to
gymyenye w obronye gey maszą (quia mulier
pecuniam et suppellectilia domestica ad eorum
amicum attullerat) OrtOssol 96, 2, sim. OrtMac
132.
3. 'postawić (na rzece) przeszkodę, zaporę,
tamę, zagrodzić, obstaculumflumini obicere': Iaco
czo zastavil Zegotha strvmen, to zastavil na swem
na pravem 1411 Kai nr 362, sim. 1412 ib. nr
375; Thak ludzy wyelye pobyły (sc. Tatarzy),
Wyszła trupy zastawyly XV ex. MacDod 139; ~
zastawić (staw) 'zbudować przegrodę na strumie

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

203

26*

204

ZASTAWIĆ

ZASTAWIENIE

niu, rzece, tak aby powstał staw, piscinam aggere
obiecto e f f i c e r e Yssze Abraham... przede *strzeymi lathi then staw szasthawyl a w thich trzech
*leczey grobey ne powyszal 1420 Kai nr 782;
Yze staw *Stanislaow, czso lege, tho lege na
*Stanislaowo, gemus th<o>... gest w dzersen<iu)
z dzada y s ocza tako, yako zastawyl 1423 MPKJ
II 302; Pro eo, quod piscinam detinens al. za
stawi w ipsum non precustodivisti, racione cuius
pisces in piscinis sibi sunt mortui 1436 AGZ XII
9; Super eo, quod Procopius stavit al. zastawił
piscinam in fluvio Bistrzicza ib.; Quod Dauid et
pop debent piscinam stabilire al. zastawycz 1443
AGZ XIV 92, sim. 1438 AGZ XII 37, 1458 AGZ
IV 167, 1469 AGZ XV 99, etc.; Dmitr potest
facere piscinam et antequam non reposuerit al.
nye zastawił prefatam piscinam, tamdiu ipsius
kmethones Petri liberi erunt falcastrare gramina...
super pratum Dobrosy, et postquam eandem pi
scinam locaverit al. zastawy et si aqua superabundabit al. wylegye super... prata..., ipse Petrus
debet tacere 1447 AGZ XIII 235; Donec ipsam
(sc. piscinam) non reformabit al. nye szastawy
1458 ArchTerCrac XV 406, 28; Si agger alique
piscine dirumperetur al. zerwałaby ssche, extunc
Stanislaus debet ipsam piscinam iterum resthaurare
al. zasthawycz 1466 AGZ XII 307, sim. 1498
AGZ XV 354; Quia eandem medietatem piscine...
non retinuisti al. nye zastavilesz 1468 AGZ XV
91, sim. 1471 ib. 129; Hedvigis nichil debet
habere in piscina superiori..., sed in inferiori
piscina, que non est detenta al. nye zastavyon
1469 AGZ XII 328; Si autem piscinam ne zasta
wiłby et bona antę szastavyenym piscine venderet,
decem marcas solvere debet (sc. Hedvigi) 1470
ib. 331; Si que piscina... przervalabi sza et
Iwaszko zastawił propriis pecuniis ib. 333; ~
przenośnie: Gescze *dvoye rzecz <może) bycz,
czemv Pylath nye doczekał odpovyedzenya...,
czo by pravda była: pyrve przeto, bo... pravda
navky na svyeczye była zaczmyona a pravda
zyvota osveya była zgładzona, a pravda spravyedlyvosczy była zastavyona, czvsch lakomstw {leg.
łakomstwu) była obvyązana Rozm 787.
4. 'postawić, rozstawić (tu o namiotach), ca
stra ponere, tentoria s t a t u e r e Stany zastavili so
(sc. synowie izraelszczy, castrametati sunt), prze<d>
Magdalem BZ Num 33, 7, sim. ib. 33, 43;
Zastavili (sc. synowie izraelszczy, castrametati
sunt) stany swe w Mara ib. 33, 8, sim. ib. 33,
11. 13. 15. 17. 19, etc.; Przisli (sc. synowie
izraelszczy) do Elim,... a tv so stany zastavili
(castrametati sunt) ib. 33, 9.
5. 'zasłonić, ochronić, obtegere, defendere':
Pro nostra emendacione sanguinem eius effudit

(sc. Iesus) et pro nostra defensione ipsum quasi
clipeum, obronyenya sam syebye tarcza, in cruce
apposuit zastawyl XV p. post. GIDom 42.
6. zastawić się 'stanąć w obronie, ująć się,
wstawić się, pro aliąuo intercedere, se opponere
Attende mater, quod pro peccatoribus pacior, et
ideo... tibi eos comendo, sis eis graciosa..., vt
dum virtus iusticie ad vindictam contra eos a deitate egreditur, tu te pro eis oppone, za nye zastaw
<się>, quoniam tibi plus misericordia quam iusticia
est commissa XV med. SKJ V 281.
7. zastawić się 'zatkać, zamknąć, obdere, obturaref?): Obdere zastavycz sza, zawyracz ca
1455 JA XIV 492.
Zastawie 'teren położony za stawem, locus
trans piscinam s i t u s Sibi (sc. Alberto) et successoribus suis... pratum ostrow et pratum zasthawie... damus (1428) XVI DokMp VII 250.
~ Może już nomen proprium.
Zastawienie f o r m y : n. sg. zastawienie XV
p. pr. PF V 35, OrtMac 106, OrtOssol 78, 4;
~ g. sg. zastawienia Sul 98, OrtMac 118, OrtOssol
87, 2, 1466 AGZ XII 307; ~ d. sg. zastawieniu
1472 AGZ XII 347; ~ ac. sg. zastawienie 1390
TPaw III nr 1816, OrtMac 119, OrtOssol 87, 4,
1477 AGZ XVIII 141; ~ i. sg. zastawienim 1470
AGZ XII 331.
Z n a c z e n i a : 1. 'danie w zastaw na zabez
pieczenie zobowiązania (zwykle spłaty długu), actus oppignerandi, pignus': Ktoresz tho... gymyenye dzyedziczne dlya zastawyenya (ratione
obligationis) on poziczcza... bandzie dzirszal pokoynye Sul 98; Tesz gest ten masz dluzen prócz
zastawyenya domv (vir pecuniam mansit debitorius dempta invadiatione suae hereditatis) OrtOssol
87, 2, sim. OrtMac 118; Dlugy y zastawyenye
prócz gayonego szandv nye ma tą *panny placzycz
(invadiationes hereditatis non coram iudicio banito
mulier... solvere non indiget) OrtOssol 87, 4,
sim. OrtMac 119; Andreas... tenetur decem mar
cas solvere... Heduigi... de prima demissione
piscine... in ipsa sorte per ipsam vendita et
szastawyona solvere debet. Si autem piscinam ne
zastawiłby et bona antę szastavyenym piscine
venderet, decem marcas solvere debet 1470 AGZ
XII 331.
2. Jo co jest zastawione, dane na zabezpieczenie
zobowiązania, id quod pignori datum esf: Loco
vadii zasthawenie XV p. pr. PF V 35; Azaly yvsz
mogę zastawyenye albo czso mnye zastawyono
(principalis positio) ma mnye przedszye gycz
y mocz myecz OrtOssol 78, 4, sim. OrtMac 106.
3. 'przegrodzenie, zbudowanie tamy, jazu, actus flumini saepem obiciendi : Swanthopelco super
dominum Albertum, plebanum,... pro zastauene
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strumena 1390 TPaw III nr 1816; In quibus
piscinis... Stanislaus non debet mandare pisces
prandere..., exceptum quod kmethones in superioribus locis al. na wyrchowyskach obstaculis
al. iaszmy debent prandere pisces per decursum
duorum annorum a restauracione al. od szasthawenyą 1466 AGZ XII 307; Ad sipandum al. kv
zastawyeny v piscine magne omnes domini predicti
debent homines suos destinare ad sippandum aggerem 1472 ib. 347; ~ Ministerialis recognovit,
quia aqua post scopulos a pariete Conyvsky et
etiam in navi... per... restauracionem al. przes
yącze y przes zastawyenye wody stetit 1477 AGZ
XVIII 141.
Zastawisko *przegroda, spiętrzająca wodę na
rzece, tama, ja z , moles fiumini obiecta aąuas
levans’\ Dobrogostius... siluam... iacentem circa
fluuium Narew... simul cum obstaculo, dieto za
stawisko,... Iaskoni... asignauit 1426 Monlur
V 56; łaszek in ipso obstaculo, dieto zastauisco,
pisces prandere et ipsum obstaculum ad rippam
Dobrogostii apponere et applicare <potest> ib.\
Jako gya na zasthawysku, na lasche, na roboczye
gyego nye pobrał ryb, robothy gyego 1497 ZapWarsz nr 1782.
Zastawka 'zasłona, velum, aulaeum : Legavi
(sc. ecclesiae) hominem tributarium..., item etiam
legavi al. saszthawky axamitne ibidem pro ecclesia
(1494) KodWil I 470.
Zastawnie 'tak jak wymagają tego reguły za
stawu, modo p ig n e r a tic io Yze Landsky w Gotartow<ie> wydzerssal poi mlina trzidzyesczi lat
w pocoyw zastawnie 1416 Kai nr 533; Si Martinus
eedem Zophie cesserit intromissionem, que dederit, extunc Zophia sculteciam modo obligatorio
al. zasthawne tenere debet 1482 AGZ XVI 393.
Zastawnik f o r m y : n. sg. zastawnik 1401 Kai
nr 18, 1423 ArchCastrBiec II 137, 7, Sul 98; g• sg. zastawnika 1412 Pyzdr nr 355; ~ ac. sg.
zastawnika 1405 Kai nr 135, 1412 KsMaz I nr 1735;
~ ac. pl. zastawniki 1453 AGZ XIV 372.
Z n a c z e n i a : 1. 'ten kto przyjął zastaw (tu
nieruchomość) na zabezpieczenie udzielonej p o 
życzki, qui debitoris bona pignore cepif: Yaco
Jadwiga dala Jaszcoui volne sedzene a w tern
geg szastawnik gemu vadzi y wigana gy s tego
sedzena 1401 Kai nr 18; Yako Jacusz vignal
Jaskouego szastawnika s gego domu 1405 Kai
nr 135; Quod Thomek al. Omexa tenetur Iacobo... dare in novem mansos... intromisionem...
uel ipsius vlg. zastawnika wywolicz 1412 KsMaz
I nr 1735; Jaco Jarosława vipravila zastawa od
zastawnika y wystrzimala trzy lata, nysz w pra
wo wstopyla 1412 Pyzdr nr 355; Dimitr de istis
centum et decim marcis debet exemere omnes
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obligatores al. szastawniki de bonis Stanimirz
1453 AGZ XIV 372.
2.
fe n kto dał zastaw (tu nieruchomość) dla
zabezpieczenia zwrotu otrzymanej pożyczki, qui
fidem pecuniae solvendae pignore dato p ra e sta f:
Pakli ten isti zastawnik (ille prior possessor)...
poziczczam doszycz vczinycz... wsgardzilbi...,
tegdi... poziczcza... dzirzawczi tego gymyenya
dzyedzicznego, yemu zastawyonego zaplaczyw
s pełna... dług,... bandzye syąn mocz wvyanzacz... w rzeczone gymyenye Sul 98; ~ Recognosco, quia meus vadiator al. zastawnik mecum
condictauit et [...] 1423 ArchCastrBiec II 137, 7.
Zastawny f o rmy: n. sg. m. zastawny 1414
LibTrid 133, 1422 SprTNW VIII 2, 27, 1432
StPPP II nr 2421, 1456 SprTNW VIII 2, 27; g. sg. f. zastawnej 1400 HubeZb 78; ~ ac. sg.
m. zastawny Sul 33. 48; ~ i. sg. m. zastawnym
1473 AGZ XIX 448, 1478 AGZ XVIII 158, 1493
AGZ XIX 97; — /. sg. m. (w) zastawnem Sul 98;
~ n. pl. m. zastawne 1415 Kościan nr 559; ~
g. pl. m. zastawnych 1402 HubeZb 101; ~ ac.
pl. m. zastawne Sul 61. 71; /. zastawne Sul 32;
~ neutr. zastawna 1403 RtGn nr 131.
Z n a ć z e n i e : 'dotyczący zastawu, związany
z zastawem, ad pignus p e r t i n e n s a. *znajdujący
się w zastawie, zastawiony, pignori datus, oppigneratus’: Eze Micolay viszey tego srzeba zastawnej
roley ne orał giney roley 1400 HubeZb 78; Paknalyby była żałoba personna..., yako gest o dlugy
abo kthorekole rzeczy ginsze zastawne (pro quibuslibet rebus obligatis, Dział 20: o dług abo
o zastawą) Sul 32; Paknyąly za wyączsą svmmą
pyenyedzy rzeczy othdalyl zastawne (res... obligatas, Dział 20: zastawa), ostathek... dlvsnykowi
pozyczcza wtoczicz (pro wroczicz) bącz powynen
ib.
b. zastawny (obyczaj) 'sposób czy zasady obo
wiązujące przy przekazywaniu majątku w zastaw,
mos pignerationis’: Forma obstagialis, zastawni,
ciuilis 1414 LibTrid 133; Lazor debet dare predicto
Martino introligacionem in theoloneum..., uti solus tenuit *zazstewnim obyczayem do zupelney
zaplati 1473 AGZ XIX 448; Zurowszczy... recognoverunt, quia receperunt decem fłorenos
Ungaricales a Iohanne... ad exaracionem al. na
obschar... morę arende al. zastawnym obyczayem
ad tres annos 1493 ib. 97.
c. (list) zastawny 'dokument zawierający umo
wę dotyczącą zastawu, litterae, quibus pignus
aliąuod statuitur : Jako Cibek... panu *Przibislaowy... na (pro ne) zastawił zastawy any mu
sze gwałtem wrzuczil w to zastawo, any gim thy
listy zastawne w rancze prziszly 1415 Kościan
nr 559; Lysth szastafni littera invadiacionis 1422
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SprTNW VIII 2, 27, sim. 1456
Wstawyamy,
isz gdi nyekthory... myesczanyn svkna... kthoremv zyemyenynowy na bork da albo w szagem
pozyczy mymo lysth zastawny (praeter litteram
obligationis, Dział 21: kromy a zapyssv) Sul 33;
Lyphą przyrosłą... straczycz mayą... any przes
ten tho lysth zastawny (per eandem litteram ob
ligationis) skvthnye vpomynacz (Dział 38: on lyst
zapysny... moczy... myecz nye mosze) Sul 48;
Slvza vstawycz, aby zadny zyth... chrzesczyanynowy... swych penyądzy na lysthy zastawne (su
per litteras obligationis, Dział 65: na zapysy abo
na lysty) nye poszyczal any borgowal Sul 61,
sim. ib. 71; Tegdi ten isti poziczcza..., zaplaczyw... dług w lysczye zastawnem (in littera
obligationis) vipyssani,... bandzye syąn mocz
wvyanzacz... w rzeczone gymyenye Sul 98; Nunc
repugnas litera obligatoria al. zastawnym asserens,
quod ibi haberet obligacionem 1478 AGZ XVIII
158.
d. pieniądze zastawne 'pieniądze pożyczone
pod zastaw czegoś, pecunia pignori data’: Eze
Marcyn ma na Catuszyney... na locze y na trzech
dzelech trzi grziwni penodzi zastawnych 1402
HubeZb 101.
e. lata zastawna 'okres czasu wymagany do
spłacenia długu, który zaciągnięto pod zastaw
czegoś, temporis spatium, quo pignus est solvenduin : Yacom przi tern bil, gdi Dobeslaw przedal
Bogusszino Janusewi y witrzimal lata zastawna
mimo trzidzeszci lath 1403 RtGn nr 131.
f. 'taki który trzyma w zastawie, wierzyciel,
pignerator, debitor(?)\ Wilczco... euasit iure pro
septis al. przegrody... Stanislaum... tali modo,
quod eandem przegrodam non teneret, sed tenet
dominus obligatorius al. zastawny 1432 StPPP II
nr 2421.
(Zastąpać) Zastępac f o r m y : praes. ind. 1.
sg. zastąpaję 1437 Wisł nr 228 s. 85; 3. sg.
zastąpa Rozm 12, ~ praes. ind. z partykułą ad
dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg. ad za
stąpa Rozm 375; ~ part. praes. act. adi. ac. sg.
m. zastąpającego 1474 Zab 540; ~ praet. 1. sg.
m. -m zastąpał 1402 KsMaz I nr 147, 1403 ib.
nr 257, 1405 ib. nr 518, etc.; 3. sg. m. zastąpał
1414 KsMaz I nr 2171, 1425 KsMaz II nr 1568,
1427 ZapWarsz nr 212, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'stawać (na publicznej drodze)
przed kimś, aby nie mógł dalej iść, zajść komuś
drogę z wrogimi zamiarami, obsistere, aliąuem
in via invadere’: lakom ya Indrzichowi ne zastopal
*droky samotrzecz siło 1425 KsMaz II nr 1568,
sim. 1427 ZapWarsz nr 212; Eze Warsz ne zastopal
Indrzichowi drogy samotrzecz siło 1425 KsMaz
II nr 1568, sim. 1427 ZapWarsz nr 212; Jakom

ya gwalthem... nye zasthapal drogi dobrowolnye
Chrzonowi 1469 ZapWarsz nr 2982.
2. 'zaczepiać kogoś w nieprzyjaznych zamia
rach, napadać, incurrere, invadere, \ Iacom ia
Raczibora ne zastopal w yego domu ani ote mne
scodi ma 1403 KsMaz I nr 257, sim. 1402 ib.
nr 147; Yacom ya Machny ne zastopal noczno
rzeczo szamowtor s o<s)tro brono 1405 ib. nr
518, sim. 1445 TymWol 81; Yakom ya ne zastanpal Bogusława w gego domu gwałtem 1414
KsMaz I nr 2145; Quod Andreas... debuit testes
producere contra Boguslaum... ob hoc, quia ipsum
yiolenter in sua domo arestavit vlg. zastopal ib.
nr 2171; Esze Phalk nye sza[n]sthanpal Pawlowey
*czanlandzy w gego domu syla 1443 TymWol 74;
Esze Luba nye zastampal Mychala any nan byl
schamotrzecz szylą 1445 PF VIII 18.
3. 'zajmować miejsce, obszar, occupare, implere’: Porąbysch ye (sc. drzewo figowe), acz zyemye darmo nye zastąpa (succide ergo illam, ut
quid etiam terram occupat Luc 13, 7) Rozm 375.
4. 'czynić niewidocznym, zasłaniać, offuscare,
obscurare’: Bo ona mgda (pro mgła), iusz (pro
iasz) myeszyadz zastąpa (illa nam nubecula, quae
lunam semper fuscat), ysch nye svyczy yako ynsche
gyyasdy, tey noczy... nye vkazala szye Rozm 12.
5. 'wstępować w spór sądowy zamiast pozwa
nego, loco citati coram iudice respondere’: Rze
cznik... naprzeczywko *negtoremu Johannem...
y naprzeczywko gy<n>szemv cloveku, zany vel
yego gymenyem waszem (leg. w waszem) sodze
spravedlive zastopayoczego, dicit 1474 Zab 540.
6. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zastapąyą aresto 1437 Wisł nr 228 s. 85.
(Zastąpić) Zastępie f o rmy: praes. ind. 3.
sg. zastąpi Sul 19, OrtOssol 88, 2, Dział 52,
Rozm 338; 3 pl. zastąpią Dział 52; ~ inf. zastępid
1419 Kościan nr 724, 1433 ZapWarsz nr 414,
Sul 77, etc.; ~ praet. I. sg. m. zastąpiłem 1480
ZapWarsz nr 1483; -m zastąpił 1469 ZapWarsz
nr 2975. 2977, 1471 ib. nr 3051, etc.; ja zastąpił
1480 ZapWarsz nr 1484, 1488 ib. nr 1623, 1498
ib. nr 1799; 3. sg. m. zastąpił jest 1400 TPaw
IV nr 733; zastąpił 1395 Leksz II nr 421, Bogur
B—F, 1409 KsMaz I nr 1264, etc.; f . zastąpiła
1495 AGZ XVII 317; 3. pl. m. zastąpili 1398
Pozn nr 384, 1454 AGZ XI 400; neutr. zastąpiła
są FI 17, 6; zastąpiły Puł 17, 6; ~ pląperf. 3.
sg. f. była zastąpiła Rozm 152; ~ condit. 3. sg.
m. zastąpiłby 1466 RRp XXII 15; -by zastąpił
1424 Kościan nr 1038, OrtMac 120, OrtOssol
20, 3; ~ part. praet. act. zastąpiwszy 1479 AGZ
XVII 174.
Z n a c z e n i a : 1. 'stanąć (na publicznej drodze)
przed kimś idącym, aby nie mógł dalej iść, zajść
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komuś drogę z wrogimi zamiarami, alicui obsistere, aliąuem in via invadere\ Cszom vczinil
Adamowi, tom vczinil za yego poczantkem, kedi
mi zastanpil drogo i vszekl mo 1409 KsMaz
I nr 1264, sim. 1471 ZapWarsz nr 2960; Pro eo,
quia perclusit viam sibi violenter al. zastompyl
metsextus 1442 LubZiemRp I 124; Gdy kto komv
drogą szastapy (ib. 20, 3, OrtMac 120: gdyby...
zastapyl) z ostra bronya (fecerit quis alteri obsidia
armis evaginatis, gl. zassadzenye z ostra bronya)
OrtOssol 88, 2; O kthore sbyczye... Stanisław
szalował na mya, thomczy uczynił sza gego począthkyem, kyedi mi sastąpyl drogą y na myą
szedł 1456 RafPocz 27; Obstat asellus equo, vicus
premit arta asellum..., cur sibi claudat, gl. percludat zastąpylby, iter 1466 RRp XXII 15; Jakom
ya Ondrzegewi... nye zasthapyl gwalthem drogi
anym go gonyl ss ostr[z]a bronya 1469 ZapWarsz
nr 2975, sim. ib. nr 2977, 1472 ib. nr 3056.
3062; Jakom ya drogy dobrowolney kxadzv Ja
nowy... nye zasthapyl gwalthem anym go vderzil
dwoyasi kamyenyem 1471 ib. nr 3051, sim. 1493
ib. nr 1675. 1737; Quia... tui kmethones invadentes al. zastapywschy in via libera laborioso
Iwan kmethoni... violenter interfecerunt 1479AGZ
XVII 174; Jako ya... nye zasthapilem drogi do
bro volnyey Thomkovy... anym yego sbyl gwal
them 1480 ZapWarsz nr 1483; Jako ya... nye
szasthampil... zenye Thomkowey... drogi dobrowolnyey anym geg sbyl gwalthem ib. nr 1484,
sim. 1488 ib. nr 1623, 1498 ib. nr 1799; ~
przenośnie: Przeczywko kvpyąnczemv dzedzyną
blyszszy do trzech lyaath y trzech myesząnczi
czynycz mayą, bo potheem dawnoscz gym drogą
zastąnpy (alias praescriptio eis obviabit) Sul 19.
2. 'zaczaić się, urządzić zasadzkę, insidiari,
insidias p a r a r e <Aczby> ktho chczącz zastapyl
blyszemv szwemv <i) zabyge gy (si quis per
industriam occiderit proximum suum et per insi
dias Ex 21, 14), [y] od mego oltharzą odłączycz
(pro odłączysz), slowye wydasz, gy, asz vmrze
XV p. post. Kałużn 283.
3. zastępić komuś domu 'zakazać wstępu, nie
wpuścić do domu, aditum p r o h ib e r e Jakom [s]ya
nye wnyosl syą w then dom shamoczwarth s sobye równy m y... anym yey (sc. wdowie) domv
zastapyl 1491 ZapWarsz nr 1716.
4. 'zająć jakąś powierzchnię, tu o zaroście,
spatium aliguid occupare, hic de barba tegere’:
Broda myal... sylno nadobna, nyevyelye była *zastopyla oblycza (non pars magna vultus eius per eam
occupatur), alye telko broda a czeluscz Rozm 152.
5. 'otoczyć wokół, okrążyć, circumdare, cingere’: Circumstare ząstapycz vel obstapycz ca
1500 Erz 131.

6. 'opanować, occupare, complecti': Bolescy
pkelne ogarnoli mne, zastopila so (praeoccupaverunt, Pub. zastąpyly) me sidła smertna FI 17, 6.
7. 'zagłuszyć, stłumić, przytłumić, suffocare,
opprimere’: Ten, który szyal myedzy czyrnyem,
to yest, który słucha slova bożego a mysly yne
(pro myslyenye) o szvyeczkych rzeczach szdrada
{leg. z zdradą?) bogacztwa zastąpy w nym slovo
boże (suffocat verbum Mat 13, 22), yze bądzye
przesz ovocza Rozm 338.
8. 'stanąć w czyjejś obronie, obronić, ująć się
za kimś, aliąuem protegere, defendere’: Ny szrebrem
ny szlothem nasz diabłu othkwpil, szwa *moycza
zastapil Bogur B—F; Vstavschy Pylat y rzeki
przed... ludem, yze ktokolvye chczą {leg. chce)
pomavyacz Yesusza, ten przystąp przeze vschego
strachu, <a ja) y {leg. ji 'go’) chczą zastąpycz
y bronycz Rozm 805; ~ Statim ille homo ycyekl
sya ad beatam yirginem et ad illos sanctos..., ut
pro eo zastąpyly ad deum ca 1500 GIKazB I 44.
9. 'wstąpić w spór sądowy zamiast pozwanego,
loco citati coram iudice respondere': Venientes
Gowarewsczy coram nostro iudicio regafi szastanpily [y] pana Jana Verzeniczsky<ego>, ysze on iest
proszeń 1398 Pozn nr 384, sim. 1454 AGZ XI
400; Quod yeniens Trzesconi szastopil gest Przeczslaum, quod non debet respondere in iudicio
sed coram me 1400 TPaw IV nr 733; Yzem ne
mai zastanpicz Jandrzicha o yedennascze grziwen
grossow szirokich ot pana Pyotrasza 1419 Kościan
nr 724; Jaco Michał ne obsilal Stoyslawa, aby
gy w prawe zastampil..., ale ssą ssam przal, ne
obsilayącz yego 1424 ib. nr 1038; Nicolaus...
posuit... solidum, quia... Martinus promisit evincere et intercedere al. zastampycz ipsum Nicolaum
a qualibet persona 1452 Przem II nr 1026; Gdy
kogo zastapyą przed sądem... Gdyby komv dano
winą... a ten to stoyącz przed sadem rzecze: Pan
my kazał tho vczinycz..., a zatym pan... przyszedwszy y zastapi gy (ipsum liberavit, Sul 66:
zaydze gy), tedy ow, kogo tak zastąpyą, bądze
praw, a ten, czso tako zastąpy, ma natychmyast
odpowiedacz o rzecz namówioną Dział 52; Stans
personaliter... Barbara cum procuracione aliarum
sororum Felicie et Katharine venatorem intercessit
al. zastąpyla 1495 AGZ XVII 317.
10. 'zabezpieczyć w procesie nabywcę lub
rzecz nabytą od pretensji osób trzecich, emptorem
vel rem emptam a cuiusvis vindiciis tueri: Mag
dalena... cum Benak..., qui zastampil Gnewomirum [...] pro parte hereditatis in Łobez, ad summos
terminos Gneznenses dedimus 1395 Leksz II
nr 421; Ysz przedaw dzedzyną kvpcza gey przes
trzy latha... oth gabanya kaszdego ma zastąpycz
(intercedere) Sul 77; Iohannes... submisit se in-
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tercedere et exbrigare al. zastepycz, wyczlycz
y wywarowacz propinąuitatem ville Lubicz a quolibet homine ipsum impediente 1467 AcPosn I 409;
Przedal Symek... dom... a... yemu odewsdal...,
a tu gemu slubyl, gęstłyby kto gabal,... *zasto- 5
pycz 1495 FontesŚl II 16.
11. *zgłaszać sądowy sprzeciw, aliąuid in iudicio contradicere’: Bogumił... querulavit super
obligacionem Przeczslai... Veniens Przeczslaus
oposuit se pro obligacione, videlicet zastopil y 10
(leg. ji, 'go’) et in iudicio coram nobis obtinuit
et lucravit pro eadem querimonia 1397 Leksz II
nr 559.
12. 'zapłacić za kogoś jego finansowe zobo
wiązania, aes alienum loco alterius s o l v e r e Ja- 15
ko[n] za mo Micolay mai zastopicz szescz grziwen
v panów 1433 ZapWarsz nr 414; Yakom ya nye
vynovath polosmy kopy gr<oszy>... Voczechovy... any then tho Voczech zany zastapil they
tho summy v Annusza v mallara 1483 ib. nr 1542. 20
Zastąpienie 1. 'znalezienie się na czyimś miej
scu i w czyjejś sytuacji, successio, subrogatw :
Item commendatur ipsorum pena, quia loco Cristi
passi sunt, Christus enim quesitus fiiit ad perdendum et ipsi loco eius occidebantur. Pena eorum 25
commendatur racione: 1 sanctificacionis, 2 precessionis, 3 successionis szasthapyenyą XV ex.
GIWp 85.
2. 'wstąpienie w spór sądowy zamiast pozwa
nego, actus loco citati coram iudice respondendi : 30
Item intuicio dicitur intercessio vlg. zascziczene
vel zasthąmpyenye 1444 AKPr II s. XIII.
3. 'zabezpieczenie nabywcy w procesie od pre
tensji osób trzecich, actus aliąuem a cuiusvis
vindiciis t u e n d i Ysze... szą przigadza, ysz są- 35
szedzy onyey przedaney dzedzyny... kvpcza gabacz opvsczą, alysz przedawcza a zastąpcza dawnosczy zastąpyena othbądze (donec venditor et
intercessor praescriptionem intercessionis non evadat), yasz dawnoscz gdy mynye, dopyro kvpcza 40
o granycze klopotacz szą nye ląkayą Sul 77.
Zastęp f o r m y : n. sg. zastęp XV in. R XXV
271, 1428 PF I 491, 1444 R XXIII 305, etc. etc.;
~ g. sg. zastępu BZ Deut 20, 1, ca 1470 MamLub
70; zastępa BZ Jos 6, 9. I Reg 26, 15; ~ ac. sg. 45
zastęp XV med. SKJ V 275, BZ Ex 7, 4. Lev 8,
4, etc.; zastępa BZ Deut 25, 18, 1471 MamKal
52; ~ L sg. zastępem BZ Deut 20, 2. IV Reg 11,
15, XV p. post. R XXV 180, Rozm 291; - /. sg.
(w) zastępie BZ Ex 14, 17, ca 1470 MamLub 19, 50
Rozm 218; ~ n. pl. zastępowie BZ I Reg 29, 1,
ca 1470 MamLub 92. 231. 245; zastępy 1444 R
XXIII 309, BZ Deut 33, 17, ca 1470 MamLub
60, etc.; ~ g. pl. zastępów Gn gl. 134b, 1444 R
XXIII 308, XV med. R XXIV 367, etc. etc.; ~ I 55
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d. pl. zastępom BZ II Par 23, 8, Rozm 315. 417;
~ ac. pl. zastępy Kśw ar 9, BZ Gen 14, 8. 28,
3, etc. etc.; ~ i. pl. zastępy BZ Ex 6, 26. Num
2, 32, Rozm 218, etc.; ~ /. pl. (w) zastępiech BZ
Ex 12, 51. Num 1, 52. 2, 2, etc. etc.
Z n a c z e n i a : 1. *wielka liczba, multitudo
a. (o ludziach, de hominibus) 'gromada, tłum, rze
sza, też grupa zorganizowana, np. wojsko, oddział
zbrojny, coetus, turba, etiam ordine disposita:
manus armata, exercitus': Stopiu, praui, angel
boży v zastopy poganskego <krola, pobił)... poc
tysocy luda poganskego Kśw ar 9; Zastop legio
XV in. R XXV 271; Szastemp cetus ca 1428 PF
I 491; Zastampow waruyacz sza turmas fugiens
(antra deserti..., civium turmas fugiens, petisti)
1444 R XXIII 308; Exclamat autem omnis cetus,
zastąmp, voce magna (Dan 13, 60) XV p. pr.
SKJ I 314; Omnis enim exercitus, gl. turba,
populus, zastamp, eius m ox..., velut quodam solis
radio repente percellitur XV med. GIWinc 146;
Ecce quam diligenter dominum inquisierunt (sc.
duae Mariae), quia tenebre noccium a Christi
dileccione eas retrahere non potuerunt ne tumultus,
zastąp, armatorum nunciorum, sc. custodum sepulcrum domini custodiencium, potuit eas terrere
XV med. R XXIV 366; Zastump exercitus XV
med. R XXV 271; Vidi turbam, zastąp, magnam...
ex omnibus gentibus ludv (Ap 7, 9) XV med.
SKJ V 275; Imyal gest s soboo wozy y geszdcze
y bil gest s nym zastop (turba) nyemaly BZ Gen
50, 9; Tocz ty soo kszyoszota domow po czeladzach swich z zastopi swymy BZ Ex 6, 26;
Wiwyodo zbór a zastop (exercitum), a lyud moy,
syny izrahelskye z szemye Egipskyey ib. 7, 4;
Tego dnya wiwyodl gest pan syni izrahelskye
z szemye Egipskyey w swich zastopyech (per
turmas suas) ib. 12, 51, sim. ca 1470 MamLub
20; Oslawyon bodoo ffaraonowy y na wszem
zastopye (in omni exercitu) gego BZ Ex 14, 17;
Wroczywszy sze wodi zaszyo y przykrili wozy
y geszdzcze, y wszitky zastopi (cuncti exercitus)
ffaraonowi ib. 14, 28, sim. ib. Gen 14, 8; Sgromadzyw (sc. Mojżesz) wszystek zastop (omni
turba) przede dzwyrzmy y rzeki BZ Lev 8, 4;
Polozo potem Stani synowye israelsczy, kazdi po
zastopyech y w tlvsczach (per turmas et cuneos)
BZ Num 1, 52, sim. ib. 2, 2. 3. 9. 16; Gdisz...
vsrzisz... wyoczsyo wyelikoscz zastopy (exercitus
multitudinem), nisz ty m asz..., nye lokay syo
gich BZ Deut 20, 1; Gdisz syo prziblizisz kv
boyv, stanye kapłan przed zastopem (antę aciem)
a tak k lvdv movyo ib. 20, 2, sim. ib. IV Reg 11,
15; Kxyozota po wszech zastopyech (per singulas
turmas) volacz bodo BZ Deut 20, 5; *Wspominayo..., kako gest sedl (sc. Amalech) przecziw-
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ko tobye a poslednego zast0pa twego, ges to
vstawszi sedzeli, zbył (quomodo occurrerit tibi et
extremos agminis tui qui lassi residebant, ceciderit) ib. 25, 18, sim. 1471 MamKal 52; To
to so zast0py (multitudines) Effraymovi, a czi to
tyszoczowe Manassovi BZ Deut 33, 17; Czterdzesci tysyoczow boyownikow w *zastopyeth
a w tlvsczach (per turmas et cuneos) sly po równi
y po poloch myasta Iericho BZ Jos 4, 13; Ostatek
zastopa poydze za *skrinyo (reliquum vulgus
arcam sequebatur) BZ Jos 6, 9; Zgromadzi w (,sc.
Saul) zastop (exercitu) y pobył Amalecha BZ I
Reg 14, 48, sim. ca 1470 MamLub 198; Tedi
zgromadziły syo zastopowye (universa agmina)
fylystinsci w Iafeth BZ I Reg 29, 1; Wzow (sc.
kapłan) setny ki, a Strzelce, a samostrzelnykowe
zastopi (legiones)... przewyedly krolya z domu
boszego BZ IV Reg 11, 19; Ioyada by skup nye
dopuscyl zastopom, abi odeszły (non dimiserat
abire turmas), którzy na kozdi tydzen stacz myely
BZ II Par 23, 8; Gdisz wszitek zastop (omni...
turba) modlyl syo bogu, spyewaci y cy, gysz
dzerszely trobi, biły w swem rzodu, az syo oby eta
wipelnyla ib. 29, 28; Stały kaplany w swich
vrzodzech a slugy koscyelne w swich vrzodzech,
a slugy koscyelne w swich zastopyech (in turmis)
ib. 35, 10, sim. ib. 31, 17; Gdisz przidze do
Rages... a bil s nym yyelyki zastop z gego rodu
(cum in multa turba generis sui) BZ Tob 1, 17;
W sastąpye (war. kal.: w thlusczy) in comitatu
(habuit, sc. Ioseph, quoque in comitatu currus et
eąuites Gen 50, 9) ca 1470 MamLub 19; Zastąpy
(war. kal.: w zastampi) cuneum (potes me ducere
ad cuneum istum? I Reg 30,15) ib. 70; Zastąpowye (war. kal.: zastampowye) castra (egressus
est enim deus antę te, ut percutiat castra Philisthiim
I Par 14, 15) ib. 92, sim. ib. 245; Acies spicza
aut zastamp (pulchra es, amica m ea,... terribilis
ut castrorum acies ordinata Cant 6, 3) ib. 149;
Zastampowye agmina (Gomer et uniyersa agmi
na... populique multi tecum Ezech 38, 6) ib.
231; *Zastąpy (war. kal.: zastampow) cohortis
(ut autem iudicatum est nayigare eum in Italiam
et tradi Paulum... centurioni... cohortis Augustae
Act 27, 1) ib. 302; Abiit Dauid in locum Edom
extra Ierusalem... cum magno exercitu, quia septem chori, zastapy, erant cum Dauid (II Reg 6,
12) 1477 MPKJ II 324; Cetus, turba zastap ca
1500 Erz 131; Iesus począł movycz ky zastąpom
(ad turbas Luc 7, 24) o syyąthem Yanye Rozm
315, sim. ib. 417; Byskupoyye... zydoysczy...,
chczyavschy y (leg. ji, sc. Jesusa) yącz, bały
szye zastąpov (timuerunt turbas Mat 21, 46, ib.
455: nye smyely przed lyvdem) ib. 411, sim. ib.
458; Yslyschayschy to tluscza y zastąpy (audientes

turbae Mat 22, 33) dzy jyaly szye navcze yego
ib. 414; Były rozmayte septy o nym myedzy
zastąpy (in turba Jo 7, 12) ib. 431, sim. ib. 458;
Vesely(li) szyą vschytky kxyąząta... tegodlya,
yze Iudasch ym obyeczal yydacz y (leg. ji, sc.
Jesukrysta) kromy a zastąpow ib. 513, sim. ib.
595; ~ Zastamp nouego krzesczyanstwa chorus
nove Jerusalem (chorus novae Jerusalem noyam
meli dulcedinem promat) 1444 R XXIII 305;
Bog... pożegna czyo a rozplodzy czyo w wyelkye
zastopi ludu (in turbas populorum) BZ Gen 28,
3, sim. ib. 48, 4; Wszistek zastop boyownikow
(exercitus pugnatorum) iego £ZNum 2, 21; Vzrzely
zastop prorokow (cuneum prophetarum) chwalyocz boga BZ I Reg 19, 20; Bo wszedł geden
s zastopa (de turba) nyeprzyiacyel, abi zabyl pana
twego, krolya ib. 26, 15; Cum yidisset (sc. Nero)
cuneos adyocatorum, zastapy yrzadnykow, dixit
1476 AKLitRp III 108; Judas accepta cohorte
armatorum zastąpy lyvdv zbroynego (Jo 18, 3)
XV p. post. Kałużn 274; ~ Zastampy cunei (coetus
omnes angelici, patriarcharum cunei ac prophe
tarum merita nobis precentur yeniam) 1444
R XXIII 309; Zastamp (war. lub.: zastąp) cuneus
(veneruntque ad praedictum collem et ecce cuneus
prophetarum obvius ei I Reg 10, 10) 1471 Mam
Kal 65; ~ b. o istotach nadprzyrodzonych, de
mentibus solutis: Hos sibi, gl. sc. satan, sermones
referunt stigie, gl. infernales demonum, legiones,
gl. congregationes, id est czma, ząstąpy 1466
R XXII 26; Sed lata est yia, que ducit ad infernum
et per illam viam ambulauit Luciper cum exercitu
infinito, z szastąpem yyelykym, quando detrusus,
zepchnyon, de celo fuit XV p. post. R XXV 180;
~ O czmach albo o zastapye (ib. 290: o zastepyech) złych duchów (de legione daemonum),
które Iesus vyrzvczyl z yednego czloyyeka Rozm
218; Czlovyek yeden byl osządzon (leg. osiędzion)
yyelyką tluscza albo zastąpy (ib.. 291: zastąpem)
złych duchów (homo quidam plurimis daemoniis
obsessus) ib.; ~ zastęp boży, niebieski, zastępy
(aniołow) 'aniołowie, chóry anielskie, angeli, angelorum chori': (Certe maior gloria contigit Mariae), per que (pro pro qua) misit Christus <quindecim) exercitus, szasztypow, (et ultimo solus
adyenit) Gn gl. 134b; Wydzalem pana syedzoc
na stolczy swem a wszitek zastop nyebyeski (omnem exercitum caeli) stoiocz podle gego na piawyci y na lewyci BZ III Reg 22, 19; Przichad(z>aly (sc. mężowie) ku Dauidowy ku
pomoci gemv, az gich bila wyelyka lyczba iako
zastop boszi (quasi exercitus dei) BZ I Par 12, 22;
~ Septimo confessio intercessores multiplicat zasthapow angyolow rosmnasza ca 1500 GIKazB I
48; Tedy nathychmyast (zstąpiły) k nyemv vye-
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lykye zastąpy anyolow z nyebyoss (ad illum venit
angelorum ibidem supernorum caelestium exercitus) Rozm 68; ~ (bog), pan, pan bog zastępów:
Deus Sabbaoth zastapow XV med. R XXIV 367;
Tocz mowy pan wszech zastopow (dominus exercituum) BZ I Reg 15, 2, sim. ib. III Reg 18, 15,
etc. etc.', Pochwały Ezdras...boga zastopow
wszechmogocego (deum Sabaoth omnipotentem)
BZ II Esdr 9, 46; Owa tocz ia k tobye, <mo>wy
pan bog wszech zastopow (dominus exercituum)
BZ Nah 2, 13, sim. ib. 3, 5.
2. w tłumaczeniu wieloznacznego łac. chorus
'gromada ludzi, turbo* a. zastępy tańce w 'kroki
taneczne, gressus saltandi ; Zastampy tanczew
{war. lub.', zastąpy aut tańczę) chorus (occurrit
ei unigenita filia sua cum tympanis et choris Jud
11, 34) 1471 MamKal 60.
Zastęp ać cf. Zastąpać
Zastępca 1. 'osoba wstępująca w spór sądowy
zamiast pozwanego, qui loco citati coram iudice
respondere debet*'. Domina Balińska peremptorie,
zawice, tenetur ponere sive statuere precessorem
Jacussium... *zazstopczo pro ąuodam equo erga
Tomkonem 1391 TPaw IV nr 3681; Quod idem
Kobei non duos, sed ąuatuor intercessores, dictos
vlg. zachodcze sive zastompcze,... statuere debuit
1399 Leksz II nr 2420; Domine Thworowsky, ut
dedistis terminum vos Kobil cum domina Katherina, civis in Costan, pro ovibus, cognoschatis,
ut jus vestrum est, si Kobil debet nunc locare
duos intercessores, sc. zastompcze, vel ąuatuor
ib. nr 2375.
2. 'osoba zobowiązana do zabezpieczenia na
bywcy ziemi, przy wytyczaniu granic, od pretensji
ze strony osób trzecich, qui terrae emptorem,
dum fines constituuntur, a cuiusvis vindiciis tueri
tenetur : Ysze cząstokrocz szą przigadza, ysz
sąszedzy *onyey przedaney dzedzyny... kvpcza
gabacz opvsczą, alysz przedawcza a zastąpcza
dawnosczy zastąpyena othbądze (donec venditor
et intercessor praescriptionem intercessionis non
evadat), yasz dawnoscz, gdy mynye, dopyro kvpcza o granycze klopotacz szą nye ląkayą Sul 77.
Zastępie cf. Zastąpić
Zastępować f o r m y : praes. ind. 1. sg. zastę
puję 1479 AGZ XVIII 180, 1490 AGZ XVII 260;
3. sg. zastępuje 1479 AGZ XVIII 180, 1479 StPPP
II nr 4208; ~ part. praes. act. adv. zastępując
1413— 4 Msza I s. 263, sim. VIII, 1497 Trześn
134; ~ inf. zastępować 1447 Pilz 275, XV med.
R XXV 158, 1462 StPPP IX nr 580, 1466 RRp
XXII 27; ~ praet. 1. sg. m. -m zastępował 1409
KsMaz I nr 1243, 1469 ZapWarsz nr 2932. 2933.
Z n a c z e n i a : 1. 'stawać (na publicznej drodze)
przed kimś idącym, aby nie mógł dalej iść, zacho

dzić komuś drogę z wrogimi zamiarami, obsistere,
aliąuem in via invadere*: Jacom ya ne bil Oszepa
anim mu zastopował drogy szamopanth 1409 KsMaz
I nr 1243; Jakom ya... drogi dobrowolnye szyła
gwalthem Janowy nye zasthapowal anym nąn cziszkal kakamyemym {pro kamyenym) 1469 Zap
Warsz nr 2932, sim. ib. nr 2933; ~ Estis, gl. sc.
vos Cherubim, enim missi prohibere, gl. protegere
zastąpowacz, viam paradisi pro vetito porno, ne
quis hunc iniret homo 1466 RRp XXII 27.
2. *zasadzać się, urządzać zasadzkę, czaić się,
insidiari, insidias parare*: Pro eo, quia ipse obsidet al. zastupuye in vys... ad... Sbigneum,
volens ipsum vita priuare 1479 StPPP II nr 4208.
3. 'prosić za kogoś, wstawiać się, ujmować
się za kimś, pro aliąuo deprecari*: <Zbaw naas)...
ode wsz<y)thkych slosczy... y szastąpuyącz sza
nasz {Msza III. VI. VII. XII. XIV: s przimowo)
bogoslawyoney... rodzyczy (intercedente beata...
dei genitrice)..., <day myloscziwy pokoy) w kaszdych *dynow naszych 1413—4 Msza I s. 263,
sim. VIII.
4. 'znajdować się na czyimś miejscu i w czyjejś
sytuacji, in locum alterius substitui*: Pro patre
veterano militare zastapowacz XV med. R XXV
158; ~ In istis tribus annis debet... Krosczon
*bellum al. szastąpovacz et per tres annos iste
idem... Kroszcon, quando non exemeret, tunc isti
supradicti debent tenere a Natiuitate 1462 StPPP
IX nr 580.
5. 'wstępować w spór sądowy zamiast pozwa
nego, loco citati coram iudice respondere*: Yze
then Mykolay nye ymal go zastapowacz o dzal
Korczakowsky v Lukanouycz 1447 Pilz 275; Ecce
ego sto et fratrem meum iuniorem... intercedo
al. zastąpuya. Statim Nicolaus memoriale interposuit dicens: Ex quo fratrem intercedit al. zastąpuye, hoc iam recognovit se esse facturum
1479 AGZ XVIII 180; Domine iudex,... ego
coadiutores non intercedo al. nye zastąpuya 1490
AGZ XVII 260.
6. 'zabezpieczyć przed pretensjami, aliąuem
ab cuiusvis vindiciis tueri*(?): Accepi<t> {sc.
Margaretha)... pecuniam {sc. pro patrimonio et
matrimonio)... et tradidit super se inscripcionem
al. *zastapnyącz sya a pueris suis perpetualiter
et in ewum 1497 Trześn 134.
Zastraszyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. zastraszy
XV p. post. Kałużn 287; ~ inf. zastraszyć XV
WisłRp nr 2366; ~ pląperf. 3. sg. m. był zastraszył
XV med. SKJ V 261; ~ condit. 2. sg. m. by
zastraszył 1456 ZabUPozn 87; 3. sg. m. by za
straszył BZ Nah 2 , 1 1 .
Z n a c z e n i e : 'przerazić, zatrwożyć, przestra
szyć, terrere, perterrere, exterrere*\ Timuerunt {sc.
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pastores) propter tria... 3° propter gloriosam disposicionem angeli, qui... sua apparicione perterruit
ye byl zastraschyl (Luc 2, 9) XV med. SKJ V 261;
Gdze gest bidlenye Iwowe..., abi tam wszedł lew
a sczenyecz lwowi, a nye gest, kto bi gy zastraszil
(non est, qui exterreat) BZ Nah 2, 11; Vade ad
sponsam incamacionis mee... et prepara michi introitum, sed ne conturbes, ne terreas, ale by ne zamacyl, *zastraczyl, virginis animum 1456 ZabUPozn 87; Dam pokoy waszych (leg. w waszych)
stronach, bandzeczye spacz, a nykth wasz szastraszy (non erit, qui exterreat Lev 26, 6, BZ: kto bi...
przestraszil) XV p. post. Kałużn 287; Iudei volebant
Christum terrere, zastraschicz, per hoc, quod sustulerunt lapides (Jo 8, 59) XV WisłRp nr 2366.
Zastromać się cf. Zasromać się
Zastrzał 'strzała, tu przenośnie: namowa, su
gestia, sagitta, hoc loco translate: consilium,
suggestw: In hac colloqucione dyabolus suam
faciem przemyenyal in pulcretudinem, et crines
rospusczayvcz, collum ostendendo, suggestendo
s lekka zastrzały, slą ządzą in cor eius ca 1500
GIKazB 141.
Zastrzec 'uczynić niewidocznym, zasłonić, za
kryć, obumbrare, o p e r i r e Pretexunt, id est cooperiunt zastrą, zaslonyą (qui, sc. imbres, de
nubibus fluunt, quae praetexunt cuncta desuper
Job 36, 28) ca 1470 MamLub 125. ~ Bohemizm.
Zastrzelenie 'ugodzenie, zranienie strza
łą, postrzał, vulnus sagitta infiictum : Od zastrzelyenya. Ita quod sagitta de ipso non potest lucrari,
recipe herbam vlg. scrzyp et tunde cum sanguine,
et liga super wlnus ca 1500 JA IV 89.
Zastrzelić 'strzałą ugodzić, zranić, też zabić,
sagitta percutere, vulnerare, etiam o c c id e r e Ez
Mirosław nye zastrzelyl Przeczslaua ani go zabyl
1399 StPPP VIII nr 8725; Czom Jana uranii,
thom uczinil za gego poczanthkyem, eze mya
przedzey zastrzelił 1434 RafPocz 24; Zatym geden
mosz napyol loczisko, w nyeistnoscz strzelyl strzało
a nagodo zastrzelyl (percussit) krolya israhelskego
BZ III Reg 22, 34; Kon s r[z]ydza plesznyyy,
strzelczy, srzedny, dobry, szastrzelon przed *Aperiaszch 1471 GorsJaz 282; Rzeki (sc. Judasz) ku
Żydom:... Gotvyczye tez lączyska z ostremy strzalamy, bo aczby vczyekacz chczyal, zastrzelczye
y (leg. ji, sc. Krystusa), aby osveyky ('owszejki’)
vmarl Rozm 616.
Zasuć 'sypiąc wypełnić (dół), zasypać, (fossam terra) obruere, e x p l e r e Kazał (sc. Raguel)
slugam swim doi zasucz (ut replerent fossam)
przed swy tany m BZ Tob 8, 20.
(Zasuwa) Zasowa 'zawora w formie kraty,
clatri, porta cratis instar c o n f e c t a *Zazowa
clatros ca 1455 JA XIV 491.

Zasypać 1. 'sypiąc wypełnić (dół), (fossam
terra) obruere, explere': Fossatum przekopan szasypali 1424 ArchTerCrac CXCV 240, 9; Predicto
Stanislao judicium decreuit, quod idem Stanislaus
predictum ortulum resepire al. odgrodzicz, et
ipsum fossatum viceuersa insipare al. zassipacz
debet 1443 StPPP II nr 3133.
2. 'sypiąc (ziemię) przykryć coś, zagrzebać,
aliąuid terra o b r u e r e Accumulavit humo zaszypal XV p. pr. R XVI 339.
Zasypiać fzapadać w sen, obdormiscere
Wstań, czemu zasipasz (quare obdormis), gospodne? FI 43, 25, sim. Puł.
Zaszapować 'wnieść opłatę sądową, pecuniam pro re in iudicio diiudicata solvere’(?):
Venientes pueri vlg. zasząpowali et sunt intitulati
ad librum, quia nullus debet possidere eorum
patriam 1429 KsNWarsz I nr 110; Idem kmetho
manifestum fecit et dedit banito iudicio, aliter
*zaczapoval, et protestatus est nobilibus 1450
TymSąd 155; Stanislaus... super hoc posuerat
arram al. zaschapoval 1454 KsNWarsz I nr 343;
Nicolaus... protestavit sedentibus in iudicio et al.
zaszapowal, quod ipsum purgaverunt et eis non
est culpabilis 1482 ib. nr 960. ~ Cf. Szepować.
Zaszcie cf. Zajście
Zaszczycać *bronić, chronić, osłaniać (zwykle
o bogu), defendere, tueri, protegere (plerumąue
de d e o f : Iuuat, zascicza, spomaga, omnes Gn gl.
102b; Iaco hełm zaszczicza (sc. żałtarz, protegit),
nadzeia zbawena iest FI I Prol 9; Ten psalm
powyada, yze Xps... zaszczycza swoye mylosznyky
od szmerczy wyeczne Puł 22 arg.; Ten psalm
powyada, yze Xps duchownymy czyny zaszczycza
y brony swoyę czerkew *szwyęto Puł 34 arg.
Zaszczycenie, Zaszczycienie f o r m y : n. sg.
zaszczycenie FI i Puł 120, 5, 1444 AKPr II
s. XIII, Puł 26 arg.; ~ g. sg. zaszczycenia 1424
Msza III s. 54, sim. I. IV—VI. IX. XII. XIV.
XVI, 1456 Msza VI s. 262, sim. XIV, Puł 137
arg.; ~ ac. sg. zaszczycenie FI i Puł 17, 38.
104, 38, 1424 Msza III s. 66, XV ex. R XXV
226; ~ i. sg. zaszczycenim 1444 R XXIII 305,
1476 Msza XIII s. 65, MW 127b, etc.; zaszczycienim BZ Gen 14, 20; zaszczyceniem Rozm 47;
~ /. sg. (w) zaszczyceniu FI i Puł 90, 1, XV
med. R XXIV 361. *
Z n a c z e n i a : 1. 'obrona (fizyczna i duchowa),
ochrona, opieka (zwykle boska), defensio, tutę la,
praesidium (plerumąue deif: I dal ies my zascziczene (protectionem) zbawena twego, y prawicza
twoia przyiola me FI 17, 38, sim. Puł; Yensze
przebiwa w pomoczy naywiszszego, w zaszcziczenu boga (in protectione dei) neba przebodze
FI 90, 1, sim. Puł; Rozczognol yest obłok na
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ZASZCZYCENIE

*zaszczeczenye (in protectionem, Pul: na zaszczyczenye) gich FI 104, 38; Vszyczy, aby we wszelkych zaszczyczenya twego vsczyczeny bychom
były pomoczą (ut in omnibus protectionis tuae
muniamur auxilio, XIII: auxilio zasczyczenym)
1424 Msza III s. 54, sim. I. IV—VI. IX. XII.
XIV. XVI; Przyyąncze czyala... pomoczno bąndz
mye na zascziczene (ad tutamentum, VI. XIV:
ku sdrovyv... zasczyczenya) czyala y dusch[z]e
1424 Msza III s. 66; Zascziczenym cum munimine
(mox in paternae gloriae victor... cum spiritus
munimine defende nos, rex optime) 1444 R XXIII
305; Fecit potenciam in brachio suo w zascziczenu
szwoyem luda (Luc 1, 51) XV med. R XXIV
361; Blogoslawyon bog nawisszy, gegosz zasczyczyenym (quo protegente) wrogowye w gego roce
dany BZ Gen 14, 20; Vziczi, abich anyola mego...
tako mogła czczicz, yszbich iego zasczyczenym
wszandze odyoczie od mych nyeprzyiacziol zasluzila MW 127b, sim. XV p. post. GIKórn II
190; Czerkew... w pokusach swoych od zaszczy
czenya bożego wyeszyely szye Pul 137 arg.;
Zaszczyczenym bożym adiutorio Christi XV p.
post. GIKórn II 190; Zdrów bądź, stworzyczyelyw
wszego stworzenya, kthorysz szye narodzyl na
czirpyenye prze swego lyvda zaszczyczenye XV
ex. R XXV 226; Takyesz ta moya svolona dzywka, nym k ye zyvotv svyątemv stąpya {leg. zstą
pię), moym zasczyczenyem nye bądzye v czystosczy vrazona Rozm 47; ~ o bogu, de de o: Pan
strzeze czebe, gospodzyn sasczyczene (protectio)
twoge nad roko prawo twoyo FI 120, 5, sim.
Pul, sim. Pul 26 arg.
2. 'zastępstwo procesowe, actus loco citati
coram iudice respondendi (?): Intuicio dicitur intercessio vlg. zascziczene vel zasthąmpyenye 1444
AKPr II s. XIII.
Zaszczyciciel (o bogu, de deo) 'ten kto ochra
nia, osłania, obrońca, opiekun, defensor, tutor :
Rozprosz ie (sc. nieprzyjaciele moje) w moczy
twoiey y slosz ie, zaszcziczicze<lu> (protector,
Pul: obroyncza) moy, gospodne! FI 58, 12; Zasciciczela patronum XV ex. ErzGlos 181.
Zaszczycić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zaszczy
cę FI i Pul 90, 14; 2. sg. zaszczycisz FI i Pul
30, 26; 3. sg. zaszczyci Rozm 4; ~ praes. ind.
z partykułą niechaj dla wyrażenia trybu rozkazu
jącego 3. pl. niechaj zaszczycą Pul Deut 55; ~
imper. 2. sg. zaszczyci FI 16, 10, MW 144b,
Naw 95; ~ inf. zaszczycić MW 18a; ~ praet. 1.
sg. m. ja zaszczycił Rozm 560; 2. sg. m. zaszczycił
jeś FI i Pul 63, 2; 3. sg. m. zaszczycił FI i Pul
26, 9, XV med. R XXV 159; - condit. 3. sg.
m. -by zaszczycił MW lb; ~ fut. pass. 1. sg. m.
zaszczycon będę FI i Pul 60, 4; ~ condit. pass.
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1. pl. m. -by -bychom byli zaszczycieni 1426
Msza IV s. 314; -by bychom zaszczyceni ca 1431
Msza XII s. 214; zaszczyceni bychom byli XV
p. pr. Msza IX s. 259.
Z n a c z e n i a : 1. (o istotach nadprzyrodzonych,
de deo et angelis) 'obronić, ochronić, osłonić,
defendere, protegere, tueri : Bo serii me... w dzen
zlich, zasczicil me we scriczu przebitku swego
(protexit me in abscondito tabernaculi sui) FI 26,
9, sim. Pub, Przebiwacz bodo w przebitcze twoiem
na weky, zascziczon bodo od pocricza zkrzidl
twogich (protegar in velamento alarum tuarum,
Pul: zaszczyczon będę w pokryczyu skrzydl twych)
FI 60, 4; B o w m o pwal, zbawo gy, z<a>szcziczo
gi (protegam eum) FI 90, 14, sim. Pub, Protexit
eam zasczyczyl XV med. R XXV 159; Gdzye so
bogowye gich?... Nyechay wstano a pomogo
wam, a w potrzebyznę was zaszczyczo (in necessitate vos protegant Deut 32, 38) Pul Deut
55; ^ z określeniami nazywającymi to, przed
czym się broni: od czegoś'. Pod czenem zkrzidl
twogich zaszczicy me {Pub. schoway mye) od
oblicza nemilosciwich (protege me a facie impiorum) FI 16, 10; Zasczicysz ie w przebitcze twoiem
od przecziwomowoczich iozikow (proteges eos...
a contradictione linguarum) FI 30, 26, sim. Pub,
Zasczicil ies me od sebrana zlich (protexisti me
a conventu malignantium) FI 63, 2, sim. Pub, Od
nagley y nyeopatrzney szmierci raczi nas zascziczicz oczczecz, sin y duch swioti MW 18a;
Pochwalono bandz Yesu Cristhowo vyerne czyalo..., zasczyczy nasz od czyrpyenya Naw 95; ~
ze zdaniem: Boga prószmy..., abi wzrokv strzegącz zascziczil, bi proznosczi nye przygymowal
(ut... visum fovendo contegat, ne vanitates hauriat) MW lb; Yako ya modły acz szye czyebye
zasczyczyl, by nye ponykl (sicut ego orando te
protexi ne deficeres), takyesch thy modlyacz szye
braczyą przykładem tvey pokuthy poczvyrdzy
Rozm 560; ~ z określeniami nazywającymi to,
czym się broni: czymś: Pozyczy, aby... abychom
byli zaschczyczyeni {Msza IX: zascziczeni bichom
były, XII: aby... bychom zasczyczeny, III: aby...
vsczyczeni bychom były, VI. XIV: aby... vczwyerdz<e>ni *bychvm były, VII: uczwyerd<z)eny,
XIII: bilibychmy ogarnyeny) pomoczo (ut in omni
bus protectionis tuae muniamur auxilio) 1426
Msza IV s. 314; Swyanti angele boszi, twimy
modlitwamy pode czmo skrzidl mylosierdza twego
zascziczi mye MW 144b.
2. 'sprawić, spowodować, facere, efftceref?):
Bo ta dzyevycza, o gyeszeszm ya to przepovyedzyal, pocznye *dzyączyąthko, yasz bog
wschechmogaczy dvchem svyąthem s nyebyoss
*y<u>zą zasczy[s]czy, yze bądzye *brzemyemna

ZASZCZYCIĆ

ZASZŁAPIONY

(quam de caelis faciet omnipotens pregnantem)
Rozm 4.
Zaszczyciel 'ten kto ochrania, osłania, obroń
ca, opiekun (zwykle o bogu), defensor, tutor (plerumąue de d e o f : Unus est deus..., dator donorum et conservator, zascziczel, et custos suorum fidelium XV p. post. GIDom 80; ~ Sub tutoribus et actoribus poth zasczyczelmy (SKJ
I 54: pod opyekadlnyky, MamKal 285: pod opyekayąnczymy, PF V 31: pod oprafcami, MW gl.
64: stroszmi, MamLub 285: podpyastvn aut opyekadlny) y poth sprawyczmy, (ąuanto tempore
heres parvulus est,... sub tutoribus et actoribus
est Gal 4, 2), usque ad prefinitum tempus 1462
R XXV 269.
Zaszczycielka (o Matce Boskiej, de beata virgine Maria) 'ta która ochrania, osłania, obroń
czyni, opiekunka, defensatrix, patrona’: Nomen
Maria continet in se quinque literas..., secunda
litera dicitur a, id est auxiliatrix vel gubernatrix
zaszcziczelka albo sczyth 1466 R XXV 135, sim.
XV p. post. RRp XXV 198.
Zaszczycienie cf. Zaszczycenie
Zaszczyćca c/. Zaszczytca
Zaszczytca, Zaszczyćca (o bogu, de deo) 'ten
kto ochrania, osłania, obrońca, opiekun, defen
sor, tutor: Bog m oy..., zasczitcza (protector,
Puł: odgymcza) moy FI 17, 3, sim. FI i Puł 36,
41. 39, 24. 70, 7. 113, 19; Bog m oy..., zaszczitcza (protector, Puł: odgymcza, sim. ib. 17,
21) iest wszech pwaiocich wen FI 17, 33, sim.
ib. 17, 21; Wiwedzesz me s sidła, iesz so mi
scrili, bo ti ies zasczitcza (protector, Puł: zaszczyczcza) moy FI 30, 5; Bodz mi w boga
zasczitczo (esto mihi in deum protectorem) FI
70, 3, sim. Puł; Zaszczitcza (protector) nasz!
Przisrzi, bosze, y wezrzi w oblicze pomazańcza
twego FI 83, 9, sim. Puł; Dom Israhel pwal
w boga, pomocznyk gych y zaszczytcza (protec
tor, FI: zaslonyczel, sim. ib. 143, 3) gych yest
Puł 113, 17, sim. ib. 143, 3; Dom Aaron myal
yest nadzyeyę w bogu, pomocznyk gych y za
szczytcza (protector, FI: zasczytczel) gych yest
Puł 113, 18.
Zaszczytciel (o bogu, de deo) fen kto ochra
nia^ osłania, obrońca, opiekun, defensor, tutor :
Dom Aaron nadzeyo ymal yest w panv, pomoeznyk gych y zasczytczel (protector, Puł: za
szczytcza) gych gest FI 113, 18.
Zaszed- cf. Zajść
Zaszkodni cf. Zaszkodny
Zaszkodny, Zaszkodni f o r m y : ac. sg. m.
zaszkodny 1447 JJrzMaz 81, 1478 SkarbMaz nr
24; ~ n. pl. m. zaszkodnie 1478 SkarbMaz 572;
/• zaszkodne 1494 GórsArt 218, 1495 GórsArtRp

220; ~ g. pl. f. zaszkodnych 1495 GórsArt 219;
~ ac. pl. m. zaszkodnie 1478 SkarbMaz nr 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'zniszczony, zepsuty, destructus, deletus’: Ibidem quindecim rucznicze fracte
al. zaskodne 1494 GórsArt 218, sim. 1495 Górs
ArtRp 220; Balistarum destructarum al. zaskodnych sunt sexaginta quinque 1495 GórsArt 219.
2. (o koniu chorym lub padbym, de equo aegro
vel mortuo) 'taki który przynosi szkodę, stratę,
damnosus, perniciosus': Equi zaszkodnye 1478
SkarbMaz 572; De mandato domini ducis Johannis
dedi 30 florenos Nicolao... pro equis *zaszgodnye
ib. nr 4; Dominus dux Johannes dedit 6 sexagenas... Johanni Sianka pro equo dampni al. *zaszgodnye ib. nr 17; Dominus dux... mandavit
<dare> 4 sexagenas Zaphisio... pro equo zaszkod
ny ib. nr 24.
3. 'dotyczący szkody, ad damnum pertinens’:
(list) zaszkodny 'dokument stwierdzający ponie
sienie szkody, litterae, ąuibus detrimentum allatum
comprobatur: (O który list) zaskodni (Piotr na
Jana żałował) 1447 UrzMaz 81.
Zaszkodzić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zaszko
dzę Puł 88, 33; 2. sg. zaszkodzisz XV p. post.
R XIX 51; 3. sg. zaszkodzi 1466 RRp XXII 15;
~ inf. zaszkodzić XV ex. PF V 23. 24; ~ praet.
2. sg. m. -ś zaszkodził ca 1440 R XXV 220; 3.
sg. neutr. zaszkodziło XV med. R XXIV 361— 2.
Z n a c z e n i e : 'wyrządzić szkodę (materialną
lub moralną), być szkodliwym, przynieść uszczer
bek, nocere, ojfcere’: Tysz so s panni Marye
narodzyl, czewsthws (leg. dziewstwuś) gey niczsz
ne *zaskoczyl ca 1440 R XXV 220; Nam licet
beatus Laurencius in craticula positus igne vreretur, nichil tamen molestie paciebatur a wschacoz yemv nycz nye zaskodzylo XV med. R XXIV
361—2; Spernere, quod prosit, et amare, quod
absit, gl. id est nocet *zoskodzy, ineptum <est>
1466 RRp XXII 15; Ale myloszyerdzya mego
nye rossypę od nyego any zaszkodzę (FI: *zawadzo) w prawdze moyey (neque nocebo in veritate mea) Puł 88, 33; Cesarzownasz nyebyeszka,... wszyszthek lyud uweszelysz, szwemu
dzyewycztwu nycz nye zaszkodzysz XV p. post.
R XIX 51; Obstare nagabacz uel zaskodzycz
XV ex. PF V 24; ~ Zaskodzycz obfacere XV
ex. PF V 23.
Zaszłapić cf. Zaszłapiony
Zaszłapiony (o koniu, de equo) 'taki który
przy biegu zawadza tylnymi nogami o przednie,
mający przednie nogi otarte przez nogi tylne, qui
currens pedibus posterioribus anteriores ojfendif:
Item wylczasty (sc. koń) z krothkym ogonem,
strzelczy, zaslaponi, ma gy wkazacz 1471 GórsJazRp 272.
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Z aszłe 'o p ła ta zw ią za n a z za jś c ie m , to j e s t
w stąpien iem w s p ó r są d o w y za m ia st p o z w a n e g o ,
p e c u n ia , gwae so lv e b a tu r , cwm gw/s /0C0 ciftzfi
coram iudice r e s p o n d e b a f : Elyzabeth Borynska

Z n a c z e n i e : 'u czyn ić ś le p y m , ta p rzen o śn ie:
o d e b r a ć zd o ln o ść p o p ra w n e g o m y śle n ia , aliąu em
caecu m re d d e re , /z/c sensw tran slato: aliąu em
fa c u lta te recte co g ita n d i p r iv a r e , a lią u em dem entem re d d e re ’: Zaslepyeny vaszv slosczą (eratis

evicit nobilem Nicolaum Borynski et super eo
Nicolaus Borynski posuit evictuales al. zaschłe.
Et tandem Nicolaus de Stradow... proposuit super
ipsam Elyzabeth Borynska iuxta omnes tres citaciones 1452 A G Z XIV 336.

5

Z aszły ' o d d a lo n y , o d su n ię ty , ta p rze n o śn ie
o człow ieku g rze szn y m , re m o tu s , /tac / 0C0
hom ine i m p i o In hac die gloriosa omnis peccator

10

a deo elongatus, zaszły, et in salute anime sue
neglectus nullatenus a gracia dei omnipotentis
presumat desperare 1476 W isłR p nr 2340.
Z asz y je k ' u derzen ie , cio s w szy ję , w &ar/:,
p/aga co//o, ce rv ici U lataj : Collaphus proprie est
percussio zaschigyek (colaphis eum, sc. Iesum,
ceciderunt Mat 26, 67, R ozm 676: byyącz po
schyy, ib. 728: począly polyczky... davacz) 1471
M am K al 266; Zaschyek colaphus ca 1500 E rz 131;
Chwalę ciebie, dziękvię tobie, Iezv,... za wsitki
męki, któreś dla mnye czirpial..., gdi... s ciebie
się nasmyevano, na drodzecz zasiyki dawano ca
1500 SlO cc XII 162.
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Z aszy jk o w ać 'u d e rzy ć w szy ję , w k a rk , c o llo ,
ce rv ic i p la g a s in fe rre ’: Qualiter percuciebatur (sc.
Iesus), alapis cedebatur zaschykowan (leg. zaszyjkowan) XV m ed. S K J V 275; O panye Iezv

Kriszczye, kthorysz they noczy... byl... przed
byzkvpy zaszykowan (leg . zaszyjkowan)! XV ex.
K ałużn 290.
Z asz y jk o w an ie ' uderzenie ,

cios

w

30

szyję ,

w kark , p la g a c o llo , c e rv ic i illa ta ’: *Szaszylowanye colaphus ca 1500 R XLVII 354.

35

Z aście cf. Z ajście
Z aścienić 'ro zcią g n ą ć cie ń , za sło n ić , ta o ch ro 
n ić , obu m brare , o b v e la re , hoc loco p r o te g e r e ’:

Gospodnye,... zasczyenyl ges nad głowo moyo
(obumbrasti super caput meum, PwŁ zasłonyles na
głowę moyę, B iblia Z am ojskich : zastienil si nad
hlavu mu) w dzen boya F/ 139, 8. ~ B ohem izm .
Z aślep ia ć *c z y n ić śle p y m , ta p r z e n o ś n ie : o<7b ie r a ć zd o ln o ść p o p ra w n e g o m y śle n ia , a lią u em
caecu m re d d e re , h ic sensu tra n s lato: a lią u em
fa c u lta te recte c o g ita n d i p r iv a r e , alią u em d e m e n tam re d d e re ’: Nvmmus corda necat, sapientum

lumina, oczy, cecat zasz<l>epyą XV p. post. P F
III 289; Wielika myloscz oczy zaszłyepia a od
mylego rany nye bolyą XV e;t. FF V 372.
Z aślep ić f o r m y : p ra e s. ind. 3. p l. zaślepią
1466 PPp XXII 25; ~ praer. 5. 5g. m. zaślepił
Pozm 468; ~ part. praer. pass. n. p l. m . zaślepieni
1449 R XXV 165; ac. pl. m. zaślepione XV e*.
P F V 105, ca 1500 R XIX 68.

40
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enim aliąuando tenebrae Eph 5, 8, SA7 I 76:
eratis enim aliąuando tenebre, g/. id est involuti
tenebris ignorancie et pecatorum..., si mała in
vobis erant bylyscze nyegdy oszlepyeny a zaczmyeny wasz, leg. w was, zlosczą) 1449 R XXV
165; Heu mihi! Quanta bona defłorent, tąnpyą,
aurea dona... iustorum, mutant lingwas..., prudentium cecant, gL id est tenebrant zaslepyą,
lumina, g l. id est oculos 1466 R R p XXII 25;
Schwyąta Anno,... szmuthne sercza racz poczyeschycz, zaschlyepyone racz oschwyeczycz XV
ex. P F V 105; Boża matko..., roszvyąszy szvyąszane, oszvyecz szaslepyone ca 1500 R XIX 68;
Zaslyepyl oczy ych (excaecavit oculos eorum Jo
12, 40) a szyercze ych zaczvyrdzyl, aby nye
vydzyely oczyma a serczem <nie> *rozvnyely
R ozm 468.
Z aślep ie n ie *uczynienie śle p y m , ta przenośnie:
odebranie zdoln ości p o p ra w n e g o m yślen ia , occaec a tio , hic sensu translato: a dem ptio fa c u lta tis recte
cogitandi : O insana cecitas, szalone zaszłyepyenye, Judeorum! XV p. p o st. K ałużn 273.
Z aślu b ić, Z aślu b ić si ^ f o r m y : p ra e s. ind. 3.
sg. zaślubi B Z Num 30, 3; ~ aor. 3. sg. zaślubi
B Z Gen 28, 20; ~ p ra e t. 1. sg. m. zaślubiłeśm
B Z Ex 6, 4; zaślubiłem 1471 M a m K a l 20; (b o 
hem izm ) zaślubił sem c a 1470 M am L ub 20; -em
zaślubił B Z Lev 26, 42; 2. sg. m. jeś zaślubił BZ
Gen 31, 13; 3. sg. m. jest zaślubił B Z Deut 29,
25; zaślubił B Z Deut 29, 1. Jud 11, 30. I Reg
22, 8, etc.; 3. p l. m. są zaślubili B Z Num 18,
11; zaślubili ca 1470 M am L u b 8; ~ p lą p e rf. 3.
sg. m. był zaślubił B Z Jud 11, 39; /. zaślubiła
by B Z Num 30, 15; ~ p a rt. p ra e t. act. zaślubiw
1426 K sM a z II nr 2150; zaślubiwszy 1426 K sM az
II nr 2150; ~ p a rt. p ra e t. p a ss. n. sg. f . zaślubiona
XV ex. M P K J II 325; g. sg. m. zaślubionego BZ
Num 2, 2. 16, 43; ac. sg. f . zaślubioną 1471
M a m K a l 31; i. sg. m. zaślubionym B Z Num 3,
38; /. sg. m. (w) zaślubionem B Z Lev 24, 3.
Num 3, 25. 18, 21; neutr. zaślubionem B Z I Reg

20, 23.

50

Z n a c z e n i a : 1. 'u czy n ić ś lu b , p rzy rze c ze n ie ,
p r z y r z e c , zo b o w ią za ć s i ę , sp o n d e re , so llem n ite r
p ro m itte re , p o llic e r i , v o v e r e ’: Albertus respondit:

55

Fateor, ąuando supercepisti szecz intrantes domum i zaszlubiwsy my vel promittens i *zapanotaliscze sso in suo verbo... et in isto michi iniuriam
fecisti... Et Albertus... egit... dicens: Hoc super
te propono, quia dixisti super me, quod tibi

ZAŚLUBIĆ

ZAŚMIAĆ

iniuriam facerem. Et ipse respondit: Fateor, quia
michi iniuriam fecisti zaslubiw my 1426 KsMaz
II nr 2150; Gdisz kto z mozow zaslvbi panv (si...
votum domino voverit) albo syo zawyoze
przisyogo BZ Num 30, 3; ~ zaślubić ślub, ślub
zaślubić: Zaszluby (sc. Jakob) takyesz szlub panu
bogu (vovit... votum) a rzkocz BZ Gen 28, 20;
Gdzezes to bil olegem kamyen pomazał a szlub
gesz my zaslubyl (votum vovisti mihi) ib. 31,
13; Slyvb zaslyvbyl panu (votum vovit domino)
rzekocz BZ Jud 11, 30; ~ coś: Pirwe vrodi, gesz
to so zaslvbyli (quas voverint) y obyatowali synowye israelsci, oddałem tobye BZ Num 18, 11;
Czoszkoli zaslvbila bi albo slvbila gest (quidquid
voverat atque promiserat), napełni ib. 30, 15;
Vczinyl gey, czsosz bil zaslyvbyl (sicut voverat)
BZ Jud 11, 39; ~ z inf.: Nye vsrzi zadni...
zemye dobrey, ktoro pod przisyogo bil<em>
zaslvbil otczom waszim dacz (quam... pollicitus
sum patribus vestris) BZ Deut 1, 35.
2. 'zawrzeć przymierze, układ, umowę, foedus,
pactum, concordiam inire, sancire, p a n g e r e Po
tem stoyocz na stolczv zaslyvbyl panv, abi po
nyem chodził (percussit foedus coram domino, ut
ambularet post eum) BZ II Par 34, 31, sim. ca
1470 MamLub 99; ~ (ślub, zmowę) zaślubić,
zaślubić ślub: Zaszlyubylesm (MamKal 20: za
ślubiłem, war. lub:, zaslubyl sem) z nymy szlyub
(pepigi foedus cum eis), abich gym dal szemyo
kananeyskoo BZ Ex 6, 4; Wspomyono na slvb
moy, ienzeczem zaslvbil z Iacobem (recordabor
foederis mei, quod pepigi cum Iacob) BZ Lev
26, 42; Genze to gim zaslvbil (sc. ślub pan synom
israelskim, quod cum eis pepigit) na Oreb BZ
Deut 29, 1; Bo so opvscili smowo pana, yos to
gest zaslvbil otczom gich (quod pepigit cum
patribus eorum) ib. 29, 25; Zaślubiły pegigerunt
(hi enim pepigerant foedus cum Abram Gen 14,
13) ca 1470 MamLub 8; ~ zaślubić się z kimś:
Gdisz y sin moy syo zaslyubyl s nym (pro
s synem) Yzay, z Dauidem (cum... foedus inierit
cum filio Isai) BZ I Reg 22, 8; ~ sol zaślubiona:
Sool zaszluby ona (war. lub.: sol slubyoną, mamotrekt mikułowski: soli zaslibene) sal federis
(nec auferes sal foederis dei tui de sacrificio tuo
Lev 2, 13) 1471 MamKal 31; ~ stan zaślubiony
święty namiot, w którym Żydzi przechowywali
arkę przymierza, tabernaculum sacrum, quo Iudaei arcam foederis asservabanf: Stani swe
rosbyo przed stanem zaslvbyonim (antę taberna
culum foederis) BZ Num 3, 38; Moyzes y Aaron
vczeklasta do stanv zaslvbyonego (ad tabernacu
lum foederis) ib. 16, 43, sim. ib. 2, 2; Ges to
slvzo mnye w stanv zaslvbyonem (in tabernaculo
foederis) ib. 18, 21, sim. ib. Lev 24, 3. Num 3,

25; Abi nye przistopowali wyoczey synowye is
raelsci k stanv zaslvbyonem<u> (ad tabernaculum)
BZ Num 18, 22.
3. zaślubione słowo 'umowa, układ, pactum,
conventum: O tern zaslyvbyonem slowye, gesz
mowyono myedzi mno a myedzi tobo, bodz pan
myedzi mno a myedzi tobo BZ I Reg 20, 23.
4. 'dać za żonę, desponsare, uxorem alicui
tradere’: Missus est angelus Gabriel ad virginem
desponsatam viro (Luc 1, 27), gl. desponsata
zaslvbyona XV e*. MPKJ II 325.
Cf. Zagubić
Zaślubienie 1. 'przymierze, układ, umowa,
foedus, pactum, Concordia*: To so słowa zaslvbyenya (verba foederis), któreś to przikazal
pan Moyzeszovi BZ Deut 29, 1; Ani wam sarnim
ya ta to zaslvbyenya sczwirdzayo (hoc foedus
ferio) ib. 29, 14; Ges to (sc. przeklęcie) w
kxyogach tego to zakona y zaslvbyenya (foederis)
gest popiszano ib. 29, 21; Albosz tego chcyal,
abi bilo myedzi mno a myedzi tobo bosze za
szły vbyenye (foedus domini) BZ I Reg 20, 8; ~
skrzynia zaślubienia (bożego), skrzynia zaślubie
nia pana boga, skrzynia boża zaślubienia (w Biblii)
'skrzynia, w której Żydzi przechowywali tablice
z dziesięciorgiem przykazań, tzw. arka przymie
rza, capsa in qua Iudaei tabulas de całogi as ser vabant, arca foederis, quae dicebatur: Gis to
(sc. synowie Lewi) nyesli skrzinyo zaslvbyenya
bożego (arcam foederis domini) BZ Deut 31, 9,
sim. ib. 31, 25, etc:, Poloszcze ge (sc. księgi)
na boczę skrzinye zaslvbyenya pana boga (in
latere arcae foederis domini dei) naszego ib. 31,
26, sim. ib. Jos 3, 3. 11. 13; Przikasz kapłanom,
gis to nyoso skrzinyo zaslvbyenya (arcam foederis)
BZ Jos 3, 8, sim. ib. 3, 14; Gdisz prziszla bila
skrzinya bosza zaslyvbyenya (arca foederis domi
ni) az do myasta Dauid BZ I Par 15, 29; ~ stan
zaślubienia 'święty namiot, w którym Żydzi prze
chowywali arkę przymierza, tabernaculum sac
rum, quo Iudaei arcam foederis asservabanf: Abi
stali a przislvgowali w stanv zaslvbyenia (in tabemaculo foederis) BZ Num 4, 3, sim. ib. 4, 4.
14, 10, etc:, ~ Zaslubyenye testimonium (unges
ex eo tabernaculum testimonii et arcam testamenti
Ex 30, 26) ca 1470 MamLub 27.
2. 'poręczenie, zabezpieczenie, cautio, satisdatum: Satisdacio, id est defensio vlg. gwar,
zaslubyenye pro aliquo XV in. JA XXVII 267.
Zaślubowanie 'przymierze, układ, umowa, foe
dus, pactum’: Zaslubowanye sponsiones (sponsiones posuerunt ad illam, sc. iustitiam Sap 1, 16)
ca 1470 MamLub 150.
Zaśmiać się 'wybuchnąć śmiechem, roze
śmiać się, risum edere, ridere : Gdy dzewka na
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smercz croczaschy (nad y nadpisane e), Theophilus sasmyal schyen Dorota 170.
Zaśmiernie (?) \pokornie, humiliter (?): Iensze trudi czirpal zaweme, yescze bil ne przespał
zazmerne (BogurCEF: zawyerne, D: zawyernye),
alis sam bog zmarthwichwstal Bogur B. ~ Może
należałoby rektyfikować na zawierne a. rekon
struować tekst na: Iensze trudi czirpal bezmerne,
yescze bil ne przespał zawerne, alis sam bog
zmarthwichwstal.
Zaśmieszyć zaśmieszyć komuś 'zadrwić, za
żartować z kogoś, deridere, aliąuem ludibrio hab e r e Zaschmyeschil my risum fecit michi (dixitque Sara: Risum fecit mihi deus. Quicumque
audierit, corridebit mihi Gen 21, 6, BZ: szmyech
my bog vczynyl) XV ex. MPKJ V 140.
Zaśpiewać 'śpiewając wykonać jakąś melo
dię, odśpiewać coś, canere, c a n t a r e Tedy zaszpyewal (cecinit) Moyszesz... 100 to pyeszn
panu bogu BZ Ex 15, 1; Tunc simul hic ordo
cum psalterio decacordo prompsit, gl. decantauit
zaspyevalo, nectareo carmina dragma deo 1466
R XXII 27; Anna szwyatha, kthora... szloncze
sz szyebye, naszwyatszą panna Maria, wypusczala, kthorą: Wyelby dzysz duszo moya pana w veszelu zaspyewala MW 95b.
Zaśpiewanie 'utwór przeznaczony do śpiewa
nia, pieśń, carmen, c a n tw : Bodze to to zaspyewanye (carmen) mnye za swyadeczstwo myedzi
syny israhelskimi BZ Deut 31, 19.
Zaświcic cf. Zaświecić
Zaświecić, Zaświcic 'zapalić celem uzyskania
światła, accendere, in fla m m a r e Zaszwyeczycz
suffulgere ca 1500 Erz 131; Aza nye zasvyczy
svyecze (nonne accendit lucernam Luc 15, 8)?
Rozm 385.
Zataczać, Zataczać się 1. 'zaciskać, zamykać
(paszczę zwierzęcia), obturare, oppilare (os animalisfi: Obturauerunt, id est potikaly aut zathaczali (war. kal.: zathikaly; qui per fidem vicerunt
regna..., obturaverunt ora leonum Hebr 11, 33)
ca 1470 MamLub 295. ~ Może należy rektyfi
kować na zathykali.
2. zataczać się 'tracić w chodzie równowagę,
chwiać się, słaniać się, titubare, vacillare’>: Sed
dominus Ihs Xc iam non potuit bene ambulare
pre nimio dolore et percussione, ymo titubabat
pedibus leleyal szya, zataczał sya ca 1500 GIKazB
I 81; Sic quod dominus noster incedens pre nimia
debilitate magne passionis... agitabatur, zataczał
sya, hinc inde cum cruce ib.
Zataić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zataję BZ
Deut 31, 18; 3. sg. zatai BZ Jos 2, 4, 1466 RRp
XXII 14; ~ imper. 2. sg. zataj BZ Jos 7, 19.
I Reg 19, 2; - inf. zataić XV med. SKJ V 281,
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BZ Gen 18, 17, 1466 RRp XXII 19, etc.; ~
praet. 1. sg. m. -(e)m zataił BZ III Reg 18, 13;
3. sg. m. zataił BZ I Reg 20, 2, ca 1470 MamLub
297; 1. pl. m. ja z kimś zataili 1474 SprTNW
5 VIII 2, 30; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zatajon
XV med. R XXV 151; ac. sg. fi zatajoną 1444
R XXIII 305; ~ praes. pass. 3. sg. neutr. bywa
zatajono Dział 45; ~ condit. pass. 3. sg. neutr.
-by było zatajono Rozm 100.
10
Z n a c z e n i a : 1. 'nie ujawnić, też przemilczeć,
occultare, r e t i c e r e Voluit (sc. Maria) humilitatem suam taliter celare seu tegere zathagycz
a przykrycz XV med. SKJ V 281; Nye moglczyesm zatagycz (num celare potero), Abrahamye,
15
czso miszlyo vczynycz BZ Gen 18, 17; Vkasz
nam, czsosz vczinil, a nye zatay (ne abscondas)
BZ Jos 7, 19; Ale geno to rzecz zatayl ocyecz
moy przede mno (celavit me... sermonem) BZ I
Reg 20, 2; <G)dysz zlodzeystwo abo zboy dla
20
wyny abo smyerczy vstawyoney podług zaslugy
przez zle ludzy bywa zatayono (cum furta...
occultentur, Sul 53: slodzeystwa... skrytha bywayą) Dział 45; Si sponte recedas, hic silet, ille
manet, gl. percunctatur, perseuerat zathay szą,
25
hic tonat 1466 RRp XXII 14; Hinc scriptum
scimus, quod dissimulare, gl. negare, refutare
zathaycz, nequerimus ib. 19; Jako ya s Marczynem, Pyothrem... na schkoda Szwyanthczina nye
zaprzały any zatagyly przyyyleya korzennego...,
30
any zaprzenym przyyyleya yey vschkodzyly 1474
SprTNW VIII 2, 30; Zathagycz celare ca 1500
Erz 131; Occultare, id est abscondere skrycz,
zath<a)gycz ib.; *Chczyącz tego, aby dyablom
było zatayono yego dostoyenstvo y yego svyątoscz
35
(ut ipsius sacramentum taliter lateret daemones),
by yego nye poznały Rozm 100; Nye vyem,
y<a>ko bychmy y (leg. ji 'go’) mogły zataycz, tako
yyelebnego czloyyeka ib. 588; ~ Fraudauit zata
yl aut sdradzyl (yir autem quidam... yendidit agrum
40
et fraudavit de pretio agri Act 5, 2) ca 1470
MamLub 297; ~ Ne maiestas in infirmitate la
teret crechcoszcza zatayon XV med. R XXV
151.
2. 'schować w zakrytym, niewidocznym, bez
45
piecznym miejscu, ukryje, też przenośnie, condere,
abscondere, celare, etiam translate’: Ya skriyo
a zatayo oblicze mogę (abscondam et celabo
faciem meam) w ten dzen BZ Deut 31, 18;
Poyowszi zona może, zatagy gich (abscondit) BZ
50
Jos 2, 4; Przeto skrig syo rano... y bodzesz
nyegdze taynye, y zatay syo (absconderis) BZ
I Reg 19, 2; Iszem zatayl prorokow boszich ssto
moszow... w iaskinyach (quod absconderim de
prohetis... centum viros... in speluncis) BZ III
55
Reg 18, 13; ~ In Christi solido corpore conditam
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w mocznem cziele zachouaną, zathaioną (ne nesciret homo spem sibi luminis in Christi solido
corpore conditam) 1444 R XXIII 305.
Zatapiać 'zalewać wodą, inundare, aqua obruere’: Johannes pratum... cum vno stadio agri...
5
Jacussio... pro prato ipsius iacente in Czartoria,
vbi piscina invndabat al. zathapyala, perpetualiter
commutavit 1424 ArchTerCrac VII 396, 23; Si
ipsa piscina vlterius fossato molendinum dicti
Morawczonis invndaret al. szathapyalaby, extunc 10
debet ipse Johannes... eundem molendinum suum... de eodem loco deponere 1424 ArchTerCrac
CXCV 273, 4.
Zatargnienie 1. 'spór, niezgoda, nieporozu
mienie, dissensio, discordia, controversia : Gdy 15
by kromye swady abo zatargnyenya (extra contentionem et discordiam, Sul 34: prócz... swadi
y rosczirkv) łan Pyotra vranyl, tedy... Pyotr swe
rany ma poprzysyądz Dział 23.
2.
'stan utraty równowagi emocjonalnej, gwał20
towne wzruszenie, uniesienie, mentis excessus,
e c s t a s i s In excessu meo, id est in extasi aut
mente mea rapta ad supema w zatargnyenyą (/eg.
w zatargnieniu, war. /w/?.: na wytargnyenv, FI:
w przest[a]openv, Pw/: w wystopyenyu, ego dixi 25
in excessu meo: Omnis homo mendax Psal 115,
11) 1471 MamKal 132.
Zatchnąć c f Zakchnąć
Zatem, Zatym I. p r z y s ł ó w e k : a. określa
czynność przebiegającą równolegle z poprzednią 30
czynnością 'z czasem, w miarę upływu czasu,
tymczasem, interdum, interea’: Tu przebodzesz
kylko czassow s nym, asczy syo zatym ypokogy
(donec reąuiescat) gnyew brata twego PZ Gen
27, 44; ~ b. określa miejsce występowania 35
w tekście 'dalej, poniżej, post, deinde’: Prawa,
yesz... kroi Kazymyrz... vstavil y... dzirzecz
przikazal, zathym rzandnye szą popyszana Sul 5.
II. s p ó j n i k : 1. w zdaniach współrzędnie zło
żonych łączy zdania: a. określając następstwo 40
czasowe danej czynności 'potem, później, następ
nie, post, posteać: Nicholt tenetur sex marcas, veniens ad iudicium... sigillum recepit, satim so
uyednal pro duabus marcis sza poswem 1398
TPaw IV nr 456; ~ a zatem, a zatym: Jaco Mi 45
chał wysnal szą Swąskowy przed prawem y
przeprosił go trzemi grz<y)wnami a szatim mu
Swąsek <t)rzich policzcow nye dal 1415 Pyzdr
111 427; Johanno panno,... prószy za myą boga
a yego matky Marie, azaczbich bil kapłanem, 50
a zathym abiscze my kapią dały 1428 PF W 15;
Dzyewycza... wolacz bądze placzącz... a snarciyona osylstwa na nyey yawna bądą wydzana,
a zathym (et subseąuenter) przysząze, ysz tako
było, na naszey lascze... ten tho osylnyk ma bycz 55
Słownik staropolski XI
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Sul 58; Gdyby komv dano winą... a przed sąd
pozwano, a ten to stoyącz przed sadem rzecze:
Pan my kazał tho vczinycz..., a zatym (et, Sul
66: a) pan... przyszedwszy y zastapi gy, tedy
ow, kogo tak zastąpyą, bądze praw Dział 52,
sim. ib. 7; Tako ytem *yyelyko mysl[yl] myala,
bo wschytko sve sercze y dvch y nyebyossa
obroczyla, a zatem vzvyayschy y począla czyscz
ten psalm Rozm 48; Zavolala (sc. dziewica Ma
ryja) *yelykym glossem yedno slovo a zatym pa
dła za martwe ib. 745; ~ i zatym: Jaco Meczslaw rzeki *Boguslaowi: Y ot onegos zdraczcze
ot Potrą, czso braczo zdradza, y zatim i (leg. ji
'go’) ranił 1395 Pyzdr nr 15.
b.
wskazując na stosunek wynikowy: a zatym
'dlatego, skutkiem tego, quam ob rem': Dum per
iudicium fuit interrogatus..., ubi iaceret, qui Sebanczi non monstravit locum et ad statim al. a zathym
Anastasia... Iwaschkonem pronunciayit in suo
lucro 1448 AGZ XIV 255; Ktho swyeczą przy
zwadze w noczi zagassi, a zathym kogo yranyą,
ma rannemv o rani bicz skazan Sul 15; To vsliszaw Saul, isze syo Dauid <zjawił)... a zatim
(autem), gdi bidlyl Saul w Gabaa..., y rzecz<e>
Saul ku swim slugam BZ I Reg 22, 6.
2.
nawiązuje nowe zdanie do poprzedniego
kontekstu: a. określając następstwo czasowe danej
czynności: [...] A zatym yzrzely wylka a on wyeprza zasyo nyesye Błaż 320; Rzecze pan ky
Moyzeszoyi y ky Aaronoyi: Przeto zescze nye
wyerzili mnye..., nye wyedzecze (leg. wwiedziecie)
lydzi tich to w zemyo, yosz ya dam wam... Zatim
posiał (misit interea) Moyzes posli s Kades kv
krokwi edomskyemy Z?ZNum 20, 14; Szedł precz
Saul a nye cyognol na Fylystini... Zatim (et) Saul
yczwyrdziw swe krolewstwo... boiowal po wszitkem okrodze BZ I Reg 14, 47, sim. ib. 27, 8.
IV Reg 15, 14, Rozm 542; Y wstopyl duch boszi
w Dawyda ot tego dnya y potem. Zatim Samuel
wstaw (surgensąue) y brał syo do Ramata BZ I
Reg 16, 13, sim. ib. 16, 22. 19, 18. Tob 11, 7;
Fylystinowye... tu so swe czwyrdze wzwyedly...
Zatim (porro) syo tak Saul a lyvdze israhelsci
sebraly BZ I Reg 17, 2, sim. ib. I Par 14, 9. 15,
27; Syli nye myal (sc. Saul)... Zatym weszła
(ingressa est itaque) ta nyewyasta ku Saulowy BZ
I Reg 28, 21, sim. ib. Tob 11, 9, ca 1470
MamLub 109; ~ Zatym sebrawszi syo (congregantes autem) Fylystinowye... prziszly do Sochot
BZ I Reg 17, 1, sim. ib. 21, 1, ca 1470 MamLub
15; Zatym mynola (transierunt igitur) trzy lyata
przes boia BZ III Reg 22, 1; Zatym Atalya...
wydzocz (Athalia vero... videns), ysze sin gey
ymarl, wstawszi y zbyła wszitko plemyo BZ IV
Reg 11, 1, sim. ib. Tob 2, 19; Zatim Azael...
28
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gechal (tunc ascendit) y boiowal BZ IV Reg 12,
Zatępiać 'psuć, wywierać zły wpływ, czynić
gorszym moralnie, corrumpere, depravare’: Vi17; Et postea, zathym, virgo benedicta in dorum, cuius sunt celicolaria signa, vita deo digna,
mum... perrexit ca 1500 GIKazB I 85; ~ a zatem,
degradat, gl. dehonestat, suffocat zatąpya, eris
a zatym: Vdzalal (sc. Abraham) ołtarz y nakładł
nan drew. A zatym rokoo podnyeszye myecz 5 amor, gl. pecunie dileccio 1466 R XXII 25. ~
Cf. Zatępiały.
(extenditque manum et arripuit gladium) BZ Gen
Zatępiały 'ograniczony, ociężały umysłowo,
22, 10, sim. ib. 34, 27. III Reg 15, 22. 22, 36,
Rozm 432. 490; Vcyekly cy, gysz biły ostały,
obtusus, hebes, tardus’: Tunc dedit eis (sc. Christus apostolis) sensum, id est intellectum horum,
do Affet myasta... A zatym (porro) Benadab
vcyekaio wszedł w myasto BZ III Reg 20, 30, 10 que locutus est, ut qui prius erant obtusi, zatapyeli,
ad capiendum verba eius, nunc essent intelligentes
sim. ib. 20, 27. 22, 30; Wszitci proroci... pro
XV p. post. GIDom 53.
rokowały... A zatim poseł (nuntius vero), gen bil
Zatkać 'zamknąć, zacisnąć, obturare, oppilaszedł..., mowyl k nyemv ib. 22, 13; Pobrała (sc.
re’: Zatkana so vsta (obstructum est os) molwocich
dziewica Maryja proch) przed szyą w szvknyą y
ponyoszla. A zatem poschedl yeden stary kapłan 15 lichoti FI 62, 10, sim. Pub, Wszetka lychota zatka
(MamLub 131: zatka, zaczpa) vsta *swoyo (opzydowsky Rozm 20, sim. ib. 837; Noszą yablko
okravacz sobye dacz kazał (sc. Herod). A zathym
pilabit os suum) FI 106, 42, sim. Pub, ~
(statimąue) yako y (leg. ji 'go’) kasche[d]l na
(o uszach, de auribus) 'nie chcieć słyszeć, obtu
rare, auscultare nolle’: Zatka (war. kal.: zathika,
padł..., chczyal szye nożem przeklocz ib. 109;
Odpovyedzyal Iesus y rzekł... A zathym yemv 20 R XLVII 352: zaczyska) obturat (qui obturat
aurem suam ad clamorem pauperis Prov 21, 13)
rzekł (et ait Luc 17, 19) ib. 400, sim. ib. 216;
ca 1470 MamLub 138, sim. XV med. GIWroc
~ A zathym przystampyącz byskupovye... począly nan s pełna zalovacz Rozm 797.
57v; Zathkaly vszy swe continuerunt (exclamantes
autem voce magna continuerunt aures suas Act
b.
wskazując na związek wynikowy: Thedi
przebiwacze tego *myascza przysząngą, iako wy- 25 7, 57) ca 1470 MamLub 298, sim. XV p. post.
RRp XXV 176.
nowaczcza yąncz nye mogli... Zathym (extunc,
Zatknąć 'ogrodzić wbitymi w ziemię tykami
Dział 4: tedy) byskvp... slozy... interdicht pra
wem polozoni Sul 4, sim. ib. 11, XV ex. SKJ I
dla oznaczenia zakazu wypasu bydła, palis terrae
150; Zathim (tandem, Dział 22: tedy) Pyotr cząinfixis saepire pecoribus pastum prohibendo
stokrocz przes sąndza spytany... othpowyedzal 30 Cszo nam pan Janus... zayąl dobitek, to zayąl
na prawey pastwę, ale ne na szathknonich lankach
Sul 34; Przislismi do zemye, do ktoreyzesz bil
1421 Pozn nr 1092; Jacom zayąl XIX scotu et
posiał nasz..., ale b[l]idliczele przesilne ma...
IV capras w zagayone lancze, czsso zatknyona
Zatim (inter haec) Caleph kroczoocz szemranye
przet swantim Woczechem 1423 Kościan nr 989;
lvczkey (pro lvczkye)... y rzecze #ZN um 13, 31;
Powyedzano Samuelowy, ysze Saul prziszedl na 35 Nicolaus... et Andreas... talem contractum concordie... inter seipsos fecisse recognouerunt...,
Karmelum... Zatim przidze (venit ergo) Samuel
quia ipse Andreas per prata sua... non debet
ku Saulowy BZ I Reg 15, 12; Bila walka myedzi
prohibere neque tuere al. bronicz hominibus ipsius
Aza a Baza, królem israhelskim wszitkich dny
Nicolai equitare et ambulare..., sed cum eadem
sziwota gich. Zatim Baza... wziaw (ascendit quoque) do zemye ludowi y vdzalal wisokoscz BZ 40 prata fuissent instita al. zathknony, tunc ipsi
homines eiusdem Nicolai per eadem prata equitare
III Reg 15, 17; Mnye kony gest zgynąl. Zatym
et ambulare non debebunt, quousque eadem prata
(itaque, Sul 39: thake) my w tey rzeczy wszytkym
fuerint congregata 1443 StPPP II nr 3149.
sąsyadom konya Nagotowy skazaliśmy zaplaczycz
Dział 28; ~ a zatym: Prziszly (sc. Filistynowie)
Zatknienie 'ogrodzenie wbitymi w ziemię ty
a wzdzalaly sobye twyrdze w Sunnam. A zatim 45 kami, oznaczającymi zakaz wypasu bydła, saepes
e palis terrae infixis facta ut pecora pasci protakesz sebral Saul (congregavit autem et Saul)
hibeantur : Petrus... proposuit contra Iohannem,
wszitek lyvd israhelski BZ I Reg 28, 4; Nye
quomodo ipse Iohannes cum laboriosis Stanichcyal Amazias posluchacz... A zatim wzidze
slao..., Martino... et quodam auriga..., suis in
(ascendit igitur) Ioas..., abi syo pokusyly społu
BZ II Par 25, 21; ~ A zatim (igitur) Iozve po- 50 hac parte complicibus,... quadam die... contra
parlamentum al. *zathkynyene prata et bona ip
wstaw w noczi... a viszedwszi s Sethim prziszli so
sius Bogusii inequitando invasit 1459 MMAe XVI
kv Iordanv BZ Jos 3, 1; — tako zatem: Nye bąnr 1896.
dzye, kto by vass (sc. zwolenikow) bronyl... Tako
Zatkwić 'ogrodzić wbitymi w ziemię tykami,
zathem rzekły zvolenyczy (at illi dixerunt Luc 22,
38): Gospodnye, ymamy thv dva myecza Rozm 582. 55 palis terrae infais saepire’(?): Iaco to, czsom

ZATKWIĆ

ZATOPIĆ

preoral y zathkuil, tom vczinil na mem prauem
1401 Pyzdr nr 151.
Zatłaczać *powściągać, tłumić, hamować, cohibere, comprimere': Cohibebant krączyly (pro kro
czyły) aut zathlaczaly (war. &a/.: *zathlaczyly, raamotrekt kapitulny: stlaczowachu; vocem suam cohi
bebant duces Job 29, 10) ca 1470 MamLub 123.
Zatłaczyć (?) 'powściągnąć, stłumić, pohamo
wać, cohibere, comprimere : Cohibebant cruczili
(pro croczili), zathlaczyly (war. /aZ?.: zathlaczaly,
mamotrekt kapitulny: stlaczowachu, vocem suam
cohibebant duces Job 29, 10) 1471 MamKal 123.
~ Mato prawdopodobna byłaby rektyfikacja na
zathloczyly.
Zatłoczyć cf. Zatłaczyć
Zatłumić 'me pozwolić wyrosnąć, zagłuszyć,
strangulare, prohibere (ne aliąuid crescatf: Et simul exortae (sc. spinae) suffocaverunt zatlvmyly (sc. semen, Luc 8, 7, GZ/ag 92: zaduszily,
nr 2366, /? XXXIII 182: zaduschilo) ca
1450
IV 570.
Zatoczka 1. 'pukiel włosów sterczących na
głowie, cincinnus in capite eminens’: Cirrus czyb
vel zathoczką (przekreślone przez pisarza zathyczką) ca 1500 £rz 131.
2. *rodzaj sieci na ryby, rctc ąuoddam piscibus
capiendis aptum’: Retia slampy vel zathoczka
1500 KozierRpInscrCost 67.
Zatoczyć zrobić (czymś) obrót zmieniając (je
go) pozycję, obrócić, skręcić (coś), torąuere,
retorąuere’: A zatoczy głową ku gardlv et retorto
ad collum capite (retorto ad collum capite, sc. columbae, ac rupto vulneris loco decurrere faciet, sc.
sacerdos, sanguinem super crepidinem altaris Lev
1, 15) ca 1470 MamLub 31; Zatoczył (Z?Z: zakroczyw) torąuebat capud (qui, sc. sacerdos, primum
offerens pro peccato retorąuebit caput eius, sc.
columbae, ad pennulas, ita ut collo haereat et
non penitus abrumpatur Lev 5, 8) ib. 32.
Zatok cf. Zatoka
Zatoka, Zatok f o rmy: 1. Zatoka: n. sg. za
toka ca 1470 MamLub 167; ~ ac. sg. zatokę
(1460) 1663 Paul 301; ~ /. pl. (w) zatokach
(1475) KodWil I 344.
2. Zatok: d. sg. zatoku ca 1470 MamLub 57.
1. a. 2.: I. sg. (w) zatoce 1419 DokMp I 428;
~ n. pl. zatoki 1412 MMAe VIII 369; ~ ac. pl.
zatoki (1450) 1696 DokMp III 331, ca 1470
MamLub 187.
Z n a c z e n i a : 1. *część wód (morza, rzeki)
wciskająca się w ląd, sinus (maris, f l uv ii f: Prze
ży w szatokv contra lingwam (sunt exitus eius
contra linguam maris salsissimi ab aąuilone Jos
18, 19) ca 1470 MamLub 57; ~ 'odnoga rzeki,
bracchium fluminis’: Zatoką trames (ego quasi

trames aquae immensae de fluvio Ecclus 24, 41)
ca 1470 MamLub 167; ~ 'staw, sadzawka, piscina: Zatoky lacunas (omnes qui faciebant lacunas ad capiendos pisces Is 19, 10) ca 1470
MamLub 187.
2. 'miejsce położone w zakolu rzeki lub
u zbiegu rzek, locus in fluminis flexu situs, vel quo
flumina confluunf: In locis circumsitis aque parte
ex utraque, dietę Alba *Przinsza, vlg. dictis
zathoky, de nouo exstirpandis 1412 MMAe VIII
369; Super hoc molendinum do pratum sub aggere
vlg. w szathocze 1419 DokMp I 428; Damus
eidem seulteto... lacum circa fluvium Przemscha,
necnon angulos vlg. zathoki a ponte Myslouiensi
ad fluvium Wawyelnicza tendentes (1450) 1696
DokMp III 331; — Pratum vero unum est positum
cognomine Pozegadlowo in concursu al. w zathokach fłuviorum nomine Brzezina et Chochlanka (1475) KodWil I 344.
3. 'rodzaj sieci na ryby, genus ąuoddam retis
piscibus capiendis apti : Damus praefato Gregorio
postampnicza (pro poslampnicza) vlg. zathoka
ibidem (1460) 1663 Paul 301.
Zatonąć 'całkowicie pogrążyć się w wodzie,
opaść na dno, aąuis mergere, demergere': Venerunt et impleuerunt nauiculas, ita ut pene mergerentur yakoby chczali zathonocz (EwZam 306:
ysze szyą pogrąszaly, WisłRp nr 2368: so
pogroziły) lodzę (Luc 5, 7) ca 1420 R XXIV 84.
Zatop 'zniszczenie, ruina, naufragiuni : Vnde
dicitur: Mulier egressa <est> de finibus Tyri, quod
interpretatur angustia, vczysk. Egrediatur ergo
a contagio pecatorum mortalium, a nauffragio bonorum temporalium oth zatopu gymena 1461—7
Serm 92r.
Zatopić f o rmy: inf. zatopić 1428 ArchTerCrac CCCXII 363, 2. 3; ~ praet. 2. sg. m.
zatopiłeś 1475 AGZ XV 174, 1481 AGZ XVIII
216; 3. sg. m. zatopił 1418 Kai nr 619, 1429
ArchTerCrac CCCXII 389, 15, 1430 ArchTerCrac
IX 154, 2, etc.\ f . zatopiła 1416 StPPP II nr
1432, 1428 Kai nr 725; 2. pl. m. zatopiliście
1472 AGZ XVIII 79, 1476 ib. 124; 3. pl. m.
zatopili 1424 Pozn nr 1179, 1481 AGZ XVIII
215; /. zatopiły ca 1470 MamLub 7; ~ pląperf.
3. sg. f. zatopiła była BZ Gen 7, 24; ~ condit.
3. sg. m. zatopiłby 1464 AGZ XIII 429; ~ praes.
pass. 3. sg. f. jest zatopiona BZ Judith 5, 13.
Z n a c z e n i e : 'zalać (wodą), inundare’: Quia
in via libera piscinam fecit et eadem piscina suam
hereditatem inundauit vlg. zathopyla 1416 StPPP
II nr 1432; Ysze Micolay Lewkowszky przekopał
rybnik Micolayewy Thurzszkemu y ogrod mv
zathopyl gwalthem 1418 Kai nr 619; Yako pany
Helska s paszyrbathy... pogrodk ne podneszly
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wyszchey v Woynowskego młyna any tąmo szatopyly Weszolowskego młyna 1424 Pozn nr 1179,
sim. 1481 AGZ XVIII 215; Ipse Yohannes predictum molendinum ipsius Wirzbyathe ynvndare
vlg. zathopycz non debebit 1428 ArchTerCrac
CCCXII 363, 3, sim. ib. 363, 2; Thim zachowanim
wody mlin Radzicho kzandza dzecanow... y gynne
vszitky... <woda> zathopila y vszcodzila 1428
Kai nr 725; Quas ripas predictus Petrus sua piscina
invndavit al. zathopil 1430 ArchTerCrac IX 154,
2, sim. 1429 ArchTerCrac CCCXII 389, 15; Ysze
pan Yan... szwim podnyeszyenym grobyey nad
stara grobya [a] nye zathopil młyna *kxaczu
Janowy 1432 Kai nr 1056, sim. 1434 Pozn nr
1444; Y zatopyla bila (MamLub 7: zathopyly)
woda (obtinuerunt aquae) zemyo BZ Gen 7, 24;
Na ktoremze myesczczu, gdisz ge woyska przes
lyczbi Egypskich scygala, tak gest wodamy zatopyona (ita aquis coopertus est, sc. exercitus),
isze z nych nyzadni ziw nye ostał BZ Judith 5,
13; Ibique Iaroslawsky potest libere facere sepem
al. lassą... tali condicione, quod non inundaret
al. nye zathopylby molendinum Zavissii 1464
AGZ XIII 429; Quia vos faciendo aggerem in
fluvio Strwyąsz... subdiluviastis al. zathopilyscze
sibi sedecim obstacula al. yazy 1474 AGZ XVIII
79, sim. ib.; Tu vero eis fecisti iniuriam, quia
piscinam post expiscacionem inferiorem... sublevasti, ita quod piscina<m>... inundasti al. zatopylesz 1475 AGZ XV 174; Eadem sublevacione
aque subundastis al. zathopilysczye ipsis Herborth
et Miclassio in eodem fluvio Strwyąsch in pariete
ipsorum post... scopulos naves molendini 1476
AGZ XVIII 124; Quia tu... eadem renovatione...
et sublevatione aque... duo obstacula piscinaria
al. dwa iaszy rybna subdiluviasti al. zathopilesz
1481 ib. 216.
Zatopienie 'zalanie (wodą), inundatw: Nicolaus... stetit in termino primo contra Paulum...
propter influenciam aque al. zathopene agros 1428
ArchTerCrac CXLVI 99, 23, sim. ib. 145, 180;
Stiborius... pro influencia ortorum piscina sua...
al. zatopene... Petrum... euasit ib. 152, 209; Quam
subundacionem al. zathopyenye obstaculorum ipsi
Herborth et Miclassius in tempore et hora ministeriali obduxerunt 1476 AGZ XVIII 124; Quia ipsis
molendinum suum sine inundacione al. bez zatopyena in sua tenuta... construere admisit 1479 ib.
193; Quam subdiluviationem dictorum obstaculo
rum al. kthoresz zathopyenye rzeczonych iazow
ipse Nicolaus ministeriali in tempore et hora obduxit
al. obwyodl 1481 ib. 216; Quam subdiluviationem
dictorum obstaculorum al. *ktorym *zatopyenym
yasow rzeczonych ministeriali in tempore et hora
obduxit al. obwyodl ib. 217.
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Zatracać 'obracać wniwecz, niszczyć, tollere,
d e s t r u e r e Cząstokrocz czy, którzy myeli czso
sprawyacz w sądzę, alysz po obiedzech, obszarwszy syą a opywszy syą, przychodzili, ktorzi
cząstokrocz stolecz sadowy nagabali a sprawyedlywoscz owszeyky zatraczali Dział 12.
Zatracenie f o r m y : n. sg. zatracenie BZ Num
16, 50. Tob 4, 14; ~ g. sg. zatracenia Pał Deut
50, Naw 90, XV ex. MPKJ II 317; - d. sg.
zatraceniu BZ Judith 8, 27; ~ ac. sg. zatracenie
ca 1430 GIKazB II 17, XV med. R XXIV 362,
BZ Judith 11, 12, etc.; ~ i. sg. zatracenim Dek II
4. III 12; — /. pl. (w) zatraceniach BZ Tob 3, 22.
Z n a c z e n i e : 'zniszczenie, zagłada, też klęska,
nieszczęście, interitus, ruina, etiam calamitas,
c l a d e s Nawroczi syo Aaron kv Moyzeszovi...,
gdisz iest przeczichlo zatraczenye (interitus) BZ
Num 16, 50; Bo syo ty nye kochasz w zatracenyach naszich (in perditionibus nostris) BZ Tob
3, 22; Bo ot pichi wszelke zatracenye (omnis
perditio) wzolo poczotek ib. 4, 14; Wyerzocz
temu, ysze ku naszemu polepszenyv to syo nam
przigodzilo, ale nye ku zatracenyv (non ad perditionem nostram) BZ Judith 8, 27; A przeto ysze
to czinyo, gesz gest zle, bodo dany na zatracenye
(in perditionem) ib. 11, 12; In interitum, na
zatraczenye, ad mortem (bestia... ascensura est
de abysso et in interitum ibit Ap 17, 8) 1471
MamKal 309, sim. ib. 306; Blyzu yest dzyen
zatraczenya (dies perditionis Deut 32, 35) Pul
Deut 50; ~ 'utrata zbawienia, potępienie wiecz
ne, damnatio a e t e r n a Nye czyn grzechu nyeczysthego..., ch<c)zeszly przykazany a bożego
strzedz poth wecznym zatraczenym Dek III 12.
II 4; Ex utroque homines periclitantur, grzeszo,
na satraczene gido, sperando et desperando ca
1430 GIKazB II 17; Nam quia beatus Laurencius
pecatum actuale non habuit, ergo ignis ille non
ad interitum, nye byl gemv na zatraczene, sed
ad probacionem ipsius fuit XV med. R XXIV
362; O moy myły panye, nye przepusczay mye
wlyczky (leg. w uliczki) zatraczenya Naw 90;
Modlya szye thobye, abych yego (sc. ciała Jesu
Krysta) szobye nye przyyala na vyeczne oszszadzenye albo na zathraczenye Naw 146; Poky sye
pomsta nye sstanye, prószy boga oczcza za nye,...
acz gych nye da w zatraczenye XV p. post. SlOcc
XXXIV 162; Yacz Adamowi wszkrzeszą szyna,
hoc est dvszą yego per meam mortem wyrwą od
wyecznego szatraczenya XV ex. MPKJ II 317;
Statim ille homo vcyekl sya ad beatam virginem
et ad illos sanctos..., ut pro eo zastąpyly ad deum
a slubyl suam vitam, który (sc. żywot) myal bycz
na satraczenyy (pro satraczenye?), emendare ca
1500 GIKazB I 44.
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Zatracić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zatracę
BZ Gen 6, 13. 18, 29. Lev 26, 32, etc.; 2. sg.
zatracisz Gn gl. 52b, BZ Gen 18, 23, Pul 20,
10; 3. sg. zatraci BZ Deut 19, 1. 28, 21. 51,
etc.; 3. p i zatracą BZ Num 24, 20, ca 1470
MamLub 165; ~ part. praes. act. adv. zatracę
BZ Deut 28, 63; ~ inf. zatracić 1401 Pozn nr
708, BZ Gen 19, 14. Jos 7, 7, etc.; ~ praet. 3.
sg. m. jest zatracił BZ IV Reg 18, 22; je zatracił
BZ IV Reg 21, 9; zatracił 1444 Czrs s. LXXXIII,
BZ III Reg 15, 14. 22, 44, etc.; 3. pl. m. zatracili
BZ IV Reg 19, 18. II Par 32, 4; ~ pląperf. 3.
sg. m. był zatracił BZ II Par 33, 3; ~ condit. 3.
sg. m. (-)by zatracił FI 33, 16, FI i Pul 105, 23,
BZ IV Reg 14, 27. Judith 3, 13; 3. pl. m. by
zatraciły BZ Gen 9, 15; ~ part. praet. act.
zatraciwszy BZ Deut 3, 6; ~ part. praet. pass.
ac. sg. neutr. zatracono BZ I Reg 15, 9; g. pl.
m. zatraconych BZ Num 16, 34; ~ praes. pass.
3. sg. m. jest zatracon XV med. GIWinc 146; 1.
pl. m. zatraconismy BZ Num 17, 12; 3. pl. m.
zatraceni są XV p. post. JA XII 145; ~ fut. pass.
2. sg. m. będziesz zatracon BZ Deut 28, 37.
Z n a c z e n i a : 1. 'pozbawić życia, zgładzić,
zabić, zniszczyć, zrujnować, wytępić, perdere,
interimere, exstinguere>: Rzeki yest (sc. bog), by
ye rozproszył albo zatracyl (ut disperderet eos,
Pul: by... rosproszyl) FI 105, 23; Omnis enim
exercitus eius mox vt reginam ex aduerso vidit,
velut quodam solis radio repente percellitur, gl.
percutitur, verberatur yest zatraczon XV med.
GIWinc 146; Konyecz wszego stworzenya *przydzyczye przed my o ya (leg. i ja) satraczo ge
*szemye (ego disperdam eos cum terra) BZ Gen
6, 13; Potem wyocz nye bodo potopi, gez bi to
zatraczyli wszelkye stworzenye (ad delendum universam carnem) ib. 9, 15; Azaly zatraczysz sprawyedlywego (numąuid perdes iustum) z nyesprawyedlywim? ib. 18, 23; Nye zatraczo (sc. miasta,
non percutiam) o cztyrdzeszczy (sc. sprawiedli
wych) ib. 18, 29; Bocz pan bog chce zatraczycz
to myasto (delebit... civitatem hanc) ib. 19, 14,
sim. ib. Jos 7, 7. IV Reg 13, 23. II Esdr 8, 89;
Zatraczo zemyo waszo (disperdam terram vestram) BZ Lev 26, 32, sim. ib. 26, 33; Poczotek
*pogańsky Amalech, gegosz syo ostatczi
*zatroczo (cuius extrema perdentur) BZ Num 24,
20; Zagladzilissmi ge..., zatracziwszi *wszitki
*myasta (disperdentes omnem civitatem), może
y mlodzonki BZ Deut 3, 6; Gdisz zatraczi pan
bog twoy narodi (cum disperdiderit... gentes),
gichze to zemyo tobye podda ib. 19, 1, sim. ib.
28, 51. Jos 3, 10; Przicini tobye pan mor, doyod
czo nye zatraczi z zemye (donec consumat te de
terra) BZ Deut 28, 21, sim. ib. Jos 23, 13. 15;

Takesz syo weselicz bodze (sc. pan) zatraczo
wasz (disperdens vos) BZ Deut 28, 63; Any czso
tego chcyal zatraczono myecz (nec voluerunt
disperdere ea) BZ I Reg 15, 9; Ale koscyolow
modlebnich na górach nye zatracyl (excelsa...
non abstulit) BZ III Reg 15, 14, sim. ib. 22, 44.
IV Reg 12, 3, etc.; Ostatek kapłanów modleb
nich... zatracyl s zemye (reliąuias effeminatorum... abstulit de terra) BZ III Reg 22, 47; Wszak
gest ten, gegosz gest koscyol zatracyl (cuius
abstulit... excelsa) a ołtarze na górach? BZ IV
Reg 18, 22; Zatraczo gy myeczem (deiciam eum
gladio) w gego zemy ib. 19, 7; Wmyotaly gych
bogy w ogen... a zatracyly ge (perdiderunt eos)
ib. 19, 18; Abi czinyly szle nad ti narodi, gesz
ge pan zatracyl od oblycza (quas contrivit...
a facie) sinow israhelskich ib. 21, 9; Oprauil
modli na górach, gesz bil zatracyl (quae demolitus
fuerat) Ezechias BZ II Par 33, 3; Gdisz... wszitki
czari zatracyl ve wszey zemy (cum... delubra
demolitus esset de universa terra) israhelskey ib.
34, 7; Bo bil gemv kroi... przikazal, abi wszitki
bogy zemske zatracyl (ut omnes deos terrae exterminaret) BZ Judith 3, 13; Abstulit, id est
zatraczyl (BZ: zagnał, iratusque est dominus vehementer Israeli et abstulit eos a conspectu suo
IV Reg 17, 18) cc 1470 MamLub 89; Zatraczą
anulabunt (obiurgatio et iniuriae annullabunt substantiam Ecclus 21, 5) ib. 165; Owocz gych
z zyemye zatraczysz (fructum eorum de terra
perdes, FI: zagubisz) Pul 20, 10; ~ Przeto my
chczącz ten obyczay zatraczycz (ad succidendam... hanc consuetudinem, Sul 22: na wcząncye
thego obiczayy), vstawyamy Dział 9, sim. ib. 45;
Zatraczą aufferram (auferam nomina Baalim de
ore eius Os 2, 17) ca 1470 MamLub 241; Zatraczą
disperdam (disperdam superbiam Philisthinorum
Zach 9, 6) ib. 256; ~ zatracić imię czyjeś', pamięć
czyjąś 'sprawić, że ktoś zostanie całkowicie za
pomniany, alicuius nomen vel memoriam oblivione
d e l e r e Oblicze gospodnowo na czinocze zla, abi
zatraczil (Puł: aby zagubyl) z zeme pamocz gich
(ut perdat de terra memoriam eorum) FI 33, 16;
Nye mowyl pan, abi zatracyl gymyo (ut deleret
nomen) israhelowo s podnyebya BZ IV Reg 14,
27; ~ ~ 'wydać, skazać na zgubę, też na potę
pienie wieczne, perdere, in aetemum damnare
Et si condempnas (sc. hominem), zatraczysz, quid
tibi per hoc glorie? Gn gl. 52b; Tedi wszitek
Israel... pobyegli od *wołany o zatraczonich (pereuntium) BZ Num 16, 34; Tocz owa zatraczonismi (ecce consumpti sumus) y mi wszitczi
sgynyem ib. 17, 12; Bodzesz zatroczon (pro
zatraczon, eris perditus), w przislowye y w powyescz wszem<u> lvdv BZ Deut 28, 37;
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~ Zapomnany ot boga, a przeto zatraczeny szą
XV p. post. JA XII 145.
2. 'dopuścić do zaginięcia, zgubić, perdere,
amittere': O kthori lyst wyeczny Stanisław na
Maczeya zaloval, tego on nye zatraczil 1444 Czrs
s. LXXXIII.
3. fpozbyć się, amovere, amittere : Iaco Jaszek
ne wedzal, bi ti woli ne bili v gego kmecza ani
gemu gich kazał zatracicz 1401 Poz/i nr 708.
4. w dosłownym przejęciu wyrazu czeskiego
'zatkać, zasypać, obturare, o b r u e r e Wzow rado
z swimy ksyoszoti..., abi zaczwyrdzily (ut obturarent) wszitky zrzodla studnycz... Zgromadziły
wyelyke sebranye y zatracyly (Biblia taborska: zatratichu) studnyce wszitki (obturaverunt cunctos fontes), ges to bili przed myastem 5Z II Par
32, 4.
Zatracowac fniszczyć’ delere, d e s tr u e r e Nye
satraczvy ne dissipes (quomodo si invenitur granum
in botro et dicatur: Ne dissipes illud, ąuoniam benedictio est, sic faciam propter servos meos, ut non
disperdam totum Is 65, 8) ca 1470 MamLub 205.
Zatratow ać się (o koniu, de equo) 'doznać
obrażenia korony kopyta wskutek kopnięcia drugą
nogą lub przez drugiego konia, ungulae a se ipso
vel ab alio equo calcatae laesionem pati : Quando
equus calcatur ab aliquo, id est *tetratuge <się>,
statim pes sanus equi elevetur et vir duos digitos
pollices ponat XV in. LekKoń 247; Item <gdy>
zathrathuge sza, statim pes equi sanus eleuetur
XV ex. GILek 46.
(Zatrąbić) Zatrębić 'dmąc w trąbę spowodo
wać wydanie przez nią dźwięku, tuba canere’:
Popowye zatrobyo w troby (clangent bucinis) BZ
Jos 6, 4; Gdysz w syodme obyscze kapłani
w troby *zatrobili (cum... clangerent bucinis) ib.
6, 16.
Zatrębić c f Zatrąbić
Zatroskać się f o r m y : praet. 1. sg. m. zatros
kał jeśm FI 54, 2; zatroskałeśm Pul 54, 2; -m
zatroskał XV p. post. RozmPam 473; 3. sg. m.
zatroskał jest ca 1450 PF IV 579; 3. pl. m.
zatroskali XV in. GIKazB II 90.
Z n a c z e n i a : 1. 'odczućniepokój, zaniepokoić
się, zlęknąć się, conturbari, permoveri: Smoczil
iesm se w clopocze moiem y zatroscal iesm se
(Pul: zatroskalesm szye) od glosa neprzyaczelzkego (conturbatus sum a voce inimici) FI 54, 2;
Turbatus est, zatroskał yest szye (EwZam 287:
zasmączyl szya), et timor irruit (Luc 1, 12) ca
1450 PF IV 579; Czeszarz chczyal, bych szye
z ludem zydowskym vmyal opyekasz (pro opyekacz), przy etom szye zatroszkal, yzyem wyelykych (leg. w wielikich) myszlyach polozon vdrączayączych XV p. post. RozmPam 473.
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2.
'zasmucić się, zmartwić się, contristari,
m a e r e r e Contristati, zatroskali so (Rozm 548:
smaczywschy szye), valde ceperunt singuli dicere
(Mat 26, 22) XV in. GIKazB II 90.
Zatruć cf. Zatruty
Zatruty *wydzielający jad, jadowity, venenosus, venenatus': In quo draco pestifer, zathruthy,
latitabat..., quapropter compulsi, s przymuszenya,
duas oves quotidie sibi dabant ca 1500 GIGn 60.
Zatrzym ać f o r m y : inf. zatrzymać XV med.
R XXIV 362, XV p. post. RRp XXV 182, ca
1500 Erz 131; ~ praet. 1. sg. m. -m zatrzymał
1420 Kościan nr 817; ja zatrzymał 1425 ZapWarsz
nr 151, 1468 ib. nr 1252; 3. sg. m. zatrzymał
1408 Pozn nr 633, 1424 Kai nr 907, 1448
ZapWarsz nr 894; /. zatrzymała MW 57b; 3. pl.
m. zatrzymali 1403 Pozn nr 740; ~ condit. 3. sg.
m. -by zatrzymał 1484 Reg 707; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. zatrzymane XV med. Zab 523;
cf. też Zatrzymany.
Z n a c z e n i a : 1. 'posiadać spokojnie przez
czas prawem oznaczony, aliąuid sine impedimentis
per tempus iure constitutum possidere’: Tho ia
zatrzymał daley <trzech> lath w pokoyv 1425
ZapWarsz nr 151, sim. 1468 ib. nr 1252; Po thy
czoszni... tho Ondrzey zatrzymał wyszey trzech
lyat s pocoyem 1448 ib. nr 894; Kthora (sc.
oczyznę) oczyecz nasz[a] *zatrzyma pole praw
1499 ib. nr 1858.
2. 'zachować przy sobie (przeważnie bezpraw
nie), przywłaszczyć sobie, nie pozwolić komuś
skorzystać, detinere, occupare, praeter ius penes
se retinere’: Iaco Virzbanta y Nemerza przes mey
voley ne dali mi vrzeszena v dzeszancz cop płatu
na dzedzine y szatrzimali my dwadzescza cop
płatu dwu latu 1403 Pozn nr 740; Jaco Slawantha
ne szatrzimal lista pozeznego (pro pozewnego)
na Wyrzbanta 1408 ib. nr 633; Jacom Jacussewe
oczczisni niczsz wancze ne sachowal any satrzymal, gedno tho, czszom zesnal 1420 Kościan
nr 817; Yako Yanka szwa czan<ś)cz wkupow
brała a nygdy gye ych ne szathrzymal 1424 Kai
nr 907; Yesthlyby rzeczy, kthore przy sobye czudze myal, <nie odda)l albo tez zatrzymał, (m a
do)sziczi vczynyczi pyl nye <za)placziczi pyenyądzmi 1484 Reg 707.
3. 'zmieścić w sobie, zawrzeć, pomieścić, complecti, continere, comprehendere': O beatus Ma
rie venter, qui est capacior celis..., eo quod dei
filium continere valuit, raczył zatrzymacz, quem
totus mundus comprehendere non potuit XV med.
R XXIV 362, sim. XV p. post. RRp XXV 182;
Tacz (sc. św. Anna) iesth ona ziemya swyątha,
kthora szwyatloscz ognysthą we krzv zatrzymała
MW 57b; Zatrzymacz continere ca 1500 Erz 131.
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4.
zatrzymane skazanie ' wyrok nie ostateczny,
sententia, gwac mter causam cognoscendam fertur: Interlocutoria sentencia vzdzyrzane, zatrzy
mane skazanye XV med. Zab 523.
C f Zatrzym any
5
Zatrzym anie 1. 'powściągnięcie, przytrzyma
nie, zahamowanie, retentio, compressio, moderatio' : De hac morte eciam dicitur in propheta:
Viam.fecit semite ire sue et non pepercit a morte
animabus eorum (Psal 77, 50). Nota, quod modo 10
ira dei, quasi in semita est, quia modo quasi
capta est, w zatrzym[y]anyv, et reposita est in
vinculo misericordie dei XV ex. MPKJ II 326.
2.
'zachowanie przy sobie, przywłaszczenie,
occupatio, possessio illicita': Iaco Andrzey 15
i Dzerz[k]ek podpadł scodo dzesszocz grziwen
Katherzini<ny>m a Viczgowi<m> zatrzimanim li
sta po zaplaczenv penodzi 1402 Pyzdr nr 190; ~
Absque conduccione, id est absque arrestacione
al. przez zatrzymany a OrtCel 1.
20
Zatrzym any 'taki który>się nie może wydostać,
retentus, comprehensus' : Quatuor ex vento veniunt
in ventre retento, zatr<z>imanego: spasmus, idrops,
colica, vertigo XV p. post. PFRp III 290.
Zatrzymawać 1. 'powściągać, poskramiać, ha 25
mować, cohibere, refrenare, coercere : Si quis
autem putat se religiosum esse, non refrenans, nye
ochelznayacz, nye zatrzymawąyacz albo nye obvzdowayvncz (GIJag 99: nye wsyągayą, /? XXV
165: nye ochelsnayvcz, PP IV 576: nye vcro- 30
czyw), lingwam suam..., huius vana est religio
(Jac 1, 26) XV med. SKJ I 86; Vibrat aper pro
voce caput, nam verba superbit reddere, sed dentes
vix tenet, gl. continet zatrzymava, ira trucem 1466
RRp XXII 13; Boga prószmy nabożni, abi w dzien- 35
nich vczynkoch nas zachował od grzechów, yanzyk
zatrzymawaiacz (linguam refrenans), abi vszmyerzylbi szwadi MW lb.
2.
'znosić, trwać w czymś, ferre, tolerare':
Thacz yesth pany Anna swyathą, kthora... wdo 40
wie stadło w czyrplywosczi y zszmyernosczi zatrzimawala MW 62b.
Zatrzymawanie 'spiczasta część kotwicy słu
żąca do zaczepiania, umocowywania, cuspis ancorae: Tenet anchora morsu szvoya osztroscza albo 45
szwoym szatrzymawanym XV p. post. PF III 287.
Zatulać 'zamykać, zatykać, obturare, occludere': Intercluditur, sc. intra fauces zaczepuge,
zatula (sed et halitus meus intercluditur Dan 10,
17) ca 1470 MamLub 239; Nares eciam obfuscat 50
(sc. lepra), zathula,... ne discernant inter fetidum
XV ex. MPKJ II 326.
Zatulić, Zatulić się 'zamknąć, zacisnąć, ob
turare, occludere, obstruere': Yaco oco czlowyecze zaproschone albo zatulone wydzecz nye może, 55
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tako czlowyek boga wydzecz... nye może, gen
gest w grzesche XV med. R XXII 243; ~ (o us
tach, de ore) 'zmusić kogoś, coś do milczenia, alicui
os obturare, aliąuem obticescere facere': Quia
sic est voluntas dei, vt benefacientes obmutescere,
gl. id est silere, faciatis, gl. sc. principum et
aliorum tirannorum, zamylczecz, zatulycz vsta
złym panom, aby o wasz nye mowyly (R X X V
165: aby o wasz nye mowy li zle, *zanylczecz
GIJag 98: nyemąscye *oczinyly), imprvdencium
hominum ignoranciam (I Pet 2, 15) XV med. SKJ
I 84; Era, gl. pecunie thezauri, refellerunt, gl.
concluserunt, obtruserunt zatuly<ły>, ora potenter
eis, gl. custodibus et militibus 1466 R XXII 25;
Os sopire, gl. claudere, domare zatulicz, manum
stabilire puto tibi, gl. sc. satan, sanum, gl. sc.
esse ib. 26; ~ Quis enim oblatrancium catulorum
potest fauces obstruere, gl. ora claudere pasczeky
zatulicz 1466 R XXII 11; ~ zatulić się 'zamilk
nąć, obmutescere, obticescere': Cui ille (sc. daemoniaco apostolus Bartholomaeus): Obmutesce,
zatul sye, demon et exi ab eo! XV med. R XXIV
362; ~ (o uszach, de auribus) 'nie chcieć słyszeć,
obturare, auscultare nolle’: Omnia clamant ad
me... et ego obturavi, zatulil, aures meas XV
p. post. RRp XXV 200; Obturare, id est aures
claudere zathulycz ca 1500 Erz 131.
Zatwardzać zatwardzać swą głowę 'być upar
tym, upierać się, indurescere, pertinacem esse':
Nye zatwardzaycye swey głowi (nolite indurare
cervices vestras) BZ II Par 30, 8.
Zatwardziałość 'ociężałość umysłowa, tępo
ta, hebetudo, tarditas': Diligencia cuiuslibet operis optuositas, *zatvardzelosz<ć> roszvmv, permollitur XV p. post. PFRp III 290.
Zatwardziały f o r m y : n. sg. m. zatwardziały
XV p. post. Kałużn 271, ca 1500 Erz 131; neutr.
zatwardziałe Naw 160; ~ i. sg. m. zatwardziałym
BZ Ruth 1, 18; ~ n. pl. m. zatwardzieli XV p.
post. RRp XXV 179.
Z n a c z e n i a : 1. 'uparty, nieustępliwy, zwła
szcza trwający uporczywie w złym, obstinatus,
pertinax, praecipue in mało': To vzrzawszi Noe
mi, isze zatwardzalim vmislem (obstinato animo,
MamLub 61: zatwyerdzony opstinatus, war. kal.:
stwardziony) Ruth bila syo vparla s nyo gydz BZ
Ruth 1, 18; Wyliey Izy z oczv mogych, bocz
zatwardzyale yesth szercze moye yako opoka Naw
160; Hec (sc. verba) dixit ei (sc. Iesus Iudae)...
consulendo... Cui (leg. qui) obstinatus, zatwardzaly w zlosczy, surrexit a mensa statim et iuit
ad principes sacerdotum (Mat 26, 14), vt armarent
se contra Iesum XV p. post. Kałużn 271; Sed
per pecatum hodie multi sunt ita obstinati, zatwardzely, quod pecatis suis clauserunt corda sua

224

ZATWARDZIAŁY

ZATWIERDZIĆ

XV p. post. RRp XXV 179; Idcirco dominus
94, 7; zaćwierdzajcie 1448 R XXIV 352; zatwier
noster Ihus Xc condempnat in presenti ewangelio
dzajcie MW 108b; ~ inf. zaćwierdzać FI 94, 8.
omnes indurantes, gl. zatvardzyaly in peccatis,
Z n a c z e n i a : 1. 'czynić mocniejszym, wzmac
rospustny ca 1500 GIKazB I 66; Zathwardzaly
niać (tu o zamkniętych drzwiach), offirmare,
5
sileceus ca 1500 Erz 131.
c o n fir m a r e Demones ad socios suos dicebant:
2.
'ociężały umysłowo, pozbawiony zdolności,
Cito, cito claudantur porte et vectibus obfirmate
hebes, t a r d u s Ebes, id est obtusus vel tardus
zaczwerd<z)aycze 1448 R XXIV 352.
thapy, ząthwąrdzyaly ca 1500 Erz 131.
2. zaćwi(e)rdzać, zatwierdzać sierce (swe)
Zatwardzić, Zatwardzić się f o r m y : praes.
'stawać się upartym, nieustępliwym, obdurari,
//w/. 7. sg. zatwardzę BZ Ex 14, 4. 17; ~ praet. 10 pertinacem, inflexibilem fien : Dzisa acz glos iego
2. sg. m. jeś zatwardził Rozm 500; 3. sg. nu zavsliszicze, nechaycze zaczwerdzacz (Pub. nye zatwardzi! jest BZ Ex 14, 8; zatwardził BZ Deut 2,
czwyrdzaycze, MW 108b: nye zatwie<r)dzayczie)
30; 3. p i m. zatwardzili BZ Neh 9, 16. 17. 29;
sercza wasza (nolite obdurare corda vestra) FI
~ pląperf. 3. sg. m. zatwardził był BZ Ex 13, 15; ~
94, 8; ~ zaćwi(e)rdzać się: Zaczwirdzayą <się>
part. praet. pass. i. sg. m. zatwardzonym Sul 96. 15 (war. kal.: zaczwyerdzayą <się>, FI i Pub. se
Z n a c z e n i a : 1. zatwardzić duch czyjś, serce
buczoo) exasperant (qui exasperant, non exaltentur
czyjeś 'sprawić, że £tos' staje się uparty, nieustęp
in semetipsis Psal 65, 7) ca 1470 MamLub 129.
liwy, obdurare, pertinacem, inflexibilem facere
3. 'uznawać kogoś za podejrzanego, składać
Zathwardzyl gest pan szercze (induravit... cor)
na kogoś skargę do sądu, obwiniać, aliąuem
ffaraonowo BZ Ex 14, 8; Alye ya zatwardzo 20 suspectum esse declarare, accusare apud iudisercze (indurabo cor) Egipskich ib. 14, 17, sim.
cem : Gdy ktho kogo zathwerdza w prawye o gło
ib. 14, 4; Bo zatwardził pan bog dvch gego (inwą, o rany albo ocz gynszego OrtMac 28.
duraverat... spiritum eius) y vczwirdzil sercze gego
Zatwierdzenie, Zaćwirdzenie, Zatwirdzenie
BZ Deut 2, 30.
f o r m y : n. sg. zaćwirdzenie ca 1470 MamLub
2. zatwardzić głowę, serce, szyję swą 'stać 25 168; zatwirdzenie 1471 MamKal 168; ~ g. sg.
się upartym, nieustępliwym, reż nieugiętym, inzatwierdzenia XV med. GIWroc 80r; ~ i. sg.
durescere, pertinacem, inflexibilem f i e n : Ale ony
zatwierdzenim 1447 R XXII 41; ~ /. sg. (o)
y oczczowye naszi piszno czinyly przecyw tobye
zatwierdzeniu OrtOssol 11, 4.
a zatwardzily glovi swe (induraverunt cervices
Z n a c z e n i a : 1. 'upór, nieustępliwość, pertisuas) BZ Neh 9, 16; Obrocyly k tobye piece swe, 30 nacia, obstinatw : Skąpym zathwerdzenym avara
zatvardzily sszyio swo (cervicem suam induravetenacitate 1447 R X X II41; Sexto peccatum sepelit
runt) ib. 9, 29, s/ra. /Z?. 9, 17; Ach, moy synkv,...
animam sub lapide obstinacionis szatwerdzena XV
to yesz zatvardzyl sve sercze, yze nye chczesch
med. GIWroc 80r.
bycz przez tego, aby szye nye dal na taką trudną
2. 'zatkanie, zamknięcie, obturatio, clausw :
mąką Rozm 500; ~ zatwardzić się: Gdi zatwardził 35 Zaczwirdzenye (war. /cal.: zatwirdzienye) obturasze bil (cum induratus esset) ffarao a nye chczyal
cio (irreverentia ipsius, sc. multum iurantis, obtu
was wypuszczycz BZ Ex 13, 15.
ratio aurium Ecclus 27, 15) ca 1470 MamLub 168.
3. zatwardzony umysł 'upór, pertinaciaj: Pak3. 'uznanie za podejrzanego, złożenie na kogoś
libi zatwardzonym vmyslem (animo indurato)
skargi do sądu, obwinienie, accusatio, inculpatio
ten isti gwaltownik tego tho czlowyeka sbyeząn- 40 apud iudicem: De roboracione al. o zatwyerczego... odeymacz smyalbi, tegdi takyesz mayąn
dzenyv in iudicio pro capite OrtOssol 11, 4.
gi poswaacz Sul 96.
Zatwierdzić, Zaćwierdzić, Zaćwirdzić, Zatwirdzić f o rmy: praes. ind. 1. sg. zatwirdzę BZ
Zatwardzieć (o mleku, de lacte) 'stać się
twardym, ściąć się, coagulari, concrescere’: CoEx 7, 3; 3. sg. zatwirdzi BZ Ex 7, 13. 22. 8,
agulare zapyecz, ząthwąrdzyecz ca 1500 Erz 131. 45 32, etc.; ~ inf. zaćwirdzić OrtOssol 57, 3; za
ćwierdzić OrtOssol 85, 4; zatwirdzić OrtOssol
~ C f Zatwardziały.
89, 1; zatwierdzić OrtMac 31. 73. 116, etc.; ~
Zatwarzać 'zamykać, zaciskać, operire, comp r i m e r e Ne pogroszay me potop wodni... ani zapraet. 1. sg. m. jesm zatwirdził BZ Ex 10, 1; 3.
sg. m. zatwirdził jest BZ Ex 10, 27. 11, 10;
twarzay nade mno szachta vst swogich (neque urgeat super me puteus os suum) FI 68, 19, sim. Pul. 50 zaćwirdził BZ II Par 32, 30, Rozm 468; zatwirdził
Zatwierdzać, Zaćwierdzać, Zaćwirdzać, ZaB Z Ex 10, 20, ca 1470 MamLub 48, 1471 MamKal
237; zatwierdził 1471 MamKal 48; neutr. zatwirćwierdzać się, Zaćwirdzać się f o r m y : praes.
dziło jest BZ Ex 8, 19. 9, 7; zaćwirdziło Rozm
ind. 3. sg. zatwierdza OrtMac 28; 3. pi. zaćwir337; 3. pl. m. zaćwirdzili BZ IV Reg 17, 14; ~
dzają ca 1470 MamLub 129; zaćwierdzają 1471
MamKal 129; ~ imper. 2. pl. zaćwirdzajcie Pul 55 condit. 3. pl. m. -by zaćwirdzili BZ II Par 32, 3;
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~ part. praet. pass. n. sg. m. zaćwierdzon OrtOssol
101, 3; zatwierdzon OrtMac 98. 138, OrtOssol
73, 2, OrtRp 47, 4; zaćwirdzony OrtOssol 94,
4; zatwierdzony OrtOssol 73, 2. 95, 1; zatwier
dzony OrtMac 98. 130, OrtRp 16, 3, ca 1470
MamLub 61; neutr. zatwierdzono OrtOssol 95,
1; zatwierdzono OrtMac 130; ac. sg. m. zatwier
dzonego OrtOssol 73, 2. 98, 2; zatwierdzonego
1447 R XXII 41, OrtMac 98. 130, etc.; n. pl.
m. zatwirdzeni ca 1470 MamLub 283; zatwier
dzeni 1471 MamKal 283; ~ praes. pass. 3. sg.
m. jest zatwierdzon OrtOssol 94, 4; jest zatwier
dzon OrtMac 130; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie
zatwierdzon OrtMac 28. 98, OrtOssol 30, 2. 73,
1; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by zatwierdzon
OrtOssol 18, 4. 94, 4; -by zatwierdzon OrtMac
28. 98. 130, OrtOssol 11, 4, etc.; neutr. -by
zatwierdzono OrtOssol 73, 1.
Z n a c z e n i a : 1. zatwirdzit serce czyjeś, komuś
'sprawić, że £tai staje się uparty, nieustępliwy, aliquem obdurare, indurare, durum, pertinacem fac e r e Alye ya zatwyrdzoo szercze gego (indurabo cor eius) BZ E \ 7, 3; Zatwyrdzy pan szercze
(induravit... cor) ffaraonowy ib. 9, 12; Bocz gesm
ya zatwyrdzyl <serce> (induravi cor) gego /Z?.
10, 1; Zatwy<r)dzyl pan szercze (induravit... cor)
ffaraonowo ib. 10, 20; Zatwy<r)dzyl gest bog
szercze (induravit... cor) ffaraonowo /Z?. 11, 10,
sim. ib. 10, 27.
2. zatw irdzit, zatwirdzit (ducha), głowę, serce
(swe) 'stad s/ę upartym, nieustępliwym, indurescere, obdurari, pertinacem fien : Zatwyrdzy sze
szercze (induratum est cor) ffaraonowo B Z E \ 7,
13, s/m. ib. 7, 22; Zatwyrdzylo sze gest szercze
(induratum est cor) ffaraonowo zZ?. 8, 19, sim. ib.
9, 7; Zatwyrdzy sze szercze (ingravatum est cor)
ffaraonowo z‘Z?. 8, 32, sim. ib. 9, 35; Zaczwyrdzily głowo swo (induraverunt cervicem suam)
podle głowi oczczow swich £Z IV Reg 17, 14;
Zatwirdzil schą (war. lub.: *zaczwirdzys syą)
obfirmatus (ąuando... spiritus illius offirmatus est
ad superbiam Dan 5, 20) 1471 MamKal 237; ~
Zatwyerdzony (war. kal.: stwardziony) opstinatus
(videns ergo Noemi, quod obstinato animo Ruth
decrevisset secum pergere Ruth 1, 18, BZ: za twardzalim vmislem) ca 1470 MamLub 61.
3. (o sercu, zmysłach, de corde, sensibus) 'po
zbawić zdolności pojmowania, rozumienia czegoś,
tardum, hebetem facere': Zatwerdzonego obtusum
1447 Z? XXII 41; Obtusi, id est clausi, obcecati,
quasi vndique obstructi, obdurati zaczwyrdzeny
(war. &a/.: zaczwyerdzeny; sed obtusi sunt sensus
eorum II Cor 3, 14) ca 1470 MamLub 283; Bo
szye zaczvyrdzylo sercze [do] tego lyvda (incrassatum est enim cor populi huius Mat 13, 15)...,

by <nie> rozvmyely svoym serczem Rozm 337;
Zaslyepyl oczy ych a szyercze ych zaczvyrdzyl
(induravit cor eorum Jo 12, 40), aby nye vydzyely
oczyma a serczem <nie> *rozvnyely ib. 468.
4. (o przymierzu, de foedere) 'zawrzeć, umoc
nić przysięgą, facere, /wre iurando confirmare':
Zatwirdzyl (war. kal.: zatwyerdzil) pepigit (dominus deus noster pepigit nobiscum foedus in
Horeb Deut 5, 2) ca 1470 MamLub 48.
5. 'zamknąć, uczynić niedostępnym, obturare,
obstruere’: Wzow rado..., abi zaczwyrdzily
(MamLub 99: aby zamyothaly) wszitki zrzodla
studnycz (ut obturarent capita fontium) Z?Z II Par
32, 3; Tocz gest ten Ezechias, gen zaczwyrdzil
zwyrzchnyo studnyczo (obturavit superiorem fon
tem) wod gyonskich ib. 32, 30.
6. 'uznać za podejrzanego, złożyć na kogoś
skargę do sądu, obwinić, aliąuem suspectum esse
declarare, accusare, inculpare apud iudicein:
Naydzely kto swego zatwyerdzonego czlowyeka
(firmatum virum)... a przywyedzye gy przed pra
wo OrtOssol 21, 3, s/m. OrtMac 130; Gdyby
geden czlowyek zatwyerdzon (si... proscriptus
fuerit, OrtRp 16, 3: zathwyerdzony) w naszem
prawye rok y dzyen o głową albo o rany OrtOssol
30, 2, sim. ib. 1 1 ,4 , OrtMac 28; Gdy kto kogo
zabye albo rany..., mayaly gy nathymyast szatwyerdzy[e]cz (utrum... proscribi debent, OrtRp
17, 2, OrtMac 31: skazacz vel zathwyerdzycz,
sim. OrtOssol 32, 1) czyli nye maya? OrtOssol
31, 4; Kyedyby w nasznym [mye] myeszczye
czlowyeka zatwerdzono (utrum proscriptus homo,
OrtMac 98: gdyby... zathwerdzon, OrtOssol 18,
4: kyedyby... zaczywerdzon), slowye poraką albo
gynym kthorym obyczagem, albo y tesz, gdy
szwan ku prawu, a nye przyszedł ib. 73, 1; Gdy
bandze czlowyek zatwyerdzon (fuerit homo pro
scriptus, OrtRp 47, 4: zathwyerdzon) w gednem
myesczye a szbyeszy do drugego myasta ib., sim.
ib. 30, 2, OrtMac 28. 98; Tedy mą przynyescz
lysth... s tego tho myasta, gdze ten czlowyek
zatwyerdzon (proscriptus est) OrtOssol 73, 2, sim.
OrtMac 98; Ma gy gescze k themv szamosszyodm
poprzyszancz, az gest on taky zaczwyerdzony
(OrtMac 98: zathwerdzony) czlowyek (proscriptionem... testificent) w them tho myesczye...,
a tako dobandze prawem szwego zaczwyerdzonego (OrtMac 98: zathwerdzonego) czlowyeka
OrtOssol 73, 2; Nye chczely kto zayn raczycz,
tedy maya go zaczwyerdzycz (proscribere debent,
OrtMac 116, OrtRp 58, 4: *zathwerczycz), slowye
yako wynowatego sbyeglcza ib. 85, 4; Mayaly
onego nyepewnego zatwyrdzycz (an... cavere debeat, OrtMac 121, OrtRp 57, 2: zathwerdzycz)
porąka albo ktorim gynym obyczagem? ib. 89,
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1; Gdyby czlowyek zaczwyerdzon (si vir vel
mulier firmati fuerint, OrtOssol 21, 3, OrtMac
130: gdyby... zatwyerdzon), szlowye gdyby kv
prawu nye stal, a przeto by wy non (leg. winion)
o głowa y o czyaszkye rany..., a then tho taky
z<a)czwyrdzony (OrtMac 130: zathwerdzony albo
żałowany) by w thym yffaczon (si... in firmatione
seu proscriptione foret detentus)..., trzebaly na
tego nathychmyasth doszwyathczicz, czyly besz
doszwyathczenyą maya gy osadzycz o taką rzecz,
ocz gest zaczwyerdzon (de quo... in firmationem
venisset, OrtMac 130: yesth zathwerdzon) ib. 94,
4; Ten ma napyrwey doszwyathczycz nayn, jsz
gest gego zaczwyerdzony czlowyek (suam firma
tionem docere debet) ib. 95, 1; Potem ma nayn
doszwyathczycz, ysz on tho vczynyl, ocz tho
gego zaczwyerdzono (OrtMac 130: zathwerdzono)
ib.; Gdy mą ktho szwyathczycz na swego zaczwyerdzonego (OrtMac 135, OrtRp 67, 2: zatwerdzonego) czlowyeka (super suum virum firmatum) o głową albo o czyaszkye rany ib. 98, 2;
Gdysz ten ozalowany nye yffaczon na goraczey
rzeczy y tesz przedthym o thą rzecz nye za
czwyerdzon (ex quo... firmatus non sit, Ort
Mac 138: nye zathwyerdzon) ib. 101, 3; ~ Gdyby
ktho vczynyl naglą rzecz nad szyrothą..., mozely
woyth... fordrowącz..., albo mozely w them fordrowanyv tego tesz zarączycz albo zączwyrdzycz
(utrum... mancipare possit, OrtMac 73, OrtRp
34, 3: zathwyerdzycz)? OrtOssol 57, 3; Tedy
mogą gy szkazacz wynnego y osadzycz gy (leg.
ji i) zatwyerdzycz (ipsum possunt firmare) ib. 91,
4, sim. OrtMac 126.
Zatwir- cf. ZatwierZatwoczony cf. Zaćwieczony
Zatwora, Z a tw o r/o rw y: 1. Zatwora: n. sg.
zatwora 1471 MamKal 148.
2. Zatwor: n. sg. zatwor 1454 R XLVII 352;
~ g. sg. zatworu 1466 R XXII 24, 1493 WarschPozn I 347, 1494 ib. 368, etc.
1. a. 2.: ac. pl. zatwory (1356) BenLub 131;
~ i. pl. zatworami 1466 R XXII 25.
Z n a c z e n i a : 1. 'zasuwa, rygiel u drzwi, pessulus, obex>: Annas et Cayphas scelus omne
pietando sibi phas curam gessere, gl. solid tudinem, custodiam habuerunt, carceris atque sere,
gl. clausure, carceris zatwory 1466 R XXII 24;
Namque politorem Cristi, Joseph Arimateum, carcere vinxistis vtpote morte reum yectibus ex aere,
gl. obicibus, repagulis zavoramy y zatworamy sz
myedzy, clausistis ib. 25; Pessulum, id est ligneam
seram, qua ostium tenetur, cum seratur obarthlyk
aut zathwora (war. lub.: zawora; pessulum ostii
mei aperui dilecto meo Cant 5, 6) 1471 MamKal
148; — —Fassus est (sc. haereticus) illaque facerat

dicens, quod ego corpus Christi hic reposui, sed
non scio, in quo trunco seu apiario. Tunc ad
preces episcopi cum multo tumultu seu exercitu
de vno apiario cecidit vlg. zath[o]wor seu fenestrale 1454 R XLVII 352.
2. *opłata za wypasanie bydła, może też prawo
wypasu, pretium vel ius boum pascendorum': Vendidimus sculteciam... Petro... libere... habendam...
et in usus proprios commutandam, videlicet tres
mansos liberos,... in iudicio tercium denarium rei
iudicate, resignaciones, iuramenta, impulsiones al.
zathwory et pratum (1356) BenLub 131; Item
zatworu duas marcas 1493 WarschPozn I 347, sim.
ib., sim. 1494 ib. 368, 1495 ib. 395. 396, 1496
ib. 413.
Zatworne 'opłata za wypasanie bydła, może
też prawo wypasu, pretium vel ius boum pascendorum: Damus... scultetis duos ortos,... nec non
et tercium denarium de re qualibet iudicata, re
signaciones et iuramenta ex integro..., et impul
siones ylg. zatworne (1411) BenLub 190; Recipiet
dictus scultetus... tercium denarium de qualibet
re iudicata, resignaciones, iuramenta, arestaciones, inclusorias vlg. zathworne ex integro (1413)
ib. 193.
Zatworżenie 1. 'uniemożliwienie czegoś, actus aliąuid praecludendi, prohibendi : Kv zathworzenyy gygraczom kostek sloscziwey chytrosczy
(ad praecludendam... malitiae subtilitatem)...
ystawyamy, aby nygeden... zyemyenyn nasz
z czvdzozemczem... kostek nye gygral Sul 45.
2. 'zatwardziałość, uporczywe trwanie w złym,
pertinacia, obstinatio in mało': Ira habet... has
species:... malignitas, zathworzenye w zllobye
(leg. w żłobie), est mała operacio illius, qui vltra
offendere non potest nec facto nocere potest, sed
summopere hanhelat ei nocumentum MW gl. 64.
3. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zathworzene conclusio ca 1428 PF I 496.
Zatworzyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. zatworzy
Rozm 378; ~ inf. zatworzyć XV WisłRp nr 2366;
~ praet. 3. sg. m. zatworzył BZ Gen 7, 16. 19,
6, ca 1470 MamLub 7. 272, Rozm 251; /. zatworzyła jest BZ Ex 14, 3; 3. pl. m. zatworzy li Rozm
337; /. zatworzyły BZ Gen 8, 2; ~ pląperf. 3. sg.
m. był zatworzył XV ex. R XIX 89; ~ condit. 1.
sg. m. zatworzy łbych BZ II Par 7, 13; ~ part.
praet. pass. n. sg. f zatworzona Rozm 488; ac. sg.
m. zatworzony 1444 R XXIII 301; neutr. zatworzone 1426 KsMaz II nr 2300, SkargaPłoc w. 51;
n. pl. m. zatworzoni Pul Deut 52; g. pl. f. zatworzonych 1476 Czrs s. LXXXV; ~ praes. pass. 3.
pl. m. są zatworzeni Rozm 94; ~ praet. pass. 3.
sg. neutr. zatworzono było Rozm 252; ~ condit.
pass. 3. sg. f. -by była zatworzona Sul 32.
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Z n a c z e n i a : 1. 'zamknąćprzejście, otwór do
jakiegoś pomieszczenia, czyniąc je niedostępnym,
zasunąć to, co zasłania wejście, claudere, occludere, o b t u r a r e Wiszedl k nym Lot, zatworzyl
za sobo drzwy (egressus... post tergum occludens
ostium) BZ Gen 19, 6; Kyedy vnydzye czeladny
oczyecz y zatvorzy drzvy (cum... clauserit ostium
Luc 13, 25), pocznyeczye stacz na dvorze Rozm
378; Tedy ty, który były gotove, veschly sz nym
kv svaczbye y zatvorzona vlyczka (clausa est
ianua Mat 25, 10) ib. 488; ~ przenośnie: Clausa
parentis viscera w zatworzoni ziwot, w zamcziste
siercze (clausa parentis viscera caelestis intrat
gratia) 1444 R XXIII 301; Aby pothwarzam droga
była zathworzona (ut calumniis via praecludatur),
vstawyamy Sul 32; Zatworzillybich nyebo (si
clausero caelum), yszebi descz nye szedł BZ II
Par 7, 13; Duszą... vydzy nyebo szathworzone,
vydzy pyeklo othvorzone SkargaPłoc w. 51; Prosszyl oczczą za grzeszny wyek, by ludzom nyebo
othworzyl, kthore byl Jadam zathworzyl XV ex.
R XIX 89; Bonum sempiternum claudere, samo
so zathworzicz, non potest XV WisłRp nr 2366;
Kyedy zatvorzono było nyebo (clausum est caelum
Luc 4, 25) trzy lyata y schescz myeszyeczy Rozm
252; ~ (o oczach, de oculis) 'zamknąć, occludere'\ Bo szye zaczvyrdzylo sercze [do] tego lyvda,
bo vszyma czyasko slyschącz a svoye oczy zatworzyly (oculos suos clauserunt Mat 13, 15),
aby nygdy nye vydzyely svoyma oczyma Rozm
337; ~ (o upustach niebieskich, de fontibus abyssi): Studnye przesdne szo zatworzyli (clausi sunt
fontes abyssi) [a nyebyeska okna szo odworzyli],
a dszdzowye z nyebyosz przestały BZ Gen 8, 2;
~ rana zatworzona ' rana nie krwawiąca, vulnus
non cruentum>: Anym gyemu pyaczy ran othworzonych y zathowrzonych (pro zathworzonych)
zadał 1476 Czrs s. LXXXV.
2. 'ogrodzić wbitymi w ziemię kijami, ozna
czającymi zakaz wypasu bydła, palis terrae infixis
saepire pecoribus pastum prohibendo': lakom ya
ne seslal szina s luczmi pascz w Paskowo pole
zathworzone siło 1426 KsMaz II nr 2300, sim.
ib.
3. 'zamknąć kogoś w pomieszczeniu, aliąuem
includere, in loco clauso c o l l o c a r e Zatworzyl
gego (sc. Noego) bog zewnotrz (inclusit eum...
deforis) BZ Gen 7, 16, sim. ca 1470 MamLub
7; Vzrzy, yze pomdlyala ręka a zatworzony (clau
si Deut 32, 36) tesz nye stały Puł Deut 52; ~
Vczysznyeny soo w szemy, zatworzyla gest ge
puszczya (conclusit eos desertum) BZ Ex 14, 3;
~ 'pomieścić, zawrzeć w czymś, claudere, comp r e h e n d e r e Bo przed yego szyła naschy bogo^ e , ysch szą zatvorzeny w slothych *balvanych
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(qui sunt clausi in aureis simulacris), stacz nye
mogły any smyely Rozm 94.
4.
(o księdze, de libro) 'złożyć, nie pozosta
wić otwartą, zamknąć, librum evolutum claudere'\ Yako zatvorzyl (EwZam 307: zavarl) xyagy
(cum plicuisset librum Luc 4, 20), vroczyl ye
słudze kosczyelnemv Rozm 251, sim. ca 1470
MamLub 272.
Zatw ór cf. Zatwora
Zatyczka (?) 'pukiel włosów sterczących na
głowie, cincinnus in capite eminens': Cirrus czyb
vel ząthyczką, zathoczką ca 1500 Erz 131; Redimiculum, id est monile, corona vel vitta, qua mitra
in capite feminarum alligatur czyb vel ząthyczką,
swoy ib. ~ Obydwa razy wyraz ząthyczką został
skreślony przez pisarza, zapewne jako błędny.
Zatyk 'kij wbity w ziemię dla zaznaczenia
zakazu wypasu bydła, baculum terrae injbcum,
quo pecora pasci prohibentur : Quia Nawogius
maritus suus intersinia ('intersigna’) vlg. zathyky
in agris desertis posuit et non permisit pascere
1409 AKPr VIIIa 104.
Zatykać 'zamykać, zaciskać, obturare, o celudere’: Zathikaly (war. lub.: potikaly aut zathaczali)
obturauerunt (qui per fidem vicerunt regna,...
obturaverunt ora leonum Hebr 11, 33) 1471 MamKal 295; Zatikacz obturare XV ex. GIGn 56; ~
(o uszach, de auribus) 'nie chcieć słyszeć, obtu
rare, auscultare n o l l e Zathika (war. lub.: zatka,
R XLVII 352: zaczyska) obturat (qui obturat
aurem suam ad clamorem pauperis Prov 21, 13)
1471 MamKal 138. ~ Cf. Zataczać.
(Zatykadełko) Zatykadłko łrodzaj zasłony chro
niącej twarz, velum ąuoddam faciem tegens':
Canopeum est obvmbraculum muliebre vlg. zathykadlko ca 1500 Erz 131.
Zatykadlnica 'ozdobny kobiecy strój na gło
wę, ornamentum capitis muliebre’: In die illa auferet dominus ornamentum calciamentorum... et
lintheamina..., et vittas zathikadlnicze (Is 3, 23,
MamLub 182: zawoye, toczenice, R XXII 322:
zawoyky, GIWroc 23lv: podwiczky, Kałużn 281:
podwigeczky) 1479— 81 WisłRp nr 2416, sim. ib.
Zatykadłko cf. Zatykadełko
Zatylny 'znajdujący się za czymś, tylny, posticus, posterior: Sippavimus primum scopulum
acialem et secundum sursum tendendo in fine
prime aree circa posteriores sepes al. od zatylnych
plotow 1462 AGZ VI 72.
Zatym cf Zatem
Zauszka 'ozdoba zawieszana u ucha, rodzaj
kolebka, inauris, ornamentum auńum : In illa
die... aufert dominus omamenta calceamentorum...
et inaures zausky, zencle (Is 3, 18, WisłRp nr 2416
s. 580: koluszka v vszv) XV med. R XXII 322.
29*
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Zausznica *ozdoba zawieszana u ucha, rodzaj
kolczyka, inauris, ornamentum aurium': Bo gey
tam bil zawyessyl (sc. sługa siestrze Labana) oni
to zavsznyce (ib. navsznyce) a zaponyce PZ Gen
24,30; Moszowye s szonamy dały soo zausznycze
y zaponycze (praebuerunt armillas et inaures) BZ
Ex 35, 22.
Zawada f o r m y : n. sg. zawadaXV in. GIKazB
II 96, 1437 Wisi nr 228 s. 88, XV med. R XXIV
341, etc.; ~ g. sg. zawady XV in. GIKazB II
102, XV med. Lent, 1450 MacDod 120, etc. etc;
~ ac. sg. zawadę OrtMac 105, OrtOssol 68, 4.
69, 1. 79, 2; ~ i. sg. zawadą ca 1428 PF I 491;
~ l. sg. (na) zawadzie Dział 64; ~ g. pl. zawad
XV in. GIKazB II 85.
Z n a c z e n i a : 1. 'przeszkoda materialna,
obie)c, obstaculum': Si volumus debite intrare (sc.
navem), fugiamus zawad, que navim mergunt XV
in. GIKazB II 85; ~ 'jaz, tama, moles flumini
obiecta, agger: Obstaculum yasz, zawada 1437
Wisi nr 228 s. 88; ~ mieczewa zawada 'żelazna
poprzeczka pod rękojeścią miecza chroniąca dłoń
przed obsunięciem się na klingę, rodzaj jelca,
bacillum ferreum sub capulo gladii transversum,
prohibens, ne manus pugnantis in mucronem delabatur: Feratura myeczewa zawada OrtZab 528.
2. *przeszkoda niematerialna, impedimentum,
difftcultas': Maximum enim impedimentum, zawa
da, est misericordie malum iudicium XV in. GIKazB
II 96; Fuit causa savada XV med. R XXIV 341;
Malum enim proponitum (pro propositum) est ob
staculum, zawada, impediens dei introitum XV p.
post. GIDom 64; Bo czy ynszy (pro yszny, leg.
isni) yyelczy (sc. Kaifasz ze wszytkimi biskupy)
chvatayącz (sc. Jesusa) kvapyly, aby tego dnya
dano nan ossądzenye, bo v[k]torego dnya było
yyelyke svyato zydoyskye, przetoz szye bały...,
by ny myely zavady v (j)ego smyerczy Rozm 745;
~ Wszdawąm szwemy mazowy wszythko, czokolwye mam... besz wszey zawady (absque omni
impedimento), bandz od przyrodzonych albo od
nyeprzyrodzonych OrtOssol 54, 4, sim. ib., sim.
ib. 59, 1, OrtRp 33, 1, OrtMac 68. 75; Wyedzaly
(leg. wiedziałli) o thych żałobach, a nye bylaly
gemv zawada (nec ipsum legale impedimentum
impedierit), szlowye aczby gemy było wolno przydz
y odycz..., tedy... maya powodowy dacz wyaszanye (leg. wwiązanie) w tho sthoyacze gymyenye
OrtOssol 68, 2, sim. OrtMac 91; A ma to tesz
ypewnycz na szwem stoyaczem gymyenyy, aczby
kthory przyrodzony przyszedł w rok y w dzen...,
gdy myal którą zawadą (qui licet yeniret post diem
et annum et doceret, quod remotus extra provinciam
fuisset), aby my tego stampyl OrtOssol 79, 2, sim.
ib. 68, 4. 69, 1, OrtMac 105.

3. 'kara, sankcja, poena, multa*: Pod *zawado
slusby sub pena szeruicy (leg. servicii) ca 1428
PF I 491; ~ na gospodzie na zawadzie stać
'mieszkać w karczmie na rachunek dłużnika do
czasu zwrotu długu, debitore pretium solvente in
deversorio commorari, ąuoad creditori piane satisfactum sit': A gdyby nye zaplaczyl a czas abo
rok przydze, dlatego nye ma gemv stacz na
schkodze..., any na gospodze na zawadzę stacz
(non deberet ad hospitium in obstagium subintrare,
Sul 71: tegodla nye ma do gospody w załogą
wyechacz) Dział 64.
4. 'coś co szpeci, skaza, macula, nota': Czoło
mayanczi (sc. Jesus) nazwetlsche z oblyczym bez
wschego ssmarschczenya a bez wschey zayadi
XV med. Lent; Povyeky myala [...] zdrowe przeze
wszey zavady (carentes omni carie) Rozm 21;
Vloszy na yego (sc. Jesusowych) povyekach...
były czysty, przeze wschyey zayady (sine vitio)
ib. 149; ~ Tercio debet (sc. homo recipiens corpus
Christi) habere cor mundum..., quia cum sit
splendor et speculum sine macula, zawadi, non
habitat nisi in mente pura XV in. GIKazB II 102.
5. 'przeszkadzanie, mieszanie się, wtrącanie się,
actus se interponendi, immiscendi': Na poczathku
slova mego proszą szobye na pomocz boga uszyechmocznyego..., by my raczył szeszlacz dzysz dar
ducha swathego... preszawady (leg. przez zawady)
dyabla przeklatego 1450 MacDod 120.
Zawadca 'ten kto komuś szkodzi, nieprzyja
ciel, nocens, i n i m i c u s Gdi se bliszo ku mne
zawadcze (nocentes, Puł: szkodnyczy), bicho iedli
moso moie FI 26, 3.
Zawadzać f o r m y : praes. ind. 3. sg. zawadza
Sul 18, XV med. R XXII 236, OrtMac 25,
OrtOssol 28, 3, etc.; ~ part. praes. act. adv.
zawadzając Sul 37; adi. i. sg. f . zawadzającą ca
1428 PF I 494; ac. pl. zawadzające 1447 R XXII
41; ~ inf. zawadzać FI 88, 22.
Z n a c z e n i a : 1. 'szkodzić, nocere, damnum
i n f e r r e Sin lichoti ne prziloszy zawadzacz (non
apponet nocere, Puł: zawadzycz) iemu FI 88, 22;
Czichi gest,... gen nykomy nye zawadza, a scham
wschitko czirpy przes gnyewu XV med. R XXII
236; Frangere iustus habet, quod falsi crimine
tabet, gl. putrescit, nociwm est zawadza, yymvge
(leg. ujmuje) 1466 ib. 25; ~ zawadzający 'wróg,
nieprzyjaciel, adversarius, n o c e n s Nocentes *zawaczayvcze wstrzimasz 1447 R XXII 41.
2. 'przeszkadzać, utrudniać działanie, stanowić
przeszkodę, impedire, obstare, obesse': Zawadzayoczą obstante ca 1428 PF I 494; Obstat
asellus equo..., yexat, gl. impeditasinumzayadza,
onus 1466 R XXII 15; Vicit, gl. sc. iste locus
precellit, odoriferis ilios arua rosis, quid miror,
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gl. id est, quod iste locus admirari debet, Elisiis,
gl. infernalibus, concludit, gl. clausit zavadza,
nectare Campis ib. 27; Nyektorzy poslyad powro
zem wstargayącz, aby nye mogl any tam, any sam
[...] zavadzayącz Rozm 652—3; ~ Zalvyąncemv
5
o głową czlowyeka... zawadza mv (obviat) przemynąloscz trzech lyath obrzeczenye Sul 18; Potem
nye może czynycz... o kthorekole gymyenye osta
teczne, zawadzayącz gey (sc. Łucyji, obstante
sibi) trzech lath y trzech myeszączi mylczenym 10
y dawnosczą Sul 37; Mozely pospolny poszel
przed prawem luczkye rzeczy oprawyacz... tako,
yako gynszy rzecznyk, abo(-li im) zawadzą gych
vrząnd (si ipsos officium suum in eo aliąualiter
impedierit) OrtOssol 28, 3, sim. OrtMac 25.
15
Zawadzić, Zawadzić się f o rmy: praes. ind.
1. sg. zawadzę FI 88, 33; 3. sg. zawadzi Sul 12.
44; 3. pl. zawadzą XV p. post. R XXV 174; inf. zawadzić FI i Pul 104, 14, Sul 14. 37, etc.',
~ praet. 3. sg. m. zawadził 1395 Pozn nr 188, 20
1400 ib. nr 446, 1413 Kai nr 411, etc.; /. zawa
dziła OrtMac 63, OrtOssol 51, 1; ~ condit. 3.
sg. m. by zawadził Rozm 109. 540;/. -by zawadzi
ła Rozm 157; neutr. -by zawadziło OrtMac 78,
OrtOssol 60, 4.
25
Z n a c z e n i a : 1. *zaszkodzić, nocere, damnum
i n f e r r e Miloserdza... mego ne rozproszo od nego,
ani *zawadzo (Pul: zaszkodzę) w prawdze moiey
(neque nocebo in veritate mea) FI 88, 33; Ne
zostawił czlowyeka zawadzycz gym (sc. synom 30
Jakobowym, nocere eis) FI 104, 14, sim. Pub,
Syn zloszczy nye przyłoży zawadzycz yemu (sc.
Dawidowi; filius iniquitatis non apponet nocere
ei, FI: zawadzacz) Pul 88, 22; Yen vzyva chlyeba
mego nye przeto, by pomogl, alye by tayemnye za- 35
vadzyl, podnyeszye pyątą svoyą nad mye Rozm 540.
2.
zawadzić komuś (coś, ku czemuś, w czymś)
przeszkodzić komuś w jakiejś czynności, najczęś
ciej w podjęciu działań prawnych, obstare, impedire praecipue aliąuem iure agentem : A za- 40
thym yako y (leg. ji, sc. Heroda) kasche[d]l
napadł, obezryawschy szye, by yemv nygdt nye
zavadzyl (ne quis arbiter impediret), chczyal szye
nożem przeklocz Rozm 109; ~ Sicuti Laurencius
debuit poprziszoncz, czo mu Jan szawadzil in 45
predicto vyast (leg. ujazd) 1395 Pozn nr 188;
Jaco mi Jacub zaw adzał) w mem kupę, a tho
mi szcodzy pocz grziwen 1407 RtKon nr 243;
Iaco Grzimek ne szavadzil Swantomiroui przedacz
dzedzini 1413 Kai nr 411; Tim to listem savaczil 50
swatkom, [is] ysz ne przisangli 1413 Pozn nr 890;
Wirzekami... themv Francyszkovi zawadzicz dwv
lyathv rzeczona dawnoscz (obstare praescriptionem) Sul 37, sim. ib. 14; Alyszby... w czasz
podobny czinycz zamyeszkaly..., thedi zawadzy 55
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gym (sc. dzieciam) obrzeczenye dawnosczy (tunc
obstabit eis exceptio praescriptionis, Dział 34:
thedy... podług dawnosczy mayą mylczecz) Sul
44, sim. ib. 12; Acz szyostra młodszą mylczala...,
to gey nye może zawadzycz (nocere ei non debet)
kv gey prawu OrtOssol 44, 4, sim. OrtMac 52;
Alle rzekllyby, ysz go która pylna rzecz (zaszła)
albo mv zawadzyla (quod ipsum legale impedimentum impedisset) OrtOssol 51, 1, sim. OrtMac
63; Gdyby szye przyszasznyk... rosznyemogl ta
ko, azby nye mogl wyączey w przyszasznycztwe
szyedzecz, albo czokole mv gynego zawadzylo
(si... aliud legale impedimentum ipsum impediret)
OrtOssol 60, 4, sim. OrtMac 78.
3. coś zawadzić 'sprzeciwić się czemuś, nie
zgodzić się na coś, zakwestionować coś, impedimento esse, p r o h i b e r e Moszely opyekaldnyk
przedacz... stoyacze gymyenye thych dzeczy, czo
szyą gymy opyeką, besz wszey odmowy..., czyly
może kto tho zawadzycz albo odmowycz (aut
si idipsum tuere possunt) OrtOssol 50, 3, sim.
OrtMac 62; ~ w ziemi zawadzić, (w dzielnicy)
zawadzić 'zakwestionować czyjeś prawo do ma
jątku, ius alicuius bona immobila possidendi in
dubium vocare>: Iaco Potrek do Kaliszkego
sial zondayo miru drzewey, nisz w zemi zawa
dził 1400 Pozn nr 446; Yz Tworziansczy biły
w trzimanu te dzelnicze w Morawczewe..., in
qua Nicolaus nocuit, w geysze Micolay zawa
dził domine Katherine sorori ipsorum 1418 Ko
ścian nr 696.
4. *zaczepić o coś, potknąć się, pede labĆ:
Ducam te per semitas equitatis, quas cum ingressus
fueris, non artabuntur, nye zavadzą, gressus tui
(Prov 4, 12) XV p. post. R XXV 174.
5. 'oszpecić, skazić, maculare, inąuinare’: Nye
vczynyla krvy (pro kry v) yego pyerszyach nyeczystoty... a tesch nye vczynyla, aby tlustosczya
czyalo yego zavadzyla (nec cum aliqua pinguedine
distentum) Rozm 157.
6. zawadzić się 'poróżnić się, pokłócić się,
litigare, altercari : Pro assignatione termini inter
se contendebant zavadzili (się) 1390 Leksz I nr 759.
Zaważę w przekładach Biblii 'żydowska jed
nostka wagi, wynosząca ok. 12 gramów, a tak
że jednostka monetarna, sykiel, siclus, pondus et
nummus Iudaeorum’: Panye wyelky, posluchay
mnye, czso zodasz, stoy za cztyrzysta zawazy
ssrzebra (quadringentis siclis argenti; MamLub
11: zaw[y]asze, war. kal.: zaw[y]aschy) BZ Gen
23, 15; Wsziczko złoto..., czso offyerowano w darzech, cztyrdzeszczy libr bilo a *szedmsed a trzydzeszczy zawaza (septingentorum triginta siclorum) w myerze szwyotego przebitku BZ Ex 38,
24; Za czlowyecze pirworodzone wypłato wesz-
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mes, a wszelkye dobitczo, gesz to nyeciste iest,
wiplaczicz kazesz, iegosz viplata bodze... pyoczo
zawazy srebra (siclis argenti quinque) BZ Num
18, 16; Da, ktosz spal s nyo, otczv dzewczemv
pyoczdzeszoot zawazy srebra (siclos argenti) BZ
Deut 22, 29, sim. ib. 22, 19; Gdyszem vsrzal
myedzi plonem... pravidlo złote pyoczdzessyont
zawazy (quinquaginta siclorum) mayocze, pozodalem tego y wsol BZ Jos 7, 21; Dal Dauid
Ornatowy za myesczce szesczset zawazi złota
(siclos... sescentos) BZ I Par 21, 25; Atersata
dal na skarb złota tysyocz zavazi (drachmas mille)
BZ Neh 7, 70; Z ksyoszot czeladnich dały złota
w skarb ku dzalu XX tissyoczow zavazi (drachmas
viginti milia) ib. 7, 71; Zaw[y]aschy (war. lub.:
zawyesze, pro zawasze) siclus (accipiens quinque
siclos per singula capita ad mensuram sanctuarii
Num 3, 47, BZ: dany bodo pyocz rvblow) 1471
MamKal 39; Zawyasch (pro zawaszchy, war. lub.:
latow, pro lotow) siclos (susceperunt Moyses et
Eleazar... omne aurum in diversis speciebus,
pondo sedecim milia septingentos quinquaginta
siclos Num 31, 51) ib. 45. ~ Bohemizm.
Zaważyć 'wyrównać, zrównoważyć, compensare, rependere’: *Przytho thy czvy a przichod
thwoy z trawyenym zawazy (levitate expendendi
cum gravitate lucrandi compensa) XV p. post. R
I s. XLVII.
Zawąz czy może Zawiąż 1. *to co wiąże,
łączy, więź, nodus, vincula : Soliciti servare vnitatem spiritus in vinculo pacis pylny bączcze
chowacz gednoscz ducha albo sercza w zawaze
pokoya (Eph 4, 3) XV med. SKJ I 116.
2. 'to co wiążąc krępuje, więzy, tu o grzechu,
vincula, reticula, hic de peccato': Wizwol, panie,
dusze gich od wszelkiego zawozu grzechów, abi
w chwale... miedzi swiantimi twimi zmartwichwstawszi odpocziwali MW 19b.
Zawcyk cf. Zachcyk
Zawdy 'zawsze, stale, nieustannie, bez przer
wy, semper, continuó*: Przetocz zawdi sly bronyącz syą w swich slosczyach..., omową, przeczywyenstwem a myrsyaczkamy dobrim otdawayą
XV med. R XXII 246; Serczem y dvschą myloval
boga wschechmogaczego <a> kv svemv blyznyemv zawdy myal myloszyerdzye Rozm 31.
Zawias, Zawiasa, Zawieś, Zawiesa f o r m y :
1. Zawias: n. sg. zawias XV p. post. PF V 10.
2. Zawiasa: n. sg. zawiasa 1423 StPPP VII
317, XV p. pr. R XVI 350; ~ ac. sg. zawiasę
1408 AKPr VIIIa 102, 1428 RTH III nr 98, 1449
ib. nr 123.
1. a. 2.: /. sg. (w) zawiasie 1412 AKPr VIIIa
113; - n. pl. zawiasy 1388 MMAe XV 68, 1394
ib. 206, ca 1500 Erz 132; —ac. pl. zawiasy 1461

SprKHS V s. XXIX, 1469 TymProc 236, 1471
MamKal 29; zawiesy 1461 SprKHS V s. XXIX,
1493 WarschPozn I 352.
Z n a c z e n i a : 1. 'rodzaj metalowego (dwuczęś
ciowego) okucia na odrzwiach lub ramie okiennej,
służącego do obrotu skrzydła drzwi lub okna,
cardo, fulcimentum ferreum, quo fores vel fenestrae nituntur verturturque’: Pro ferimentis, dictis
zawaszi, ad fenestras et haki, in quibus pendent
hostia et fenestres, fabro III scotos 1388 MMAe
XV 68; Pro... ferruncis, dictis zawaszy, ad hostium camere predicte III scotos 1394 ib. 206;
Dedi parare hostium nowum ad pallacium..., ad
quod hostium emi zavyassy 1461 SprKHS
V s. XXIX, sim. ib.\ Pro duplicibus aspibus al.
zawyeszy dedi X grossos ib.; In nullo celario
hostium ferme invenitur, si invenitur, tunc sine
cathenis, aspis et zavyaszy 1498 LustrPłoc 147;
~ Item ad libram pro zawiessi III 1/2 grossos
1493 WarschPozn I 352.
2. Ymetalowy) uchwyt w kształcie tuku, ucho,
ansa ferrea’: Zawyasza vectis XV p. pr. R XVI
350; Zawyaschy vectes (misit in eos vectes, ut
possit mensa portari Ex 37, 14) 1471 MamKal
29; Zavyas vectis XV p. post. P F V 10; Gramatula
wraby vel zavyaszy v kothlą (leg. u kotła) ca
1500 Erz 132; ~ w opisie herbu: Qui (sc. Gregorius et Nicolaus) pro signo eorum deferunt in
clippeo sawasso cum cruce, et de proclamacione
Nouina 1408 AKPr VIIIa 102; Zema miliciam
suam... expurgauit per fratres suos... de cleynodio
et proclamacione Nowy ni, deferentes crucem in
appendio vlg. krzisz w zawasse 1412 ib. 113; De
clenodio s<agitta> a zawassa, de proclamacione
Odrowanz 1423 StPPP VII 317; Quia est (sc.
Joannes) de clenodio Nowyna, qui deferunt quandam curvaturam al. zawassa, in medio vero crux
1428 RTH III nr 98; De tercio clenodio, post
avam, dieto Nowina, crucem cum zawassa in
clipeo deferentes 1460 HelcKr nr 1092; Alii...
duo fratres post matrem ipsius de clenodio sagita
in zawyasa et in medio crux, de proclamacione
Szmyara 1468 StPPP V II420; ~ kotłowa zawiasa:
Pro parte Iohannes de Mrouina, quia probauit
nobilitatem suam... fratribus suis Iohanne de Przeramb, Gregorio de Grabowi, de proclamacione
Nouina, pro signo seruantes kotlowan szawa[n]sza
1412 AKPr VIIIa 116; Expurgando... predictus
Albertus suum honorem nobilitatis... produxit duos nobiles... patruos suos post patrem suum de
genere et clenodio dieto Nowyna crucem et vlg.
kothlowo zawyaszo in clipeo deferentes 1449 RTH
III nr 123.
3. dubium: \jakaś część pługa, pars quaedam
aratri' (?): Mathias de Golarzewo luendo penam
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sex marcarum debet complere duo aratra ferrorum
al. dwa plugy zelasz y zawyaschy Mathie Lowczewsky 1469 TymProc 236.
Zawiasa cf. Zawias
Zawiat f o r m y : n. sg. zawiat 1406 KsZPozn
nr 2568; ~ g. sg. zawiata 1401 KsZPozn nr 670,
1414 RtGn nr 212; zawiatu 1392 Leksz I nr 1336,
1401 KsZPozn nr 714. 722, etc.; ~ ac. sg. zawiat
1392 Leksz I nr 1268, 1401 KsZPozn nr 590, 1403
ib. nr 1187, 1408 Pozn nr 641; ~ i. sg. zawiatem
1422 Pozn nr 1101, XV RocznHist VI 102.
Z n a c z e n i e : 'zastaw, zabezpieczenie zobo
wiązania (zwykle spłaty długu) na majątku przez
czasowe oddanie wierzycielowi jakiegoś dobra,
pignus, pecuniae solvendae cautio, bono rum immobilium traditione p r a e s t i t a Prout Jacobus proposuit super patruo Jacubo suo... pro *zauad
viginti marcas grossorum 1392 Leksz I nr 1268;
Steffanus... debuit contra et adversus predictum
Borzislaum duos ducere, videlicet iednacze vlg.,
et tunc idem Steffanus defuit, et sic idem Borzislaus lucratus est decem marcas zaviatu ib. nr
1336; Jacobus... mansit penamcontra Derslaum...
sedecim marcas racione vadii vlg. zawath 1401
KsZPozn nr 590; Derslaus... astitit termino peremptorio super Jacobum... pro ąuindecim marcis
racione vadii vlg. zawata ib. nr 670; Stanislaus...
adiudicatum solvit in viginti marcis racione vadii
vlg. zawatu ib. nr 714, sim. ib. nr 722. 737,
1403 ib. nr 1284, etc.; Palatinus fecerat accionem
super... Wincencium, quod... hominem... wlnerassent preter vadium vlg. mimo zawat ąuatuor
milium marcarum 1403 ib. nr 1187; Pendet terminus... pro ducentis marcis racione vadii vlg.
zawat 1406 ib. nr 2568; Iacosmi wyednali
Thomislawo sz Marczinem o pancznacze krziwen
y zawath medzi ginny (pro gimy) zalozili 1408
Pozn nr 641; Czso Micolay na mo zalowal zawatu
panczi grziwen, za tosmu (leg. tośm mu) ya ne
ranczil 1409 Kościan nr 423; Jako mi pan Dobrogostius y pan Materna ranczily za Stroschino
(pro Stroszyna) sto grziwen zawathu 1416 ib. nr
575; Jacom ne dal rokv zawitego przet panem
starostą Palucze z Iandrzeyem szoltisem...
o czterdzeszczy grzywen zawatv pomocz prawa
1419 Pozn nr 1034; Tady graniczą s pełna małą
bicz medzy dzedzynamy Coscelną Gośliną a medzy Mała Goslinka pod szawatem stem grzyven
1422 ib. nr 1101; Sub poena al. pod zawiathem
XV RocznHist VI 102.
Zawiąż cf. Zawąz
(Zawiązać) Zawięzać, Zawięzać się f o rmy:
praes. ind. 2. sg. zawiążesz BZ Deut 25, 4; 3.
sg. zawiąże BZ Num 30, 11; ~ imper. 2. sg.
zawięży Puł 34, 3; ~ praet. 1. sg. m. -m zawiązał
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OrtMac 60, OrtOssol 49, 1; 3. sg. m. zawiązał
1414 Pyzdr nr 424, 1418 ib. nr 568, OrtMac 59,
etc.; 3. sg. f. zawiązała BZ Num 30, 7; 3. pl. m.
zawiązali OrtMac 59, OrtOssol 48, 3, 1471 MamKal 231, etc.; ~ pląperf. 3. pl. m. byli zawiązali
BZ Jud 21, 5; ~ condit. 3. sg. f. zawiązałaby
1471 MamKal 45; -by zawiązała BZ Num 30, 4;
~ part. praet. act. zawiązawszy Rozm 701. 730;
~ part. praet. pass. n. sg. f. zawiązana XV med.
SKJ V 263, ca 1470 MamLub 209; g. sg. m.
zawiązanego 1450 DokMp III 359; ac. sg. m.
zawiązany OrtOssol 64, 1; neutr. zawiązane ca
1400 CyzWroc; i. du. neutr. zawiązanema Rozm
731; n. pl. m. zawiązani ca 1470 MamLub 293;
~ praes. pass. 3. pl. m. a. /. zawiązani czy za
wiązany są XV p. post. JA XII 144; ~ part.,praes.
pass. adv. pl. fi sąc zawiązany BZ Jud 21, 18.
Z n a c z e n i a : 1. 'okręcić, owinąć coś łącząc
węzłem końce tego, czym się okręca, owija, ligare,
circumligare': a. *owijając zasłonić coś, circumligando o p e r i r e Oczy mu zaw<ią)zaly Zydowye
okruthny XV ex. SKJ I 145; Wvlaczayącz yego
(sc. Jesukrysta) yyelebney czczy boskey, zavyązaly (velabant) yego svyate oczy y vschytko
oblycze Rozm 676, sim. ib. 730. 833; Bo kyedy
yvze tako ssyedzyal (sc. Jesukryst) zavyezanema
(leg. z zawięzanema) oczyma, tako y (leg. ji 'go’)
napyrvey vderzyl yeden myedzy oczy *pyąsczyv
ib. 731; ~ Dicitur, quod velauerunt, zawyązali,
faciem eius (velaverunt eum, sc. Iesum, et percutiebant faciem eius Luc 22, 64) 1476 AKLit III
108; ~ b. 'skrępować, związać, v i n c i r e Nye
zawyozes (non ligabis) vst volowych, gdysz mloczisz w gvmnye vszitki twe BZ Deut 25, 4; A ony
(sc. słudzy)..., zavyązavschy yemv (sc. Jesukrystowi) rącze rambem,... dały yemv długą chvylą
stacz Rozm 701, sim. ib. 730; ~ c. (o ranach,
de vulneribus) 'obwiązać, opatrzyć, alligare, obligare, c o a r t a r e Yeden Samarytan *poganym...
poruschyl szye myloszyerdzyem k nyemv, zavyązal yego rany (alligavit vulnera eius Luc 10, 33)
Rozm 332; ~ Obducta zawyą[r]zana aut obwyazana (quare... non est obducta cicatrix filiae populi
mei Jer 8, 22) ca 1470 MamLub 209; ~ ~ Quod
omnes mercatores cum curribus oneratis al. zawyonzane quatuor et pluribus equis vehendis ibunt
libere sine omni impedimento 1445 MMAe XVI
nr 413; Quod a quolibet curru magno onerato et
desuper ligato al. zawyanzanego per tres grossos...
solvi semper fuit consuetudo 1450 DokMp III
359.
2.
zawięzać się 'zobowiązać się do czegoś,
przyrzec, obligari, promittere': Jaco Jacusz wpro
sił v mnye roku y szawąsal mi szą pyenądze
dzewącz *grziwem poscze zaplaczicz 1414 Pyzdr
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nr 424; Yako my szye zawyosal Maczek lista
dacz za pyancz a za dwadzescza grzywen wtenczasz, kedi zastawą przyymowal 1418 ib. nr 568;
Dwa zaky....zawyąszali szyą tako (unus alterum...
ligavit voto): Który by myedzy nymy vmarl pyrwey, tego rzeczy... mayą ostacz temv, czo szostanye *nyedzy nymy zyw OrtOssol 48, 3, sim.
OrtMac 59; Tedy rzeki ten żywy towarzysz: Jam
szye sz nym darował y szawyąszal (ego me secum
condonavi et colligavi) OrtOssol 49, 1, sim.
OrtMac 60; ~ Mulier alligata est, zawyazanacz,
legi, quanto tempore vir eius viuit (I Cor 7, 39)
XV med. SKJ V 263. ~ zawięzad się przysięgą,
ślubem, duszę swą zawięzad przysięgą *przysiąc,
ślubować, spondere, vovere: Nyewyasta, gdiszbi
czso slvbila a zawyozala syo przisyogo (si... se
constrinxerit iuramento)..., czoskoli slvbila iest
y zaprzisyogla, scvtkem napełni BZ Num 30, 4;
Pakli moza mayocz (sc. niewiasta)... dvszo swo
zawyozala prziszogo (animam eius obligaverit
iuramento)..., napełni, czoszkoli slvbila iest ib.
30, 7; Małżonka w domv *moze swego, gdisz
syo slvbem zawyoze a przisyogo (cum se voto
constrinxerit et iuramento, MamKal 45: zawyązalaby schią, war. lub.: *zawyaszalyby szą)... slvbv
spełni, czoszkoli slvbila ib. 30, 11; Cyoszko
przisyogo biły syo zawyozaly (grandi enim iura
mento se constrinxerant) BZ Jud 21, 5; Dzewek
naszich nye moszemi gym dacz, socz zawyązany
przisyogo (constricti iuramento) y klyotwo, geszesmi rzekły: Przeklyoti, kto da swo dzewko
zono Benyamynowy ib. 21, 18.
3. 'zmusić, uczynić podległym czemuś, obnoxium, subditum facere’: Obnoxii, id est oblig[i]ati
povynny, zawąszany (ut... liberaret eos, qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti
Hebr 2, 15) ca 1470 MamLub 293.
4. 'zagrodzić coś, zamknąć, praecludere, intercludere': Wyymy szablyę y zawyęzy (sc. drogę,
conclude, FI: swoszi, MamKal 128: conclude, id
est fac conclusionem vczin konyecz) przeczyw
tym, czo mye gabayo Pul 34, 3; ~ zawięzad
(gaj) 'zawiązawszy witki u wejścia do gaju, za
kazać prawnie wstępu, viminibus in ostio silvae
alligatis introitum praecludere’: Petrus... preco
Warschoviensis recognovit, quia de iudicio datus
gagium... Stephani plebani de Rasschnicze... virgultavit et arestavit al. zawyanzal, zagayl hy
zapowyedzal 1459 TymProc 225.
5. zawiązany czas 'dni niesądowe, dies nefasti,
iustitium: Gdyby w zawyaszany (OrtMac 85:
w szawyeszony) cząsz (diebus feriatis) głową (leg.
głowa) zabythą albo czokole gynego nyerzadnego
vczynyono, ocz myal bycz goraczy szand OrtOssol
64, 1.
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6. (o roślinach, de plantis) 'utworzyć zawiązek
owocu, tu zawiązek ziarna, germinare, germen
emittere’: Esze to *wz<wi)edczaw, *rodcze yest
bribesał (leg. przybieżał) Vrban gonicz wilka
a drzecz lika y nalasl żarno w szicze *sawosane
ca 1400 CyzWroc.
7. niejasne z powodu braku kontekstu: Zavyąszany szą tenentur XV p. post. JA XII 144.
8. corruptum pro zawierad: Zawyązaly schią
plicabant (pro plicabantur, war. lub.: zawyer[z]aly
ssya, mamotrekt mikułowski: zawierachu; in duobus ostiis ex utraque parte bina erant ostiola, quae
in se invicem plicabantur Ezech 41, 24) 1471
MamKal 231.
Zawiązanie f o r m y : n. sg. zawiązanie OrtMac
60, OrtOssol 48, 4. 49, 1; ~ g. sg. zawiązania
OrtMac 59, OrtOssol 48, 4; ~ ac. sg. zawiązanie
OrtMac 59, OrtOssol 48, 3; ~ /. sg. (w) zawią
zaniu 1495 RocznKrak XVI 63.
Z n a c z e n i a : 1. 'to co wiąże, tu jakiś rodzaj
ozdobnego węzła, nodulus omatior : Specialiter in
nodulo al. w zawyązany u *ząkyel, prząska o cztirzy czentky deaurata argentea 1495 RocznKrak
XVI 63.
2.
'zobowiązanie, umowa, obligatio, pactum,
conventio': Dwa zaky... po<c)wye<r>dzy[e]ly to
zawyasząnye (colligationem) myedzy szobą y {da
rowanie) yawnym pyszarzom (pro pyszarzem)
OrtOssol48, 3, sim. OrtMac 59; Tedy ten szdrowy
*thowarysz... pytał go (sc. towarzysza jego nie
mocnego)..., sznaly szye tego darowanyą y zawyaszanyą gescze (an sibi adhuc doni nuntiationem fateretur), jako szobye... pyszmem ząpyszały
OrtOssol 48, 4, sim. OrtMac 59; Sznam mego
darv [y] zawyaszanyv (pro zawyaszanye, OrtMac
59: daru zawyazanye) s tobą (fateor mei doni
promissionem una tecum), yako stoy pyszano
w them tho yawnem zapyszanyv OrtOssol 48, 4;
Tho darowanye y ząwyasząnye (promissio doni)
nye stało szye przed gaynym sządem, yako gest
prawo ib. sim. OrtMac 60; Jako myedzy namy
napysszano w yawnem pyszmye, przetho nasze
darowanye y zawyaszanye (colligatio doni) ma
stacz OrtOssol 49, 1, sim. OrtMac 60.
Zawicie 'ostatecznie, nieodwołalnie, modo
peremptorio, inevitabiliter, ad ultimum : Domina
Balińska peremptorie, zawice, tenetur ponere sive
statuere precessorem Jacussium... *zazstopczo
1391 TPaw IV nr 3681; Yaco czszom geszdzil
s Ganem... do Chełma pyrwe, wtóre y *crzecze
zawicze o dwa policzky, tamo my ne pomoszono
prawa 1418 Pozn nr 963; Jaco wtenczasch, kedym
myal swathky wodzycz zawicze... przecziw
Wscheborowy, tedym byl prawa nyemocza nyemoczen 1428 Kościan nr 1421, sim. 1434 Pozn
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nr 1440; Zawycze peremptorie ca 1428 PF I 487;
Jakom cy ne ranczyl Py<o)tra Scoka postawycz
na poroczky zavicze 1432 Pozn nr 1543;
Smotanka et... Wrobi... ad duas septimanas vel
ad ąuatuor septimanas finaliter reponere sunt obligati, zawyczie, easdem literas 1439 AGZ XI
155; Tunc Nyesch... et Lein... fideiusserunt in
duabus septimanis peremptorie, zawyczye, statuere eundem Hanyonem coram woyewoda 1447 ib.
302, sim. 1457 AGZ XV 11; Franczek... ad
proximos terminos particulares in Halicz peremp
torie, zawycze,... debet producere literas 1463
AGZ XII 284.
Zawić c f Zawiły, Zawity
Zawidzic cf. Zawidzieć
Zawidzieć, Zawidzic f o r m y : praes. ind. 3.
sg. zawidzi Pul 10, 6, XV ex. MacDod 148; ~
inf. zawidzieć XV ex. MacDod 148; ~ fut. 3. sg.
m. zawidzieć będzie BZ Deut 28, 5 4;/. zawidzieć
będzie BZ Deut 28, 56; ~ praet. 1. sg. m. jeśm
zawidział Pul 72, 3; 2. sg. m. zawidziałeś Pul
5, 6; 3. pl. m. zawidzieli BZ Gen 49, 23, Pul
24, 20; neutr. zawidziła 1471 MamKal 230;
zawidzieła ca 1470 MamLub 230.
Z n a c z e n i a : 1. 'odczuwać niechęć do kogoś
wywołaną jego szczęściem, powodzeniem i połą
czoną z chęcią posiadania tego samego, zazdro
ścić, invidere, o d i s s e Alye yczyoszyli gego...
a zawydzely gemu (inviderunt illi) czy, gysz to
myely strzali BZ Gen 49, 23; Czlowyek roskosnego ziwota... zavidzecz bodze bratv swemv (invidebit fratri suo) BZ Deut 28, 54; *Czanka zona
y roskosna... zawydzecz bodze mozv swemv
(invidebit viro suo) ib. 28, 56; Zawidzyela (war.
kał.: zavydzila) emulata (ąuoniam speciosum feci
eum... et aemulata sunt eum omnia ligna voluptatis
Ezech 31, 9) ca 1470 MamLub 230; Bo yesm
zawydzal złym (zelavi super iniąuos, FI: iesm
miłował na złe) Puł 72, 3; ~ Caritas... non
emulatur (I Cor 13, 4) nyerada *zavydy, nyczego
nye szasrza (GIKazB II 51,' R XXV 165, SKJ
I 70, Zab 524, WisłRp nr 2366: ne zayrzy, WisłRp
nr 2366: zawiscy, zazrzy), bo gdy na them swecze
zadney nie zada zapłaty czesznyey gy duchowney,
przetho szemskem rzeczam zasrzecz, zayydzecz
nye umye XV ex. MacDod 148.
2. 'odczuwać silną wrogość, nienawidzieć,
odisse’: Zawydzyalesz wszystky (odisti omnes,
FI: nenawidzal ies wszech), gysz czynyo zloszcz
Puł 5, 6; Yen myluye zloszcz, zawydzy duszę
swą (odit animam suam, FI: nenawydzy swoiey
dusze) Puł 10, 6; Bo so szye rosplodzily (sc.
nieprzyjaciele moi) a zasrosz<cią> zlosną zawy
dzely mnye (odio iniquo oderunt me, FI: zasrosczo
*zlo nenasrzeli so me) Puł 24, 20.

Zawierać, Zawirać, Zawierać się, Zawirać
się 1. *zasuwać wejście do jakiegoś pomieszczenia
czyniąc je niedostępnym, zamykać, claudere, occludere, obturare’: Obdere zastavycz sza, zawyracz ca 1455 JA XIV 492.
2. zawierać się *łączyć się, sczepiać się, plicare, iungere’: Zawyer[z]aly ssya (war. kal.:
zawyązaly schią) plicabant (in duobus ostiis ex
utraąue parte bina erant ostiola, quae in se inyicem
plicabantur Ezech 41, 24) ca 1470 MamLub 231.
3. zawirać się 'być pomieszczonym, zawartym
w czymś, contineri, comprehenden : Instaurantur,
id est integrantur zawyrayą szą (si quod est aliud
mandatum, in hoc verbo instauratur: Diliges proximum tuum sicut teipsum Rom 13, 9, R XLVII
351: w them szlowye wszytko zaleszy, GIKazB
II 50: popyelnono bywa, SKJ I 60: instauratur,
gl. id est perfecte continetur zamknono yest,
PF IV 753: zawrzeno clauditur) ca 1470 Mam
Lub 280.
Cf. Zawiązać 7.
Zawieranie 'utrudnianie, uniemożliwianie do
stępu do czegoś, do korzystania z czegoś, actus
occludendi, rem utendam alicui diffcilem reddend i: Wthem woyth zawarł gey komora (commodum eius fiscayit) az do prawa... Zapowyedanye,
czo czyny przyszaszny woyth..., y zawyeranye
gymyenya (fiscationes bonorum) y zakłady przed
nym położone (pro polozenye)..., czokoly wyszna, to ma mocz OrtOssol 101, 1, sim. OrtMac
137.
(Zawiercieć) Zawircieć 'robiąc otwory ozna
kować, perforando signaref?): Dominus Nemerza... <fac)ta prius columpna in piscina <Pe)tri...,
que p<iscina>... consignata ad <men>suram aque,
debet iurare in hunc modum:... Iaco prawe czom
zamerzil, zamerzilem s prawem y zawirczal 1399
StPPP VIII nr 8668.
Zawierne 1. podkreśla ważność, prawdziwość
sąsiedniego wyrazu lub zdania 'istotnie, rzeczy
wiście, prawdziwie, naprawdę, vere, re vera,
certe, profecto’: Cso nam pres togo nemochnego... znamona? Zauerne nics ynego crome cloueca
gresnego Kśw br 34; Zauerne nics by nam ne
mescach, ale b<y...> zbauicela y iego prisca
pozodach Kśw cr 3; Iensze trudy czyrzpyal przesmyerne, yescze był nye przyszp[a]yal zawyerne
(Bogur D: zawyernye, B: *zazmerne), alysz szam
bog smarthwychwstal Bogur CEF; Zaverne re
vera 1448 R XXIV 353; Amen po zydowszku
pokladayy na konyczv paczyerza, pokłada s tego
yedno: Amen, sela, salyem, które szye myny:
Zavyerne, myr, zawzdy Rozm 279; Myły Iesus
yma rzekł: Vyerzytha, yze vama mogą tho vczynycz? A ony obadwa k nyemv rzekły: Zayyerne,
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gospodnye, vyerzyva (utiąue, domine Mat 9, 28)
W niektórych cytatach możliwa lekcja zawiernie.
ib. 297; Alye vypądzamly zle dvchy moczą bożą,
Cf. Zaśmiernie
zavyerne przyschło (profecto pervenit Luc 11, 20)
Zawiernie podkreśla ważność, prawdziwość
sąsiedniego wyrazu lub zdania 'istotnie, rzeczy
k vam królewstvo nyebyeskye ib. 299; Górze
5
vam, yze... podnoszyczye groby pro<ro)czskye,
wiście, prawdziwie, naprawdę, vere, re vera,
a vaschy oczsovye ye pobyły. Zavyeme posvyaczcerte, p r o f e c t o Yensze trudy czyrpyal beszmyerschaczye (profecto testificamini Luc 11, 48), yze
nye, yeszczecz byl nye przyszpial zawyernye
czyny czy e vczynky oyczow vasych ib. 306; Osta(Bogur CEF: zawyerne, B: *zazmerne), alesz
sząm bog zmarthwychwsthąl Bogur D; Zawyernye
nyeczyely vy v moyey navcze, zavyerne bądzyeczye zvolyenyczy moy (vere discipuli mei eritis 10 (re vera), wyodlesz (leg. w wiodłeś) nasz do że
rnye, któraś plinye potoki BZ Num 16, 14; Marta
Jo 8, 31) ib. 473, sim. ib. 474; Ony... poznały
<rzekła jemu): Zayyernye, gospodnye, yam yyezavyerne (cognoverunt vere Jo 17, 8), yzem od
rzyla (leg. uwierzyła, utiąue, domine, ego credidi
czyebye yyschedl ib. 576; ~ na początku wypo
Jo 11, 27), yzesz ty kristus Rozm 437; ~ A za
wiedzi jako wyraz głębokiego przekonania o jej
prawdziwości i pewności: zawierne mówię, po- 15 yyernye (yerumtamen Luc 22, 22), myły synovye,
nye mnymayczye, aby prze to sgr<z)escheny<e)
wiedam, powiedaję (tobie, wam) 'twierdzę, że
ten, który myą podał, nye byl vnądzon yyeczną
tak istotnie, rzeczywiście je st, było lub będzie,
mąką Rozm 546; ~ na początku wypowiedzi jako
verum fuisse aut esse aut futurum esse dico
wyraz głębokiego przekonania o jej prawdziwości
Zayyerne, zavyerne povyedam tobye (amen, amen
dico tibi Jo 3, 3): Nye bądzyely kto znów naro- 20 i pewności: zawiernie mówię, powiedam (wam)
dzon, nye może yydzyecz krolestva nyebyeskyego
'twierdzę, że tak istotnie, rzeczywiście będzie,
verum futurum esse dico’: Zayyerne, zayyernye
Rozm 236, sim. ib. 258. 353. 425, etc.; Zayyerne,
moyyą yam (amen ąuippe dico vobis Mat 5, 18),
zavyerne tobye movyą (amen, amen dico tibi Jo
yze nye przemynye nyebo y zyemya..., alyesz
3, 11), yze czo vymy, to moyymy ib. 237, sim.
ib. 259; Zavyerne yam movye (amen dico vobis 25 szye to wschytko popelny Rozm 266; Ktokoly
Luc 4, 24), yze nyyeden prorok nye yest przyąth
gednemv namnyeyschemv s thych da <picie) telko
w yego oczysnye ib. 252, sim. ib. 279; Zayyerne,
czaszą yody zyvey..., zayyernye wam povyedam
(amen dico vobis Mat 10, 42), nye straczy zaplathy
zayyernye movyą vam (amen ąuippe dico vobis
syoyey ib. 314. ~ Cf. Zawierne.
Mat 5, 18), yze nye przemy nye nyebo y zyem ya..., alyesz szye to wschytko popelny ib. 266; 30
Zawieś cf. Zawias
Zayyerne vam povyedam (amen dico vobis Mat
Zawiesa cf. Zawias
Zawiesić f o r m y : praes. ind. 1. sg. zawieszę
23, 36), yze to wschytko przydzye na to pokoBZ IV Reg 19, 28, ca 1470 MamLub 89; 3. sg.
lyenye ib. 307, sim. ib. 267. 271, etc.; A wschakosch vam zayyerne povyedam (verumtamen dico
zawiesi BZ Lev 8, 9; ~ inf. zawiesić Gn 173a,
vobis Mat 11, 22), yze Thyrv a Szydonv... w sąd 35 1409 Kościan nr 405, 1420 ib. nr 758, Dział 46;
~ praet. 1. sg. m. jeśm zawiesił BZ Gen 24,
ny dzyen lzey bądzye nyzly yam ib. 318; Zayyerne
to povyedam wam (amen ąuippe dico vobis Mat
47; 3. sg. m. zawiesił 1408 Kościan nr 381, 1408
RtKon nr 293, 1466 RRp XXII 24, 1471 MamKal
13, 17), yze yyelye prorokow... chczyely yy
dzyecz, czo yydzyczye ib. 337; Alye zayyerne,
189; 1. pl. m. zawiesieli jesmy FI 136, 2;
zayyerne tobye povyedayącz (amen, amen dico 40 zawiesiliśmy Puł 136, 2, ca 1500 Erz 132; 3.
pl. m. zawiesili są XV p. pr. R XVI 328; zawiesili
tibi Jo 13, 38): Nye zapoye kur, aze szye mnye
trzykrocz zaprzysch ib. 557, sim. ib. 562; ~
1420 StPPP IX nr 225. 226; - pląperf. 3. sg.
m. był zawiesił BZ Gen 24, 30; ~ part. praet.
Bądzczye (pro baczczye), abysczye nye vkazoyaly
act. zawiesiwszy Rozm 128; —part. praet. pass.
albo czynyly dostoyenstva przed lyvdzmy, aby
vasz yydzyely a chvałyly. Zayyerne nye bądzye- 45 n. sg.^m. zawieszon MW 83b; zawieszony MW
czye myecz czesczy albo odpłaty (alioąuin merlO lb; / . zawieszona 1407 Kai nr 239, 1424 Kai
nr 890; neutr. zawieszono Naw 95; ac. sg. m.
cedem non habebitis Mat 6, 1) y oycza vaschego
zawieszony OrtMac 85. 116, OrtOssol 86, 1; /.
Rozm 271; — Zayyerne kyelych moy bądzyeczye
zawieszoną DłLB III 355; i. sg. f. zawieszoną
pycz (calicem ąuidem meum bibetis Mat 20, 23),
alye szyedzyecz na pravyczy moyey albo na 50 1408 RtKon nr 293; /. sg. m. (w) zawieszonem
ca 1455 JA XIV 495; n. pl. m. zawieszone
lyevyczy nye yest me dacz yam Rozm 402.
OrtMac 77, 1469 StPPP IX nr 723; /. zawieszony
2.
w błędnym rozumieniu łacińskiego vanum
BZ Num 3, 26; ac. pl. m. zawieszone OrtMac
jako verum: A wschakosz zayyerne yest v takyech
77. 78; /. pl. m. (o) zawieszonych Sul 53,
rzeczach robycz (vanum est autem in huiusmodi
55
OrtOssol 60, 2; cf. też Zawieszony; ~ praes.
laborare) Rozm 368.
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pass. 3. sg. m. zawieszon jest 1444 R XXIII
304; /. jest zawieszona 1460 PF V 38; ~ praet.
pass. 3. sg. m. był zawieszon XV ex. Kałużn
290; neutr. zawieszono było 1444 R XXIII 303;
było zawieszono Sul 40.
Z n a c z e n i a : 1. 'umocować, zaczepić, przy
twierdzić coś a. kogoś, tak aby wisiało, suspendere, p e n d e r e Iaco Cussz ne bil przi tern, kedi
dan list Lamprachtowi ani kedi pisań, ani gego
peczancz gest *zaweszono 1403 Pozn nr 550;
Yako ten lysth s Yanowa volą pysan y s gyego
vola peczacz szawesoną 1407 Kai nr 239, sim.
1424 ib. nr 890; Jaco Philip wipravil swego
rąkoymo naprzeczyw Zemcze i peczocz zaweszil,
y list mu dawał szaweszono (leg. z zawieszoną)
peczoczo 1408 RtKon nr 293; Kedi Materna Jana
wr0czil w Szidi ve trzi grziwni i w oszm groszi
i sw0 pyeczancz mai zaweszicz 1409 Kościan
nr 405, sim. 1420 ib. nr 758; *Zawieschoyn yako
na schubieniczy suspensus est patibulo (fulget
crucis misterium, quo carne carnis conditor sus
pensus est patibulo) 1444 R XXIII 303; Cuius
brachiis pependit precium zauieschono bilo odpłata
(beata, sc. arbor, cuius brachiis saecli pependit
praemium, war. pretium pependit saeculi) ib.;
Zauieschon iest levatur (agnus in crucis levatur
immolandus stipite) ib. 304; Arma tua ligant,
zavyeszyly szyą (pro szą), funebria busto XV p.
pr. R XVI 328; Tunc iubet adduci Cristum gens
invida luci affixitque, gl. aplicuit zawyesyl, cruci
morte necando truci 1466 RRp XII 24; *Zawyesylą
(mamotrekt mikułowski: zawiesyla sem) intexui
(intexui funibus lectulum meum Prov 7, 16) ca
1470 MamLub 135; Zawyeschi<w> (mamotrekt
mikułowski: zawiesyw) ducto (erexit et atrium per
gyrum tabernaculi et altaris, ducto in introitu eius
tentorio Ex 40, 31) 1471 MamKal 30; Zavyeschil
(war. lub.: wyssyalo) pependerat (peribit, quod
pependerat in eo, sc. paxillo Is 22, 25) ib. 189;
Gdy twe czlowyeczensthwo prze nasz grzeschne
na krzyz dano w makach y (pro y w makach)
czyąskych zawyeschono Naw 95; ~ komuś: Bo
gey tam bil zawyessyl (sc. sługa siestrze Labana)
oni to zavsznyce a zaponyce BZ Gen 24, 30; Ya
gesm gey zawyeszyl navsznycze (suspendi... inaures) na okrassenye gey twarzi ib. 24, 47; ~
czemuś: In cuius rei testimonium ac maiorem
euidentiam sigillum nostrum... est subappensum
*pyedzacz nasza themv lystv gest *szyawezona
1460 PF V 38; ^ k czemuś: Jaco Sobek przed
nami so visnal, ysz z yego volo Iacubovi list
pisań i gego sługa z yego volo jego pyeczancz
c listhu zaveszil 1408 Kościan nr 381; *Pacyth
k themv lysthovy *zawyeszyti kazałyśmy 1498
SKJ III 335; ~ na coś: Swotego Bartholomega
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kaszal gest byl na prongo szaueszycz Gn 173a;
Korono wloszy na głowo a na nyo przeczywko
*czolu zawyesy skrzydło złote (super eam contra
frontem posuit laminam auream) BZ Lev 8, 9;
Zawyeszo przeto obrocz (ponam... circulum) na
nozdrze twe BZ IV Reg 19, 28, sim. ca 1470
MamLub 89; ~ na czymś: Na wyrzbach... zaweszely gesmy (Puł: zawyeszylysmy) organy na
sze (suspendimus organa nostra) FI 136, 2; Yacom
ten lyst czetl y myal gy w ranku, na takyem
yedwaby zawyeszony (pro zawyeszona) na szyelonem pyeczancz 1417 Kai nr 561; Kthory (sc.
Jezus)... krzyzem welykyem obczązony y na nyem
ganyebnye medzy lotri zawyeszon MW 83b; Módl
szye za namy wnuku szwemv, yey (pro yen) nasz
poleczil w obrona płodu thwemu,* rzeknacz na
krzyzu zawyeszony...: Nyewyastho,... przymy
w obrona czlowyeka grzesznego MW lOlb;
O krzyzv szwyethy, bądź pozdrowyon, na kthorim
pan bog moy byl zawyeszon XV ex. Kałużn 290;
Tako zavyeszywschy sząd (vasculum suspendit)
na promyenyy słonecznym y czyagnąl za sobą
sloncze yako povroz s tym yyądrem Rozm 128;
~ w czymś: Bodo dzerzecz strozo w stany zaslybyonem a sam stan..., a opony, gisz to zawyeszoni wesczv (leg. w weszciu) stanowem syencze (tentorium..., quod appenditur in introitu atrii
tabernaculi) BZ Num 3, 26.
2.
'przełożyć na później, odroczyć, prorogare,
d i j f e r r e a. o terminie sądowym, de termino
iudiciali: Nota, quod actor, scilicet poyod, dominus abbas super Iacobum de Nepla zayessili
terminos inter se 1420 StPPP IX nr 225; Actor
Iohannes Strzemen super Iohannem scultetum...
delo<n)gauerunt, sc. zavesili, eis terminos ib. nr
226; <A>czby dzeczy młode lyath doskonałych
gescze nye myali a o dzedzina bylibi przed sąd
pozwany..., tedy sądzą prawo ma odloszycz y zawiessycz tako długo, az dzeczem lyata wynydą
Dział 46; Ząyyeszylyszmy distulimus ca 1500 Erz
132; ~ rok zawieszony 'termin sądowy odroczony
na określony czas, iudicium in aliud tempus dilatum: W r[z]ocze zawyeschonem termino pendente ca 1455 JA XIV 495; ~ b. zawieszony
czas, zawieszone (dni) 'dni nie sądowe, dies nefasti, iustitium: Thego nye bronya zawyeszone
dny (hunc feriati dies non defendunt, OrtOssol
60, 2: tego nye konayą *zwawyeszonych dny)
OrtMac 77; Nye bądzyely zlomcza my ery w szawyeszone dny (diebus feriatis, OrtOssol 60, 2:
w wyazane dny) sza goracza ychwaczon,... nadtho gy mayą... zalowacz w trzech szadzyech
obyczaynye wyłożonych ib. 78; Gdyby w szawyeszony czasz (diebus feriatis, OrtOssol 64, 1:
w zawyaszany cząsz) głowa zabytha..., mozely
30*
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thego myeru zlomcza w zawyeszony czasz (diebus
feriatis, OrtOssol 64, 1: wyaszany, leg. w wią
zany, cząsz) szkarzacz (pro szkazacz) ib. 85, sim.
ib.; Acz goracze rzeczy, czo szye poczną w othowych (pro othworzonych) dnyach, nye mayą szandzony bycz w zawyeszonych dnyach (in diebus
feriatis, OrtMac 77: w szawyeszone dny) Ort
Ossol 60, 2; Mozely goscz..., czo... nye chcze
czekacz do otworzonego rokv albo czassv, mozely
przyszacz w zawyeszony czass (feriatis diebus)?
ib. 86, 1, sim. OrtMac 116; Quomodo pars
aduersa recognouit..., quia ad illud tempus, videlicet ipso die sancti Stephani, fuerunt dies
suspensiue al. zawyesone 1469 StPPP IX nr 723;
~ c. o wyroku sądowym, de iudicis sententia:
My thake skazanye sąndzey, gesz nye bilo kthorim odwołanym abo naganyenym zawyeszono
(quae non fuit... suspensa), wykładamy poszle
bycz w rzecz osądzoną Sul 40; ~ d. (o dzieciach,
de pueris) 'nie mające lat sprawnych, nondum
adulti : O zawyeszonych do lath kędy rostropnosczy (pro do lath rostropnosczy, kędy) dawnosczy
mayą pozywacz Sul 53; Gdy thy dzeczy spraw
nych lath doszągną,... obrzeczenya dawnosczy
thy tho dzeczy [...] za szobą onych lath, kthorich
byli przemyrzeny abo *zawyeszini oth prawa
(quibus indutiati fuerunt), odzirzecz nye bądą
mocz Sul 54.
3. 'porosnąć czymś wiszącym, obróść, operiri rebus pendentibus': Tunc debes respicere ska
lam magnam, musco al. mchem zawyeschoną DłLB
III 355.
4. 'odmierzyć ciężar wagą, ponderare, pensar e Zavyeszyl<y> szye (pro szą; ib. 511: zavelszy, pro zaveszyly, szą) albo vazyly moye myto
trzymydzyesczy pyenyedzy szyebrny<ch> (appenderunt mercedem meam triginta argenteos Zach
11, 12) Rozm 765.
Cf. Zawieszony
Zawiesisty 'ostateczny, nieodwołalny, peremptorius’: zawiesisty rok 'ostatni z terminów dopusz
czonych przez prawo w danej sprawie, na którym
powinien zapaść wyrok, postremus dierum iudicii
habendi, qui litis cuiusdam diiudicandae causa legibus conceduntur, quo die sententia pronuntiań debef: Zavesisty rok terminus concitatus ca 1420 WokTryd nr 475. ~ Może należy rektyfikować na zawity.
Zawieszać 'umocowywać, zaczepiać, przy
twierdzać coś tak, aby wisiało, suspendere, pendere’: Themu a (pro a themu) n[y]a szwyadeczthwo naszą przyszyasznyczą pyeczacz zawyeszamy (sigillum... est appensum, OrtOssol 63, 3:
naszą... pyeczącz podwyeszona) OrtMac 82; Yako
myły Iesus zavyeschal dzban (suspendit amphoram) na promyenyy słonecznym Rozm 128.

Zawieszanie cf. Zawieszenie
1. Zawieszenie 1. 'przedmiot zawieszony, zwi
sający, res appensa, pendens’: To bądzyesch
myecz yako zavyeschenye (hoc habebis quasi
appensum) myedzy oczyma tvema y <w> tvoych
rąkv, a to vyącz szlula phyla<k)t<e)rya Rozm
180; ~ przenośnie: Que, gl. sc. ira..., ambiguitatis
pendens in scrupulo, gl. in dificultate w zawyeschenyy, sue (sc. hominis) cognicioni penitus est
oculta 1466 R XXII 10; ~ zawieszenie łożne
'rodzaj osłony z tkaniny, umocowanej nad łóż
kiem, baldachim, aulaeum supra lectum pendens’:
Ky they tho gyeradzye... szlusza czyny one szlotho
y szrebro..., przeszczyeradla y poduszky, popony,
przykryczya lawna, zawyeszenya (lodices, OrtOs
sol 55, 2: *zawyeszaną) loszną, kobyercze, ob
ruszy, racznyky, kołdry OrtMac 69.
2. (o terminie sądowym, de termino iudiciali)
'przełożenie na później, odroczenie, dilatio, prorogatio diei iudicii : Dzeczi o dzedzynną rzecz,
nye mayącz lyaath, pozwanye odzirzancz sobye
do lyaath odpowyedzenya zawyeszenye thych tho
lyaath nye mogą w dawnoscz powodovi obrzeknącz (pueri, induciati super aliquibus annis per
iudicem, praescriptionem praedictorum annorum
actori obicere non possunt) Sul 18.
2. Zawieszenie 'ostatecznie, nieodwołalnie, mo
do peremptorio, irrevocabiliter: Tociens yocat
dominus hominem..., quociens ad iudicium hominem cittat et huius cittacionis primum edicta
est in sanitate, secundum in infirmitate et tercium
peremptorium, gl. id est finale, in morte... Peremptorie, id est finaliter zawyeszenye a konyeczny<e> 1454 R XLVII 352.
Zawieszony zawieszone prawo 'sąd wyższy
prawa niemieckiego, iudicium superius iuris Theutonici : Zawyessone prawo mun<i)cipale ius OrtZab 529. ~ Zapewne corruptum pro zawyszszone.
Zawieść, Zawieść się f o r m y : praes. ind. 3.
sg. zawiedzie BZ Deut 28, 36, OrtCel 9; ~ inf.
zawieść 1469 DecrMCrac nr 1069, 1476 AKPr
V 384, 1479 ib. 385; - praet. 2. sg. m. -(e)ś
zawiódł BZ Gen 31, 26; 3. sg. m. jest zawiódł
1418 Kai nr 644; jest zawiedł 1409 Kai nr 302;
zawiódł 1426 Kai nr 945, 1442 StPPP II nr 3067,
1445 ib. nr 3228, etc.; zawiedł 1435 AGZ XI
97; /. zawiodła 1441 StPPP II nr 3033, 1455
AGZ XII 240; 3. pl. m. zawiedli 1446 AGZ XIII
533; ~ pląperf. 1. sg. m. -em był zawiódł 1430
RtGn nr 332; 3. sg. m. zawiódł był 1483 AGZ
XVIII 261; był zawiódł 1426 Kai nr 944; condit. 3. sg. m. zawiódłby 1446 AGZ XIII 206;
-by zawiódł Gn 14b; ~ part. praet. pass. n. sg.
m. zawiedzion Sul 109, 1474 Zab 540; zawie
dziony Sul 103; /. sg. neutr. zawiedzionem 1450
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Przem II nr 770; ~ praes. pass. 3. sg. m.
zawiedzion jest BZ Nah 2, 7; ~ condit. pass. 2.
pl. m. -byście byli zawiedzeni BZ Neh 1, 9.
Z n a c z e n i a : 1. 'wskazując komuś drogę zajść
z nim dokądś, zaprowadzić, ducere, adducere’:
Zawyedze czo pan... w lwd (ducet te... in gentem), gegos to nye sznasz
Deut 28, 36;
A<cz)biscye biły zawyedzeny na kray nyeba (si
abducti fueritis ad extrema caeli), ottod was zbyerzo BZ Neh 1 ,9 ; Ricerz (ję>ty zawyedzon gest
(miles captivus abductus est) BZ Nah 2, 7; ~
przenośnie: Gdisby sly duch nektorego cloueka
f ten tho bl 0d szauotl, macz g 0 (jc . Maryją
Magdolanę) on takesz f pokucze nasladouacz Gn
14b; Kyedikoli... nyektori czlowyek schalonosczyąn
zawyedzoni (temerarie ductus) drugego czlowyeka... vranylbi Sul 103; Gdi... nyektori zyemyanin
swąn schalonosczyąn zawyedzyon (temeritate duc
tus) drugego zyemyanyna... zabyl Sul 109; Jan...
ne wedzecz, kthorim duchem zavedzon albo
kthoro pycho nadchnony, gy sprośnymi... slowmi
omovil 1474 Zab 540.
2. *uprowadzić, porwać, abducere, rapere
Przecz yesz to vczynyl, yszesz tagemnye zawyodl
dzewky mogę (ut clam me abigeres filias meas)?
BZ Gen 31, 26.
3. 'namówić (dziewczynę) do stosunku płcio
wego, uwieść, seducere, illicere in stuprum
Zawyodlly ktho dzyewką (si seduxerit quis virginem Ex 22, 16), nyszly yą poyal, szlowye
w stądlo, y spal sz nyą, then ma gey dacz wy ano
y poyacz yą w stadło malszyenszkye XV p. post.
Kałużn 285.
4. 'oddać w zastaw na zabezpieczenie zobo
wiązania (zwykle spłaty długu), obligare, pignori
d a r e Si aliąua bona... obligauerint vel ąuocunque modo abduxerint al. zavedly, hec omnia bona
taliter obligata debent libertare 1438 StPPP II
nr 2759; Nicolaus... recognouit, quia zawyodl
omnem suam porcionem hereditatis obligatam...
domine Annę 1442 ib. nr 3067, sim. 1445 ib.
nr 3228; Simon... cum Muncha... consenserunt
Syenkoni... in ambabus domibus et agris sedere
seu in bonis sibi Simoni cum Muncha per Syenkonem obligatis al. zawyedzonem ymyenyy 1450
Przem II nr 770; In eisdem pecuniis domum et
vnum quartale braseatorii deduxit al. zawyodl
1452 ib. nr 1024; Obligat, id est inpignorat
zastawya al. zawyedze OrtCel 9; Paulus... totam
suam partem hereditatis... Johanni... in quinquaginta marcis communis pecunie abduxit al. za
wyodl 1456 StPPP II nr 3573; Tharnawszki in
dictis florenis Leonardo obligavit al. szawyodl
villam suam 1476 AGZ XVI 129, sim. 1483 ib.
182; Prout eadem bona hereditaria... Spythko...

domino Zaklice... obligaverat al. zawyodl byl
1483 AGZ XVIII 261.
5. 'oddać, przekazać, dare, t r a d e r e Margaretha... recognouit, quia deduxit al. zawyodla...
duas villas suas... cum omni jurę et dominio...
domino Johanni 1441 StPPP II nr 3033; Si
contingerit, quod Dmitr prescriptas villas aliomodo perderet aut obligaret al. zawyodlby 1446
AGZ XIII 206; Quam pecuniam Margaretha obligavit al. zawyodla Martino, <mari)to suo 1455
AGZ XII 240; Quod partem suam huius heredi
tatis... ipse Laurencius bene inducere al. zawiescz
potuit genero suo 1469 DecrMCrac nr 1069; ~
'wprowadzić urzędowo w posiadanie nieruchomo
ści, in possessione rerum immobilium auctoritate
publica c o l l o c a r e Ius bannitum Lublinense decrevit al. skazało, <quod> ipse Iacobus..., dum
fideiussit, extunc sua parata pecunia ipsa exposita
reponere debet vel super suis bonis introduci al.
zawyescz 1476 AKPr V 384; Ex quo Iacobus...
fideiussit, extunc debuit pecuniis suis solvere et
in suis bonis repetere al. zavyescz 1479 ib. 385.
6. 'wszcząć sprawę przed sądem, wyto
czyć proces, causam ad iudicem d e f e r r e Yako
cz[o]sszo Wawrzynecz zawodl (ib. nr 944: bil
zawyodl) o oszm grzyven na *Wanczancza, aby
mu ych ne doplaczyl, thy mu *Wyaczanecz zaplaczyl 1426 Kai nr 945.
7. 'zobowiązać się, obligari, se astringere':
Ysze Jadam wyprawił Lutka se wszys<t>kych
długów y se szcod, w które gest szye Lutek sany
zawyodl w yego opyekanyy 1418 Kai nr 644; Ex
quo Steczko obtulit se literas et iura producere
al. zawedl sye et non produxit ea tunc temporis,
utrum habet terminum reponere illa iura 1435
AGZ XI 97; Hrin... contra... Stanislaum... attemptavit terminum..., quia debuit producere testes, sicut se interposuit al. zawyodl <sie> 1446
AGZ XIII 204; Jakom nye podwyaszalem szye
any rzeki oszmy grzywyen plathu mu wyprawycz,
kthorasz zem bil pyrwey zawyodl *kxaczu Janusche<wi> 1430 RtGn nr 332; Yakom szye nye
podwyazal slachetnemu Wirzbyacze... any rzeki
yiprawycz oszmy grzywyen plathu rocznego, ktho
rasz zawyodl *kxaczu Januschewy ib. nr 333.
8. zawieść się kimś, czymś 'powołać się przed
sądem na kogoś, coś jako na dowód swojej racji,
niewinności, swojego prawa, testimonio alicuius
(rei) uti\ Ysze... łan dokonale swyatky, ktorimi
syą zawyodl, postawy 1 Dział 23; łan tesz mowyl,
ysz gy Pyotr yranyl a na to sya zawyodl swiadeczstwem (quod offerebat se legitime probaturum, Sul 34: tho wydawał szą yrządnye doswyathczicz) ib.', <F)alco pozwał Indrzycha
o dzedzyną, ale Indrzych zawyodl syą dawnosczą
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(opposita longi temporis praescriptione, Sul 40:
2.
'poruszyć (ogonem) zginając, machnąć, agiobłożywszy dlugego czasv dawnoscz) ib. 29;
tare (caudaf: Stringet zawynye aut sczysne (strinDomini comissarii... decreverunt sibi Martino iura
git, sc. behemoth, caudam suam quasi cedrum
ponere, ąuibus se induxit al. zawyodl <sie>...
Job 40, 12) ca 1470 MamLub 126.
peremptorie et ultimatim 1463 AGZ XII 421; Ad 5
Zawinić 'popełnić przestępstwo, wykroczenie,
quam obligacionem libere sunt obligati coram
grzech, delinąuere, peccare’: Czso gesm prze
czy w tobye zawynyl, zesz szo tako barzo rozdomino palatino... Interdicti sunt iure suo pro
servicio al. zavyedly szy ('sie’) 1466 AGZ XIII
gnyewal (quam ob culpam meam et ob quod
533; Quemadmodum nobilis Clemens... habuit
peccatum meum sic exarsisti post me)? BZ Gen
terminum cum laborioso Byelyecz... pro equa 10 31, 36; Nye sromal syo (sc. Amon) obły cza
rydza, qui Byelyecz induxit al. zawyodl szye
bożego, iako syo sromal Manases,... a wyelym
nobili lo b ..., qui lob intercedere debuit ipsum
wyocey zavynyl (multo maiora deliquit) BZ II
Par 33, 23; Przyszyasznyka nye mogą sządzycz
1499 AGZ XV 381.
(leg. zsadzić), gdy nye zawyny (absque causa
9.
Jaco Andrzey wraczal (leg. uręczał)
sw<e)go pana Andrzeia badancz y<e)go czlowe- 15 demerita) OrtMac 78, sim. ib.
kem, wthem gest <o)d nego zavedl a Andrzey
Zawinienie 'przestępstwo, wykroczenie, grzech,
ne we<d)zal, bi bil Maczków czlow<ie)k 1409
delictum, facinus, peccatum : Sdrow bandz, stwoKai nr 302.
rzycelu wsego stworzena, narodzyl szą (leg. narodził-ś się) w czyrpene prze swoy<e)go luda *zaZawięzać c f Zawiązać
Zawięzować, Zawięzować s ię /o rmy: praes. 20 winnene (R XXV 225: zawinenye) 1421 GIJag 96.
Zawirać cf. Zawierać
ind. 3. sg. zawiązuje XV p. post. R I s. XLI; 3.
Zawircieć cf. Zawiercieć
pl. zawiązują Rozm 729; ~ part. praes. act. adv.
zawiązując Rozm 699. 739; ~ praet. 3. sg. m.
Zawisać 'utrzymywać się w powietrzu, w lo
zawiązował 1414 Kai nr 443; 3. pl. m. są zawiącie, in aere suspendi, pendere’: Quia ypocrite
25
quasi aues per inanes et aera suspendunt, zavizowali Rozm 727.
ssayą, quando volant, ita per inanem gloriam se
Z n a c z e n i a : 1. 'owijać coś łącząc węzłem
supra possibilitatis humane mensuram extendunt
końce tego, czym się owija, ligare, circumligare':
1461—7 Serm 151v.
a. 'owijając zasłaniać coś, circumligando operiZawisieć 'odczuwać zależność, pendere, dere’: Tu szye czczye o tern, kako ssą zavyązovaly
oczy my lego Iesucrista Rozm 727; Yze nasch 30 pendere’ (?): Dependebit przylezecz bądzye vel
zawyssyecz (populus meus pendebit ad reditum
zbavyczyel yąth yako łotr..., zavyązvyącz yego
svyąthe oczy [...] yako obyeszenya dostoyny ib.
meum Os 11, 7) ca 1470 MamLub 244.
Zawisny cf. Zawistny
729; Yze vschysczy yey synovy blogoslavyonemv
Zawistny, Zawisny 'odczuwający zawiść, kie
nasmyevaly szye..., oczy yego zavyązuyącz y
były v yego szvyate lycze ib. 739, sim. ib. 699; 35 rujący się zawiścią, zazdrosny, invidus, invidens,
lividus’: Zavystne invida XV p. pr. R XVI 344;
~ b. *sznurem zaciskać, fune obstringere': Thez
Zawistnim liuido (cum viro livido, sc. trać ta, de
zlie sządzysz naprzeczywko lakozyrstwu, gdy lagratiis agendis Ecclus 37, 12) ca 1470 MamLub
komoscz zawyązugye (ligat) myeszek XV p. post.
172; Istud est contra invidos zavysnym ca 1500
R I s. XLI.
2. zawięzować się *zobowiązywać się, przy 40 GIKazB I 53.
rzekać (przed sądem), obligari, promittere': Czo
Zawiścić 'odczuwać zazdrość, zawiść, zazdro
ścić, invidere, invidiam sentire’: Caritas non emuMicosz yczinil szkodą na M ichała..., tą wczinil
latur zawiscy (wyraz skreślony przez pisarza),
pirwey, niszli Michalovi ktori rok dal ani mv szą
zazrzy (I Cor 13, 4, GIKazB ll 51, R XXV 165,
zavanszoual 1414 Kai nr 443.
3. niejasne z powodu braku kontekstu: Sza- 45 SA7 I 70, Zafr 524, WisłRp nr 2366: ne zayrzy,
MacDod 148: nyerada *zavydy, nyczego nye
woszowaly ca 1450 PF IV 571.
szasrza) XV WisłRp nr 2366.
Zawiły 'krzywy, kręty, curvus, i n f l e x u s Pra
Zawiść f o r m y : n. sg. zawiść 1444 R XXIII
wa wąyyre (war. kal.: złe) aut zawyle (erunt
306, Sul 54, 1471 MamKal 5, etc.', ~ g. sg.
prava in directa, Rozm 177, EwZam 298: badą
krzyye drogy prave, et aspera in vias planas Luc 50 zawiści XV med. SKJ V 266, ca 1470 MamLub
230, XV /?. pert. Kałużn 271, XV c*. 5X7
3, 5) ca 1470 MamLub 271.
I 144; ~ ac. sg. zawiść ca 1500 GIKazB I 53;
Zawinąć 1. 'okręcić, coś czymś dookoła otu
~ i. sg. zawiścią Spow 3. 6; ~ /. sg. (w)
lić, owinąć, circumvolvere, obvolvere’: Gdy
zawiści Spow 2, 5w/ 48, XV p. post. ErzGlos
wszlyszal thaką mową, zawynąl szobye płaszczem
55
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Z n a c z e n i a : 1. 'uczucie żalu, niechęci do
b<y...> zbauicela y iego prisca pozodach, by on
kogoś wywołane jego szczęściem, powodzeniem
racil tog<o dnia w na)sa sircha zauitach Kśw cr
i połączone z chęcią posiadania tego samego,
5; Sauitay ku nam, bosza moczy, a darem ducha
invidentia, invidia, liv o r : Yakomkoly szgrzeswothego nasza sircza ossweczy 1423 Zab 209;
szyl... nyeczystotą, zavysczyą (Spow 1: szaszro5 Wytay mego twórcza czalo..., gez (leg. jeżś)
szcz0, 2: w zauisczi, 4: sa<z>drosczy, /eg. z za
czysz (leg. dziś) na swath zawytalo ca 1440
zdrości), obszarstvem..., tego my zal Spow 3. 6;
R XXV 220; Swota ery, racz zawytacz, *gez
Poziraiancza zauiscz livor edax (ne nos livor edax
s tego czala dalas so [so] lacz ib.; A regalibus
daemonis obruat, demergat vel in inferos) 1444
sedibus venisset, zawitał, iste puer 1448 RRp
R XXIII 306; In oriente ortum fuit, pochod myal, 10 XXIV 351; Scio, quia veniet (sc. Messias) zawyta
peccatum invidie, zawyszczy, ibi etiam Cayn ex
ib. 352; O beatum puerperium Elizabeth, et beata
invidia occidit fratrem suum XV med. SKJ V
nativitas Iohannis, ad quam Maria... venit zawy266; Zawyscz (war. lub.: szy[l]noscz) liuor (quid
tala ib. 353; Ecce sponsus venit, otho zawythal
livore torąueris? Prol) 1471 MamKal 5; Non in
(Rozm 487: ydzye), exite obviam ei (Mat 25, 6)
contencione, ny w svadach, et emulacione any 15 XV med. SKJ V 284; Propter haec enim venit,
w zavisczy (Rom 13, 13, PF IV 753: zauiscz)
zawitha (SKJ I 76: stąpyl, leg. zstąpił), ira dei
XV p. post. ErzGlos 175; Lsczyvoszcy y zavysczy
in filios diffidencie (Eph 5, 6) 1453 R XLVII
nye myecz (invidiam non exercere) XV ex. SKJ
351; Aby mye raczył thako dzyszya nawyedzycz
I 144; Liuor, id est inuidia... et proprie nigredo,
y w moye szyercze zawytacz, abych od czyebye
que remanet in carne ex percussione zavyscz, 20 nye była odłączoną Naw 144; Veni, sancte spiritus
zawythay, szwathy duse! XV p. post. GIKórn II
szynoscz vel othok ca 1500 Erz 132; Hunc san191, sim. X V p . post. R XIII s. XXIV; Ubicumque
guinem fudit contra septimum mortalem peccatum,
caritas intrat, zawita, ibi peccata expellit XV
quo deum offendimus, sc. invidiam przes zavyscz
WisłRp nr 2366, sim. ib.; Tedy kroi rzecze k tym,
ca 1500 GIKazB I 53; Virtuti vicina, sąschada,
est invidia zawiscz XV WisłRp nr 2368.
25 którzy bądą na pravyczy <jego>: Zavytayczye
(venite Mat 25, 34), blogoslavyeny oycza mego!
2.
'uczucie silnej wrogości, nienawiść, odium,
Rozm 491, sim. XV med. R XXXIII 122.
invidia, malevolentia’>: Iakokole dvchownego pra
2.
*wyrazić słowem lub gestem radość z czy
wa vstawyenye szkodnyky rolne barso w zawyjegoś powodu, pozdrowić, salutare, consalutare’:
sczy yma (licet... odio habeat) Sul 48; Gdysz
w pothocze rzeczy sąndowich v sprawyedlivich 30 Vczeczmi szo dzysza k ne (sc. pannie Maryi),
szauitagocz go tho to modlithfwo, gakocz gest
sząndzy nye ma zyskowacz zawyscz (odium) alybo
go bil szauital (ib. 12a. 178b: gest go... szauital
laska przewaszycz Sul 54; Zawysczy (war. kal.:
byl)_Gabriel angol, rzekocz tako: Sdroua Maria
zaviscz) zelum (quia faciam iuxta iram tuam et
Gn lb, sim. ib. 174a; Zdrowa bandz, gospodze,
secundum zelum tuum, quem fecisti odio habens
eos Ezech 35, 11) ca 1470 MamLub 230; Pharisei 35 angyolem zavythana! Naw 28; ~ w formule po
zdrowienia: Summę redemptor, aue, gl. salue
et Iudei (sc. tradiderunt Christum) ex invidia,
zavytay 1466 R XXII 27; Salutavit eum dicens:
sz zawysczy, quia arguebat eorum vicia XV p.
Benevenis, zavith<a)y, salvator... et deus meus,
post. Kałużn 271.
et filius meus 1477 MPKJ II 323; Zawythay,
Zawitać f o r m y : praes. ind. 3. sg. zawita
1448 RRp XXIV 352, 1453 R XLVII 351, XV 40 o krzyszv, nadzyeyo nasza gyedyna! 1493 R XXV
234; O, zawythay żywy chlyebye angyelsky,
WisłRp nr 2366; ~ imper. 2. sg. zawitaj 1423
genze yesz thy z nyeba sthapyl (leg. zstąpił) prze
Zab 209, 1466 R XXII 27, 1493 R XXV 234,
lud yszrayelsky Naw 77; Pozdrovyla yą (sc. Ma
etc.', 3. sg. zawitaj Rozm 52; 2. pl. zawitajcie
ryja Elżbietę) rzekącz: Zavytay bog, czyotvchno
XV med. R XXXIII 122, Rozm 491; - part.
praes. act. adv. zawitając Gn lb. 12a. 174a. 45 myła, a tobye myr z nyeba! Rozm 52.
Zawitanie 'pozdrowienie, tu modlitwa, saluta178b; ~ inf. zawitać Kśw cr 5, ca 1440 R XXV
tio, hoc loco: oratio’: Zebichom na them kaza220, Naw 144; ~ praet. 2. sg. neutr. -ś zawitało
nu prziszli g boszkemu posznanu po them zawithanu
ca 1440 R XXV 220; 3. sg. m. zawitał XV med.
XV in. R XXV 218, sim. XV med. ArchLitXV1 13.
SKJ V 2 8 4 ,/. zawitała 1448 RRp XXIV 353; ~
Zawitny *ostateczny, nieodwołalny, peremppląperf. 3. sg. m. jest zawitał był Gn 12a. 178b; 50
torius: rok zawitny 'ostatni z terminów dopusz
jest był zawitał Gn lb. 174a; ~ part. praet. pass.
czonych przez prawo w danej sprawie, na którym
v. sg. f . zawitana Naw 28.
powinien zapaść wyrok, postremus dierum iudicii
Z n a c z e n i a : 1. 'przybyć, przyjść, pojawić
habendi, qui litis cuiusdam diiudicandae causa
się, też przenośnie, venire, advenire, etiam transl a t e Zauerne nics by nam ne mescach, ale 55 legibus conceduntur, quo die sententia pronuntiari
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debet': Gdyby sampyerz na rocze zawytnem (in
myala rok zawiti s Woczechem... na poroczky...,
termino peremptorio, Sul 21: na rokv zawytheem)
tom była prawa nyemocza nyemoczna ib. nr 1300,
nye stal, tedy powod abo gysczecz dzedziną
sim. 1429 ib. nr 1330, 1432 ib. nr 1398, 1435
ib. nr 1445, 1435 Pyzdr nr 1450; Jaco wtenczasz
otrzima Dział 7.
Zawity f o r m y : n. sg. m. zawity 1393 Leksz 5 mya pany Gorzewska zaszadzila za zadza (leg.
sędzią) n[y]a zawitem rocze na Pawia JadrzeyeII nr 1518, 1401 KsZPozn nr 550, 1403 RtKon
wi o trzi rany 1430 Pozn nr 1353; Jszem byl
nr 162, etc. etc.; f . zawita ca 1500 GIGn 131;
nyemoczen... tedy, kedym mai rok zawity na
~ g. sg. m. zawitego 1419 Pozn nr 1034, 1500
poroczkach s Yaschkem 1433 ib. nr 1424, sim.
AGZ XIX 127; ~ d. sg. m. zawitemu 1457 AGZ
XV 4; ~ ac. sg. m. zawity 1398 HubeSąd 351, 10 1429 ib. nr 1337, 1432 ib. nr 1409. 1534, etc.;
Sique non concordaverint, extunc post istum ter
1403 RtKon nr 162, 1415 AKPr VIIIa 130, etc.
minum concordie ad duas septimanas ius habeetc.;f. zawitą 1432 Pozn nr 1546; neutr. zawite
bunt, videlicet terminum peremptorium al. zawithy
1450 Monlur III 189; ~ i. sg. m. zawitym 1471
rok 1435 AGZ XI 99, sim. ib. 98, 1439 ib. 159,
AGZ XII 342; ~ /. sg. m. (na) zawitem 1428
Kościan nr 1347, 1430 Pozn nr 1353, 1447 AGZ 15 etc.; Jszem byl praua nyemocza... nyemoczen
tedy, kedym myal rok na poroczkach s panem
XIV 238, Sul 21; zawitym 1500 AGZ XIX 127;
Bnynskym szawity 1436 Pozn nr 1468, sim. ib.
~ ac. pl. m. zawite Sul 63, 1469 AGZ VI 109.
nr 1462. 1557, 1437 Pyzdr nr 1107; Peremtorius
Z n a c z e n i a : 1 . 'ostateczny, nieodwołalny, pedies uel terminus zawyti *rog 1437 Wisł nr 228
remptorius': zawity (rok), rok zawity, dzień za
wity, zawite prawo 'ostatni z terminów dopusz 20 s. 88; Domino Wladislao... datur terminus peremptorius al. zawithi tribus septimanis 1438 AGZ XIII
czonych przez prawo w danej sprawie, na którym
61, sim. 1444 AGZXIV 157, etc.; łączko... reposuit
powinien zapaść wyrok, postremus dierum iudicii
et sumpsit tercium terminum al. zawiti cum Grehabendi, qui litis cuiusdam diiudicandae causa
gorio... ad concordandum 1443 AGZ XII 119;
legibus conceduntur, quo die sententia pronuntiari
debet': Iste est tercius terminus, qui vocatur sa- 25 Finaliter... palatinus peremptorium terminum duci
finałem al. zauithi dedit 1445 AGZ XIV 158; In
withi rog 1393 Leksz II nr 1518; S. et U. ...
quo termino zavithem Petrus testes nominatos debet
habent terminum peremptorium vlg. zawithy 1398
inducere 1447 ib. 238; Acz sąmpyerzs na rokv
HubeSąd 351; Astitit (sc. Bodzanta) termino, qui
zawytheem (in termino peremptorio, Dział 7: na
vlg. vocatur zawiti rok 1401 KsZPozn nr 550,
sim. ca 1500 Erz 132; Iakosmy od Dobeslawa 30 rocze zawytnem) nye stanye, powood zyscze Sul
21; Vstawyamy, aby pysszarze sządowy..., kędy
geszszili (pro geszdzili) do pane Hanky dwa roky
zawythe roky (terminos peremptorios) pyszą, polodcladaiocz y trzeczi rok zawithi bil. Ultimi tres
thorim groszem były nadany Sul 63; Kędy ktho
testes iurant na swedecztwo, iako Dobeg zawithi
w zemy nye gest... a pozywayą go za rok zawythy
rok mai 1403 RtKon nr 162, sim. 1415 Kościan
nr 523; Kędy Sczepan woszny szdal rok zawity 35 (pro termino peremptorio, Dział 67: na rok zdany)
Sul 72; Gdysz opawszkym myesczanom s prawa
Dorocze sz Kachno na pirzwe poroczky po woyne
szkazano na pewny a na zawythy rok przynyescz
1415 Kościan nr 527, sim. 1449 AGZ XIV 285,
*swyadzeczthwo OrtOssol 38, 1, sim. OrtMac 42;
1456 ib. 470; Jacom ne dal rokv zawitego przet
Derslaus... attemptabat terminum super... Stanispanem starostą Palucze z Iandrzeyem szoltisem
1419 Pozn nr 1034; Jacom byl... nemoczen, dla 40 laum..., prout ipsum concitavit ad terminum condempnatum ku zdanemu roku al. zawithemu 1457
tey nemoczy na zawity rog bicz ne mogłem 1427
AGZ XV 4; Jany... stetit coram banito iudicio,
Kościan nr 1413; Wyslavus, plebanus de Chełm,
quod iudicium banitum fuit eidem Jany et Koszyel
actor in termino peremptorio et finali al. zawyti
finale al. rok zawithi 1460 Wara nr 53; Si non
coram nobis constitutus petiit adversarium suum
1428 AkChełm XIX 1; Jacom prawą nyemocza... 45 concordaverint, habent quartum terminum ad proximos particulares peremptorium zawythy 1464
nyemoczen byl, kyedim na zawithy rok yachacz
AGZ XII 291; Ibi tales terminos peremptorios al.
myal 1428 Kościan nr 1312; Ysszem prawą nyeroky zawythe coram sua maiestate regia... habebunt
moczą... byl nyemoczen, kyedim na szawitem
1469 AGZ VI 109, sim. ib.; Termini, qui hodie
rocze myal panów pythacz o szkaszanye rzeczy
Marczinowey ib. nr 1347; Zawythy rok peremp- 50 fuere debuerunt pro reclinacione hominum et aliis
sunt repositi a data presencium in decursu quinque
torius terminus ca 1428 PF I 487, sim. ca 1500
septimanarum peremptorie al. *rokyam zawithim
Erz 132; Jszem byl nyemoczen prawa nyemocza...
1471 AGZ XII 342; Palatinus... posuerat terminum
tedy, kedym mai rok zawity sz narzeczonymi
peremptorium al. zawythy rok... pro eunucho czyBenakem hy s bracza yego o ty rzeczy 1428 Pozn
nr 1289, sim. ib. nr 1290. 1291, etc.; Czom I 55 szawy 1499 AGZ XV 386; Que condemnacio non
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fecit... Nicolao et Petro terminum peremptorium al.
wroczenye zawythego roku 1500 AGZ XIX 127;
Volo videre..., ubi... Nicolaus et Petrus habent
terminum peremptorium al. wroczyly szą na zawythym roku ib.’, Iudicium banitum al. zawithy rok
XV RocznHist VI 100; ~ Eze Petrus... obozal
so czinicz praw (leg. prawu) swimi (leg. z swymi)
ludźmi na dzen zauiti, a ne uczinil 1415 AKPr VIIIa
130; ~ Prouidi viri Hermannus..., Martinus...,
Casper... fideiusserunt pro prouido viro Stanislao
Kyczka... ad statuendum in peremptorium ius vlg.
na zawithe prawo 1450 Monlur III 189.
2. rota zawita 'przysięga składana na terminie
zawitym, ius iurandum, quod iudicii habendi die
zawity appellato pronuntiabatur : Jszem byl pra
wą nyemoczą nyemoczen... tedy, kyedy miał (leg.
kiedym miał) rotha zawitha s panyą Byenyaszka
na poroczkach 1432 Pozn nr 1546.
3.
In eis est *infectissima, zawytha, invidia
ca 1500 GIGn 131.
Cf. Zawiesisty
Zawlec, Zawlec się 1. 'zasięgiem czegoś objąć
jakąś przestrzeń, rozciągnąć nad czymś, extendere, expandere': Zawleko na Ierusalem powrózek
(extendam super Ierusalem funiculum) samarski
BZ IV Reg 21, 13.
2. zawlec się 'ciągnąć się przez czas dłuższy,
przedłużać się, produci, extendf: Moga(li) thy
dzyeczy odzyerszecz swoyą oczczyszną prawem
czyly nye, albo kako długo tho szyą zawlecz
(OrtMac 29: szyą... wlecz) ma kv konczv (ąualiter
se prosequi debent pro fine)? OrtOssol 30, 4.
Zawoda 'miejsce (np. pole) położone za wodą,
tj. rzeką, stawem itp., locus trans aąuam situsf?):
Cszom lowil bobri, tom lowil w mey rzecze, ale
ne w Michalowe zawodzę 1402 KsMaz I nr 149;
Iacom ia ne zaorał Micoszowey roley w iego
zawodzę iarney ib. nr 156a, sini. ib. nr 156.
Zawodnik f o r m y . n . s g . zawodnik 1436 AGZ
XII 12, ca 1455 JA XIV 489, ca 1500 Erz 132;
~ ac. sg. zawodnika 1462 R XXV 270; ~ ac.
pl. zawodniki ca 1470 MamLub 249; ~ i. pl.
zawodniki 1393 MMAe XV 230— 1.
Z n a c z e n i a : 1. 'koń wyścigowy, eąuus curr i l i s Andree Ruteno cum zauodniki et aliis valachonibus domini regis 1393 MMAe XV 230— 1;
Kundey cum Sydor, homine suo, pro equo veloci
al. *zawadnyk... eidem Iaczkoni die premisso...
debet facere 1436 AGZ XII 12; Velocem dextrarium zawodnyka 1462 R XXV 270; ~ może
'koń rozpłodowy, stadnik, eąuus emissarius, admissarius’: Emissarius dicitur equus fortis et velox
zawodnyk ca 1500 Erz 132.
2. Jen kto dokonuje napadu, napastnik, aggressor: Zawodnyky emissarios (propterea dabit

emissarios super hereditatem Geth Mich 1, 14)
ca 1470 MamLub 249.
3. 'miejsce, gdzie się odbywają wyścigi konne,
hippodromus, gyrus eąuorum : Zavodnyk ipodromus ca 1500 Erz 132.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zawothnyk ca 1455 JA XIV 489.
Zawodny 'położony za wodą, tj. rzeką, sta
wem itp., trans aąuam s i t u s Domina Katherina...
debet iurare (pro) campo, que dicitur niwa za
wodna 1394 StPPP VIII nr 5646.
Zawodowy pieniądze zawodowe 'pieniądze
otrzymane za zastaw czegoś, pecunia pro pignore
recepta'(?)\ Jękom ya cztirzech kop pyenyandzi
zavodovich Stanislao Lythwynowy nye wzanl
gwałtem 1456 ZapWarsz nr 1045.
Zawodzić, Zawodzić się 1. 'oddawać w za
staw na zabezpieczenie zobowiązania (zwykle spła
ty długu), pignori d a r e Iohannes... recognovit,
quomodo szawodzy (sc. mater sua) divissionem
al. dzahal (leg. dział) suam et fratrum suorum
iuniorum... generose Heduigy 1443 AGZ XII 112.
2. 'nie spełniać czyichś oczekiwań, sprawiać
komuś zawód, aliąuem deludere, spe destituere
Patrz, by mya prozno nye zavodzil vide, ne me
frustra habeas XV ex. PF III 180.
3. zawodzić się 'powołać się przed sądem na
kogoś, coś jako na dowód swojej racji, niewin
ności, swojego prawa, testimonio alicuius (rei)
uti: Castellanus Sanocensis dixit: Ex quo cum
litteris et iuribus suis se protegit al. zawodzy
(się) et illa iura ad statim non reponit neque
producit, pono meum pamyethne 1447 AGZ XI
303; Veniens pars aduersa remittit al. zawodzy
(się) se vadio, taberna et ortulano 1467 StPPP
IX nr 601.
4.
Emollit ad zavodzy XV med. R XXV
156.
Zawojek a. pl. tantum Zawojki 1. '(ozdobny)
kobiecy strój na głowę, ornamentum capitis mul i e b r e In illa die... auferet dominus, sc. filiis
Sion,... specula et sindones, et vittas, zawoyky
(MamLub 182: zawoye, toczenicze, WisłRp nr
2416: zathikadlnicze, GIWroc 23lv: podwiczky,
Kałużn 281: podwigeczky), et teristra (Is 3, 23)
XV med. R XXII 322.
2. 'futro, okrycie futrzane, vestis pelliceaĆ: Item
pellicium zawoyky 1482 RocznKrak XVI 51.
Zawojki cf. Zawojek
Zawołać f o r m y : praes. ind. 1. sg. zawołam
Puł 56, 3; 3. sg. zawoła BZ Gen 22, 11. 28, 1.
Ex 7, 11, etc.', ~ imper. 1. pl. zawołajmy XV
p. post. SlOcc XXXIV 162— 3; ~ part. praes.
act. adv. zawołaj ąc Sul 29; ~ inf. zawołać Sul
9, OrtOssol 46, 4, Rozm 496. 751; ~ praet.
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7. sg. m. zawołał jeśm Puł 17, 7; 3. sg. m.
zawołał BZ Gen 3, 9. 20, 8. 9, etc.; f . zawołała
BZ I Reg 28, 12. Judith 10, 2, EwZam 289, c/c.;
3. du. m. zawołałasta BZ Num 20, 6; 3. pi. m.
zawołali są FI 106, 6. 13. 19; zawołali Pul 106,
6. 13. 19, XV p. post. RozmPam 472, etc. etc.;
~ condit. 3. sg. m. -by zawołał Kśw cr 20; 3.
pl. m. -by zawołali BZ Num 16, 12; /. -by
zawołały Sul 43; ~ part. praet. act. zawoław
BZ Ex 12, 31. Num 14, 1. Neh 5, 12, etc., BZ
Tob 12, 1; zawoławszy BZ Tob 12, 5, ca 1470
MamLub 115, Rozm 395. 399; ~ part. praet.
pass. n. sg. f. zawołana Sul 25, Dział 13.
Z n a c z e n i a : 1. *powiedzieć coś podniesio
nym głosem, wykrzyknąć, clamare, exclamare':
Sirce iego iemu doracy, yzbi... suoto (leg. z świę
tą) cyrekuo dinsa zauolal: Veni, domine Kśw cr
20; Szawo<łał> vociferatus est (vociferatus est
omnis Israel clamore grandi I Reg 4, 5) Gn gl.
134b; Vstawyamy... dzyrzecz, abi thaczi vsilnyczi
dzewycz..., aczby zawołały w richle (si proclamaverint in recenti), prawem polskim... povynny
bili bycz... pomsczeny Sul 43; Teyze godzyni
angyol boży zawoła (clamavit) s nyebyosz rzekocz
BZ Gen 22, 11; Tegodla zawolaw (vociferans)
wssitek lvd, płakał czalo nocz tv BZ Num 14,
1, sim. ib. II Esdr 8, 93; Zawołała (sc. żona)
wyelykim głosem (exclamavit voce magna) rze
kocz ku Saulowy BZ I Reg 28, 12, sim. EwZam
289, Rozm 53. 745. 809; Yako vylyeczy (sc.
ptasiek), tako zavola czlovyeczym glossem (humanas edidit voces) Rozm 73; Zavolavschy vyelykyem glossem y rzekły (levaverunt vocem dicentes Luc 17, 13) ib. 399, sim. ib. 395; Zavolaly
vszysczy yednem glossem rzekącz ib. 622, sim.
ib. 742. 749, etc.; Vzrzącz to Zydovye... zavolaly
yyelykymy glossy (exclamaverunt ad Pilatum)
rzekączy ib. 751, sim. ib. 718. 726. 753; ~
ku komuś: Zawołały so (Puł: zawołały, sim. ib.
106, 13. 19) ku panv (clamaverunt ad dominum),
gdy smonczyly so FI 106, 6, sim. ib. 106, 13.
19; Y padlasta (sc. Mojżesz i Aaron) nagle na
zemi<ę> y zawolalasta kv bogv (clamaverunt ad
dominum) rzekocz BZ Num 20, 6; W zamęczye
moym wezwał yesm gospodna y ku bogu memu
zawołał yesm (ad deum meum clamavi, FI: bogu
memu wolał iesm) Puł 17, 7; Zawołam (FI:
wolacz bodo) ku bogu (clamabo ad deum) na
wy sszemu Puł 56, 3; Zawolaymi s płaczem dzyszya ku wyelebney vczyesznyczi XV p. post.
SlOcc XXXIV 162—3; *Podnowschy oczy v
nyebo y zavolala (sc. Anna) kv bogv wschechmogaczemy (ad deum exclamavit) Rozm 5; ~
przeciw komuś: Vzryavschy to Zydovye... yescze
yyączey zavolaly przeczyy chorązam (magis cla-

mabant adyersus signiferoś) Rozm 755; ~ na
kogoś: Vyrzawszy tho Zydowe... zawołały na gy
rzekancz XV p. post. RozmPam 472; Iudasch...
zavolal na vschytek lud rzekącz Rozm 648.
2. 'polecić komuś, by przybył, wezwać, przy
wołać, vocare, advocare, invitare’>: Accitis zawolawschy aut weswa<w)schy (accitis scribis et librariis regis... scriptae sunt epistulae Esth 8, 9) ca
1470 MamLub 115; ~ z gen. kogoś: Zawołał
(sc. Abimelech) wszech swich sług (yocayit omnes
servos suos) BZ Gen 20, 8, sim. ib. IV Reg 12,
7; Zawoła farao motrczow (vocavit... sapientes)
a czarownykow B Z E x l , 11; Przyszedwszy Moyszesz a zawołał wszitkich wyoczszich rodem z luda
(conyocatis maioribus natu populi), wiloszyl wszitky rzeczy ib. 19, 7; A ia zavolaw kapłanów (yocayi
sacerdotes) y zaprzisyoglem ge BZ Neh 5, 12;
Tedi zayola Raguel Anni (yocayit... ad se Annam)... y p<r)zikazal gey BZ Tob 1, 18; Zawolaw
k sobye Raguel sług swich (accersiri iussit... seryos
suos) y szły s nym ib. 8, 11; Zavolala sluszebnyce
swey (yocayit abram suam) y seszla do domv BZ
Judith 10, 2; ~ z acc. kogoś: Myły Iesus...
kazał zavolacz syoyą mylą matką Rozm 496; ~
z gen. a. z acc. kogoś: Tako lepak zawoła Isaak
Iacoba (yocayit... Iacob) BZ Gen 28, 1, sim. ib.
Ex 8, 8. 9, 27. 10, 16; Zawolaw ffarao Moyszesza
a Aarona (yocatis... Moyse et Aaron) w noczy
rzeczye gyma BZ Ex 12, 31; Przeto Moyzes posiał,
abi zawołali Datana (ut vocaret Dathan) BZ Num
16, 12; Zavolal k sobye sina swego Thobiasa
(vocavit ad se Tobiam) BZ Tob 4, 1, sim. ib. Gen
20, 9; Tedi zavolaw k sobye stari Thobyas sina
swego (yocayit ad se... filium suum) rzecze ib.
12, 1; Zawolawszi gego (vocantes eum) ocyecz
a sin, otwyodo syo s nym na strono ib. 12, 5;
Tego maya zawolacz (OrtMac 56: zalowacz) ku
prawu (coram iudicio... exposcere debent) tamo
ysthe przed prawem, gdze gest oszalowan OrtOssol
46, 4; Czemusz yego nye kazał zavolacz glossem,
yako pravo, podv[y]oyskyego (quare non sub yoce
praeconis iussisti eum introire), alyesz pon posiał
posła? Rozm 751; ~ na kogoś: Zawołał pan bog
na Adama (yocayit... Adam) a rzkocz k nyemu
BZ Gen 3, 9.
3. 'podać do wiadomości, ogłosić, obwieścić,
denuntiare, proclamare': Sandza ma przykazacz
przes woźnego... trzikrocz zawolacz (proclamare)
Sul 9; Strona, kthora nye stała a trzy krocz zwana,
acz... wthoore trzy krocz zawolanaa (pars... eyocata) nye dbacz bandze przistampycz, thedi ska
zana bącz Sul 25, sim. Dział 13; Wstawyami,
abi thaki Pyotr... s przykazany a sząndzego...
przes sWzebnyka po trzykroocz zawolayąącz (de
mandato iudicis... per ministerialem... publice
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proclamando, Dział 17: przez woźnego yawno
wywolayącz) kv konanyv... rzeczy... myaan pozwan bycz Sul 29.
Zawołanie f o r m y : n. sg. zawołanie 1410
Pyzdr nr 314, OrtOssol 49, 4; ~ g. sg. zawo
5
łania 1386 RTH III nr 2, 1393 Pozn nr 132, 1394
TPaw III nr 3467, etc. etc.; ~ ac. sg. zawo
łanie 1416 AKPr VIIIa 139; ~ i. sg. zawołanim
OrtMac 84. 85, OrtOssol 64, 1.
Z n a c z e n i a : 1. 'podniesiony głos, krzyczenie, 10
wzywanie pomocy, clamor, vociferatio, clamatio
petentium auxilium : Gdy ktho czo nyevrzadnego
w myesczye vczyny, gdy (leg. gdy ji) na gorączey
rzeczy zawolaney (pro zawołanym) vchwyczą.
Gdy ktho czo nyevrzadnego vczyny... a chwaczy 15
(pro chwaczą) gy gorączo y szawolanym (clamore)
przed sząd przy wy odą OrtMac 84; Bądzyely yaczyecz o głową albo o szmyerthne rany... sz
szawolanym (cum clamore) przed gaynym szadem
przywyedzyon ib. 85, sim. OrtOssol 64, 1; Wo- 20
ląly ten na gwalth..., tedy to zawolanye (clamor)
gesth myasto żałoby OrtOssol 49, 4.
2.
'rodzaj nazwy heraldycznej oznaczającej
przynależność do jednego rodu, wywodzącej się
ze wspólnego dla tego rodu okrzyku bojowego, 25
proclamatio quae vocabatur, vox qua milites eiusdem gentis in proeliis se convocabanf: Jako y tho
nasz brath y nasz cleynothnik, y naszego zauolana
1386 RTH III nr 2, sim. 1394 TPaw III nr 3467,
1404 Kozier II nr 3, 1408 MiesHer XIV 114, 30
1417 Pyzdr nr 493; Isz Jan gest zawołana hy
tego cleynota Nowini y gich krwe 1393 Pozn nr
132; Yaco Szeczslaw yest nasz brath, naszego
sczitha y zawołana Buynow 1398 RTH III nr 3,
sim. 1406 ib. nr 7, 1427 Pozn nr 1259, 1430 ib. 35
nr 1354; Isze Dambek yest nasz brat a nassego
zawołana y nassey krwe 1398 StPPP VIII nr
6576, sim. 1398 StPPP VII 280; Quod Symon
et Jacussius... nostri veri fratres et nostre proclamacionis, et nostri clipei...Ysz Syman et Jacus 40
sius... prawa *bradza szo gich (leg. i jich) sczita,
y gich zawołana 1400 Pozn nr 424, sim. 1411
Kai nr 514; Quia est uerus nobilis clenodii unius,
dicti trzy golene zlothe, proclamacionis uero vlg.
zawołana Borzimy 1400 StPPP VII 475, sim. ib. 45
474; lako Mycolai iest nascha creff, nasch brat
y s naschego plemena wischedl, y naschego za
wołana iest 1404 RtKon nr 168; Jako Pelca yest
nasz brath krewny, naszego cleynota y naszego
zawołana Jęzora 1408 RTH III nr 10, sim. 1416 50
Kościan nr 594. 595, etc.; Jaco Micolay Kokoska
yest nasszego sczitha y naszey krwe, y nassego
zawołana Kamona 1408 RtKon nr 288; lako ten
Jan yest nasz brath y nasza cri y nasze zawolanye
Wagy yest weswan (ib.: de clenodio proprio, 55
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quod Wagy dicitur), y poltora crzisza nasz cleynot
noszi 1410 Pyzdr nr 314; Jako pan Janusz yest
nasz brath y z naszey crwe viszedl, naszego
clenota Meszancz,... zawołana Lelywy 1413 Koś
cian nr 479, sim. 1427 Pozn nr 1249; Idem
Stanislaus dixit deferre in clenodio seu clipeo
bawola głowa a colce v nostrz et zauolane Venawa
1416 AKPr VIIIa 139; Jako Bartosch yest nasch
brath po yego maczerzy, nasse krwe, na sczicze
baran, zawołana Junosch 1416 Pozn nr 865, sim.
1421 Kościan nr 914, etc.; Yaco Micolay iest
nasz brath po oczsu, naszey crwye y s naszego
zawolanya Słubice 1418 Kai nr 628, sim. 1407
Pozn nr 614, 1418 Pyzdr nr 540; Ysz Janusz yest
postał s naszey *krzwe, postacy y sczytu Syczinsky, y sz naszego zawołana Gero, post matrem
Cumensky, zawołana Czirwonego Sczytu 1419
Pozn nr 976, sim. 1426 ib. nr 1216. 1217; Quod
idem Troyanus debet duos bonos post suum patrem
de sua proclamacione ał. zawołana constituere
Corabyow 1420 Kościan nr 793; Jaco Olbracht
yest rodu y krwe slachetney, zawołana po oczczu
Przoszny, a po maczerzy Bogorigey 1427 Pozn
nr 1261, sim. ib. nr 1260; Quod ipse... Andreas
est frater noster unius clipei nostri Hoxa et unius
proclamacionis al. zawolanya et est nobilis 1439
AKH III 343; Barthossius Iurkowsky est de nostris
armis post matrem suam ..., exclamacione al.
zawolanya Czasch 1448 Kozier I nr 34.
Zawora f o r m y : n. sg. zawora XV in.
GIKazB II 100, 1437 Wisł nr 228 s. 89, ca 1470
MamLub 148, etc.; ~ ac. sg. zaworę 1475 R
XXV 129; ~ ac. 2l. i. sg. zaworę a. zaworą
XV
PF III 177; - n. pl. zawory XV p.
pr. R XVI 340, ca 1470 MamLub 186, 1471
MamKal 81; ~ ac. pl. zawory FI i Puł 106,
16, XV in. GIKazB II 100, BZ II Par 8, 5, etc.;
~ i. pl. zaworami BZ Deut 3, 5. Neh 3, 3. 7,
3, etc.; zawory ca 1470 MamLub 47.
Z n a c z e n i a : 1. 'zasuwa, rygiel u drzwi, repagulum, p e s s u lu s Starł yest wrota moszondzowa
y zawory szelazne (vectes ferreos) zbył FI 106,
16, sim. Puł, sim. ca 1470 MamLub 131; Si ergo
vis, ut non intret mors in te, claude civitatem tuam
duobus repagulis... Primum repagulum est timor
dei, gl. repagulum zavora XV in. GIKazB II 100;
Ad apercionem panduntur hostia, quia ignis cremat
repagula zawori ib.; Zawora vectis 1437 Wisł nr
228 s. 89; Zauory obices (non secus instantem
cupiens fulcire ruinam diversis contra nititur obicibus) XV p. pr. R XVI 340; Wszitka myasta byli
omvrowane mvrmi przewisokimi y wyerzeyami,
y zaworami (vectibus, MamLub 47: zawory) BZ
Deut 3, 5, sim. 1471 MamKal 47; Vczinyl dwye
myescye omurowane..., maiocz broni y zawori
31*
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(vectes), y zamki BZ II Par 8, 5, sim. ib. Neh 3,
6. 13. 14. 15. Nah 3, 13, ca 1470 MamLub 198;
Ony przikrily io {sc. bronę rybną) a vstawyly gey
drzwy s zamki y z zaworamy (statuerunt... vectes)
Z?ZNeh 3,3, sim. ib. 7,3; Homini, qui reformaverat
zauori destructa, dedi X grossos 1461 AKH XI
489; Namque politorem Cristi, Joseph Arimateum,
carcere vinxistis vtpote morte reum, vectibus ex
ere, gl. obicibus, repagulis zavoramy y zatworamy
sz myedzy, clausistis 1466 R XXII 25, sim. XV
p. post. RRp XXV 200; Pessulum, id est ligneam
seram, qua hostium tenetur, cum seratur obartlik
aut zawora {war. kal.: zathwora, pessulum ostii
mei aperui dilecto meo Cant 5, 6) ca 1470 MamLub
148; Zawori vectes (cumque eminerent vectes et
apparerent summitates eorum foris sanctuarium III
Reg 8, 8) 1471 MamKal 81, sim. ca 1470 MamLub
186; Zavora clatrum 1471 R XXIII 283; Quasi
obicem zawora 1475 R XXV 129; Zamknal zawora
drzwy obdit pessulum foribus XV ex. PF III 177;
Clatrum vel est repagulum zavorą ca 1500 Erz
132; Obex zavorą vel regel ib.; Pessulum est sera
lignea etc. zavorą ib.; Zavorą repagulum ib.; Za
wora pessulum ca 1500 R XLVII 355.
2. 'zamknięte miejsce, pokój, komnata, conclave, cubiculuin : Reclinatorium pology {pro
pokoyk) aut zawora {war. lub.: pokogik aut
szyen), vel est mensa, uel discus edencium aut
vas, in quo epule feruntur (ferculum fecit sibi
rex Salomon de lignis Libani, columnas eius
fecit argenteas, reclinatorium aureum Cant 3,
10) 1471 MamKal 146.
Zawód f o r m y : g. sg. zawodu 1401 KsMaz
I nr 57, XV p. post. GIDom 45; ~ ac. sg.
zawód ca 1420 R XXIV 83, De morte w. 460,
XV p. post. GIDom 45; ~ i. sg. zawodem 1393
TPaw IV nr 4475, 1408 Czrs 336, De morte w.
449; ~ /. sg. (w) zawodzie 1403 GIJag 100,
XV med. SKJ I 63, 1474 Zab 540, MW gl. 65.
Z n a c z e n i a : 1. *bieg, wyścigi, certamen,
agon: W szawod in stadio ca 1420 R XXIV 83;
Nescitis, quod hii, qui in stadio, w zawodzę {GIJag
100: v *zavodye), currunt, omnes quidem currunt
(I Cor 9, 24) XV med. SKJ I 63, sim. MW gl.
65; Per stadium, zawód, intelligitur vita presens
XV p. post. GIDom 45; Terminus, czel, vero sive
meta huius stadii, zawodu, est mors ib.;
~
Zavodem na konyv wradzą {leg. wraca, sc. zły
mnich) a czasztho koszyelcze przeffvacza {pro
przeffracza) De morte w. 449; ~ zawód biegać
fścigać się, certatim currere’: Nye dba {sc. zły
mnich), ysz go kygyem bygyv, zavoth byega sz
krzyw {leg. krzywą) szygyv De morte w. 460.
2. 'zabezpieczenie zobowiązania na majątku,
zastaw albo to co jest dane na zabezpieczenie

zobowiązania, pecuniae solvendae cautio, etiam
p i g n u s Sulislawa... cum... pueris debet dominum Lusznam subiudicem confirmare seu inligare
sub obligacione in totam suam partem successam... et patrimonium puerorum... et in illud,
quod tenent racione obligacionis vlg. zawodem
ibidem in Lekarczicze 1408 Czrs 336.
3. *własność trzymana tytułem zastawu, res
oppignerata: Iaco Michał wotl ten lut do mego
zawodu {ib.: do Iacussowey zastawi) 1401 KsMaz
I nr 57.
4. 'niespełnienie czyichś oczekiwań, zawiedze
nie kogoś, może oszustwo, delusio, destitutw:
Jacobus... za poczestnego, czsnego, od żadnego
w szadnem zawodzę podesrzany ani yest *naleson
y prze dobri luth... za *tagego myan, dzirsan y
chowan 1474 Zab 540.
5. niejasne: Sicut Alexius lucratus est [...]m
istum per padronum vlg. zawodem et non recepit
eum manu violenta 1393 TPaw IV nr 4475.
Zawódźca 'osoba wstępująca w spór sądowy
zamiast pozwanego, qui loco citati coram iudice
respondere debet': Quia ipse Iwan statuit evictorem al. zawodzcza 1487 AGZ XIX 253; Quemadmodum nobilis Martinus... debuit statuere hodie
evictorem al. zawoczcza pro equo eunucho 1498
AGZ XV 365, sim. 1499 ib. 372. - Cf. Zachodźca.
Zawój 1. Yozdobny) kobiecy strój na głowę,
ornamentum capitis m u l i e b r e Witta zawoy uel
podwika in muliere ca 1420 WokTryd nr 310;
Victas zawoye, toczenice (in die illa auferet dominus, sc. filiis Sion,... specula et sindones, et
vittas, et theristra Is 3, 23, R XXII 322: zawoyky,
WisłRp nr 2416: zathikadlnicze, GIWroc 23lv:
podwiczky, Kałużn 281: podwigeczky) ca 1470
MamLub 182.
2. zawoj nici 'coś skręconego, zwiniętego,
sznur, wstążka, vitta, funis’: Zawoy nyczy modrich vitta iacinctina (stringatur rationale anulis
suis cum anulis superumeralis vitta hyacinthina,
ut maneat iunctura fabrefacta Ex 28, 28) 1471
MamKal 27.
Zawracać (o oczach, de oculis) 'łypać, prze
wracać, circumferre, torąuere': Myecze oczy
szawr[z]aczayacz, groszna kosza w rakv mayvncz De morte w. 37.
Zawrotny 1. 'powodujący zawrót, tj. uczucie
utraty równowagi, świadomości, vertiginem
efficiens’: Zawrothny vertiginis (dominus miscuit
in medio eius spiritum vertiginis Is 19, 14) 1471
MamKal 187.
2. 'wzajemny, zwrotny, mutuus, reciprocus’:
To czyalo, ktoresch z dzyevycze Marye przyal
{sc. Jesukryst) słowo oplczyone,... snamyenyto
yest, ysch yest było... vyelebna plczyą dobrze
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opravyono, bo yest tam było zavrotne z bo<g)yem
przyrodzenye (ibi nam reciproca cum deo fit
natura) Rozm 155.
Zawrót *uczucie utraty równowagi, świado
mości., vertigo capitis, lethargia : Deus dedit eis
litargiam, zawroth, spiritus, quia erronei vertunt
('divertunt’) a bono intellectu in malum XV in.
GIKazB II 102; Vertigo, id est commodo zawroth
ca 1500 Erz 132; Czo tesch były szaleny y tesch
myeszyącznyczy, y zavrot glovy[e] mayączy (vertiginosi)..., wschyczy, którzy przyschły kv Iesucristvszowy, nathychmyast vzdrovyeny Rozm 217.
Zawrzeć, Zawrzeć si ą f o r m y : praes. ind.
3. sg. zawrze BZ Num 30, 9. 34, 6; ~ imper.
7. pl. zawrzymy BZ Neh 6, 10; ~ praet. 3.
sg. m. zawarł 1442 StPPP II nr 3077, 1454
TymProc 243, BZ I Reg 26, 8, etc.', zawar
OrtMac 137; 3. pl. m. zawarli BZ Gen 19, 10;
~ pląperf. 3. sg. m. zawarł był BZ Gen 20,
18; ~ condit. 3. sg. m. -by zawarłby BZ Ex
21, 29; ~ part. praet. act. zawarszy BZ Judith
8, 5; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr. zawrzeno ca 1400 PF IV 753; n. pl. f. zawarty
BZ Jos 2, 7; g. du. neutr. zawartu 1438 R XXII
351; g. pl. zawartych 1454 R XLVII 353; m.
zawartych BZ IV Reg 14, 26; ac. pl. f. zawarte
BZ IV Reg 19, 24; ~ praes. pass. 3. pl. f .
zawarty są BZ Neh 7, 3; neutr. zawarta są BZ
Jer 13, 19; ~ praet. pass. 3. sg. f. zawarta
była BZ Jos 2, 5; neutr. było zawarto BZ Jos
6, 1. IV Reg 25, 2.
Z n a c z e n i a : 1. 'zasunąć wejście do jakiegoś
pomieszczenia czyniąc je niedostępnym, zasunąć
to, co zasłania wejście, claudere, occludere, obt u r a r e Jacom ya o tho kmecza wsząla, esze
wroth nye szawarl 1454 TymProc 243; Tedi
mozowye... wzoly gy (sc. Lota) k sobye a zawarły
drzwy (clauserunt ostium) BZ Gen 19, 10; Gdysz
brona zawarta bila (cum porta clauderetur) ve
mrok BZ Jos 2, 5; Gdysz oni vinydo, natichmyast
brony zawarty (porta clausa est) ib. 2, 7; Radzmi
syo społu w domv bozem posrzod koscyola a zawrzimi gego drzwy (claudamus portas aedis) BZ
Neh 6, 10; Zawarti so broni y zamczoni zaworamy
y zamki (clausae portae sunt et oppilatae) ib. 7,
3; ~ Ale Iericho bilo zawarto (Iericho... clausa
erat) y grodzono BZ Jos 6, 1, sim. ib. IV Reg
25, 2; Myasta wasza, gesz to so na polydnye,
zawarta so (civitates austri clausae sunt) BZ Jer
13, 19; ~ o urzędowym zamknięciu jako za
bezpieczeniu majątku do czasu rozprawy sądowej:
Wthem woyth zawarł (OrtMac 137: zawar) gey
komora (commodum eius fiscavit) az do prawa
OrtOssol 100, 4; ~ (o uszach, de auribus) 'nie
chcieć słyszeć, audire nolle’: Zawartu vschu *teyo

bogacza yeden glosz vbogego ne *mogloch auribus
diuitis obturatis nihil esset vox vnius clamantis
1438 R XXII 351.
2. 'umieścić kogoś, coś w pomieszczeniu zam
kniętym uniemożliwiając wyjście, concludere, inc lu d e r e Quia Petrus non recepit Jacobo... captura,
suknyey... any go zawarł wrzecządzem 1442 StPPP
II nr 3077; Paklibi wol bodoczy bilbi... a nye
zawarlbi pan gego (si... nec recluserit eum, Kałużn
284: a on go nye zawarł) BZ Ex 21, 29; Ysze so
pogubyeny az do zawartich w cyemnyci (usque ad
clausos carcere) BZ IV Reg 14, 26; ~ Wisuszilem slopyenmy nog mich wszitki wodi zawarte
(omnes aquas clausas) BZ IV Reg 19, 24; ~ Na
swyrzchnyem podnyebyenyy swego domv vczinyla
sobye tayni pokoyk, w nyemsze... zawarszi syo
przebiwala (clausa morabatur) BZ Judith 8, 5; ~
Zawarł dzissya bog nyeprzyiacyelya twego w two
roko (conclusit... inimicum tuum... in manus tuas)
BZ I Reg 26, 8; ~ Quando possumus de diuinis
operibus... intellectum alicuius significacionis exculpere, yytrączycz, quasi de abstrusis, id est
seratis, zavarthych, fauorum cellulis mella producimus vel... spicas manibus confricamus 1454 R
XLVII 353.
3. zawrzeć łono, żywot 'uczynić bezpłodnym,
sterilem ejficere’: Bo zawarł bil bog kazdi żywot
zensky (concluserat... omnem vulvam) BZ Gen
20, 18; Zawarł łono concluserat wluam (dominus
autem concluserat vulvam eius, sc. Annae I Reg
1 , 5 ) ca 1470 MamLub 63.
4. (o księdze, de libro) 'złożyć, nie pozostawić
otwartą, zamknąć, librum evolutum claudere’:
Gdy zayarl (.MamLub 272, Rozm 251: zatvorzyl)
kszyagy (cum plicuisset librum Luc 4, 20), wroczyl szlydze EwZam 307.
5. 'pomieścić w sobie, zamknąć w czymś, ob
jąć sobą, continere, concludere': Zawrzeno clauditur (si quod est aliud mandatum, in hoc yerbo
instauratur: Diliges proximum tuum sicut teipsum
Rom 13, 9, R XLVII 351: w them szlowye
wszytko zaleszy, GIKazB II 50: popyelnono bywa,
SKJ I 60: instauratur, gl. id est perfecte continetur
zamknono yest, MamLub 280: instaurantur, id est
integrantur zawyrayą szą) ca 1400 PF IV 753.
6. zawrzeć się (o krainie, de terra) 'być ogra
niczonym, contineri, concludi': Strona zapadnya
od Wyelikyego Morza pocznye syo a tim skonanim
zawrze syo (ipso fine claudetur) BZ Num 34, 6.
7. w błędnym odczytaniu czeskiego zavrże jako
zayre: Pakli natichmyast vsliszaw zapowye a za
wrze wszitki przisyogi gey (sin autem audiens
statim contradixerit et irritas fecerit pollicitationes
eius, Biblia taborska: zawrze wssecky prisahy
gegie) BZ Num 30, 9.
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Zawrzenie 'zakończenie, wniosek, conclusio,
conseąuens' : Zawrzenym conclusione (prosa incipit, versu labitur, pedestri sermone finitur omnesque leges dialecticae propositione, assumptione,
confirmatione, conclusione determinat Prol VII)
1471 MamKal 3.
Zawsze 'stale, nieustannie, frez przerwy, sem
per, perpetuo, continuo’: Zawsze assidue ca 1428
PF I 475; Communicantes et memoriam venerantes in primis gloriose semper, szawschye (Msza
VI—VIII. XIV. XVI: zawsdy), virginis Marie ca
1431 Msza XII s. 214, s/m. IV; In electorum
tuorum iubeas semper, zawsze (Msza III: *szawszky, VII: zawszdy), grege numerari 1446—7
Msza XIV s. 182, sim. VI; Baczy zawsze mo[...]
(considera semper passionem filii mei) XV med.
MPKJW 426; Moy namyleyschi, racz wyedzeczy,
ysch myloscz tho w szobye mą, ysze rzathko
albo nygdy wyeszelu (leg. w wiesielu) bywą,
telko szawsze... w theszknosczy... przemyeszkawa 1447—62 Zafr 544; Chwała oczczu y szynu,
y duchu szwiantemu, jako bila na początku y
ninie, y zawsze, y na wieki wieków, amen MW
15b, sim. ib. 114b; V thobye, moy myły panye,
zawsze pokładam moie dufanye (Psal 30, 2) MW
98a, sim. ib. 61 b. 80a. 9 lb; Jan swyąthy, ien
byl szawsze panycz czysthy, pannye czysthey
poszlugowal ca 1500 PieśniWład 175; Ihezu,...
day my dar duszney mocznosczy, bych... thobye
szawsze szluszyl ib. 179; Yako szye nye mogły
odyącz naschy bogovye, ysch szą zawsche (sem
per) yyczyasny a nyeprzemogączy? Rozm 93;
A thy, Iesuszye, tosz ty obvykl czynycz, yze
svyate dny zawsche (semper) lamyesz ib. 136;
Ta suknya nygdy szye nye pogorschyla..., alye
zawsche (semper) czala y nova yako s pyrvy (pro
pyrvu) ib. 141; Zawsche (semper) myal [schyą
k nyebv] <głowę podniesioną), bo zawsche (saepe) k nyebv patrzył oczyma a swe sercze [...]
kv bogv zawsche (semper) oyczv myal ib. 153;
~ Tegodla myal schyą podnyeszoną [...], bo
zawsche glova, oblycze <a) oczy k nyebv cząstokrocz podnoszyl Rozm 153.
Zawszeć 'stale, nieustannie, bez przerwy, sem
per, continuo’: Isczy f ten tho czasz bylicz szo
kroleue sly. Allecz nasz Xc miły szafszecz gest
gim on dobrego cloueka dal byl, genszecz gest ge
o gich sloscz karał byl Gn 1la .
Zawszki cf. Zawżgi
Zawyższony cf. Zawieszony
Zawzmieć cf. Zazwnieć
Zawznieć cf. Zazwnieć
Zawżde 'zawsze, stale, nieustannie, bez prze
rwy, semper, continuo’: Dziwna nauka pana naschego: Ludzye bogathe a pani czestne blogosla-

wyą zaw[a]szde, a on vbogye duchem blogoslawy
XV med. R XXII 236; Nye ważmysch (leg.
ważmyż) naschich vczinkow any obliczaymi, ale
zawszde ządaymi, bichom bili dostoymy (pro
dostoyny) bogu sluzicz ib. 239; Eze we wschem
stworzenyu zawszde geno ss drugyem nye ma
sslączenya w gednoscz, nysze casde chcze bicz
za syą samo ib. 246, sim. ib. 234.
Zawżdy 'zawsze, stale, nieustannie, bez
przerwy, semper, perpetuo, continuo, sine intermissione': Ofertorziie twoie w obesrzenu moiem so zawszdi (semper, Pul: wszegdy) FI 49,
9; Chrzebet gich zawszdi (semper) zkrziw FI
68, 28, sim. Pul; Mowycze zawszdy (dicant
semper, Pul: mówcze wezdy): Vweliczon bodze
gospodzin FI 69, 5; Gymsze (sc. bogiem oćcem)
syn boszy od wekuy<ch czasów p)rzes przestane
("przestania’) zawszdy se poradza XIV ex. Pocz
232; Pozyczy, aby we wschithkych zaschczyczyenya thwego zawszdy abychom byli zaschczyczyeni pomoczo 1426 Msza IV s. 314; Per
quem hec omnia, domine, semper, szawsdi
(Msza VI. VII: zawszgy), bona creas ca 1431
Msza XII s. 220, sim. I. III. IV. VIII. XIV.
XVI; Libera nos, quesumus, domine, ab omnibus
m alis... et intercedente beata et gloriosa semperque, szawszdi (Msza VII: zawszgy), virgine
dei genitrice Maria ca 1431 Msza XII s. 220,
sim. III. VI. VIII. XIV; Dom ine..., fac me tuis
semper, zawszdy (Msza III: *zawszky), obedire
mandatis 1446—7 Msza XIV s. 187, sim. VI;
Thedi wyącz byeeg rzeeki za graniczę zawzdi
(semper) ma ymyaan bycz Sul 21; Slyachethnosczy pokolenya s porodziczelow gych początek
zawsdy (semper) wy<o)dą Sul 33; Gdisz wrząth
(leg. urząd) solthysky zawszdy (semper) slvzebny
gest..., nye gest slvsznye, aby wyączsze... per
sony nyszly panowye tych wszy w która solthysthwa biły przyączy Sul 52, sim. ib. 61. 79,
Dział 65; Vyeszole, ale nye szawschdi XV p.
pr. AMP XIII 140; Zawszdi tako bilo, eze
nysządni sługa Cristow nye bil przes przeczywyenstwa XV med. R XXII 248; Quasi tristes,
semper autem, ale zawzdy, gaudentes (II Cor
6, 10) XV med. SKJ I 73; A myąl barszo wyelky
dwór, prócz panosz trzisztha riczerzow, czo szą
mv zawszdi szluszyli, zawszdi k yego stołu biły
Aleksy w. 15. 16, sim. ib. w. 101; Ty bodzes
czirpyecz zawzdi (semper) BZ Deut 28, 33;
Zawsdyscze (semper) swarliwye czinili przecziw
panv ib. 31, 27; A dokodkoly syo obrocyl,
zawszdi zwycyoszil BZ I Reg 14, 47; Szukaycye
pana..., szukayce oblycza gego zawzdi (semper)
BZ I Par 16, 11; Chleb twoy z lacznimy zawszdi
a s ubogymy gedz BZ Tob 4, 17; Radi twey
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zawszdi (semper) od modrego potrzebuy ib. 4,
19, sim. ib. 12, 15; Panye,... czyn mye twim
zawsdy (semper, Msza III: *zawszky) posluchacz
przykaszanyy 1456 Msza VI s. 264, sim. 1446—7
Msza XIV s. 187; Clamito zawsdy volam (Jer
20, 8) ca 1470 MamLub 211; Szawszdy wszlynye
moya szyła De morte w. 231, sim. ib. w. 107;
Chwała oczczu y szynu, y duchu szwiątemu, iako
była sz poczathka y nynye, zawzdy {MW 35b.
107a. 117b, R XXV 243: y nynie, y zawzdi) y
na wiek wiekom, amen MW lb, sim. ib. 13a;
Strzeedz raczi, panye szwianti,... dzisza y zawzdi
sercza y cziala nasze..., abi tu y na wieky przes
czo zawzdi... zbawieny bicz zasluzilibiszmi MW
16a. b, sim. ib. 18a. 21b. 23a, etc. etc.; Pothem
zawzdy m a... vypądzony obv<ieszczon ?) bycz...
w them tho braczsthvye 1484 Reg 723; Is od
kazdei kopi (sc. długu) zapisvyą... czinsze... na
kazdi rok sescz groszy, a thak biwa placzono
zawzdy (ąuolibet anno) as do wipelnienya svmmi
glowney 1498 MacPraw VI 275; Zawszdy {FI:
weszgi) blodzo szyerczem (semper hi errant corde)
Pul 94, 10; O Maria dzyewycze,... bandz zawzdy
sthrozem szercza mego Naw 177; Mylwy, mila,
miluy wyernye, [w] my<ej) go <w) sz<ier)czw
zawsdy pewnye X V p. post. MacDod 44; <Nas...,
wybranich twych) przykaz zawszdy (semper,
Msza VI. XIV: zawsze, III: *szawszky) <w>
zlączenyu obdacvacz {pro obdarovacz) XV p.
post. Msza VII s. 55; Myszli zawsdy (semper
cogita), yz nyeprzyaczyel myszli drogi nyeprzyaczyelskye XV p. post. R I s. XLI; Kachyndczo
(pro Kachnyczko) ma namyleyschą,... welykw
bolesczy {leg. wieliką boleść) mam[y] myslączy
szawzdy o thobey {pro thobye) XV p. post. R
XXII 60; Maria odpowyedzala: Duscha ma w tobye wessola, gdym czebye boga vsrzala, yegossem
zawsdy czakala XV p. post. SlOcc XXXIV 162;
Dzewkąm przykład dal..., by szwą mathką, occzyą czczyly, zawszdy gym dobrze czynyly XV
ex. R XIX 89; Erat docens cottidie, swamszdy
{pro szawszdy), in templo (Luc 19, 47) XV
WisłRp nr 2368; They yyelebney dzyevyczy bądzye ymyą Marya, dzyevyczą zawzdy (semper)
ostanye Rozm 3, sim. ib.; To dzyeczyą... tobye
zawsdy (semper) bądzye <służyc) czyste ib. 11,
sim. ib. 13. 15. 16. 19; Ząby myala... vyelmy
czysthe zawzdy ib. 21, sim. ib., sim. ib. 22; V
mego oblvbyencza zawzdy yest pewne {pro pełne)
pyenye (semper est... plenum tripudium) ib. 25,
sim. ib., sim. ib. 26. 28, etc. etc.; Zavzdym szye
nadzyala tego (semper quod timebam), yze myal
od Zydow vmrzecz ib. 696; Yze od pyrvych kur
aze do iutrzney nygdy nye spal {sc. Piotr), alye
byl na modlythvye zavzdy placzącz svego grzecha

ib. 700, sim. ib. 728; Yam zavzdy slyschal, yze
Marya była oblyvbyencza [bylya] Iozeffowa ib.
806; Tedy ym odpovyedzyal Pylat...: Zavzdy
(semper) vasch lud byl nyevdzyeczny darów bo
żych ib. 810.
Zawżdyć 'zawsze, stale, nieustannie, bez
przerwy, semper, continuo’: Thwe roszynky y
mygdaly szawszdycz my sza mało stały De morte
w. 261.
Zawżgi 'zawsze, stale, nieustannie, bez przer
wy, semper, continuo, perpetuo, sine intermissione’: Pokoy panyszky bądź szawszgy (semper) sz
wamy 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII; Nas,...
wybranich twych przykaszy *szawszky (semper,
Msza VI. XIV: zawsze, VII: zawszdy) w czrzeedze vdarowacz (nos... in electorum tuorum iubeas
grege numerari) 1424 Msza III s. 55, sim. ib. s.
66; Tego napilnyeyszi bodzcze, abyscze zawszgi
miłowali pana boga swego BZ Jos 23, 11; Zawszgi
slvzicye bogv ib. 24, 14; Azalym tobye nye rzeki,
ysze my nye prorokvge dobrego, ale zawszgy
(semper) zle BZ III Reg 22, 18; Zawzgym (sem
per) bil przemyenyaioci myasta stanów BZ I Par
17, 5; Poczolesz blogoslawyenstwo domu słudze
twemu, abi zawzgy (semper) bil przi tobye ib.
17, 27, sim. ib. 9, 32; Czoscz krolyow bila, abi
z gego wlostnego zbosza bila offyerowana obyeta
zawzgy (semper) rano y s wyeczora BZ II Par
31, 3; Bo gdisz od swego dzecynstwa zawszgy
(semper) syo boga bal BZ Tob 2, 13; Radoscz
tobye bodz zawsgy (semper) ib. 5, 11, sim. ib.
4, 4; Bo nye gest syla twa w sebranyy lyvda,
panye..., any syo tobye piszny lyvbyly ot
poczotka, ale pokornich... zawszgy (semper) syo
tobye lyvbyla modły twa BZ Judith 9, 16, sim.
ib. 11, 14; Tho, panye, wszythko zawszgy (sem
per, Msza I. III. IV. VIII. XII. XIV. XVI:
zawszdy) dobre thworzysz, szwyaczysz 1456 Msza
VI s. 263, sim. VII; Zawszgy utique 1462 R XXV
270; S przymoyą y s prozbą bogoslavyoney
y chwalebney zawszgy (semper, Msza III. VI.
VIII. XII. XIV: zawszdy) dzyevycze Mariey...
day myloszczyyy pokoy w nasze czasy XV p.
post. Msza VII s. 65; D ay..., aby pomoczą
mylossyerdzya thyego wspomozeny y od gr<z)yecha bylybychom yolny zawszgy (da..., ut... a peccato simus semper liberi, Msza I. VI. VIII. XII.
XIV: zawszdy) ib.
Zazdroć, Zazroć 1. 'uczucie niechęci do ko
goś wywołane jego szczęściem, powodzeniem
i połączone z chęcią posiadania tego samego,
invidentia, invidia': Primum (sc. peccatum con
tra spiritum sanctum) invidia fraterne caritatis,
id est zazdrocz dobrych czynów XV med. ZasWyd 134.
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2. 'uczucie silnej wrogości, nienawiść,
odium, invidia\ Tedy podadzą vasz yyelykye
(leg. w wielikie) vdraczenye y vbyyą vasz a bądzyeczye v z[r]azrocz v[a]schem ludzyom (eritis
odio omnibus gentibus Mat 24, 9) prze moye 5
ymyą Rozm 481.
Zazdrościwy, Zazrościwy f o r m y : n. sg. m.
zazrości w Rozm 157; zazdrościwy 1471 MamKal
163, Rozm 43. 174;/. zazrościwa XV in. GIKazB
II 104; ~ d. sg. m. zazdrościwemu ca 1470 10
MamLub 163; ~ n. pl. zazdrościwy a. zazdro
ści wi XV p. post. PF I 203; /. zazdrości we 1466
R XXII 19.
Z n a c z e n i a : 1. 'odczuwający zazdrość, fc/erujący się zazdrością, invidus, lividus, invidens'\ 15
Zasdrosczywenw (war. A:a/.: zazdrosczyyy) liuidus (homini livido ad quid aurum? Ecclus 14, 3)
oz 1470 MamLub 163; Item paryuli non sunt
invidi zazdro<ści)wy..., quasi diceret: Ego pauper
non invideo tibi, quod tu habes bonam et novam 20
tunicam, sed sto de camisia mea contentus XV
p . post. PF I 203; Przeto zasdrosczyyy czczy ny
ma my vloczycz (leg. u włóczyć, invidus non
habet hic locum detrahendi), bo kazdemv dana
yest mocz thych kxyąg *polebschacz, yako yego 25
volyą Rozm 43; Melankolya tako rzekącza, ktoresch yest zymne a schvche (przyrodzenie), nygdy yego nye yczynylo, aby byl smączyen albo
szkap, zasrosczyw (non fecit hunc... invidum yel
lividum), pyschen albo nyeprawdzyyy ib. 157; 30
Proscha mązow yczonych,... yestly yem to lyybo,
aby wschytky xyangy zes(g)ly, aby zasdrosczyyy
mnye nyyedem (pro nyyeden) v tym nye yloczyl
(leg. uwłoczył, sic inyidus non habet hic locum
35
detrahendi) ib. 174.
2.
*odczuwający silną niechęć, nienawiść,
wrogość, też powodujący takie uczucia, qui odit,
odiosus, odibilis, d e t e s t a b i l i s Ex supradictis
patet, quod Iudeis yeritas odiosa, zasroscziva,
est XV in. GIKazB II 104; *Zaszroczywy invide 40
XV med. Zab 514; Spiritus et Stigie cor fugit
inyidie odchlany zasdrosczyve 1466 R XXII 19;
Prószyła yego (sc. św. Anna i Joachim Jozefa),
by yey przepvsczyl ty bycz do czasy, aby yey
młode począczye nye myalo podezrzyenya a tes 45
by za<z>drosczyyy<ch> nye było vloczenye (leg.
uwłoczenie, ne suspicionem ex hoc sumant invidi) Rozm 58; Nyemylosczyyy a zasrosczyyy
przeczyw yemy podnyeszly ib. 121.
Zazdrość, Zazrość f o r m y : n. sg. zazrość 50
XV med. SKJ I 110, Rozm 121; zazdrość ca
1450 PamLit IX 319, Rozm 120; ~ g. sg.
zazrości 1461—7 Serm 150v, Rozm 681. 798;
zazdrości Spow 4; ~ ac. sg. zazrość 1461—7
Serm 15lr, Rozm 696. 790, etc.; zazdrość Rozm 55

ZAZDROŚĆ

743; ~ i. sg. zazrością FI 24, 20, Spow 1,
Rozm 532, etc.; ~ l. sg. (w) zazrości 1449 R
XXV 163, Rozm 119; zazdrości XV med. SKJ
I 49, Rozm 120; ~ n. pl. zazdrości XV p.
post. R XXV 173; ~ g. pl. zazrości Rozm 797.
Z n a c z e n i a : 1. 'uczucie żalu, niechęci do
kogoś, wywołane jego szczęściem, powodzeniem
i połączone z chęcią posiadania tego samego,
invidentia, invidia, livor: Szpowadami szo...,
yszeszmi szgrzeszili szedmo szmerthnimi grzechi:... szwarem, szaszroszczo (Spow 4: sa<z)drosczy, leg. z zazdrości, s *neynawisczy, 3. 6:
zavysczyą, 2: w zauisczi, w nenauisczi, VIII:
nyenaviscza), obloyszthwem Spow 1; Sicut in die
honeste ambulemus,... non in contencione et emulacione w szasdrosczy (Rom 13, 13, R XXV 163:
w szaszrosczy) XV med. SKJ I 49; Vbacz grze
chów ssiedm bycz...: pycha,... gnyew, zazdrość,
gnvsnoscz ca 1450 PamLit IX 319; In ore eius
(sc. bestiae) et dentibus ordines tres (Dan 7, 5),
in dentibus inyidie morsus, przes zambi zasrosczi
zakassane albo vitargnyenye, rodent enim uitam
alienam 1461—7 Serm 150v; Quando uidet inuidus seipsum in hominum opinione decrescere...,
statim incipit per ypocrisim sanctitatem similare
et sic per inuidiam, zasroscz, in fraudulenciam
cadere ib. 15lr; Manifesta autem sunt opera
carnis:... contenciones, emulaciones vlg. zazdrosczy (GIKazB II 54, MamLub 285: nyenavysczy,
PF W 31: popądzana, MPKJ II 325: popuzenye,
SKJ I 110: emulaciones, gl. id est inyidie graues
czyąska a twarda zaszroscz), homicidia (Gal 5,
20) XV p. post. R XXV 173; Czosch vczynysch,
czlovyecze, ktorykolvye yesz, zazony (leg. zażżony) gnyevem, zasrosczyą sządzony (leg. zsiędzony), pychą przemozony? Rozm 532; Kyedy
my nye yyerzysz, czo myą pytasch...? Pytay tych,
[o ych] yze movyą: Ny masz zasrosczy ib. 681.
2.
'uczucie silnej wrogości, nienawiść,
odium, invidia’: Bo rozpłodzili se so (sc. nie
przyjaciele moi) a zasrosczo *zlo (odio iniquo,
Puł: zasrosz(cią) zlosną) nenasrzeli so me FI
24, 20, sim. Rozm 726; O zazdrosczy (ib. 119:
o zasrosczy) zydowskyey (de invidia Iudaeorum)
przeczyw dzyączyączyy (leg. dziecięciu) mylemv Iesvcristvszoyy Rozm 120; Alye grzech
a za(z)droscz (zelus et invidia) zawzdy Żydom
przyrodzona ib.; Tegodla zasroscz nyemylosczy
yy ch Zydow począla szye zazegacz (exardere...
invidiae cepere) przeczyy dzyeczyączyy mylemy
Yesvcristvszovy ib. 121; Vtore to mamy vczynycz, by slova nasche były vstavyczne ode
yschytkych pospolv, by nan (pro nam) nye
rzeczono, yze prze zasdroscz czyną (leg. czynią)
ib. 743; Tego Pylat nye chczyal yczynycz, bo
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vyedzal, yze pravą zasrosczyą chczyely gy
(,sc. Jesukrysta) vmorzycz ib. 750; Vzryavschy
Pylath, yze prze pravą przeczyv yemv zasrosczy
(leg. zazrość) gy podały (sc. Żydowie Jesusa)
ib. 790; Alye ta nye była vstavycznoscz, alye
vyelyka zgloba ych, bo nye ss mylosczy, alye
z bolyesczy przychodzyly nan ych vyelye za
srosczy, którą zasrosczya bronno vczynyly swe
*palycze sercze, y<ż)by mogły moczno boyovacz przeczyv svemv blysnemv ib. 797. 798;
Gdyż przy kazdem grzesze yad dyably czlovyeczemv serczv bądzye wian, yze bolesczyą za
srosczy vschelkye sercze obvyąze ib. 798; Tho
przeto movyl, yze vyedzyal, yz gy (sc. Jesusa)
przez zasroscz (per invidiam Marc 15, 10) yąly
vysschy caplany ib. 809, sim. ib. 696. 813.
Zazew 'pozew, wezwanie do sądu skierowane
do pozwanego na wniosek powoda, litterae ąuibus
ąuis in iudicium vo ca tu r: Jaco Sczepan wytrzimal
dzal Wylkow[o]ye (leg. w Wilkowie) mimo trzi
lata s pokogem podluk zemskego prawa, nisz
zazew zaszedł 1412 Pozn nr 680.
Zaziębnąć 'stać się zimnym, frigidum fieri
Cum contrariorum sit habituale prestancius et
calefieri est in melius mutari, igitur uero infrigidari
(var. frigidari), gl. frigidiorem conuerti zaząbnącz,
est in deterius conuerti 1436 R XXIII 277.
Zazimniały (o uczniach Chrystusa, de discipulis Christi) 'ostygły, niegorliwy, infrigidatus,
piger\ In igne vero eis apparuit (sc. spiritus
sanctus discipulis)..., ut infrigidatos, zazimnale,
inflamaret, nathchnal, luce sue caritatis in amore
dei XV p. post. RRp XXV 241.
Zazroć cf. Zazdrość
Zazrościwy cf. Zazdrościwy
Zazrość c f Zazdrość
Zazszy 'leżący w tyle, za czymś, posticus,
posterior: Nicolaus... cum procuratorio Heduigis
uxoris sue proposuit super hec verba:... Quia non
vult (sc. Petrus) cum ipsa granicias facere seu
limitare inter villas suas Bandoyouicze et Cormanicze in campis, qui sunt retrogressi al. *zazschi
post bona et villas ipsius, in quo dampnificavit
ipsam in sexaginta marcis 1449 AGZ XIII 285.
~ Bohemizm.
Zazwać 'pozwać, wezwać kogoś do sądu na
wniosek powoda, wytoczyć komuś o coś proces,
citare, aliąuem in iudicium vocare accusatore
r o g a n t e Jako Gnewomir saszwal Elszbetho
przed trzemi lati 1393 Pozn nr 172; Esze S.
trzimal Rudky we trzi lata s pokoyem, nisli gi
Maczey zazual 1399 HubeSąd 231, sim. 1399
RtGn nr 50, 1400 Poz nr 461. 462, 1401 Kai
nr 9, 1402 Kai nr 63, 1407 RtGn nr 164; Iaco
Katharzina t<r)zima na zastawa, *Afca poszobila

gey prawey dzedzini dwa sladi, tego gey ne
dala po wikupenv witrzimacz trzi lath, asz zazwala 1399 Pyzdr nr 100; lako praue Wlost
pirzwey zazwal Zawiza, nisz pani dobiła kmecza
1405 SKJ III 196; Czso lasek ranił Andrzea,
tho vcinil sza gego pocotkem, ysz mu sina
szaswal pod gego ocz<y>ma 1406 Kai nr 160;
A on (sc. Jaszek) ne dal trzem latom minancz
i saswal pana Hinczko 1407 Kościan nr 351;
Jaco czso szalowała Marg<orzata> na Swanthoslawa o birzwna, temu są <minęła> trzy lata,
nis saswala 1408 Kai nr 260; Jaco Micolay zaswal
Pecha a Hano pirwe, nisz viszla trzi lata rancoyemstw (leg. rękojemstwu) 1410 Kai nr 309, sim.
1412 ib. nr 394; Yako Adlart y Swanszek...
dzyrzely poi dzedzini Dobruewa s pokoyem, do
browolne trzydzeszczy lat, nysz ye zaswala Dzyrzka y Manka 1412 Pozn nr 883; Jako Jan
Magdalenye wszanl stirzy weprze ... a zaszwala
gi w czasz, godzyna, nyszly rok wysedl 1427
M P K I II 306; lako prawe pany w czasch zaswala,
dawnosczy ne davagiancz vinidz 1444 StPPP II
nr 3195; Ysze my ten kmecz sbegl przez czasv
ode mye a thego kmecza zazval w czasz, v godzyną, nye dadzacz zemskiey dawnoczy wynydz
o tha sbyeglocz 1448 Pilz 276; Pysarz... prawvyąncze szą... ma myanowacz podług czassv pozwanya, tho gest, ktho pirzvey zazwal, pirzwey
przistamp, a ktho za nym, then wthori przystamp,
asz do poslednych Sul 8; ~ o kogoś: Iaco
Paweł o swego szyna ne zaz[a]wal Micolaya, aze
trzy lata minola 1400 Pozn nr 469; ~ o coś;
Isz Gnewomir ne saszwal Marcina, asz *tzri lata
mynola, o ten kon 1394 Kościan nr 17; Jaco
Thomislava ne zazvala Andrzeya... o poi Jeszerzicz, alisz yey lata viszla podług zemskego prava
1407 ib. nr 340; Jaco Micolay ne szaszwal pana
Filippa po spusczenu burkrapstwa, az szecz nedzel
wisla, o dwadzescza grziwen 1411 Kai nr 354,
sim. 1413 ib. nr 427; Isze cszo nam (pro nan)
Chwałka szalowała y swim (leg. z swym) strigem... o czteridzescy grzywen gymena, a on
s tim gymenym y sz tim listem wyderszal *crzy
latha, a o tho gych prawem ne szaswano 1420
Pozn nr 990; Yako Potrasz... ne dąl latąm wynicz,
asz szaswąl pravem Mycolayą... o pąnczdzesząd
grzyven grossy 1424 ib. nr 1172; A o ten go kon
prawem nye szaszwal, kegdy byl burkrabya 1427
ib. nr 1273; ~ ze zdaniem: Jaco ne daw i witrzin (pro witrzimaw) trzech lat y saswal Marcin
Kota, o czso mu crziwdan vczinil, ysz pogro<dki>
podnosi y wodan na yego dzedzi<nę> wsiał 1404
RtGn nr 110.
Zazwanie 'pozwanie, wezwanie kogoś do sądu
na wniosek powoda, actus deducendi aliąuem in
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iudicium accusatore r o g a n t e Esz dwe lancze...
Dominicus cum fratre suo dzerszeli XVI lyath
w mirze, w pokoyv do pana Jaschcowa zazwanya
1400 SKJ III 191; Jako Myelinsky poi dzyedzini
rzeczoney Radzyeschewo vidzersal trzydzescy lyat 5
v myrze, w pokoyu do szazwanya 1428 Pozn nr
1511; Dzeczi o dzedzynną rzecz nye mayącz
lyaath pozwan[y]e, odzirzancz sobye do lyaath
odpowyedzenya zawyeszenye, thych tho lyaath
nye mogą w dawnoscz powodovi obrzeknącz, 10
iano acz kthore przed zazwanym oczczowye gych
alybo samy przedzirzely Sul 18.
(Zazwnieć) Zawzmieć, Zawznieć 1. 'wydać
dźwięk, huk, szum, insonare, sonum fortem edere \ Zawszmyaly (FI: wznaly so) y zamoczily 15
szye wody gych (sonuerunt et turbatae sunt aquae
eorum) Puł 45, 3.
2.
'wydać głos, krzyk, clamorem edere, voc a r e Bo owa neprzyaczele twogy zawznyaly
so (sonuerunt, Puł: poznały, pro powznyaly) FI 20
82, 2.
Zażywać 'pozywać, wzywać kogoś do sądu
na wniosek powoda, citare, aliąuem in iudicium
vocare accusatore rogante’: Yze Micolay o trzy
grziwny rankoiemstwa zasziwal w [s]czasz, ne 25
dadza dawnosczy vynidz 1419 MPKJl l 300; Ysze
Wichna wysla z opekana Wączenczewego y wsząla szobe ginnego opekadlnika a temu minąly *crzy
lata a w tern go ne zazywala o tą dwanaczsze
30
grzywen 1419 Pozn nr 971.
Zażywanie 'wzywanie do sądu na wniosek
powoda, actus aliąuem in iudicium vocandi ac
cusatore r o g a n t e Zażywane appellacio ca 1428
PF I 488; Zazyvanye appellacio ca 1455 JA
35
XIV 489.
Zazrzeć cf. Zajrzeć
Zażałować *wnieść sprawę do sądu, zaskar
żyć, causam ad iudices r e f e r r e Ego tibi nolo
respondere, quia te zaszalouala y mam s tobo
zdani rok ad aduentum domini regis 1406 Piek 40
VI 310; Yako Micolay a ne zazalowal s procuratornym listem oth Thomy, cszo liczy..., by rabil
w gego szapusce 1419 Pozn nr 974; Yako thego
kona, czszom on (leg. oń) zazalowal, nye dałem
go dla slusby soltisskye... any u mye vmarl 1435 45
Pyzdr nr 1095.
Zażec, Zażec się f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zażgę BZ Nah 2, 13; 3. sg. zażże FI 88, 45, FI
i Puł 38, 4. 49, 4, etc.\ zażży Puł 88, 45; 1. pl.
zażżemy Rozm 583; 3. pl. zażgą Sul 81; ~ 50
praes. ind. z partykułą niechaj dla wyrażenia trybu
rozkazującego 3. sg. niechaj zażże MW 22b; ~
imper. 2. sg. zażży FI 25, 2, Naw 97, XV p.
post. R XXV 236. 237; 2. pl. zażżycie BZ Jos
8, 8, SkargaPłoc w. 89, SkargaWroc w. 64; ~ 55
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praet. 3. sg. m. zażegł jest FI 77, 25, FI i Puł
17, 10; zażegł XV p. pr. R XLVII 359, BZ III
Reg 16, 18, Puł 77, 25; /. zażgła Puł 104, 19;
neutr. zażgło jest FI 72, 21; zażgło Puł 72, 21;
3. pl. zażgły 1408 TPaw IV nr 1367; m. zażgli
są FI 73, 8; zażgli Puł 73, 8; neutr. zażgła FI
104, 19; ~ condit. 3. sg. m. -by zażegł FI
i Puł 77, 43; ~ condit. praet. 3. pl. m. zażżliby
byli XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316; ~ part.
praet. act. zażegwszy XV med. R XXIII 279;
zażogszy Rozm 265; ~ part. praet. pass. n. sg.
m. zażżon 1456 ZabUPozn 105; zażżony 1456 R
XXXIII 183, ca 1480 MPKJ II 316; /. zażżona
FI i Puł 79, 17, 1436 R XXIII 276. 277; neutr.
zażżono FI 140, 2; ac. sg. f. zażżoną BZ I Reg
15, 12. IV Reg 12, 3, ca 1470 MamLub 65; v.
sg. m. zażżony Rozm 532; /. sg. f. (w) zażżonej
BZ I Reg 26, 19; n. pl. m. zażżeni XV med.
GIWroc 37v; d. pl. f. zażżonym BZ I Reg 15,
22; ac. pl. f. zażżone BZ I Par 16, 2. 21, 26;
~ condit. pass. 3. sg. m. -by zażżon był Rozm
195.
Z n a c z e n i a : 1. 'sprawić, że coś zacznie się
palić, zapalić coś (np. świecę), accendere, incendere (e. g. candelam/ : Ach, myły lvdze, zazyce
(SkargaPłoc w. 89: zaszyczyesz) my ale svecze
SkargaWroc w. 64; Any tesch kto zazogschy
svyczą (neque accendunt lucernam Mat 5, 15) y
położy pod przy kry czym, alye na svyeczydlnykv,
aby svyczyla wschytkym, którzy ssą v domv Rozm
265; ~ przenośnie: Ognyem twego ducha
szwyantego zazzy, boże, szercze moye y me
wschytko pomyszlyenye Naw 97; Przydzy k nąm,
szwyąnthy duszye, napelny szyercza szwych wyemych y oszwyecz gych dusze, zaszy w nych
ogyen *szwyey szwyąnthey mylosczy XV p. post.
R XXV 236; Swathy dusche, zavithay k nam,...
zaszy szyercza szvecza ib. 237; ~ zażec się
'zapalić się, zapłonąć, exardescere, inflammari ;
Wsczedl iest dym w gnewe iego a ogen od oblicza
iego zaszegl se iest (exarsit) FI 17, 10, sim. Puł\
Bog nasz iawne przydze..., ogen w obesrzenu
iego se zaszsze (exardescet) a w ocrodze iego
burza groźna FI 49, 4, sim. Puł.; ~ 'rozgrzać,
rozpalić, ożywić, pobudzić, incendere, inflammare, i n c i t a r e Zkusi me, gospodne, y pokusy me,
zaszszy (Puł: vzszy) pocrotky moie (ure renes
meos) y sercze moie FI 25, 2; Sed cum oportune,
potrzebnye, prudens irascitur, splendet hoc digestum in aureum, iracundus ergo sulphur fetidum,
ignitum, gl. accensum, mordescens, zazzona, et
iratus sapiens est hoc ipsum aurum digestum 1436
R XXIII 277; Sic gula cito despumat vlg. pobudza
in libidinem. Vnde Ieronimus: Ventri (pro venter)
mero estuatus vlg. zaszony (R XXXIII 183: za-
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szzony) de facili spumat in libidinem ca 1480
MPKJ II 316.
2. zażżona obiata, obiec, ofiera, obiata zażżona,
zażżono 'ofiara całopalna, holocaustum' : A on (sc.
Saul) obyatuge zaszszono obyato (holocaustum)
panu s tego łupu BZ I Reg 15, 12; Azaly pan
chce zaszszonim offyeram albo obyatam, ale
wyocey (numąuid vult dominus holocausta et victimas et non potius), abi bilo posłuchano głosu
gego? ib. 15, 22; Wzbudzały cyo pan przecywo
mnye, ukoy syo w wolney (.Biblia taborska: wonne)
obyecye zaszszoney (odoretur sacrificium) ib. 26,
19; Palyl (sc. lud) na górach zazszono obyato
(adolebat in excelsis incensum) BZ IV Reg 12, 3;
Gdisz dokonał bil Dauid ofyeruioc zazszone obyati
y pokoyne (holocausta et pacifica), poszegnal lyud
w gymyo bosze BZ I Par 16, 2; Vdzalal tu ołtarz
panu y obyatowal obyati zaszone y pokoyne (obtulit
holocausta et pacifica) a wziwal pana ib. 21, 26;
Zaszoną obyecz holocausta (conciderunt ligna plaustri vaccasque imposuerunt super ea, holocaustum
domino I Reg 6, 14) ca 1470 MamLub 65; ~
Przespey modlytwa moya przed oczyma twogyma
yako zaszono (sicut incensum) FI 140, 2.
3. 'podpalić, wzniecić pożar, spalić coś, incendere, incendium s u s c i t a r e Iaco Cracowczini
*dzedzi szaszgli Gregorii pirum 1408 TPaw IV
nr 1367; A gdysz ge (sc. miasto) odzirzicze,
zaszicze ge (succendite eam) BZ Jos 8, 8; Zaszgo
asz do wyrzchv wozi twe (succendam usque ad
fumum quadrigas tuas) BZ Nah 2, 13; Ogyen
przed nym poydze y zazze (FI: naplomeny)
w okolyczy nyeprzyaczele yego (inflammabit in
circuitu inimicos eius) Pul 96, 3; ~ zażec
ogniem, pożarem: Zaszgli so (Pul: zazgly) ognem (incenderunt igni) swotoscz (Pul: koszczyol)
twoio FI 73, 8; Zaszszona ognem (sc. winnica,
incensa igni) y podcopana FI 79, 17, sim. Pul;
Czastokrocz obyklo szą przygadzacz, ysze...
lvdze w dobry łasz... vmyslnye wszethwszy albo
sz przithczey pożarem zaszgą (caumate succenderint) Sul 81; ~ zażec się 'dokonać samospalenia, se ipsum c o m b u r e r e Wydzoc Zamri,
ysze myasto bodze dobito, szedw na syen y
zaszegl syo z domem krolyowim (succendit se
cum domo regia) BZ III Reg 16, 18.
4. 'pobudzić czyjeś uczucia, ajfectus alicuius
inflammare, i n c i t a r e Słowa bosza zaszgla (Pul:
molwa... zazgla) gy (inflammavit eum) FI 104,
19; Tunc inflammabimini, szaszeny, spiritus sancti
gracia XV med. GIWroc 37v; Sanctus Philippus
magno desiderio *sucessus, zaszon, dixit 1456
ZabUPozn 105; Jako ya s Marczynem, Pyothrem... żadnym duchem *zazzenym any smova,
any chytroszcza na schkoda Szwyanthczina nye
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zaprzały any zatagyly przyyyleya korzennego
1474 SprTNW VIII 2, 30; Kvszyl y (leg. ji, sc.
dyjabeł Jesukrysta) tesch... w lakoszyrstvye, yschby laczen vzral (pro vzrav) chleb y zaszon był
*nyevmyernyem zadanym karmye (ut esuriens
panem videns, immoderato cibi appetitu accenderetur) Rozm 195; Czosch vczynysch, czlovyecze, ktorykolvye yesz (leg. jeś), zazony gnyevem
(quicumque es, homo, quem ira accendit),... py
chą przemozony, lakomstvem przemozony? Rozm
532; ~ zażec gniew *rozgniewać się, irasci':
On (sc. bog)... ne rozproszi gich. Y oplwit bil,
abi otwroczil gnew swoy y ne zaszegl wszego
gnewu swego (non accendit omnem iram suam)
FI 77, 43, sim. Puł\ ~ zażec się 'rozpalić się,
wzbudzić się, exaedescere} accendi': Sgrzalo se
sercze moie we mne a w mislenu moiem zaszsze
se (exardescet) ogen FI 38, 4, sim. Pub, Bo
zaszglo se iest (inflammatum est, Pul: zaszglo)
sercze moie FI 72, 21; Przeto vsliszal bog y
czakal a ogen zaszegl se iest (Pul: zazegl szye)
w Iacob (accensus est in Iacob) FI 77, 25;
Dokodsze, gospodne, gnewacz se bodzesz do
concza? Zaszsze se (accendetur) ia<k)o ogen gnew
twoy? FI 78, 5, sim. Pub, Dokod, gospodne,
otewraczasz se do concza? Zaszsze se (exardescet,
Pul: zazzy sze) iaco ogen gnew twoy? FI 88,
45; Nyechay se zapali ognyem miloscz, nyechay
zazze (R XXIII 308: zapaliłaby) goranie bliznę
(accendat ardor proximos) MW 22b; ~ zażeć
się na kogoś 'rozgniewać się na kogoś, irasci
alicui : Acz przezpravnye szye zazzemy na thego
czlovyeka,... kto nass s tego grzecha vymovy?
Rozm 583; ~ zażec się 'zapalić się do czegoś,
inflammari, ardere, incalescere': Mox illa, gl. sc.
aquila, dileccione sapiencie inflamata, gl. succensa
zazegwszi schya (R XXIII 276: zazona), petiuit
a sole, vt quid ea, gl. sapiencia, esset, luce
diffinicionis ostenderetur XV med. R XXIII 279.
5.
wieloznaczne z powodu braku kontekstu: Za
zegl sze exarsit XV p. pr. R XLVII 359; Zaschlibi
bili accendissent XV p. post BiblWarsz 1866 I 316.
Zażegać, Zażegać się f o r my: praes. ind. 3.
sg. zażega FI i Pul 9, 22, XV med. SKJ I 88;
3. pl. zażegają XV p. post. PF III 289; ~
imper. 2. sg. zażegaj Rozm 515; ~ part. praes.
act. adi. zażegając Rozm 595; i. sg. m. zażegającym FI i Pul 103, 5; ~ inf. zażegać BZ
I Mach 2, 15, Dział 64, Rozm 121; ~ praet.
3. sg. m. zażegał BZ IV Reg 15, 4. 35; 3. pl.
m. zażegali BZ I Par 6, 49; ~ condit. 3. sg.
m. -by zażegał BZ I Par 23, 13; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. zażegano 1466 R XXII 12.
Z n a c z e n i a : 1. 'sprawiać, że coś płonie, pali
się, palić, zapalać (obiaty, kadzidło, latarnie), ac32*

ZAŻEGAĆ

ZAŻŻENIE

cendere, in c e n d e r e Ale wszakosz módl gornich
nye zakaził, bo gescze lyvd obyatowal a zaszegal
obyati (adolebat incensum) na górach BZ IV Reg
15, 4, sim. ib. 15, 35; Sinowye gego zazegaly
kadzidło (adolebant incensum) na oltarzv obyeti
a na ołtarzu wonnich rzeczi BZ I Par 6, 49;
Odloczon Aaron, abi słuszil a {pro w) swyocy
swyotich..., abi {leg. a aby) zazegal kadzidło (ut...
adoleret incensum) panv podle obiczaia swego ib.
23, 13; Przisly so tam cy iscy,... abi przipodzily
ti... obyetowacz a zaszegacz kadzidło (ut cogerent
eos... accendere tura) BZ I Mach 2, 15; Victima,
ofyara, seruetur domino, thus sacrificetur zazegano
1466 R XXII 12; ~ Vydzyalesz oczyma tvego
bóstwa v dvorze krolewskym vladyky vbyrayącz
szyą v czyn, zazegayącz latemy, gothuyącz bron
Rozm 595.
2. 'podpalać, wzniecać pożar, incendere, incendium s u s c i t a r e Tales {sc. milites) minime
defendunt, sed... lupyą et incendunt zazegagyą
XV p. post. PF III 289.
3. *płonąć, palić się, ardere, flagrare’: Genz
czynysz angely twoye duchy a slughi twe ognyem
zazegayoczym (qui facis angelos tuos spiritus et
ministros tuos ignem urentem) FI 103, 5, sim. Pul.
4. {o uczuciach, de affectibus) 'wzbudzać,
pobudzać, incendere, i n c i t a r e Si quis loquitur,
quasi sermones dei, si quis ministrat tanquam
ex virtute, quam, g/. id est caritatem, administrat,
którą laskę albo myloscz rządzy, zaszega w czlowyecze, deus, vt in omnibus honorificetur deus
per Iesum Christum dominum nostrum (I Pet 4,
11) XV med. SKJ I 88; ~ zażegać się 'pod
niecać się, zapalać się, pobudzać się, exardescere, incendi, inflamman: Przecz ies, gospodne, odszedł daleco..., kędy se powisza zli,
zaszega se vbogy (incenditur pauper)? FI 9, 22,
sim. Pul; Vyarvy szye, o vyerna duscho, nye
zazegay szye ognyem lakomstva, bo konyecznye
bądzyesch tovarzyschem Iudascha zdraycze
Rozm 515; ~ Tegodla zasroscz nyemylosczyvych Zydow począla szye zazegacz przeczyy
dzyeczyączyy mylemv Yesycristvszovy (unde
contra puerum Iesum exardere Iudaeorum impiorum inyidiae cepere) Rozm 121; ~ w
gniew się zażegać 'wybuchać gniewem, irasci :
Zwykło tesz wyele lyvdzy w gnyew sya zasze
gacz, a chczacz syą pomsczycz naprzeczywo
onym, czso zyskvyą, gygraya nad gymyenye
Dział 64.
Cf. Zalegać
Zażegnawać 'znakiem krzyża umacniać w so
bie, tu złe moce, crucis signo facto in se confirmare, hoc loco d a e m o n e s Multi enim ad furtum
yadunt... et signant se cruce..., et nesciunt, quia

crimine magis includunt *zazeknawayą in se demones 1448 R XXIV 352.
Zażegnawanie 'wypędzanie czarta, egzorcyzm, daemonis ex homine expulsio, exorcismus':
Zazegnavanye exorcismus ca 1500 Erz 132.
Zażeżca 'podpalacz, ten kto umyślnie wywo
łuje pożar, incendiarius’: Ysze zazeeszcze y pozzeszcze (incendiarii et exustores) domow...
smyerczą vkrvthną... mayą bicz mączeny {Dział
33: poszescza ognyem ma zgynącz) Sul 42.
Zażyć {o ranach, de vulneribus) 'zagoić się,
cicatrice obduci : Tedy yako vmyl rany {sc.
zbójca), nathychmyast yemv zazyly (sanitatem
yulnerum mox recuperavit). Vzryącz drudzy
zboycze vmyly svoye rany y były wschysczy
vzdrovyeny[e] Rozm 86.
Zażywać 'używać czegoś, korzystać z czegoś,
aliąua re fru i, uti: Isto modo perfrui zazywacz
XV ex. R XXV 146; ~ *przestrzegać czegoś,
rw terminu sądowego o przedawnieniu, aliąuid
observare, /mc /ccc praescriptionis terminum
Yze Micolay o trzy grziwny rankoiemstwa zasziwal ws czasz, ne dadza dawnosczy yynidz 1420
AXPr VIIIa 150.
Zażywocie fprawo posiadania czegoś do śmier
ci, dożywocie, ius aliąua re usąue ad mortem
fruendC: Swantochna recognovit, quia... Fredricus... sibi satisfecit pro suis temporibus vite al.
zazywocze et domina villam Bazanowka Fredrico
dimisit 1463 AGZ XVI 10.
Cf. Żywocie
Zażżenie 1. 'podpalenie, wzniecenie pożaru,
incensio, inflammatw: Zazenye incendium 1437
W/s/ nr 228 s. 87; Vstawyamy, aby obwynyeny
s grzechy zaszyenya abo posszyenya (de crimine
incendii sive exustionis), tesz nalezeny... w myesczech nyemyeczskich, s prawą gych czągnyeny
biły Sul. 42.
2. 'podniecenie uczuć, pobudzenie do działa
nia, incitatio, ardor affectuum': Non in passione
desiderii, nye we zley ządzey zazenya (/? XXV
165: nye ve zley ządzy *zazenyv) ktoreykole
dusche, sicut et gentes, que ignorant deum (I Thes
4, 5) XV med. SKJ I 74; Si autem spiritu, gl.
sc. spiritu sancto illuminati, zazszenym dvcha
szwęthego, facta carnis mortificaueritis, viuetis
(Rom 8, 13) ib. 103; Ziemyanye czastokrocz...
dzedzyny za takym zasszenym (ad provocationem
iracundiae deductos, Sul 45: kv gnyewa porvszenyv nyefortvną gygri przywyedzone) zastawyayą
a potem w vbostwo wpadwszy, kv gorszemv
przychodzą Dział 36.
3. corruptum pro za się: Offyerowacz bodo
kadzidło panv zaszenya {Biblia taborska: za sie)
za grzech swoy y za nyewyedzenye swe (offerentes
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incensum domino pro se et pro peccato atque
errore suo) BZ Num 15, 25.
Zażżydur bot. 'babka lancetowata, Plantago
lanceolata L.’: Lanceola, plantago minor zazzydur
1472 Rost nr 364.
Ząb, też pl. tantum Zęby f o r m y : n. sg. ząb
1401 Pyzdr nr 163, XV med. R XXIII 269, ca
1450 GIJag 96, etc.; ~ g. sg. zęba 1416 Pyzdr
nr 472; ~ ac. sg. ząb BZ Ex 21, 24. 27. Lev
24, 20. Deut 19, 21, etc.; ~ ac. sg. a. g. pl.
ząb 1422 Kai nr 834, 1423 Kai nr 981; - n.
pl. zęby FI 56, 6, 1426 PF V 15, BZ Gen 49,
12, etc.; zębowie Pul 56, 6; ~ g. pl. ząb 1466
R XXII 14, Rozm 287. 341, etc.; zębów 1423
Kai nr 686, 1461— 7 Serm 150v; - d. pl.
zębom FI i Pul 123, 5; ~ ac. pl. zęby 1400
Kościan nr 157, FI i Pul 3, 7. 57, 6, etc.; ~
i. pl. zęby FI i Pul 34, 19. 36, 12. 111, 9, etc.,
Rozm 628; zębami ca 1470 MamLub 141; ~ l.
pl. (o) zębiech ca 1470 MamLub 64. 66, Rozm
151.
Z n a ć z e n i a : 1. 'twardy, różno kształtny twór
kostny, osadzony w szczęce, służący do rozgry
zania pokarmów, d e n s Jaco Micola[e]y ne wybyl
Dobroslawowy trzy *sonby 1400 Kościan nr 157;
Ranon gest gego *poczotkem y zob mu vibit y to
vozni vidzal 1401 Pyzdr nr 163; Jaco Grzegorz...
<n)a Dobeslawin dom roszbyw samby <... br)al
swa czasza {leg. ciążą) 1408 Kai nr 292; Jako
Barthlomey ne ranyl Jana s Czołowa kmecza any
zamba wybił 1416 Pyzdr nr 472; Yako Chebda
nye przischedl do Yadwyzinego domu y nye
policzkował yeg any yeg zamb wibyl 1422 Kai
nr 834, sim. 1423 ib. nr 981; Yako Benak nye
nawroczil sze zaszyo do Dobrogosta... any mu
trzinascze zobow wibil 1423 Kai nr 686; A zobi
(dentes) gego byelsze mleka BZ Gen 49, 12;
Zoob (dentem) tesz aczbi wybił kto słudze albo
dzewcze swey, tesz uczyny a puszczy ge wolno
BZ Ex 21, 27, sim. XV p. post. Kałużn 284;
Moyzesz dwadzescza a ssto lyaat myal gest, gdysz
vmarl. Nye zaczmili syo oczy gego ani gego zoby
(dentes) so syo rvszaly BZ Deut 34, 7; Wybyyąly
czlowyeku ząb (dens)..., tho nye gest ochromyenye OrtOssol 47, 2, sim. OrtMac 57; Armauit,
gl. confortauit, roborauit, przybrało, natura canem
pede, dente v ostrosczy sząp {leg. ząb), iuuenta
1466 R XXII 14; In ore eius {sc. bestiae) et
dentibus ordines, rzandi <za)mbow, tres (tres
ordines erant in ore eius et in dentibus eius Dan
7, 5) 1461— 7 Serm 150v; Zoob Park 410; Zęby
zwyerzow wpuszczę w nye (dentes bestiarum immittam in eos Deut 32, 24) Puł Deut 36; Zemby
dens XV p. post. PF III 290; Croculo clekotacz
ząbi, nossem XV ex. PF V 27; Ząby (dentes)

myala svyatle, proste Rozm 21, sim. ib. 151;
O zambyech (de dentibus) mylego Iesusza ib.
151; Snadz by rada tego nyevyernego sdrayczą
zamby tvemy targała ib. 554, sim. ib. 549; Cristus... by vass mogl roszyepacz {leg. rozsiepać)
ząby nyedzvyedzyow drapayączych ib. 628; Bo
y {leg. ji, sc. Jesusa) tako trudno mączyly vyodącz... a potem yego svyąta brodą tako trudno
szyepayącz, yze szye yemv vschytky ząmby poruschyly ib. 662; Nyektorzy były v yego svyate
zamby, asz szye krvya obleval ib. 666; ~ przez
zęby splunąć: Nalyey pyw<a>, m<n)ychu, przezamby {leg. przez zęby) pszluuy {pro szpluny)
XV p. post. MacPam II 351; ~ przednie zęby
'siekacze, dentes in cism : Przednye ząby anteriores dentes ca 1500 Erz 132; ~ czrzonowy,
trzonowy ząb 'ząb osadzony w tylnej części szczę
ki, dens m o l a r i s Czrzonove ząbi mandibule 1426
PF V 15; Geninus est dens molaris, qui secundo
anno crescat et dicitur de gena... vlg. trzonowy
zanb XV med. R XXIII 269; Ge {leg. je) trzonowimy zambamy {war. kal.: trzonowymy zambi)
comandit molaribus (Prov 30, 14) ca 1470 Mam
Lub 141; Trzonow[y]e zamby molares dentes
(dentes eius ut dentes leonis et molares eius ut
catuli leonis Joel 1, 6) ib. 245; Dens *czronowy
ząb 1472 Rost nr 1738; Molaris zarnovy kąmyen
vel trzonovy zab vel yyrzchny zarnow ca 1500
Erz 132; ~ słuniowy ząb 'siekacz słonia zwany
potocznie kłem, kość słoniowa, dens elephantis,
ebur: Slunyoyy sąb ca 1455 JA XIV 489; ~
skrzy tać, skrżytać zęby, zęby skrzy tac (na kogoś)
'okazywać komuś gniew, złość, iram in aliąuem
e x p r o m e r e Skrszitali so na mo *zobi swimi
(dentibus suis) FI 34, 19, sim. Puł; Chowacz
bodze grzeszni prawego y skrszitacz bodze nan
zobi swimi (stridebit super eum dentibus suis) FI
36, 12, sim. Puł; Grzeszny... gnewacz se bodze,
zhoby (dentibus) swymy skrzytacz bodze y sprochne FI 111, 9, sim. Puł; Nye było yark v gyey
gaby, poszevayacz szkrzytha szaby De morte w.
36; A ony yszysczy począly nan skrzytacz *ząmbaby y zayolały...: Dostoyen yesth zley smyerczy
zabyley {pro zabytey) Rozm 718; ~ skrzytanie
ząb 'zgrzytanie zębów jako wyraz bólu i rozpaczy,
stridor dentium dolorem et desperationem declarans’: Wschytky poslye {pro poslyą, sc. anieli)
v ogyen yyeczny y bądzye tamo krzyk y skrzytanye ząb (fletus et stridor dentium Mat 13, 42)
Rozm 341, sim. ib. 287. 343. 487; Tedy kroi
rzeki slugam: Szyyązavschy yemy rącze y nogy,
yrzuczyesch y {leg. wrzućcież ji 'go’) v czyemnycza ynątrzną, tamo bądzye płacz y skrzytanye
ząb (ibi erit fletus et stridor dentium Mat 22, 13)
ib. 413, sim. ib. 379. 490; ~ ~ przenośnie:
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Zobi (dentes) grzesznico w starł ies FI 3, 7, sim.
Pul, A/W 119a; Sinowe ludzsczi, zoby (dentes,
Pul: zembowye) gich czin ('broń’) a strzali,
a yozik gich mecz ostri FI 56, 6; Bog zetrze
zobi (dentes) gich (sc. grzeszników) w usczech
gich F/ 57, 6, 57‘m.
Blogoslawony gospodzyn,
gen ne dal gest nas w vlapene zobom (dentibus)
gych (sc. ludzi) FI 123, 5, s/ra. Pub, In ore eius
(sc. bestiae) et dentibus ordines tres (Dan 7, 5),
in dentibus invidie morsus przes zambi zasrosczi
zakassan<y)e albo vitargnyenye 1461—7 Serm
150v; Yze Xpus zmartwychwstaw dyablyey potępye zemby złamał Pul 56 arg.; ~ oko za
oko, ząb za ząb 'odpłata złem za złe, malum
mało recompensum: Gdiszby yo szmyercz poszczygla, wroczy duszoo za duszoo, oko za oko,
zoob za Z00b (dentem pro dente) BZ Ex 21, 24,
sim. ib. Lev 24, 20. Deut 19, 21, XV p. post.
Kałużn 283; Schłyschelysczye, yze rzeczono: Ząb
za ząb (dentem pro dente Mat 5, 38), oko za
oko, alye ya vam movyą, nye przeczyvayczye
szye zlemv Rozm 269.
2. w pl. *rzędem ustawione ostre części jakie
goś przedmiotu, narzędzia, cuspides alicuius in
strument?: Haczky o trzech zambyech fiscinulam
tridentem (veniebat puer sacerdotis, dum coquerentur cames, et habebat fuscinulam tridentem in
manu sua I Reg 2, 13) ca 1470 MamLub 64;
Wydly o trzech ząbyech tridencium (retusae itaąue
erant acies vomerum et ligonum, et tridentum, et
securium I Reg 13, 21) ib. 66; Ząmby rostra (ego
posui te quasi plaustrum triturans novum, habens
rostra serrantia, triturabis montes Is 41, 15) ib.
197; ~ w mylnym rozumieniu tekstu czeskiego:
Trzy zamby wyelikye tridentes vncinos (mamotrekt mikułowski: trzizube widlicze, ponent...
omnia vasa..., id est... fuscinulas ac tridentes,
uncinos et batilla Num 4, 14) 1471 MamKal 39.
3. 'obrobione ziarna owsa, grana avenae trita : Oves[t], pabulum vulgo zab ca 1450 GIJag
96; ~ pl. tantum babie zęby *jakiś rodzaj krup,
polenta ąuaedam : Babye ząbi pulmentum 1472
Rost nr 405.
4. p l tantum zęby 'bicz z uwiązanym na końcu
ołowiem lub rzemienie wysadzane kawałkami oło
wiu, którymi pięściarze okręcali sobie dłonie
i nadgarstki, cestus, arma pugilum : Szamby cestus XV ex. PF V 12.
Ząbek bot. 'jakaś roślina, może jakiś gatunek
rodzaju Dentaria L., planta ąuaedam generis
Dentariae L.’: Herbam, que vocatur zanbek XV
in. R XXV 228.
Z ąbr 'obrzmienie podniebienia i dziąseł u ko
ni, tumor palati gingivarumque e ą u o r u m Contra
zambri XV p. post. GIKórn II 179.
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Zązel cf. Żążel
Zb-, Zj-, Z1-, Ze- itp. W hasłach na literę
Z z przedrostkiem S - i Z - grafika przeważnie
nie pozwala na jednoznaczne rozróżnienie lekcji
5 s- i z-, dlatego w haśle i formach przyjęto
u m o w n i e dzisiejszą postać z 7j- .
Zbakać (cf. Zb-) 'upomnieć, zganić, skarcić,
zgromić, increpare, obiurgare, e x p r o b r a r e Apparuit illis Iesus et exprobravit, gl. increpavit sbakal
10 (ib. 53: szkaral, RRp XXV 200: sbakal, skarał,
MamLub 270: karał, ganyl, bakal, swarzyl, GIWroc
38v: karacz, ib. 39v, R XXV 147: karał, CatCodJagRp I 195: szganil, id est skarał, R XXV 147:
zbacal), incredulitatem... eorum (Marc 16, 14) XV
15
in. GIKazB II 94; Sbakalby obiurgaverit 1447
R XXII 40; Increpavit pie roszgorzyw szye szkaral,
szbacal ca 1450 PF IV 576; Zbakalesz (FI: nagabal
ies, SKJW 275: skarał albo sbakal) lyud (increpasti
gentes) y zgynąl zlosny Puł 9, 5.
20
Zbakanie (cf. Zb-) 'upomnienie, skarcenie,
nagana, increpatio, castigatw: Zbakanya reprehensionis XV p. post. JA XII 143.
Zban cf. Dzban
Zbasować (cf. Zb-) '
Vestra est tali factione
25
facitis damnum tibi granicierum szbassowalybyszcze nasz y gymyena by nam nye sthalo y szyy
1500 ZapWarsz nr 1891. ~ Wydawca podaje,
że pierwsza litera b jest poprawiana przez pisarza
i może to być k.
30
Zbawiać (cf. Zb-) / o rm y : praes. ind. 2. sg.
zbawiasz XV med. RRp XXIII 280; 3. sg. zbawia
FI i Puł 32, 16, BZ Tob 4, 11. 12, 9; 1. pl.
zbawiamy Sul 49; 3. pl. zbawiają Sul 43; ~
praet. 3. sg. m. zbawiał FI i Puł 105, 40.
35
Z n a c z e n i a : 1. 'odbierać coś komuś, pozba
wiać kogoś czegoś, aliąuem aliąua re privare,
fraudare’: Nyektorzy... dzewycze dzewsthwa sbawyayą (virgines stuprant, Dział 33: pannam gwałt
vczinywszy a gych czczy pozbawywszy) Sul 43;
40
Skazvyemy ge y gych syny sb[y]awyamy wszey
sprawney... cząsczy dzedzyn (ipsorum filios privamus omni legitima... hereditatum portione,
Dział 40: aby wlosney cząsczy w ... dzedzynach
nye myely) Sul 49; Hinc densis nubibus dulci
45
lumine viuencia priuas, gl. denudas zbavyasz XV
med. RRp XXIII 280.
2.
'uwalniać od przykrości fizycznych lub du
chowych, ratować z trudnej sytuacji, ocalać, wy
bawiać, salvare, liberare’: Ne zbawa se crol przes
50
weliko czescz (non salvatur rex per multam virtutem) FI 32, 16, sim. Pub, Czosto zbawyal
(liberavit) yee FI 105, 40, sim. Pub, Bo ialmuszna
ot wszelkego grzechu y od smyercy zbawya (liberat) BZ Tob 4, 11, sim. ib. 12, 9.
55
Cf. Pozbawiać

ZBAWICIEL

Zbawiciel (cf. Zb-j f o r m y : n. sg. zbawiciel
Kśw cr 1. 22, Gn la. 4b, etc. etc.; ~ g. sg.
zbawiciela Kśw cr 4. 13, FI i Pul 23, 5, XV
med. R XXII 244, etc.; ~ d. sg. zbawicielu FI
i Pul 94, 1; zbawicielowi Rozm 226; ~ ac. sg.
5
zbawiciela BZ IV Reg 13, 5, ca 1470 MamLub
187, MW 87a, etc.; ~ v. sg. zbawicielu FI 18,
16, FI i Pul 17, 51. 26, 15, etc. etc.; ~ i. sg.
zbawicielem ca 1500 GIKazB I 39; ~ /. sg.
(w) zbawicielu XV med. SKJ I 79, Rozm 233. 10
729; ~ ac. pl. zbawiciele BZ Neh 9, 27.
Z n a c z e n i a : 1. (przeważnie o bogu, praec/pwe de deo) 'skutecznie pomagający, ratujący
w niebezpieczeństwie, wybawca, Salwator, libe
rator : Gospodzin... zbawiczel (liberator) moy 15
i7/ 17, 1, sim. Pul, sim. FI i /W 143, 2;
Zbawiczelu (liberator) m oy..., ode wstaioczich
na mo powiszisz me FI 17, 51, sim. Pul;
Gospodne,... zbawiczelu (redemptor) moy! FI
18, 16; Ten isti wezme... miloserdze od boga, 20
zbawiczela (R XXII 244: sbawyczela) mego {pro
swego, a deo salutari suo) FI 23, 5, sim. Pul;
Bo ty ies bog, zbawiczel (salvator) moy FI 24,
5, sim. Pul, sim. FI i Pul 61, 6, Pul 69 arg.;
Ne ostaway m e..., bosze, zbawiczelu (salutaris) 25
moy FI 26, 15, sim. Pul, sim. FI i Pul 64, 6,
MW 9b; Bo y on bog moy y zbawiczel (salutaris)
moy FI 61, 2, sim. Pul; Spewaymi bogu, zba
wiczelu naszemu (salutari nostro) FI 94, 1, sim.
Pul; Bocz ya gesm pan, sbawyczyel twoy (sa- 30
nator tuus) BZ Ex 15, 26; Dal pan Israhelowy
zbawycyelya (salvatorem) BZ IV Reg 13, 5;
Podle twego wyelykego mylosyerdza dalesz gim
zbavycyele (salvatores), gesz bi ge zbavyly z ro
ku gich nyeprzyiacyol BZ Neh 9, 27; Zbawy- 35
cyelyv (salvator) nasz czasu zamocenya! BZ Jer
14, 8; Sbawyczela saluatorem (mittet, sc. dominus, eis salvatorem et propugnatorem, qui
liberet eos Is 19, 20) ca 1470 MamLub 187;
Nawrocy nas bosze, zbawiczielyu nasz (salutaris 40
noster Psal 84, 5, FI i Pul: zbawene nasze) MW
14lb, sim. ib. 97b; Thy yesz moy zbavyczyel
(salvator) Rozm 37; ~ Vynydzczye, obezryczye, czorky Syon,... krolya zbavyczyelya (regem Salomonem Cant 3, 11) Rozm 829.
45
2.
(o Chrystusie, de Christo) fe n który uwol
nił od skutków grzechów przez swoją śmierć,
odkupiciel, redemptor, qui morte sua homines
a peccatorum poenis red em if: Yde tobe crol
zbauicel Kśw cr 1, sim. ib. 22; Zauerne nics by 50
nam ne mescach, ale b<y naszego) zbauicela
y iego prisca pozodach ib. 4; Corrozaym... znamonuie so si<rce> [...] taynimy grehy scalano
y oth togo zbauicela zlymy vcinan<mi ottargnione) ib. 13; Isczy szo... nasz sbauiczel gest 55
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bil narodzyl... s dzeuicze panniy Marie Gn la;
Gego... matuchna, gdiszcy gest gy ona bila
porodzyla, tedycz... ona gest bila k nemv...
mouila...: Thy gesz bok mog, thy gesz stworzicel
mog, thy gesz sbauicel mog Gn 4b; Exultavit
spiritus meus in deo, salutari, *sbawyczelo (MW
139a: zbawenyu, EwZam 289: sbavyenyv, MacDod 31: w bodze sbawyenya) meo (Luc 1, 47)
XV med. GIWroc 58r; Hoc sentite in vobis,
quod in Cristo Iesu w pomazanczu y w zbawyczelu (Phil 2, 5) XV med. SKJ I 79; O mili
panye, zasługami swiantich twogich, Jozeffa,
opiekuna zbawicziela naszego, a Jana, aposto
la,... proszimi MW 50b; Gdisczi ony... sbawicziela naszego... zasluzili bicz krewnimy MW
54b; Slonycze tho iest Jesus miły, kthorego
oyczowye pragnaly: Przydzy,... zbawiczyelu!
MW 65a; Anna szwyatha..., kthora z zywotha
szwego owocz nam wypusczyla, Jezusza mylego,
zbawiczyela naszego MW 87a, sim. ib. 103a;
Zbawyczyelv wschythkyego szwyatha, zbaw
mye, kthorysz mye odkvpyl Naw 186; Poszdrovyon bąncz, sbawyczyelv, nasz myły odkypyczyelyv! XV p. post. R XIX 97; M aria,... thysz
porodzyla sthwor<z)yczyela y sbawyczyela swyatha XV ex. Zab 215; Ut ostenderet (sc. Christus)
se esse illum, szam syebye sbavyczyelem, de
quo propheta Zaharias dicit ca 1500 GIKazB
I 39; Jesu sbawyczyelu {ib. 179: szbawyczyelu)
moczny, racz wyszluchacz glosz placzączy ca
1500 PieśniWład 178; O ... panno czysta,... thy
yesz... przenaszwyathsza, gdysz porodzyla...
szbawyczelya ca 1500 R XIX 66; Bo yedna
dzyewka s pokolyenya Davydowa ogarnąla
w schwoy zyvot króla nyeba y zyemye, naschego
zbavyczyela Rozm 51, sim. ib. 44. 57. 683. 791;
To yest kvyat,... yen ma bycz zbavyczyel y
odkypyczyel vschego svyata (qui totius saeculi
salvator debet esse) ib. 67, sim. ib. 68. 69. 73,
etc. etc.; Abagarus... Iesucristvszovy, zbavyczyelovy (salvatori)... syyatha... zdrovye y
yschytko dobre ib. 226; Czvdy rozmaytemy poczyyrdzal wschytko, które przepoyyedal o Iezycrisczye, naschem zbavyczyelyv ib. 233, sim.
ib. 129.
Zbawicielowy (cf. Zb-j 'należący do zbawi
ciela, ad salvatorem pertinens’: Bodzecze czyrpacz wody w weszelv ze stvdzen zbawyczelowych
(de fontibus salvatoris Is 12, 3, Pul: *zbawyczelowyl) FI Is 4.
Zbawić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zbawię FI 90, 14, BZ IV Reg 19, 34, De morte
w. 58, etc. ; 2. sg. zbawisz FI i Pul 35, 7, BZ
Deut 33, 29, De morte w. 368, etc.; 3. sg. zbawi
Kśw cr 2, FI 33, 22. 83, 13, etc. etc.; ~ imper.
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2. sg. zbawi Ojcz 1. 15. 19, XV med. PF IV
594, etc., Rozm 290; zbaw FI 30, 1. 43, 28, FI
i Pul 21, 22, ćfc. efc.; ~ inf. zbawić 1414
StPPP II nr 1348, 1438 R XXII 354, De morte
w. 124, etc.\ ~ praet. 1. sg. m. zbawił jeśm
FI 80, 7; zbawiłeśm Pul 80, 7; -m zbawił 1495
ZapWarsz nr 1688; 2. sg. m. zbawił jeś FI 21,
4. 29, 3. 30, 6, etc., FI i Pul 43, 9; zbawiłeś
Pul 29, 3; -ś zbawił XV p. post. R XIX 90. 97;
3. sg. m. zbawił jest Pul 114, 6; zbawił FI 54,
18. 114, 6, FI i Pul 33, 6, etc. etc.; f . zbawiła
1456 ZabUPozn 113; neutr. zbawiło FI i Pul 43,
4; ~ condit. 1. sg. m. zbawiłbych 1470 Zap
Warsz nr 3007; -bych zbawił BZ Tob 12, 14,
Rozm 469; 2. sg. m. -by zbawił BZ Gen 19, 19;
3. sg. m. -by zbawił Kśw ar 6. cr 1. 22, etc.; f.
-by zbawiła FI i Pul 118, 173; 2. pl. m. -byście
zbawili BZ Jos 2, 13; 3. pl. m. by zbawili BZ
Neh 9, 27, Rozm 147; ~ part. praet. act.
zbawiwszy XV p. post. SIOcc XXXIV 163; ~
part. praet. pass. n. sg. m. zbawion FI i Pul 17,
30. 27, 12; zbawiony 1437 Wist nr 228 s. 86;
ac. sg. m. zbawiona FI 3, 6. 6, 4. 7, 1, etc.,
MW 137b; zbawiony FI 68, 40, EwZam 291;
zbawionego Park, MW 2b; /. zbawioną FI i Pul
107, 6. 108, 30, ca 1470 MamLub 223, Pul 68,
40; i. sg. m. zbawionym Pul 7, 2. 11, 1. 19, 10,
etc.; g. pl. m. zbawionych XV ex. AKLit III 106,
Rozm 378; ac. pl. m. zbawiony FI 17, 45. 71,
4. 13, etc.; zbawione FI i Pul 1, 11. 16, 8, Pul
71, 4, etc.; i. pl. m. zbawionymi Pul 17, 45; ~
inf. pass. sg. m. zbawion być FI i Pul Ath 1.
26. 40, MW 8a, etc.; być zbawion Sul 86, Rozm
1; pl. m. zbawieni być BZ I Esdr 9, 15, MW
16b; ~ praes. pass. 3. sg. m. jest zbawion
Rozm 292; f. zbawiona jest BZ Gen 32, 30; 1.
pl. m. zbawieni jesmy Pul A3 arg.; jesmy zbawieni
XV med. R XXIV 350; 3. pl. m. zbawieni są FI
21, 5; ~ fut. pass. 1. sg. m. zbawion będę FI
i Pul 17, 4. 118, 117, Rozm 603; /. zbawiona
będę Rozm 222; 2. sg. m. będziesz zbawion Rozm
331. 333; 3. sg. m. zbawion będzie BZ Deut 20,
11. Tob 3, 21, Rozm 426; będzie zbawion FI i
Pul 32, 16. 17, BZ Gen 32, 8, Rozm 35, etc.;
neutr. zbawiono będzie BZ IV Reg 19, 31; 1. pl.
m. zbawieni będziem FI 79, 4; zbawieni będziemy
MW 1 lb. 41a, Pul 79, 4; 3. pl. m. będą zbawieni
Rozm 378. 605; ~ praet. pass. 3. sg. m. był
zbawion BZ Jos 8, 22, Rozm 220; 3. pl. f. są
były zbawione Rozm 321; ~ condit. pass. 3.
sg. m. (-)by był zbawion Rozm 103. 238; -by
zbawion był EwZam 305; /. by była zbawiona
Rozm 357; by zbawiona Rozm 526; 2. pl. m.
-byście byli zbawieni Rozm 260; 3. pl. m. bychą
zbawieni FI 107, 5; bychą zbawieni byli FI 59,
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5; -by zbawieni Pul 107, 5; -by zbawieni byli
Rozm 604.
Z n a c z e n i a : 1. 'odebrać coś komuś, pozba
wić kogoś czegoś, aliąuem aliąua re privare,
exspoliare, orbare, aliąuid alicui adimere, detrah e r e Ne zbawi (Pul: zbawysz) dóbr gich (non
privabit bonis eos), gysz chodzo w newinowaczstwe FI 83, 13; Raphael... contra Imramum... pro
eo, quia dixit sibi: Mali mo kto sbawicz dzedzini,
to ty 1414 StPPP II nr 1348; Sbawyony denudatus
1437 Wisi nr 228 s. 86; Ysz kthorykole dzewyczą... przes woley porodzyczelow gey vlapyl a yą
gwałtem vsylil, tho gest dzewstwa sbawyl (eam
violenter oppresserit, Dział 55: aczby... zgwal
czył), zywoth gego bącz na mylosczy... dzewky
Sul 58; Tedy ten, czo nagaba, czczy i gymyenya
ma bycz zbawyon (honore et bonis suis privetur)
Sul 86; Ale bog sbavil czo (privavit te) czczi
sposobney BZ Num 24, 11; Jakom ya nye wsyal
skrzynky s rzeczamy yey... any vye<ń>cza poczesthnego yey sbavyl, anym yey sbyl 1495
ZapWarsz nr 1688; Tes bog chczyal, aby svych,
to yest dzyeczy, byl zbavyon (sc. Herod, ut...
ipse suis... orbaretur) Rozm 103; Przyaczyelye
Iozeffovy począly szye radzycz, yako by yą domv
zbavyly ib. 147; Gdzyez yest nalezyona *matko,
która by dzyeczyątka tako nyemylosczyvye zbavyona? ib. 526; Kto myą zbavyl takyego navczyczyelya? ib. 841; ~ zbawić gardła, żywota,
żywota zbawić 'zadać śmierć, zabić, occidere,
in te r fic e r e Bych ya byl thobye thako w młodych
leczech, szbawylbych czą gardła thwego 1470
ZapWarsz nr 3007; Dzyfno szya szvym żakom
stavy (sc. śmierć), kasdego szyuotha szbavy De
morte w. 16; Kaszdemv szya tak vkaszyą, gdy
go zyvotha sbauyą (ib. w. 267: szbavya) ib. w.
58, 57m. ib. w. 175; Myła szmyrczy, racz my
*wszyeuyk, przecz chczesz ludze zyuotha szbavycz ib. w. 146; Myła *szmyerczsky,... sbavysz
mya zyuotha mego ib. w. 368; ~ zbawiona
(o ziemi, de terra) 'opuszczona, wyludniona, deserta, desolata : Sbawyona destitutam (faciam
terram desolatam et destitutam Ezech 6, 14) ca
1470 MamLub 223.
2.
'uwolnić od przykrości fizycznych lub du
chowych, wyratować z trudnej sytuacji, wyswo
bodzić, ocalić, liberare, salvare, liberum facere,
redimere’: a. bez dodatkowych określeń: Zbawona
me vczin (salvum me fac, Pul: zbaw mye), bosze
moy! FI 3, 6; Iensze zbawone czini (salvos facit)
ymaiocze prawa sercza F i l , 11, sim. Pul, sim.
FI i Pul 16, 8; Zbawona (Pul: zbawyonym, sim.
ib. 7, 2. 19, 10. 21, 8. 30, 3. 68, 1, etc.) me
vczin (salvum me fac)! FI 11, 1, sim. ib. 1, 2.
19, 10, etc., MW 137b; Bo ti lud smerni zbawon
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vczinisz (salvum facies) FI 17, 30, sim. Puł, sim.
FI i Puł 27, 12; Wołali so, any bil, iensz bi
zbawoni {Puł: zbawyonymy) vczinil (qui salvos
faceret) FI 17, 45; Nyne poznał iesm, bo zbawona
vczinil (salvum fecit, Puł: zbawyl) gospodzin
pomazańcza swego FI 19, 6; W czo so pwali
oczczowe naszy, pwali so y zbawił ies ie (liberasti
eos) FI 21, 4, sim. ib. 30, 6; Ku tobe wolały y
zbaweni so (salvi facti sunt) FI 21, 5; Zbawi
(redimet, Puł: odkupy) gospodzin dusze swotich
swogich FI 33, 22, sim. FI i Puł 33, 18. 36, 42;
Lud y kobili zbawisz (salvabis), gospodne! FI
35, 7, sim. Puł; Ramo gich ne zbawiło gich (non
salvavit eos) FI 43, 4, sim. Puł: Mecz moy ne
zbawi me (non salvabit me) FI 43, 8, sim. Puł:
Gospodzin zbawił (Puł: zbawy) me (salvabit me)
FI 54, 18, sim. FI i Puł 105, 22, Puł 27 arg.,
Rozm 160; Bicho zbaweni były (ut liberentur,
Puł: aby wybawyeny) mili twogi FI 59, 5; Bo
bog zbawoni (Puł: zbawyono) vczini (salvam
faciet) Syon FI 68, 40; Zbawoni {Puł: zbawyone,
sim. ib. 71, 13. 144, 20) vczini (salvos faciet)
sini ludzi FI 71, 4, sim. ib. 71, 13. 144, 20,
sim. FI i Puł 55, 7. 75, 9. 79, 3. 105, 45;
Bosze..., pokasz liczę twoie y zbaweni *bodzem
(salvi erimus, Puł: zbawyeny będzemy, sim. MW
1lb. 41a) FI 79, 4; W zamotcze wezwał ies me
y zbawił iesm {Puł: zbawylesm) cze (liberavi te)
FI 80, 7; Bo w mo pwal, zbawo {Puł: wywolyę)
gy (liberabo eum) FI 90, 14; Zbawił sobe (salvavit
sibi) prawiczo swoio FI 97, 2, sim. Puł: Powyszy
se na neba, boże,... bycho zbaweny (ut liberentur
Puł: aby zbaweny) myły twoye FI 107, 5; Sbawono {Puł: zbawyono) vczyn (salvum fac) pra
wy czo twoyo! FI 107, 6; Zbaw me albo wypraw
(libera me), bo bednyk y vbogy ia gesm FI 108,
21, sim. Puł, sim. FI i Puł 70, 2; Vsmerzyl gesm
so y zbawyl {Puł: zbawyl yest) mye (liberavit
me) FI 114, 6; Pomoszy my a zbawon bodo
(salvus ero) FI 118, 117, sim. Puł: Bocz roka
twoya, aby zbawy la mo (ut salvet me) FI 118,
173, sim. Puł: Który kole chcze zbawon bycz
(quicumque vult salvus esse), przede wszym potrz<e)byszno gest, aby dzerszal krzescansko wero
FI Ath 1, sim. Puł, sim. FI i Puł Ath 26. 40,
MW 8a. 112a; Proszo czyebye, myli panye,...
abi moyo dusso sbawyl (ut salvares animam
meam) BZ Gen 19, 19; Tedi drugi pług ('pułk’),
genze bi ostał, bodze sbawyon (salvabitur) ib.
32, 8; Sbawyona gest (salva facta est) dussa moya
ib. 32, 30; Wszistek lvd, genze gest w nyem,
sbawyon bodze (salvabitur) BZ Deut 20, 11; Dayta
my giste znamyo, abyscze sbavili (ut salvetis) otcza
mego y matko mo BZ Jos 2, 13; Gdysz s obv
stronv nyeprziyaczele pobyły, tak ze nizadni s tako
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wyelikey wyelikosci nye byl zbawy on (ut nullus...
salvaretur) ib. 8, 22; Zatim Dauid vcyekl y zbawyl
syo (salvatus est) BZ I Reg 19, 18; Bo s Ierusalem
winy[o]do ostatci, a czso zbawyono bodze (quod
salvetur) z gori Syon BZ IV Reg 19, 31; Panye
boże israhelski, sprawyedlyvisz ti, iszesz nas opuscyl, gysmi {leg. jiżsmy) myely zbavyeny bicz (qui
salvaremur) BZ I Esdr 9, 15; Gęstły bodze w zamotce, zbawyon bodze (liberabitur) BZ Tob 3, 21;
Gospodnye, zbawy nasz (salva nos Mat 8, 25),
gynymycz Rozm 290; Dwanasczye zvolyenykow
s nym ydzye a nyevyasty nyektore, które ssą były
zbavyone [...] (quae erant curatae a spiritibus malignis Luc 8, 2) ib. 321; Aby były nye vdrączony
{pro vkroczony) ony dny, nye bylo<by> sbavyono
yschelkye czyalo (non fieret salva omnis caro Mat
24, 22) ib. 482.
b.
z określeniami nazywającymi obiekt, od któ
rego się uwalnia: czegoś: Zbaw mi<ę> moczi
grzecha mego! XV p. pr. JA XV 535; Wikupy
(jc. niebieski gość) z nądze ybostwo, szbawycz
nasz naschey nądze XV med. P F IV 592; Zdrowasz,
pełna myloscy, zbawy nasz naschey zaloscy! ib.
594; Przymvyą goscza thego, syna boga żywego,
gen nasz zbawyl wschego złego ib.: Podał yemv
ryby sz morza, chczacz go szbavycz wszego gorza
De morte w. 124, sim. ib. w. 126; Proscha, zbaw
mye naglye {pro nagley) y nyebezrzaney szmyerczy
Naw 59; Przesz thwe, panno, szyedm radoszczy
szbaw nasz szmvthkv y zaloszczy XV p. post. SKJ
I 147; Przewyedz nasze dusze blądne ku brzegu
wyeczney radosczy, sbawywszy swyeczskey zalosczy XV p. post. SlOcc XXXIV 163; Pocznye
boga wschechmogączego yzyyacz ze lzamy vmorzycz albo zbayycz tey yyelykye myerzączky (ut...
ab hoc opprobrio cito liberaret) Rozm 54; Przeto
grzech masch ssmyertny, yze nyeyynnego nye
zbavysch ssmyerczy ib. 847; ~ od, ot kogoś,
czegoś: Pocoho so modlich, izbi ie bog zbauil ot
mocy crola poganskego Kśw ar 6; Gospodne, bosze
moy,... zbawona me yczin ode wszech, czso me
nenasrzo (salyum me fac ex omnibus persequentibus
me, Puł: zbaw mye ze wszech przeszłyaduyączych
myę) FI 7, 1; Od neprzyaczelow mogich zbawon
bobo {pro bodo, ab inimicis mei salvus ero) FI
17, 4, sim. Puł: Gospodne..., zbawił ies {Puł:
zbawylesz) me od *sstopaioczich w doi (salvasti
me a descendentibus in lacum) FI 29, 3, sim. FI
i Puł 43, 9; Zbawił ies od potrzebyzn duszo *moio
(salyasti de necessitatibus animam meam) FI 30,
9, sim. Puł: By zbawono (salvam) vczynyl ot
przysiadów nyko w dvszo moyo FI 108, 30, sim.
Puł: Otcze nas..., ne *voczy nas na pokwssene,
alle sbawy {Ojcz 15: zbawy, 4. 6. 7. 14. 18: sbaw,
12. 16: szbaw, 2. 3. 8— 11. 17, MW 15b. 20a.
33
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116a. 119a, Rozm 274: zbaw) nas ode slego Ojcz
1. 19; A ivsz myo tedi posiał pan, abich... Saro,
two zono, ot dyabelstva zbauil (ut... a daemonio
liberarem) BZ Tob 12, 14; Zbawy moye sercze od
nyeczysthych my szły! Naw 109; O tem, yako Iesus 5
zbavyl yedno dzyeczye od szmyerczy (quod Iesus
liberavit ąuendam puerum a serpente) Rozm 101,
sim. ib. 161; Ten czlovyek, który byl zbavyon (ib.
292: yest zbavyon) od tych złych duchów (qui
a daemonio fuit absolutus), przyschedschy dal 10
chwalą Iesuszovy ib. 220; Nadzyeyą szye, yze
zbavyona bądą y vzdrovyona przezeń od oney
nyemoczy (a morbo meo per ipsum liberabor) ib.
222; O them, yako nyevyasta poganka <prosiła>,
by yey dzyvka była zbavyona ode złego ducha 15
(Mat 15, 22) ib. 357; ~ z czegoś: Zbaw me
z ust lwowich (salva me ex ore leonis) FI 21, 22,
sim. Pub, Zbaw, bosze, Israhel ze wszech smotcow
iego (libera... Israel ex omnibus tribulationibus
suis, Pub zbaw... ode... zamętkow yego) FI 24, 20
23; Ze wszech smotkow iego zbawił gy (de omnibus
tribulationibus eius salvavit eum) FI 33, 6, sim.
Pub, Bo on zbawił me z sydla lowczow (liberavit
me de laqueo venantium) FI 90, 3, sim. Pub,
Zbawyl ye z rokv nenazrzoczych (salvavit eos de 25
manu odientem) FI 105, 11, sim. Pub, Panye bosze
nasz, zbaw nas z gego (.sr. Sennacheryba) roki
(salvos nos fac de manu eius)! BZ IV Reg 19, 19;
Zbawyl pan Ezechiasza... z moci Sennacheribowi
(salvavit... Ezechiam... de manu Sennacherib) BZ 30
II Par 32, 22; Dalesz gim zbavycyele, gesz bi ge
zbavyly z roku gich nyeprzyiacyol (qui salvarent
eos de manu hostium suorum) BZ Neh 9, 27;
Thocz urny szły 1 sz wyecznosczy, szbawycz szwoy
35
lyud sz zalosczy XV p. post. R XIX 52.
c.
z określeniami nazywającymi przyczynę
uwolnienia: dla czegoś, podług czegoś, prze ko
goś, coś 'przez wzgląd na kogoś, coś, propter,
per aliąuem (aliąuid)': Zbawona (Pub zbawyonym) mo vczyn podług myloserdza twego (salvum 40
me fac secundum misericordiam tuam) FI 108,
25; ~ Zbawona me vczin prze miloserdze twoie (salvum me fac propter misericordiam tuam,
Pub *zbawyoną mye vczyn dlya myloszyerdzya
twego) FI 6, 4; Zbaw nas prze ymo swote twoie 45
(redime nos propter nomen tuum, Pub odkupy
nas ymyę twoye) FI 43, 28; Zbawyl ye prze
ymyo swoye (salvavit eos propter nomen suum)
FI 105, 9, sim. Pub, Obronyo to myasto a zbawyo
ge prze Dauida (salvabo eam... propter David) 50
BZ IV Reg 19, 34; ~ w kimś, czymś 'dzięki
komuś, czemuś, ob, propter aliąuid': W prawdze
twoiey zbaw (Pub wyzwól) me (in iustitia tua
libera me) FI 30, 1; Zbawona {Pub *zbawyoną)
me vczin w miloserdzu twoiem (salvum me fac 55
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in misericordia tua), gospodne! FI 30, 20; Obrzim
ne bodze zbawon w mnoszstwe moczi swoiey
(gigas non salvabitur in multitudine virtutis suae)
FI 32, 16, sim. Pul, sim. FI i Pul 32, 17; Bosze,
w imenu twoiem zbawona {Pub zbawyonym, MW
2b: w gimya twoie zbawionego) me vczin (in
nomine tuo salvum me fac) FI 53, 1; Kto równi
bodze tobye lvd, genze syo sbavysz w bogv (qui
salvaris in domino)? BZ Deut 33, 29; Yze Xpus
moczo swoyo zbawyl nas, a nye w naszem ramyenyu zbawyeny yesmy Pul 43 arg.
d.
z określeniami nazywającymi środek, przy
pomocy którego się uwalnia: przez kogoś: Zbawyl
ge przes Jeroboam[ow]a (sed salvavit eos in manu
Ieroboam) BZ IV Reg 14, 27; Ta dzyevycza
pocznye novy zakon y novy zyvot..., yze przez
tą ma bycz zbavyon wschystek svyath (universum... mundum proles haec salvabit) Rozm 7.
3.
(o Chrystusie, de Christo) 'wybawić od
potępienia po śmierci, zapewnić życie wieczne,
odkupić, redimere, salvare, vitam aeternam praebere’: Yde tobe crol zbauicel, izbi nas ot uecne
smircy zbauil Kśw cr 1, sim. ib. 22; Ne pissch
yirzchu okroglego pissoc Bartka sbavonego Park:;
Tysz, myły panye, nasz szwa krwya odkupyl...,
zbaw mye, yzbych ya vyeczney szmyerczy nye
ykuschyla Naw 80; Prósz sza namy szyna thwego..., by nasz... szbawyl ca 1500 PieśniWład
174; Day wyscze sbawyonich (da salutis exitum)
XV ex. AKLit III 106; Osanna filio, sbaw nasz,
szynv, David (Mat 21, 9, Rozm 447: ossanna,
czvsz zdrovye, ib. 752. 778: zdrów bądź)! ca
1500 GIKazB I 37; Alye to movye, abysczye vy
były zbavyeny (ut vos salvi sitis Jo 5, 34) Rozm
260; Kto ostanye aze do kończą, ten badzye
zbavyon (hic salvus erit Mat 10, 22, ib. 481:
sbavyon) ib. 311; Tako czyn y bądzyesch zbavyon
(hoc fac et vives Luc 10, 28) ib. 331, sim. ib.
333; Gospodnye, yyelyely bądzye zbavyonych?
ib. 378; Gospodnye, malo<li> tych yest, którzy
bądą zbavyeny (qui salvantur Luc 13, 23)? ib.,
sim. ib. 605; Yam drzvy, przez mye ynydzyely
kto, zbayyon bądzye (salvabitur Jo 10, 9, ib. 425:
bądzye zbayyon) ib. 426; Bom nye przyschedl,
abych ssądzyl syyat, alye bych *ye zbavyl (sed
ut salvificem mundum Jo 12, 47) ib. 469; Zbay
myą, a zbayyon bądą ib. 603; ~ Vszdrow,
zbaw, przezegnay y wszpomoz nas, szwiąta troyczo! MW 17a; ~ In manswetudine suscipite
insitum verbum, quod potest saluare, sbauicz,
animas vestras (Jac 1, 21) 1438 R XXII 354;
Fides tua te saluam fecit szbavila (Luc 7, 50,
Rozm 321: zdrową czye vczynyla) 1456 ZabUPozn
113; ~ prze(z) kogoś, coś: My crzesczyanye
mussymy szą falbicz w crzyszy nasschego pana
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Ihu Crista..., prze gegosz gesszmy zbawyeny XV
med. R XXIV 350; Strzeedz raczi, panye,...
smysly... nasze..., abi tu y na wieki przes czo
zawzdi zdrowy y zbawieny bicz zasluzilibiszmi
MW 16b; Bo nye posiał bog syna svego na
5
szvyath, aby sądzyl szvyath, alye aby sbawyon
byl (.Rozm 238: by... byl zbavyon) szvyath przezeń
(ut salvetur mundus per ipsum Jo 3, 17) EwZam
305; Muschely czyrpyecz, aby przez zasluzenye
mąky mey vschysczy zbavyeny były Rozm 604; 10
~ czymś: Twoią nas, proszimi, zbaw, vzdrow
y wspomoz moczą MW 13a; Krzyszowąsz mąką
nasz sbawyl XV p. post. R XIX 97; ~ ~
Gdaz priyde, sbaui l<ud swój ot) uelikih grehow
Kśw cr 2; Szmyerczys wyeczney nass zbawyl XV 15
p. post. R XIX 90; Boczyem on zbavyony vczyny
Iyvd svoy od grzechov gych (salvum faciet...
a peccatis eorum Mat 1, 21) EwZam 291.
Cf. Zbawiony, Pozbawić, Wyzbawić, Zaba
wić, Zbawiać, Pozbawiać
20
Zbawienie (cf. Z b-)f o r m y : n. sg. zbawienie
Kśw dv 11, Gn gl. lOlb, FI i Pul 3, 2. 8, etc.
etc.; ~ g. sg. zbawienia Gn 11 a. gl. 156a, El
78, 9, etc. etc.; ~ d. sg. zbawieniu FI i Pul
32, 17. Ath 27, XV med. PamLit XXVIII 308, 25
etc.; ~ ac. sg. zbawienie Kśw cr 11. dv 13,
Gn lb, etc. etc.; ~ v. sg. zbawienie FI i Pul
84, 4, MW lOOb, Pul 78, 9; ~ i. sg. zbawienim
FI i Pul 20, 1. 131, 17, Sul 9, etc., XV <?jc. SKJ
I 148; ~ /. sg. (na) zbawieni FI 34, 10. 105, 30
4; zbawieniu Gn 14a, FI 118, 81, FI i Pul 9,
14, etc. etc.; ~ ac. pl. zbawienia FI 17, 54,
FI i Pul 43, 6.
Z n a c z e n i a : 1. 'odebranie czegoś, pozbawie
nie, privatio, fraudatw : Woźni pod sbawyenym 35
alybo straczenym vrząndu swego (sub poena...
privationis officii)... wszy zakonnich nagabacz...
nye ma szmyecz Sul 9.
2.
*przywrócenie wolności, wybawienie, wyz
wolenie, uwolnienie, ratunek w niebezpieczeń 40
stwie, salus, safoatw: Viderunt oculi mei sina
bożego slaune preiauene, tuum gdes zbauene tuoie
Kśw dv 11; Videle ocy moy zbauene tuoie (salutare
tuum Luc 2, 30) ib. 13; Bosze iest zbawene
(salus) y nad ludem twogim poszegnane twoie FI 45
3, 8, sim. Pul, MW 119a; Weselicz se bodo we
zbawenu twoiem (in salutari tuo) FI 9, 14, sim.
Pul, sim. FI i Pul 11, 6. 12, 6. 19, 5. 20, 5;
Kto da z Syon zbawene (salutare) Israhel? FI 13,
11, sim. Pul; Dal ies my zascziczene zbawena 50
twego (salutis tuae) FI 17, 38, sim. Pul, sim. FI
i Pul 50, 13, KartŚwidz; Twemu ymenu psalm
*bodo molwicz, welikoczinocz zbawena (magnificans salutes, Pul: zbawyenye) crola iego FI
17, 54, sim. FI i Pul 43, 6; Gospodne, w moczy 55
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twoiey weselicz se bodze kroi y nad zbawenim
twoym (super salutare tuum) radowacz se bodze
barzo FI 20, 1, sim. Pul; Gospodzin... odgymcza
zbawena (protector salvationum) pomazańcza swe
go FI 27, 11, sim. Pul; Lsziwi kon ku sbawenu
(ad salutem) FI 32, 17, sim. Pul; Ale dusza moia
weselicz se bodze w gospodne y kochacz se bodze
na zbaweny (Pul: we zbawyenyu) iego (super
salutari suo) FI 34, 10; Zbaw me ode krwy,
bosze, bosze zbawena mego (deus salutis meae)
FI 50, 15, sim. Pul, KartŚwidz, sim. FI i Pul
67, 21; Day nam pomocz z zamotka, bo proszne
zbawene czlowecze (quia vana salus hominis,
Pul: bo próżna mocz czlowyecza) FI 59, 12; Bo
ne werzili so w boga ani pwali so we zbawenu
iego (in salutari eius) FI 77, 26, sim. Pul; Nawedzy
naas we zbaweny (Pul: we zbawyenyu) twoiem
(in salutari tuo) FI 105, 4; Day nam pomocz
z zamota, bo pro[e]zne sbawene (salus, Pul: zba
wyenye) czlowecze FI 107, 13; Kelych zbawena
(calicem salutaris) wezmo a ymo panowo wzowo
FI 115, 4, sim. Pul, sim. Rozm 643; Chwalycz
bodo czo, bo... ges vczynil so (leg. się) mne we
szbawene (factus es mihi in salutem, Pul: w
zbawyenye) FI 117, 28; Popy gego obleko zbawenym (sacerdotes eius induam salutari) FI 131,
17, sim. Pul; Ne pfaycze w ksoszota..., w gychsze nye gest zbawyenya (non est salus) FI 145,
2, sim. Pul, MW 125b; Sbawyenya twego (salutare
tuum) czyekacz, panye, bodze (pro bodo) BZ Gen
49, 18; Vczinyl pan zbawyenye (salutem) wyelyke
wszemu lyvdu israhelskemu BZ I Reg 19, 5, sim.
ib. 14, 45. I Par 11, 14. 16, 23. I Esdr 9, 13.
14. II Esdr 8, 10; Kaplany twoy, panye bosze,
acz syo obleko we zbawyenye (induantur salutem)
BZ II Par 6, 41; Przeto chodził na wszaki dzen
nawyedzaiocz wszitki ti, gisz w ioczstwye biły,
davaiocz gym napomynanya zbawyenya (monita
salutis) BZ Tob 1, 15; Z was zalezi zbawyenye
gych dusz (ex vobis pendet anima illorum) BZ
Judith 8, 21, sim. ib. Is 49, 6; Były nyektorzy
kaczerze, którzy movyly..., yschby krest ynego
dnya ny myal moczy kv zbavyenyv Rozm 191;
~ 'oswobodziciel, wybawca, liberator, salvator : Obroczi nas, bosze, zbawene nasze (deus
salutaris noster, MW 141 b: zbawiczielyu)! FI 84,
4, sim. Pul; Powsthany, miły panye, szbawyenye
moie y obrono moia (salvum me fac Psal 3, 7,
FI: zbawona me vczin, Pul: zbaw mye)! MW
lOOb; Pomozy nam, boże, zbawyenye nasze (deus
salutaris noster, FI: bosze zbawena naszego)! Pul
78, 9.
3.
'uwolnienie od skutków grzechów przez
śmierć Chrystusa, redemptio aeterna': A tocz
ga vam *szaprafdo velike veszele pouedam,
33*
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choscy ono bodze fszythkemv ludu na sbauene
werzil FI Ath 27, sim. Pul, MW 112a, 1484 Reg
Gn 176b; Genze cyrpal gest za zbawyenye nasze
704; Thocz gyest przykaszanye moye, kto gye
(pro salute nostra, MW 113b: dla zbawienya
pełny, nadze zbawyenye szwogye Dek III 24; S
nadzeyo zbawenya (pro spe salutis, Msza IV.
naszego) FI Ath 36, sim. Puł\ Kry swantha sla
5
VIII. XII: szbawyenya, VI. XIII. XIV. XVI:
z boga ('boka’) na sbawene (Bogur DF: szbawyenye) thobe Bogur BCE; Crysthe,... zbawye
sbawyenya) y zdrowya swego tobye *dawayo
nye lvczkyesz naprawyl Naw 155; Szbawyesluszbo swogo wecznemu bogu 1424 Msza III s.
52, sim. VII; Na potąnpąn sbawyenya i czczy (in
nyesz lyuczkye szrządzyla, yzesz boga porodzyla
detrimentum salutis et honoris) gich thego istego
XV p. post. R XIX 62; Bog oczyecz szyna
yydal na sbawyenye dusnye XV ex. SKJ I 144, 10 długu placzicz nye dbayąn Sul 97; Bądą wam
mowicz wschitko sle, lszącz prze m yą..., gen
sim. XV p. post. R XIX 97, Rozm 594; Na
gesm droga ku sbawyenyu (Jo 14, 6) XV med.
drzevye vyszyalo (sc. ciało święte) dla sbavyenya
R XXII 246; My crzesczyanye mussymy szą falmego XV ex. SKJ I 151, sim. ca 1500 GIKazB
bicz w crzyszy nasschego pana Ihu Crista,
I 36; Myslącz a pyecząlvyącz szye o lyvdskyem
zbavyenyv (de populi salute, ib. 194: sbavyenyv) 15 w gemsze gest zbawyenye nassche XV med. R
Rozm 142; Ya w yerze, yzesz bog albo szyn
XXIV 350; Koor szpowyednyczy y wdowy, y
panyenszky czyebye oszoblywie chwały, weszela
boży, ktoregosz Zyd nyemylosczyyy yyerzycz
nyebyeszkyego w zbawyenyu szwem pozyuaiącz
nye chcze, yzesch ty przyschedl prze ych zbaMW 94a; Mathko boża,... kv zbawyeniv obrzadzy
yyenye (ob salutem) z nyeba ib. 227, sim. ib.
608. 670. 826; Yze yego smyercz była zbavye- 20 my szeszczye s thego szwyata Naw 59, sim. 1484
Reg 705; Day nam sczaszne pobydlyenye a po
nye vschemv lyvdu ib. 670; ~ 'zbawiciel,
them dvschne zbawyenye Naw 156; Poydzysz
odkupiciel, redemptor, s a h a to r : Roszka Aaromylę vczyeszenye, wsznyoszą czye w wyeczne
nowa, szwyatha Anna, zbawyenye nasze wypusbawyenye XV p. post. SlOcc XXXIV 162; Consczyla z zywotha suego, Jesusa mylego MW
66b; Ueszelil sye duch moy w bodze, zbawenyu 25 templativus doszkonali, myszlaczy o szbawyenyv,
naboszny XV p. post. Zab 522; Omnis ex vobis
(EwZam 289: sbavyenyy, MacDod 31: w bodze
exoret deum... pro omnibus spiritualibus, czosz
sbawyenya, GIWroc 58r: *sbawyczelo) mem (in
sya opyekayy vassym *sbavyennym XV ex. SKJ
deo salutari meo Luc 1, 47) MW 139a; Myły
I 148; O zla dvscho przeklątha, yako mało dbasz
panye, nye przepusczay mye wlyczyky {leg. w
uliczki) zatraczenya, alye my rzecz: Owo ya 30 o tve zbayyenye! Rozm 550.
(Zbawienny) Zbawieny (cf Zb-) 'potrzebny,
thwoye zbawyenye Naw 91; O krzyzy, drzewo
bogoslawyone, kthoresz noszylo nasze zbawye
służący do zbawienia, salutańs, salutifer: Wstawyami, abi interdicth troydzenni... nykake nye
nye XV ex. Kałużn 290; Czczyenye o stadlye
dzirzan..., by wyelyoscz lyydzi naboznich prze
dzyevycze Marie <po> poczeczyy naschego zbayyenya (post conceptionem salyatoris) Rozm 57; 35 grzech iednego *zapheklonego *zbawyenyey sluZa to sprostne myto myslyz tego przedacz, yen
szbi bozey nye oddalyona (ne... salutaribus diyinis
officiis privetur) Sul 5; Dominus noster Ihesus
yest yschech zbayyenye? ib. 551, sim. ib. 622,
XV ex. GIWp 69.
Christus salutaria, sbawene, nobis doctrine tribuens
monita wpomynane XV med. GIWroc 49r.
4.
*stan wiecznej szczęśliwości po śmierci, ży
Zbawieny cf. Zbawienny
cie wieczne, też niebo, raj, vita aeterna beatorum 40
Zbawiony (cf. Zb-) 'zbawienny, dający zba
in caelo’: Isbichcy ga na them tho svecze tako
wienie, salutifer, salutem dans'\ Przykaszanym
thobe sluszyl, gakobichcy ga syoge duszy nalasl
sbavyonym {Msza IV. VIII: zbawyonym, III. VI.
sbauene a pothem krolefstwo nebeske Gn lb, sim.
IX. XIV: sbawenya, VII: zbawyenya) ypomyenyeib. 14b. 172a; Allecz tich to ludzy gest mało na
suecze, chosbicz ony syim duszam szukały sbaue- 45 [nye]ny (praeceptis salutaribus moniti)..., bychom
szmyely <mowycz> 1413— 4 Msza I s. 263.
na Gn 1 la; Gakocz gest byl *Iudzasz ycynil,
iszecz on rospacifszy f svem sbaueny y gest szo
Zbawny (cf. Zb-) 'usuwający zło, przynoszący
poprawę, saluber, malum tollens : Tho ystawyeon bil szam obeszyl Gn 14a; A tako dag nam
nye zabwne (pro zbawne, hoc statutum salubre)
nasz miły pane bosze, abicz ona {sc. dzisiejsza
święta ewanielija) nasiim duszam na szbauene 50 prze naszych rzandzecz drapyeszstwo... do nych...
była Gn Midi, sim. XV ex. GIWp 30, De nativ
podnoszymi alybo rosczągami Sul 22.
Zbestwienie (cf. Zb-) 'wzburzenie, zamieszki,
w. 92; Quid yirtus, sbauene, sit et quid yicium
potopene Gn gl. 10lb; Ale potrzebyzno gest kv
seditio, commodo, tumultus’: Sed in omnibus
wecznemv zbaweny (ad aeternam salutem), aby
nosmetipsos exhibeamus sicut dei ministros... in
opl[e]czene... pana naszego Gezy Krysta werne 55 plagis, in carceribus, in sedicionibus, gl. sc. in
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comocionibus populi contra se w zbeztwyenyy,
w roztargnyenyy luda (II Cor 6, 5, R XXV 258:
w nyeprziazny, MamLub 284: we syadach) XV
med. SKJ I 72, sim. 1449 R XXV 165.
IZbeszczyl 'strapić się, contristari, maerere’
(?): O moy myły oycze, czemusz tako barzo
smączyen a tako {pro taką) zalosczya zbeszczyl
(quare tu doloribus tantis tribularis)? Rozm 134.
~ Może należy rektyfikować na zbleszczył się.
Zbicie (cfi Zb-) f o r m y : g. sg. zbicia 1470
ZapWarsz nr 3007, 1471 MamKal 66; ~ d. sg.
zbiciu 1493 ZapWarsz nr 1744; ~ ac. sg. zbicie
1424 TymSąd 14, 1429 ZapWarsz nr 2921, 1437
ib. nr 693, etc. etc.; ~ i. sg. zbicim 1470
ZapMaz 71, 1471 ZapWarsz nr 2953; ~ l. sg.
(po) zbiciu 1433 Czrs s. LXXXI, 1491 ZapWarsz
nr 1713.
Z n a c z e n i a : 1. 'wymierzenie bolesnych ude
rzeń, razów, pobicie, percussio, verberatio’:
O szbicze kmecza 1424 TymSąd 14; Jacom ya
nye smowil s Janem placicz za sbice kmecya,
ktorego sbil 1429 ZapWarsz nr 2921, sim. 1440
ib. nr 432, 1443 TymWol 79, etc.; Jacom ya
Janowi nye ssekl samostrzala po szbiczu 1433
Czrs s. LXXXI; O które wząncze y szbycze
nyewyasty Dominyk na myą zalowal, sz tego on
mnye wypusczyl 1437 ZapWarsz nr 693, sim.
1446 RafZran 91, 1475 ZapWarsz nr 1393; O któ
re zbycze Jan na Yąndrzycha zalowal, to on
vczynil za gego poczatkem 1445 PF VIII 18;
Gdyby kmyecz yranyon... alybo gdi gy sbyą...,
ze wszysthkych vyn za rany abo sbycze (pro
yulneribus aut percussionibus, Dział 40: za bycze)
skazanich dwye cząnsczy bolączemy a trzeczą
cząscz sząndowy... dacz przykazyyemy Sul 49;
Yako Jan nye szbyl any ranyl Mathiam..., any
go... w robothach thakym sbyczym in octo sexagenis yschkodzyl 1470 ZapMaz 71; Jakom ya
przyszchethwschy w dom kxandza pyssarzow
gwalthem nye groszylem my anym ranky na
parszyną gego pothnyossl... sz wolą szbyczą gy
1470 ZapWarsz nr 3007; Jakom yą... gwalthem
nye ssbil szluzebnyczky, kthora... dzeczacza na
była any thym zbiczim ziwyey {leg. z żywej)
głowi marthweg vczinyla 1471 ib. nr 2953;
O sszbyczye y o sszrenyenye, czo ydzyelal Andris Janovy..., tho ydzyelal za yego począthkyem
1475(7) ib. nr 1450; Jakom ya Barbarze... przy
them sbyczyy czechla nye sdrapal 1491 ib. nr
1713; Jakom ya syna swego... ky zbyczv kmyecza
yey podluk pozw {leg. pozwu) nye seslal 1493
ib. nr 1744; Jako my Stanyslava... s Mykolayem... ygednalj o sbycze y o rany ib. nr 1748;
O kthore ssbyczye na my a zalvye 1498 (?) ib.
nr 1804.

2. 'zamordowanie, zabicie, interfeccio, occis w : Bo wszitek Israhel... kaial syo prze zbycye
(super interfectione) genego pokolenya w Izrahelu
BZ Jud 21, 15.
3. corruptum pro śpica 'oścień, stimulus’:
Asch do sbiczia {war. lub.: asz do stpycze aut
ostną) vsque ad stimulum (retusae itaque erant
acies yomerum et ligonum, et tridentum, et
securium usque ad stimulum corrigendum I Reg
13, 21) 1471 MamKal 66.
Zbić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zbiję BZ III Reg 21, 21, De morte w. 461, XV
p. post. Kałużn 286; 2. sg. zbijesz BZ Deut 20,
13. 17; 3. sg. zbije Sul 88, BZ Gen 14, 15,
XV p. post. Kałużn 283; 1. pl. zbijemy BZ Neh
4, 11; 3. pl. zbiją Sul 49; ~ imper. 2. sg.
zbij BZ I Reg 15, 3. 18. III Reg 20, 35; 2. pl.
zbijcie BZ Num 25, 17. Jud 21, 10. 11. IV
Reg 10, 25; ~ inf. zbić 1415 KsMaz I nr
2471, 1421 ZapWarsz nr 11, 1435 ib. nr 460,
etc.; ~ praet. 1. sg. m. zbiłem BZ I Par 17,
8, 1465 ZapWarsz nr 1240, 1470 ib. nr 2987,
etc.; -m zbiłem 1471 ZapWarsz nr 3019. 3023.
3032, etc.; -(e)m zbił 1413 KsMaz I nr 2109,
1424 KsMaz II nr 441, 1424 ZapWarsz nr lOOa,
etc. etc.; ja zbił 1427 ZapWarsz nr 225, 1430
ib. nr 310, 1455 ZapRpZakr 4, 117v, 1478 Czrs
s. LXXXVI; ja zbieł 1468 ZapWarsz nr 3097;
/. -m zbiła 1442 ZapWarsz nr 557. 558, 1494
ib. nr 1681; ja zbiła 1488 ZapWarsz nr 1231;
2. sg. m. zbiłeś 1434 TymProc 236; -(e)ś zbił
BZ II Par 21, 13, 1494 ZapWarsz nr 1682; / .
-ś zbiła 1499 ZapWarsz nr 1832; 3. sg. m. zbił
jest BZ Ex 9, 25. Num 14, 16; zbił FI i Puł
106, 16. 135, 17, 1407 Kościan nr 348, etc.
etc.; f . zbiła 1442 ZapWarsz nr 557. 558, 1446
ib. nr 759, etc.; 3. du. m. zbiłasta BZ Gen 34,
25; 1. pl. m. -smy zbili BZ I Reg 15, 15; 2.
pl. m. zbiliście BZ Jos 24, 8; 3. pl. m. zbili są
BZ I Reg 14, 34, 1471 MamKal 252; zbili BZ
Jos 6, 21. 8, 24. I Reg 14, 32, etc.; ~ pląperfi
3. sg. m. był zbił BZ IV Reg 1 3,7; ~ condit.
2. sg. m. -by zbił BZ Num 14, 15; 3. sg. m.
zbiłby Sul 108; -by zbił 1498 MacPraw VI 274;
3. pl. m. -by zbili Sul 109, BZ Judith 11, 11;
~ part. praet. act. zbiw BZ Jud 9, 56; zbiwszy
XV in. R XXIV 75, Błaż 320, BZ Jos 8, 24,
etc.; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zbit Sul
108, XV p. post. GIDom 92; zbity Sul 108; /.
zbita Aleksy w. 94, 1471 ZapWarsz nr 3029,
Rozm 819; neutr. zbito Rozm 819; zbite ca 1500
GIKazB I 58; g. sg. f. zbitej BZ Nah 3, 3; d. sg.
m. zbitemu Sul 51. 102, Dział 40; ac. sg. m.
zbitego Rozm 835. 837; i. sg. m. zbitym XV p.
post. BednMed 74; n. pl. m. zbici BZ Jer 14, 18,
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XV p. post. R XXII 59; g. pl. m. zbitych BZ
I Par 10, 8; ~ praes. pass. 3. sg. m. zbit jest
BZ I Par 10, 6; jest zbit Sul 108; 3. pl. zbity są
BZ Nah 3, 10; m. zbici są BZ I Mach 2, 9; są
zbici BZ Jos 8, 25. 26. I Reg 15, 21. III Reg
20, 25; ~ imper. pass. 2. pl. m. zbici bądźcie
ca 1470 MamLub 245; ~ part. praes. pass.
adv. sg. m. sąc zbit BZ Deut 25, 3; ~ fut.
pass. 3. sg. m. będzie zbit BZ I Par 21, 17; 3.
pl. m. zbici będą BZ Num 14, 37, 1471 MamKal
245; ~ praet. pass. 3. sg. m. był zbit Sul 88.
Z n a c z e n i a : 1. 'uderzeniem zadać ból,
uszkodzić ciało, pobić, wymierzyć razy, percutere,
v e r b e r a r e Jaco Janusz... nye sbil any pobrał
Niclossa... any zeme (leg. z ziemie) cradl 1407
Kościan nr 348, sim. 1410 ib. nr 437, 1427
ZapWarsz nr 216, 1449 RafPocz 16, etc.; Yakom
ya do Adamowa gumpna ne begal anim mu
parobka zbił 1413 KsMaz I nr 2109, sim. 1449
Czrs s. LXXXIII; Yakom ya ne bil pomocznikem
sbicz Ondrzeyowa kmecza w gego domu 1415
KsMaz I nr 2471, sim. 1421 ZapWarsz nr 11,
1435 ib. nr 460, 1452 RafPocz 31, etc.; Homo
ąuidam... incidit in latrones, qui... despoliauerunt
eum et plagis impositis abierunt a sbiwsi (WisłRp
nr 2368: vraniwschi, Rozm 332: vranyly) gi odesli
go (Luc 10, 30) XV in. R XXIV 75; Eze Iacub
Potrowa parobka ne szbil (ib.: ne bil) *wy gego
domv sylo 1424 KsMaz II nr 72, sim. 1424
ZapWarsz nr lOOa, etc.; lakom ya ne szbil Staszka
na dobrowolney *drocze gwałtem 1424 KsMaz II
nr 441, sim. 1424 ZapWarsz nr lOOa. 102, etc.;
Jako Bronisz mego kmecza sbyl przyszedw na
dom y polyczek mu dal 1427 ZapWarsz nr 204;
Jako ya Pyotraszowy dw (leg. dwu) kmeczv ne
sbil ib. nr 225, sim. 1430 ib. nr 310, 1455
ZapRpZakr 4, 117v, 1478 Czrs s. LXXXVI;
Jacom ya Micolaya nye sbil samotrzecz ani dw
(leg. dwu) policzku dal 1427 ZapWarsz nr 2755;
Jakom ya Ondrzeya przeto sbyl, essze my skotha
*zagocz ne dal na m[y]ey dzedzinye 1432 RafZran
91, sim. 1432 TymSąd 14, 1436 KsMaz III
nr 2216, etc.; Jacom ya nye szbyla Elenyna
paropka y dzewky v yey bydła... szylą... Eze
Sbeytha nye szbyla Elenyna paropka 1442 Zap
Warsz nr 558; Jaco mnye Elsbyetha sbyla szamooszma Stanisława sylą 1446 ib. nr 759, sim.
1453— 8 RafPocz 15; Gdyby kmyecz vranyon sz
wylanym krwye alybo gdi gy sbyą... vszylne
(vulneratur cum sanguinis effusione aut percuttitur
enormiter, Dział 40: bądze byth), ze wszysthkych
vyn za rany abo sbycze skazanich dwye cząnsczy
bolączemv... dacz przykazyyemy Sul 49; Wlodicze za yeną reną alybo wyączey gych oth kmyecza
zadanych, vyną pyanczdzesząth sbythemy (per-

cusso) Sul 51, sim. ib. 102; Vyna, gdy zyemyanyn
zbyye kmyeczya. Item gdi nyektori wlodica kmye
cza zbiye albo rany (verberat seu vulnerat), tegdi
kmyecz ma nayn zalowacz Sul 88; Gdi ten isti
kmyecz na swem przeczywnyku zisczee sandownye, tedi pan, yegosch kmyecz bil rany on albo
sbith (vulneratus), swego kmyeczya trzi grziwni
vesmye ib.; Gdi nyektorego pana... przebiwacz
wsy yego drugego pana kmyeczya sbylbi (postquam... cmethonem verberaverit), taky pan, cziy
kmyecz yest sbyt (est percussus), ma wskazacz
panu, ktoregosch wsy przebiwacz sbyl (yerberavit), po ktorem tho wskazany u panowye, cziy
kmyecz sbyt (est percussus), poi kopi, a drugy,
cziy kmyecz sbyl (percussit), druge poi kopi...
vesmą, a taky kmyecz sbythi (percussus)...
o crzywdąn bandzye zalowal Sul 108; Paklibi
dwa kmyeczya... społu ranylybi syan albo sbyly
(si... mutuo se vulneraverint et verberaverint),
obyema sfima panomaa po yedney kopye *zaplaczy Sul 109; Rozgnewaw sye sodza przykazał gy
(sc. św. Błażeja) kijmy bycz a zbywszy sasyo
w cyemnyczo wsadzycz Błaż 320; Jako moyą
kaznyą zona *moye nye zbiła Mathiam, kmecza
xanzego, samowthora gwalthem 1452 ZapWarsz
nr 908; Macz myala doszycz zalosczy, zona po
nym gyeko *spita Aleksy w. 94; Ale wszak ran
my ara ta to bodze, aby liczbi cztirzech dzesyotkow
nye przesyognoli, tak aby brat twoy wyelmi soocz
zbyt (laceratus), od twv oczv nye mogl odycz
BZ Deut 25, 3; Tedi geden mosz... rzecze ku
swemu towarziszowy słowem boszim: Zbyg my o
(percute me)! A on nye chcyal gego zbycz (per
cutere) BZ III Reg 20, 35; Jaco mą Mycolay...
zbył y sszyną rana zadał 1457 TymProc 212, sim.
ib.; <A>cz kmyecz... bądze byth barzo, tedy ze
wszythkych wyn skazanych... za bycze dwie cząsczy zbytenw (laeso, Sul 49: bolączemv)... przy
każ vgemy dacz Dział 40; Yako ya nye przysetl...
do Yana... na dom... a nye zbyłem go anym
gemv zadał rany szyney 1465 ZapWarsz nr 1240;
Jako ya nye szbyel Stanisławowi paropką 1468
ib. nr 3097; Drugdy mv szbygya piecze De morte
w. 461; Sbywszy wynnego pestilento (pestilente
fłagellato stultus sapientior erit Prov 19, 25) ca
1470 MamLub 137; Jakom ya dw (leg. dwu)
czlovyekv... nye sszbilem gwalthem 1471 Zap
Warsz nr 3019, sim. ib. nr 3045; Yakom ja...
przyszethw na dom Malgorzaczyn nye szbylem
jeyh gwalthem anym jeyh zadał ren 1474 ib. nr
1367, sim. 1472 ib. nr 2972; Jako ya Potencziey
nye szbyla gwalthem 1488 ib. nr 1231; Jakom
ya oney nye sbyla anym yey dw (leg. dwu) ranu
synych zadała gwalthem 1494 ib. nr 1681; Jakosz
thy mi sbyl Jacvba... kmecza... y zadalesz mv
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trzy rany ib. nr 1682; Jakoss thy sbyla przess
mascha swego... kmecza Jana 1499 ib. nr 1832;
Atritus est propter scelera nostra zbyth a zthluczon
XV p. post. GIDom 92; Ktho szbyge (BZ: bi bil)
oczcza (qui percusserit patrem Ex 21, 15) swego
5
albo mathką szwoya, szmyerczą ma vmrzecz XV
p. post. Kałużn 283; Omnes tui inimici boday
vrychlye kyem szbycy XV p. post. R XXII 59;
Cum omnia fuerunt penalia, gl. quod totum eius
(sc. Christi) corpus fuit flagellatum sbite, vsma- 10
gane, sola lingua sanctissima remansit integra ca
1500 GIKazB I 58; Geden raz od myotly, których
*lezela kupa vyelyka, a thy vschytky on (sc.
o Jesusa) zbyto Rozm 819; Yze y (leg. ji, sc.
Jesusa) były tako vbyly, yze vschytka skora zbytha 15
z yego czyala, az było y myaszo od skory odevstalo ib.; Pylath vzryavschy gy (sc. Jesusa) tako
zbythego, *snadzzonego,... począł sobye myslycz
ib. 835, sim. ib. 837; ~ zbić z czegoś 'ude
rzeniami,, razami przepędzić skądś, verberando 20
expellere1: Yaco Stanisław sbyl mogę cone s
moyey pasthwy 1410 KsMaz I nr 1535; Jacom
ya nye segnala Eleniny czelyadzy any sbyla s
yey roboty... szylą 1442 ZapWarsz nr 557; Eze
Sbeytha nye segnala Eleniny czelyadzy any sbyla 25
s [y]yey roboti... szylą ib.; ~ 'uderzeniami
strącić coś, percutiendo excutere>: Jakom... ny
vczinyla schkody... anym posslala dzesszyacz
parszvn othbyacz na gymyenye jego, any czapka
sz głowy szyną jego szbitha, any do mnye wzatha 30
1471 ZapWarsz nr 3029.
2.
'pozbawić życia, zabić, zamordować, interficere, o c c i d e r e Symeon a Lewy wszowszy
myeczye szły do myasta a sbylasta wszitky mosze
(interfectis omnibus masculis) BZ Gen 34, 25; 35
Gdiszbi zbił tako wyel[s]koscz (quod occideris
tantam multitudinem) iako gednego czlowyeka BZ
Num 14, 15; Nye mogl iest wyescz lvdv tego to
w zemyo..., a przetosz zbił iest ge (occidit eos)
na pvsci ib. 14, 16; Przetos wszitki,... ktorzis... 40
przipravili so kv szemranyv... pospólstwo...,
zemro y zbiczi bodo (mortui sunt atque percussi)
przed obliczim bozim ib. 14, 37; Odzerzeli myasto
y zbili wszistko (interfecerunt omnia), czosz
w nyem bilo, od moza az do nyewyasty BZ Jos 45
6, 21; Bila liczba tich lvdzi, ktoris to so zbiczi
(qui... conciderant) tego dnya,... dwanaczcze tysyoczow ib. 8, 25, sim. ib. 8, 26; A otplacyl
bog zloscz, iosz bil vczinyl Abimalech..., zbyw
syedmdzesyot bratow swich (interfectis... fratribus 50
suis) BZ Jud 9, 56; Bo cyoszko przisyogo biły
syo zawyozaly... ti wszitki zbycz (interfici eos),
ktorzi bi s nymy nye biły ib. 21, 5; Wszitci (pro
wszitki) mosczinskego rodu... zbycye (interficite)
ib. 21, 11, sim. ib. IV Reg 10, 25; Poby (leg. 55
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pobij) Amalecha,... nye odpusczay gemu..., ale
zbyg (interfice) od mosza asz do szoni BZ I Reg
15, 3, sim. ib. 15, 18; Gdisz krolyowal (sc.
Baza), zbył wszitek naród Geroboamow (percussit
omnem domum Ieroboam) BZ III Reg 15, 29,
sim. ib. 16, 11. IV Reg 14, 5. 6, etc.; Vczin
znowv lyczbo ricerstwa w myasto onich, gisz so
zbycy (qui ceciderunt) s twich BZ III Reg 20,
25; Owa tocz ia prziwyodo na cyo zle... a zbyio
(interficiam) s Achab asz do psa ib. 21, 21; Zatym
Atalya... zbyła (interfecit) wszitko plemyo krolewske BZ IV Reg 11,1; Zagynol Saul... y wszi
tek dom gego pospołu zbyt gest (omnis domus...
concidit) BZ I Par 10, 6; Potem... Fylystinowye
seymuioc łupi zbitich (leg. z zbitych?, caesorum)
nalezly Saula ib. 10, 8; Zbyłem (sc. ja pan,
interfeci) wszitki nyeprzyiacyele twe przed tobo
ib. 17, 8; Panye bosze moy, obrocz syo... roka
twa na m yo..., acz lyvd twoy nye bodze zbyt
(non percutiatur) ib. 21, 17; [...]... cyebye lepsze
gezesz (pro gesz) zbył (meliores te occidisti) BZ
II Par 21, 13; Ona woyska... zbywszi trsy tysyoce
lyvda (interfectis tribus milibus) *pobral wyelyki
plyon ib. 25, 13, sim. ib. 33, 25; Byada myastu
krewnemv..., nye odydze ot cyebye lup. Glos
bycza... a wyelykoscy zbytey (multitudinis interfectae) BZ Nah 3 ,3 ; Dzatki gego zbyti so (parvuli
eius elisi sunt, MamKal 252: zbyły schą, war.
lub.: sbyli s[y]ą) ib. 3, 10; Starci gego zbyczi
so (trucidati sunt) na vlyczach BZ I Mach 2, 9;
Sbyczy baczczye (war. hal.: sbiczi bandą) elidantur (pereat Samaria,... parvuli eorum elidantur Os
14, 1) ca 1470 MamLub 245; Chwalcze gospodna..., ien zbył (FI: pobył) Egipt (qui percussit
Aegyptum) Pul 135, 10; ~ zbić mieczem, mie
czem zbić: Gdisz ge da pan bog twoy pod roko
two, sbygesz wszistko w nyem... myeczem (percuties omne... in ore gladii) BZ Deut 20, 13;
Ale zbiges myeczem, to iest Eteyskyego (interficies in ore gladii Hethaeum) ib. 20, 17;
Gydzcye a zbycye bidlycyele Iabes Galaad mye
czem (percutite habitatores... in ore gladii) BZ
Jud 21, 10; Iol Saul Agag... sziwo, ale wszitko
sebranye lyvczskye myeczem zbył (interfecit in
ore gladii) BZ I Reg 15, 8; Owa gdisz winydo
na pole, ano zbyczy myeczem (occisi gladio) BZ
Jer 14, 18; A roszgnyewam szye na wasz a zbyyą
wasz myeczem (percutiam vos gladio Ex 22, 24)
XV p. post. Kałużn 286; ~ o zwierzętach, de
animalibus: Pobrał (sc. lud) owce, woli y cyelyota
y zbyły (mactaverunt) ge na zemy BZ I Reg 14,
32, sim. ib. II Par 29, 22; Y prziwyodl wszitek
lyvd, kaszdi wolu w swey roce,... y sbyly so
(occiderunt) tu BZ I Reg 14, 34; Lyvd nye chcyal
pogubycz lepszich owyecz..., ale gynesmi wszitko
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zbyły (reliąua vero occidimus) ib. 15, 15; Lyvd
pobrał lup, *nalepszi owce a woli gich, gysz to
so zbycy (quae caesa sunt), abi ge obyatowaly
panu bogu swemu ib. 15, 21; Ivsz syo o to radżo
(sc. synowie izraelszczy), abi zbyły bidla swa (ut
interficiant pecora sua) BZ Judith 11, 11.
3. 'rozgromić w walce, profligare, devincere
Chwalcze pana..., gen zbył (percussit) kroi welky
FI 135, 17, sim. Puł; Uderzy na nye (sc. Abram
na króle pogańskie) w noczi y sbyge ge (percussit
eos), y sczyga ge aze do Saba BZ Gen 14, 15;
Acz was wzwyedzo Madyansci..., zbycze ge (percutite eos), bo so y oni nyeprziyaczelske vcinili
przed wami BZ Num 25, 17; Poslednego zastopa
twego... zbył (sc. Amalech, ceciderit) BZ Deut
25, 18, sim. ib. I Par 19, 18; A gdysz boy owal i
przecziw wam, poddałem ge w roce wasze a zbiliscye ge (interfecistis eos) BZ Jos 24, 8; Y szedł
Gepte ku sinom Amonowim... y zbył (percussit)
ge BZ Jud 11, 33; Wszitekem lyvd amalechicski
zbył (interfeci) BZ I Reg 15, 20; A nye ostawyono
Ioatasowy lyvda, geno pyoczseth geszczow..., bo
ge bil zbył (interfecerat) kroi syrski BZ IV Reg
13, 7; We dnyech Saulowich boiowaly przecyw
Agarenskim y zbyły oni (interfecerunt illos) BZ
I Par 5, 10, sim. ib. 7, 21; Nye wzwyedzo naszi
nyeprzyiacyele..., az mi przidocz myedzi ge y
zbygemi ge (interficiamus eos) BZ Neh 4, 11.
4. 'potłuc, zniszczyć, zburzyć, discutere, delere, d e s t r u e r e [Z]bo starł yest wrota moszondzowa y zawory szelazne zbył (confregit) FI 106,
16, sim. Puł; Quia veniens ad domum meum vlg.
sbyllesz my szelasza szylą s plwga 1434 TymProc
236; Jacom ya Dorothye scrzynye gwałtem nye
sbyl 1438 ZapWarsz nr 854; Jakom ya polczya
myassa w pholwarkv non recepi any s pługa zelas
sbyl, lemyasha y kroya chadzebna rzeczą 1486
ib. nr 1606; Gdibi ktho jas zbył (de concusso
obstaculo) 1498 MacPraw VI 274; ~ Przeto
zbiwszi wszistki (omnibus interfectis), ges to so
Israhela gonili,... wroczili syo synowye israhelsci
y zbyli myasto (percusserunt civitatem) BZ Jos
8, 24; ~ (o gradzie, de grandine) 'potłuc,
połamać, confringere, frangere’: Y zbył gest grad
(percussit grando) we wszey szemy egipskyey
wszitko, czsosz bilo na polyech, od czlowyeka
asz <do> dobitczyoczya, y wsziczky szyola polna
zbił (percussit) grad BZ Ex 9, 25.
5. białko zbić 'uderzając odpowiednim na
rzędziem zmienić konsystencję białka, ubić je na
pianę, battuendo spumam ex ovi albo efficere':
Vezmy makuch linvm ..., namasz schyroky, dlugy piat... a tham ot cziala namasz plath tensze
byalkyem zbythym, spyenyonem, a thak... nogą
obvyn XV p. post. BednMed 74.

Cf. Wbić, Wzbić
Zbiec, Zbiec się (cf. Zb-j f o r m y : praes.
ind. 3. pl. zbiegną ca 1470 MamLub 194. 213;
~ imper. zbiegnicie BZ Neh 4, 20; ~ praet.
3. sg. m. jest zbiegł 1400 KsZKal nr 50; zbiegł
1400 Pozn nr 473, 1406 Kościan nr 304, 1414
Kai nr 469, etc.; f. zbiegła XV med. SKJ I 89;
3. pl. m. są zbiegli Sul 15. 47; zbiegli 1407 Kai
nr 244, XV med. R XXV 153; /. zbiegły Rozm
304; ~ part. praet. act. 11 cf. Zbiegły.
Z n a c z e n i a : 1. 'opuścić pospiesznie jakieś
miejsce, uciec, umknąć, fugere, a u f u g e r e <Ja>kom byl posłem ot Woytka d<o M>arczina, aby
on obranczil Ma<rc)ina, an ( 'a on’) go nye
chczal obranczicz, za tim on gest zbekl 1400
KsZKal nr 50; Jaco czy ludze pirwe sbegli swym
(leg. z swym) dobitkem, niszly na ne w włodarza
szadano prawa 1407 Kai nr 244; ~ od kogoś,
czegoś: Isz... Potr Adamoui zbegl ot praua a on
go ot praua ne odganal 1406 Kościan nr 304;
Jaco Climek pirzwey szbegl od panye, nisly od
panye na Climka praua szandano 1414 Kai nr
469; Ysze pany Pyotrowa Anna cupyla ganszy
v kmyotowny Philippowey p<i)rzwey, nyszli
Philyp od pana Tholomyea sbyegl 1428 Kai
nr 1003; ~ z czegoś: O thych, gysz slodzeystwa... vczinywsz<y> szą sbyegly s krolewstwa
(de profugis, Dział 39: o slyachcze zbiegley)
Sul 47, sim. ib. 15.
2. (o kmieciach, de cmethonibus) 'opuścić sa
mowolnie gospodarstwo rolne we wsi swojego pana,
illicite e domini fundo abire, fundum suum in
praedio domini d e s e r e r e Gdi nyektori kmyecz ot
swego pana... vczyecze, taky ot dnya, ot ktorego
sbyekl (quo fugam dederit), ve dwu nyedzelyu do
pana, ot ktorego vczyekl, ma syąn wroczicz Sul
107; Nicolaus... citavit ipsum (sc. Stanislaum),...
quia est suus kmetho, recesserat ab eo cum ordine
al. zbyegl 1466 TymWol 32; ~ od kogoś: Ysze
my ten kmecz sbegl przez czasv ode mye 1448
Pilz 276; ~ komuś: Iaco Olbrachth ne mai v
Jacussa volnego polusledza, ale mu noczo sbegl s
gego vprauiszno 1400 Pozn nr 473; Yako m<i)
then czlowyek sbyegl any nye vczynyw dosszycz
podle prawa, nye oszadzywsszy podia szemszkyego
vkladu 1432 Pyzdr nr 1048.
3. zbiec się 'przybyć z różnych stron w jedno
miejsce, concurrere, c o n v e n ire Sbyegli <się> concurrerunt XV med. R XXV 153; Facta autem hac
voce convenit, gdyż sze stal then schum a zwyąk,
zbyegla sze, multitudo (Act 2, 6) XV med. SKJ I
89; Przeto na ktoremkoly myescye vsliszicye swyok
trob, tam syo zbyegnycye k nam (illuc concurrite
ad nos) BZ Neh 4, 20; Sbyegna sya (war. kal.:
sbyegayą schą) occurrent (occurrent daemonia ono-
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centauris Is 34, 14) ca 1470 MamLub 194; Sbyegną
syą (war. kol.: zbyegną schą) confluent (redemit
enim dominus Iacob... et laudabunt in monte Sion
et confluent ad bona domini super frumento Jer
31, 12) ib. 213; lako szye tluscze k nyemv zbyegly
(turbis... concurrentibus Luc 11, 29), począł myły
Iesus movycz Rozm 304.
Cf Zbiegły
Zbieg (cf. Z b-)f o r m y : n. sg. zbieg ca 1420
WokTryd nr 452, 1437 Wisi nr 228 s. 88, Sal
21, etc.; ~ g. sg. zbiega 1391 Pozn nr 281,
OrtMac 137; ~ d. sg. zbiegowi Dział 61; ~
ac. sg. zbiega Sul 60. 96, OrtMac 116, Dział
61, 1466 RRp XXII 16; ~ i. sg. zbiegiem Sul
4. 61. 93, XV med. R XXIV 348, etc.; ~ n.
pl. zbiegowie Sul 15, BZ Num 35, 32, Dział
31, etc.; ~ g. pl. 1400 Pozn nr 476, 1425
Kai nr 919, Sul 89, etc.; ~ ac. pl. zbiegi Sul
42; zbiegów 1400 Kościan nr 145; ~ i. pl.
zbiegi 1427 Kościan nr 1198, 1428 ib. nr 1345,
Sul 47. 80; zbiegmi Sul 47; ~ /. pl. (o)
zbiegoch Sul 81.
Z n a c z e n i a : 1. f en kto uciekł (zwykle przed
prawem), uciekinier, też włóczęga, łotrzyk, pro
fugus, fugitivus, etiam homo vagus, latro': Sbeg
profugus ca 1420 WokTryd nr 452, sim. 1437
Wist nr 228 s. 88, Sul 93, ca 1500 Erz 132;
Yakom ne chował szbegow Lagnowa a Komarka
any gynych szbegow, any sz ma volą... Mycolaya poszgly 1425 Kai nr 919; Ysze Dzerszek...
nye byegal sz gynszimy szbyegy any slodzeymi
na pana Micolaya 1427 Kościan nr 1198; Sbyegowye (profugi) slodzeystwa szą dopusczywszi... o dowynyenye mayą odpowyedzecz Sul
15; Przygodzilibi (pro przygodzilobi) szą take
sbyegy a powloczcze (fugitivos et divagantes)
naszey lascze nawroczicz, chczemy..., abi myedzi szwymy rownymy yako przeseczcziwy ymyany Sul 42; Cząstokrocz szą przygadza, ysz nyekthorzy sz slachatnego rodv pochodzącz...
bywayą sbyegy (profugi, Dział 39: zbyegowie)
krolewstwa naszego Sul 47, sim. ib. 80; Any
gynszim slachcziczom, <jiż) nygdy sbyegmy
(profugi) nye bili, w slawąthnosczy... thaczy
mogą bicz przyrównany Sul 47; Tedi rzeczony
vogewoda tego tho sbyega (profugum, Dział 61:
zbiega) na granycze przespyecznye na swem
gleycze ma dowyescz Sul 60; Vyna gwalthownykow sbyegow Sul 89; Paklibi onemu bolanczemu przigodzylo syąn, ze pomsthąn wzyąl
w onem, ktorisz vynyen yest i sbyegem (profu
gus) Sul 93; Zgromadzi w zastop y pobył (sc.
Saul) Amalecha y wizwolyl israhelski lyvd z roki
gych zbyegow (vastatorum) BZ I Reg 14, 48,
sim. ib. II Par 22, 1; Woyth poszedł sz nya do

thego domu do zony thego szbega (OrtOssol
100, 4: szbyeklczą) OrtMac 137; Przeto chczem,
aby taczy acz nye moczą, ale wyną by bili
skarany zbiegowie (divagantes, Sul 42: sbyegayączi) od swego gymyenya a po stronam zbyiayącz, to gymyenye, od ktorego odbyegayą,
naszemv stolv... przysądzono Dział 31; Starosta
tesz temv abo takiemv zbiegowy (profugo) mosze
dacz myr ib. 61; Amplexatur aues pennis victoria
letis. Pro merito, gl. pro titulo, penam transfuga,
gl. profuga sbyeg, sumit avis 1466 R XXII 15;
Rex mihi seruandum dederat, me regius ensis
terret et exortem, gl. miserum profugum sbyegą,
me iubet esse timor 1466 RRp XXII 16; Sbyeg
ffugitiws ca 1500 Erz 132; Zbyek transfuga ca
1500 P F W 749; ~ O nyewolnych sbyegoch.
W prawye czesarskem stogy, aby szlvdzy nyevolny... nye mogły bycz sz rąkv panów szwych
wywoleny... Ale ysze cząsthokrocz thaczy nyevolny rąkv panów szwogych vczyekayącz... v
obczych zemyan... noczowani bywayą Sul 81.
2. (o kmieciu, de cmethone) fen kto opuścił
samowolnie gospodarstwo rolne swojego pana,
ąui fundum domini sui illicite deseruif: Isz
Wisszach ne vordrowal na Janussza sbegow 1400
Kościan nr 145; Kmyecz nocznego czasv sbye
gem gdi othydze (quod... cmetho noctis tempore
recesserit fugitive, Dział 62: kmyecze w noczy
zbieszą), thedy rzeczy, ktorekole w domv ostawy wczyekayącz, pan wszy sobye myey mocz
odzirzecz Sul 61; Kędy... kmyecz sz roley...
szbyezy, thaky sbyeszcza kmyecz ma przes pa
na... ypomyenyon bycz... A bądzely ten sbyek
(profugus)... groszy (leg. grozy) czynyl..., pra
wo polske s nym... ma vczynycz (sc. pan) Sul
80; Gdi... barthnyk... rankoyemstwa nye vczyny... any myodu... zaplaczyw sbyezi..., tegdi
pan..., gdzyekoli... tego tho sbyega (fugientem)
naydzye,... tego tho sbyega (fugientem)... bandzye czyandzal Sul 96; O zbiegłych kmyeczoch.
<G)dy zbiegowie swym panom... czynyą dzedzyny puste Dział 34; ~ ziemski zbieg, zbieg
ziemski: lako Zagarza zemskego sbega ne choual
1391 Pozn nr 281; Iaco Stasak ne chował sbegow
szemskich na Wancencza 1400 ib. nr 476.
3. 'wygnaniec, tułacz, exul, extorris’: Slosthnyk then ma bycz sbyegem (malefactor sit proscriptus)... a klanth ma bicz rozvmyen Sul 4;
Factus est homo exul, wignanyecz, et profugus,
sbyegem, super terram XV med. R XXIV 348;
Tułaczem a sbyegem (vagus et profugus, MamLub
6: sbyeg, war. kal.: zbyek) bodzesz po wszitky
czasy żywota twego BZ Gen 4, 12, sim. ib. 4,
14; Wiszedl Kayn s pospólstwa przed obły czym
boszym y bidlyl zbyegem (profugus) na wzchot
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sluncza ib. 4, 16; Wiswyeczoni y sbyegowye
(exsules et profugi) przed smyercz0 biskvpow[y]0
nykakey do swych myast wroczicz sy0 mog0 BZ
Num 35, 32; Sbyek (war. kal.: zbyeg) profugus
(erit, sc. Israel, terrore profugus Is 10, 18) ca 5
1470 MamLub 184.
4.
zbieg wody 'nurt rzeczny, currus fluminis
Thedi pirzwe lozisko, kąndi bil zbyeeg wodi
(decursus aquae, Dział 7: brzegy, ktorimi pyrwey
woda rzeky czekla), za prawe granice maa bicz 10
ymaano Sul 21.
Zbiegać, Zbiegać się (cf. Z b -)/o r my: praes.
ind. 3. sg. zbiega ca 1500 GIGn 60; 3. pi.
zbiegają Sul 21, XV med. AKPr I 234, 1471
MamKal 194; ~ part. praes. act. adv. a. adi. 15
zbiegając Sul 7; adi. n. pi. m. zbiegający Sul
42; /. pl. m. (o) zbiegających Sul 70; ~ praet.
l. sg. f. zbiegałam 1448 R XXIV 353; 3. pl.
m. zbiegali XV p. post. RRp XXV 177.
Z n a c z e n i a : 1. 'opuszczać pospiesznie ja  20
kieś miejsce, uciekać, umykać, fugere, aufugere*: Vstawyamy, aby thako sbyegayączi (divagantes, Dział 31: zbiegowie) a drapyeszstwa
czynyączi wszego gymyenya gich... thim tho
vczynkem bili poszbawyeny Sul 42; ~ Tho 25
tesz yvsz viszszey popysano o kmyeczach w noczy sbyegayaczych Sul 70.
2. 'przemijać, praeterire, elabi : Quoniam ea,
que fiunt in tempore, cum temporis fluxibus elabuntur, sbyegayv, nisi scripturarum... et sigillo- 30
rum enodacione reborentur XV med. AKPr I 234.
3. zbiegać (w pamięci) 'przypominać sobie,
rozważać, recordari, c o n sid e ra re Dicit (sc. virgo
Maria): Percucurri omnia ista et revolvebam in
animo meo, szprzewraczalam, szbyegalam, quo 35
modo possem deo placere 1448 /? XXIV 353.
4. zbiegać się 'przybywać z różnych stron
w jedno miejsce, gromadzić się, e variis partibus
in unum locum concurrere': Sbyegayą schą (war.
lub.: sbyegna sya) occurrent (occurrent daemonia 40
onocentauris Is 34, 14) 1471 MamKal 194; Quoniam multi et multe ad eas (sc. virgines) confluerant, sbyegaly sya, timuerunt (sc. Maximius et
Africanus), ne per eas nimis cresceret religio
Christiana XV p. post. RRp XXV 177; Tota 45
familia occurrit zbiega <się> ca 1500 GIGn 60.
5. k sobie zbiegać się (o wsiach, de vicis)
'przybliżać się, schodzić się, convenire, coniungP:
Dzedzyni szą k sobye zbyegayąncz (hereditates
invicem convenientes) nyektorey rzeki dzelyenym 50
Sul 7; Acz kthore wszi alybo dzedzyny szą
k sobye sbyegayą (hereditates invicem conveniunt) dzelyenym nyekthorey rzeki (Dział 1: acz
dwie dzedzinye znów obapol gedney rzeky posa
55
dzą syą) Sul 21.
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Zbieganie (cf. Zb-j 'ucieczka (przed prawem),
actus legem fugiendi : A tegodla thaczy oth kaszdey prziczyny szbyeganya (a qualibet occasione
divagandi) abi boyasznyą mąky biliby othczągnyeny, vstawyamy Sul 42.
Zbieglca cf. Zbieglec
Zbieglec, Zbieglca (cf. Zb-) 'ten kto uciekł
(zwykle przed prawem), uciekinier, fugitivus,
profugus’: O gednym szbeglczv s czynszem
precz OrtMac 137; Gdyby geden czlowyek ża
łował na drugyego o głowa... a ten czlowyek
nye byłby dom a..., moze<li) tego czlowyeka na
them myesczye przydzwyerdzycz, <słowie> dacz
gy kv prawu trzykrocz, a nye stanyely, zkazacz
gy yako szbyeklczą? OrtOssol 85, 4, sim. Ort
Mac 116; Nye chczely kto zayn raczycz, tedy
maya go zaczwyerdzycz, slowye yako wynowatego sbyeglcza (OrtMac 116: szbyega) OrtOssol
85, 4; Gedna pany przyszła przed woythą y ża
łowała mv, ysz gey czynszownyk szbyezal y pró
szyła prawa. Woyth poszedł sz nya do tego
domv, do zony tego szbyeklczą (OrtMac 137:
szbega) ib. 100, 4.
Zbiegłoć (cf. Zb-j 'samowolne opuszczenie
przez kmiecia gospodarstwa rolnego swojego pa
na, desertio fundi domini sui illicite a co łono
facto*: Ysze my ten kmecz sbegl przez czasv ode
mye a thego kmecza zazval w czasz, v godzyną
nye dadzacz zemskiey dawnoczy wynydz o tha
sbyeglocz 1448 Pilz 276.
Zbiegłość (cf. Zb-) 'samowolne opuszczenie
przez kmiecia gospodarstwa rolnego swojego
pana, desertio fundi domini sui illicite a colono
facto?: Dominus iudex cum dominis dederunt ad
proximam convencionem generałem..., an do
minus archiepiscopus iurare debeat pro fugittivo
homine vel docere super ipsum suis hominibus
pro fugicione al. o sbyegloscz 1444 AGZ XIV
138; Prout nobilis Nicolaus... cittauerat... episcopum Cracouiensem pro kmetone, asserens,
quia ipsum arrestaret videlicet pro sbyegloscz
1470 StPPP II nr 4062; Quia ipse existens homo
per me collocatus in laneo... aufugit, quem
cittaui ministeriali pro fuga o zbyegloscz 1473
ib. nr 4114.
Zbiegły (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. m. zbiegły
1443 AGZ XIV 109, BZ Num 35, 12. 28, etc.;
~ ac. sg. m. zbiegłego 1472 AGZ XVII 78,
1479 AGZ XVIII 184; - l. sg. m. (o) zbiegłem
Dział 31. 60. 61; /. zbiegłej Dział 39; ~ d.
pl. m. zbiegłym BZ Num 35, 26; ~ l. pl. m.
(o) zbiegłych Sul 60. 61, Dział 34.
Z n a c z e n i a : 1. 'taki który uciekł (zwykle
przed prawem), uciekinier, zbieg, też włóczęga,
łotrzyk, profugus, fugitivus, etiam homo vagus,
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fut. 1. sg. m. będę zbirać BZ Ruth 2, 2; 2. sg.
latro': O zbiegiem slachczyczv (de divagantibus)
m. będziesz zbirać BZ Lev 19, 9. 25, 5. Deut
Dział 31; O slyachcze zbiegley (de profugis, Sul
24, 20. 28, 30; 3. sg. m. zbirać będzie FI i Puł
47: o thych, gysz... szą sbyegly) y tesz czso
128, 6; będzie zbira! ca 1470 MamLub 186; 2.
lotrvyą ib. 39; ~ O sbyeglych (Dział 60:
o zbiegiem) z zemye (de profugis extra regnum)
5 pl. m. będziecie zbirać BZ Lev 25, 11, Rozm
283; 3. pl. zbirać będą FI i Puł 103, 29; ~
Sul 60; W nyes to (sc. w miasto) gdisz vczecze
praet. 1. sg. m. -m zbierał SkargaPłoc w. 29;
sbyegli (profugus), przirodzony zabithego nye
3. sg. m. zbierał ca 1400 CyzWroc; f . zbirała
bodze mocz gego zabicz BZ Num 35, 12; Iestli
BZ Ruth 2, 3, ca 1470 MamLub 209; 3. pl. m.
wróg przes myedze myestkye, któreś sbyeglim
(exsulibus) vstawyoni so, nalezon bodze ib. 35, 10 zbierali są BZ Ex 16, 17; / . zbierały XV med.
SKJ V 273; ~ condit. 3. sg. f -by zbirała BZ
26; Bo... myal sbyegli (profugus) az do smyerczi
Ruth 2, 6; 3. pl. m. -by zbierali BZ Ex 16, 27.
biskvpowey bycz w myescze ib. 35, 28; Sbegly
Z n a c z e n i a : 1. 'gromadzić, skupiać w jednym
fugitivus XV p. post. PF V 6.
2.
(o kmieciu, de cmethone) 'ten który; opuścił miejscu, składać, congregare, cogere, colligere’:
samowolnie gospodarstwo rolne swojego pana, 15 a. o istotach żywych, de animantibus: Consuetudo
est, quando aliquis rex venit ad suum regnum, ad
ąui fundum domini sui illicite deseruit’: Nobilis
ipsum conveniunt, sbyerayą, sui milites XV med.
Andreas... solvat Hryn kmethoni... tres boves...
SKJ V 265; A tak Nabuchodonozor kroi posiał
remittens sibi nichilominus... omne illud, pro quo
zbyracz sług (misit ad congregandos satrapas),...
ipsum inculpaverat, videlicet quod esset fugittivus
al. sbyegli 1443 AGZ XIV 109; O kmyeczoch 20 wogewod a szlyachcycz<ow) ZłZDan 3, 2; Animas
rex, gl. sc. Cristus,... congregat, *spbyera, vt pullos
w noczy sby<e)glych (de cmethonibus fugitivis,
aleś alumina, gl. nutriens zyvandz, suos 1466
Dział 61: o zbiegiem kmyeczv) Sul 61; O zbieg
R XXII 27; Jusz na marach milczancz leszi,... k
łych kmyeczoch (de recessu cmethonum) Dział
nyemu braczstwo sbiraya, a przyacele sya o gy34; Pan, pod ktorego syą on zbiegli skłony (qui
cmethonem acceptaverit hunc fugientem, Sul 61: 25 myenye targaya XV ex. SKJ III 67; Kelkocrocz
chczyalem <zebrać) syny tvoye, yako zbyra kopan, kthory... kmyecza przymye vczyekayączekosch kvrząta svoye pod szkrzydla (quemadmodum
go), kmyecza... ma wroczycz ib. 62; Quia tu
gallina congregat pullos suos sub alas Mat 23, 37)
servas aput te ... Stanislaum Vyka, hominem ipsius
Rozm 419; Gdzye są tvoy zvolyenyczy? Czemv
Csr. Pauli) profugum al. zbyeglego de Ostrów
1472 AGZ XVII 78; Quia tu ipsis... non vis 30 ye zbyrasch albo kądy ssą? ib. 677.
b.
o rzeczach, de rebus: Wszytko ot czyebye
extradere hominem ipsorum profugum... sub te...,
czaka, by dal gym karmo w czas. Dawanym
profugientem al. sbyeglego in molendinum tuum
twogym onym sbyracz bodo (dante te illis, col1479 AGZ XVIII 184.
ligent, Puł: zbyracz będo) FI 103, 29; To vbacziw
(Zbieracz) Zbiracz (cf. Zb-j zbieracz wina
ten kto zajmuje się winobraniem, zbiera wino- 35 Maczey ricze (leg. rydze) sberal ca 1400 CyzWroc;
Hec, gl. sc. pulpa, bacham, gl. lapidem album,
grona, vinitor, vindemiator : Sbyracze vina vinrasisse, gl. collegisse sbyracz,... iussit XV med.
demiatores (si vindemiatores introissent ad te,
R XXIII 269; Multe filie regum congregauerunt,
numquid saltem racemum reliquissent tibi? Abd
sberaly, diuicias (Prov 31, 29) XV med. SKJ V
1, 5) ca 1470 MamLub 248.
Zbierać, Zbirać (cf. Zb-j f o r m y : praes. 40 273; To gest ta rzecz, ktoro przykazał pan: Sbiray
yo (sc. mannę) kaszdi (colligat unusquisque ex
ind. 1. sg. zbiraję XV med. R XXXIII 122;
eo)... I uczynyly soo tak synowye israhelssczy,
zbiram BZ III Reg 17, 12, 1471 MamKal 55,
y zbyeraly sso (collegerunt) geden wyoczey a geRozm 490; 2. sg. zbirasz XV med. R XXXIII
den mnyey BZ Ex 16, 16. 17; Szeszcz dny
122, Rozm 490. 677; zbierasz BZ Deut 24, 21;
3. sg. zbira Rozm 249. 300. 371. 419; zbiera 45 sbyerayczye (sc. mannę, colligite)_A nyektorzy
szedszy z ludu, abi zbyeraly (ut colligerent), nye
1466 R XXII 27; 3. pl. zbirają XV c*. SKJ III
nalyeszly ib. 16, 26. 27; Gdisz... naleszli czlo67, Rozm 281; zbierają XV med. SKJ V 265;
wyeka zbyerayocego drwa (colligentem ligna)
~ imper. 2. sg. zbiraj BZ Deut 24, 21. I Reg
w dzen sobothni BZ Num 15, 32; la trsy strzali
20, 21; 3. sg. zbiraj BZ Ex 16, 16; 2. pl.
zbirajcie BZ II Par 24, 5; zbierajcie BZ Ex 16, 50 wipusczo... a poszlyo genego pachołka, przikaszo
rzekoc gemu: Gydzi, zbyray, przynyesy my strzali
26. Lev 23, 22; ~ part. praes. act. adv. zbi
(vade et affer mihi sagittas) BZ I Reg 20, 21;
jając BZ Lev 19, 25; adi. zbirając BZ III Reg
Ziawyla syo gemu (sc. Elijaszowi) nyewyasta
17, 10, Puł 32, 7 ; ac. sg. m. zbierającego BZ
wdowa zbyraioc drwa (colligens ligna) BZ III
Num 15, 32; - inf. zbirać XV med. R XXIII
Reg 17, 10; Przeto zbyram (colligo, MamKal 55:
269, BZ Lev 19, 10. Ruth 2, 8. Dan 3, 2; 55
34*
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sbyram) dwye drewnye ib. 17, 12; Który nye
yest *sa mną, przeczyv mnye yest, a który se
mną nye zbyra (qui non colligit mecum Luc 11,
23), rosypa Rozm 300, sim. ib. 371; Zbyrasch
5
(congregas Mat 25, 24, R XXXIII 122: sbyrasz),
czegosz nye roszypal i b . 490; Sługo zly..., vydzyalesz, yze... zbyram (congrego Mat 25, 26,
R XXXIII 122: sbyrayo), czegom nye roszypal
ib.; ~ Halerzem łakomo szbyeral SkargaPłoc
w. 29; ~ Słowem bożym nyebyossa są stwyr- 10
dzona..., zbyrayocz (FI: sgromadzaio) yako w pęchirz wody morske (congregans sicut in utrę aquas
maris) Pul 32, 7.
c.
(o owocach itp., de fructibus sim.) 'usu
wając z winnicy, pola, umieszczać w jednym 15
miejscu, colligere, carpere’: Gensze bodze
szocz,... gensze snoppi sbyracz bodze (qui manipulos colligit, Pul: zbyracz będze) FI 128, 6;
Nye przisznyesz (jc . nasienia ziemie) asz do
szamey zemye any opusczone closzi bodzesz 20
sbiracz (nec remanentes spicas colliges) BZ Lev
19, 9, sim. ib. 25, 5; Any vinnicze twey gron
z rokv twich odpadlich sgromadzacz bodzesz,
ale vbogim pootnikom szbiracz nyechasz (carpenda dimittes) ib. 19, 10; Pyotego lata bodzecze 25
gescz owocze szbirayocz y iaplka (congregantes
poma) ib. 19, 25; Gdisz bodzecze *zyoocz
naszenya wasza, nye przizinaycze przi samey
zemi any ostawyonich klossow szbyeraycze (nec
remanentes spicas colligetis) ib. 23, 22; *Pyecz- 30
dzesyotego lata... pirwych vrood vinnich nye
bodzecze szbiracz (primitias vindemiae non col
ligetis) ib. 25, 11; Pakli[bi] owoce z olivi bo
dzesz zbiracz (si fruges collegeris olivarum),
czoszkoli zostanye na drzewye, nye nawroczisz 35
syo chczo to sebracz BZ Deut 24, 20; Vinniczo
vczinisz a nye bodzesz s nyey sbiracz (non
vindemies eam) ib. 28, 30; Poydo na pole a bodo
kłosi zbyracz (colligam spicas) BZ Ruth 2, 2;
A tak... zbyrala (sc. Rut) kłosi (colligebat spi 40
cas) nazad po zenczoch ib. 2, 3; Ta gest Moabitska, iasz prziszla... a przeprosyla, abi kłosi
zbyrala (ut spicas colligeret), gisz ostawaio ib.
2, 7; Nye chodź na gyne pole zbyracz klosow
(ad colligendum) ib. 2, 8; Bandzie sbyral leget 45
(erit, sc. Iacob, sicut congregans in messe, quod
restiterit, et bracchium eius spicas leget Is 17,
5) 1471 MamKal 186; Obezryczye ptaky nyeba,
yze any szyeyą, any zną, any zbyrayą v gumna
(neque congregant in horrea Mat 6, 26) Rozm 50
281; Azaly bądzyeczye zbyrącz s cyrnya vynne
yagody (numquid colligunt de spinis uvas Mat
7, 16)? ib. 283; ~ zbierać winnicę *zbierać
owoce z winnicy, vinum colligere’: Gdisz sbyerasz two vinniczo, nye sbyray (si vindemiaveris 55
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vineam tuam, non colliges) gronnich yagoth,
ges to ostawayo BZ Deut 24, 21; ~ przenoś
nie: Który znye, wsdy (pro msdą) vezmye y
sbyra ovocz (congregat fructum Jo 4, 36) w zyvoczye yyecznem Rozm 249.
2. (o pieniądzach, de pecunia) 'pobierać, ścią
gać, exigere, cogere’: Gedzcye do myast Iudowich
a zbyraycye ze wszego Israhela pyenyodze (colligite de universo Israel pecuniam) ku przikricyy
koscyola pana boga naszego BZ II Par 24, 5.
3. (o uczuciach, de ąffectibus) 'wzbierać, na
silać się, conflari, augeri: Sbyrala (war. kal.:
zbirala) sya confłatur (ecce furor meus et indignatio
mea confłatur super locum istum Jer 7, 20) ca
1470 MamLub 209.
Zbieranie, Zbiranie (cf. Zb-) f o r m y : n. sg.
zbiranie ca 1470 MamLub 309; zbieranie BZ Ley
26, 5; ~ d. sg. zbiraniu ca 1470 MamLub 167;
~ ac. sg. zbiranie BZ Lev 25, 5, 1471 MamKal
38, XV WisłRp nr 2366; ~ /. sg. (po) zbiraniu
XV med. R XXV 155.
Z n a c z e n i a : 1. 'zgromadzenie, zebranie, congregatio, conventus’: Conventum, sbiranye, facite
omnes, qui diligitis Ierusalem XV WisłRp nr 2366.
2.
'gromadzenie czegoś, actus colligendi,
comparandi : Sicut apis, que post colleccionem
floris suffocatur in fecibus mellis po sbyranyy
myodu s quecza tonye w modu XV med. R
XXV 155; ~ zbi(e)ranie wina, winne zbiranie
fzrywanie, sprzątanie z winnicy owoców, vindemia, actus vinum legendP: S gron pirwich vrod
swych iako sbiranye yina (MamKal 38: zbyranye,
war. lub.: sdzyranye yina) nye *bodzesz sbiracz
(uyas primitiarum tuarum non colliges quasi
yindemiam) BZ Lev 25, 5; Poscignye znywo
mloczbo a sbyeranye vina (vindemia) przekaza
bodze szenyy ib. 26, 5; Vynnemv sbyranyy (war.
kal.: zbiranyą) vindemie (qui mittit disciplinam
sicut lucern et assistens quasi Gehon in die
yindemiae Ecclus 24, 37) ca 1470 MamLub 167;
Vindemia sbyrane (war. kal.: zbiranye) vyną aut
vinni czasz (mitte falcem tuam acutam et vindemia botros vineae terrae Ap 14, 18) ib. 309.
Zbiestwo (cf. Zb-) 'ucieczka (przed prawem),
actus legem fugiendi : Gdiby ktho... kv ykazanyy
swogey nyewynnosczy... nye bylbi przypvsczon
a dlathego przygodzy szą gemy chczecz sbyezecz,
aby gemv sbyesthwo (fuga, Dział 60: zabieszanye
abo sgechanye) gego ky szromocze nye było
*yinawano Sul 60.
Zbieżca (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zbieżca Sul
80; ~ g. sg. zbieżce Sul 96; ~ ac. sg. zbieżcę Sul 96; ~ ac. pl. zbieżce Sul 15.
Z n a c z e n i a : 1. f en kto uciekł (przed pra
wem), uciekinier, zbieg, profugus, fugitivus : The-
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go thesz nyeczestnego wyrzekami, gen thayemnye
slodzege a sbyescze przechowiwa Sul 15.
2. (o kmieciu, de cmethone) 'ten kto opuścił
samowolnie gospodarstwo rolne swojego pana,
qui praedium domini sui contra ius deseruif:
Kędy... kmyecz sz roley... przes wyny pana
szwego szbyezy, thaky sbyeszcza (profugus)
kmyecz ma przes pana... ypomyenyon bycz Sul
80; Gdi... barthnyk... rankoyemstwa nye vczyny... any myodu... zaplaczyw sbyezi..., tegdi
pan... tego tho sbyega... bandzye czyandzal...
a tego istego sbyeszcze (profugum) pan myastha..., w ktorem... nalyezon bandzye, any sam...,
any przes gynschego... czlowyeka... bronycz ban
dzye smyal Sul 96; Pakly pan wsy... tego tho
sbyeszcząn (fugientem) odeymacz smyalbi..., teg
di... ten isti gwalthownyk ma bicz poszwan do...
sąndu ib.
Zbieżeć, Zbieżeć się (cfi Zb-j f o r m y : praes.
ind. 3. sg. zbieży Sul 80. 96, OrtMac 58, eter,
2. p i zbieżycie XV p. post. Kałużn 288; 3. p i
zbieżą Dział 62, Rozm 140; ~ inf. zbieżeć Sul
60, Dział 34. 62; ~ praet. 3. sg. m. zbieżał
1386 JA XII 272, 1424 Kościan nr 1028, 1424
TPaw VII nr 3614, etc.; 3. pl. m. zbieżeli Rozm
91; /. zbieżeli Rozm 84; neutr. zbieżała Rozm
84; zbieżeli Rozm 84; ~ condit. 3. sg. m. -by
zbieżał Dział 4; ~ part. praet. act. zbieżawszy
Dział 31, XV ex. MPKJ II 317, Rozm 199.
Z n a c z e n i a : 1. 'opuścić spiesznie jakieś
miejsce (dla uniknięcia kary), uciec, umknąć,
fugere, a u f u g e r e Jaco Jacub imał wyn polowiczo zaplaczi<ć>... a on precz sbezal 1386
JA XII 272; Vstawyamy, ysz gdiby ktho... kv
vkazanyv swogey nyewynnosczy... nye bylbi
przypvsczon a dlathego przygodzy szą gemv
chczecz sbyezecz (fugere, Dział 60: a ten to...
zabieszalby), aby gemv sbyesthwo gego kv szromocze nye było *vinawano Sul 60; Gdy czlowyek vgedze albo szbyeszy (extrahit quis de
civitate), kthory pyrwey szalobą y ząpowyedzenym podług prawa gego gymyenye zostanye {pro
zastanye), ten pyrwey wyeszmye za szwoy dług
OrtOssol 47, 4, sim. ib. 15, 3, OrtMac 58; Gdy
czlowiekv gego gymyenye zapowyedzą a on
sbyeszy (si... profugeret, OrtMac 119: zbezy),
kako albo którym obyczagem maya gego gy
myenye prawem dobycz? OrtOssol 87, 4; Gedna
pany przyszła przed woythą y żałowała my, ysz
gey czynszownyk szbyezal (quod eius censuarius
profugus esset, ib. 22, 2: sszbyezal) OrtOssol
100, 4, sim. OrtMac 137; Aczby kapłana...
zabyto..., a gdyby wynowaczecz zbyeszal abo
vczekl, tegdy kmyecze oney wszy... mayą przysyądz, yaco nye mogły yącz wynowaczcza Dział

4; ~ do czegoś: Gdy bandze czlowyek zatwyerdzon w gednem myesczye a szbyeszy do
drugego myasta (yenerit in aliam civitatem) Ort
Ossol 73, 1, sim. OrtMac 98; ~ od czegoś:
<N)yektorzy... krothkym czassem strawy wszy
(jc . jimienie), od swego gymyenya zbyeszawszy
(divagantes) po stronam zbygayą Dział 31.
2. (o kmieciach, de cmethonibus) 'opuścić
samowolnie gospodarstwo rolne we wsi swojego
pana, illicite e domini fundo abire, fundum suum
in praedio domini deserere’: Gdi... barthnyk...
rankoyemstwa nye yczyny... any myodu... za
placzyw sbyezi (si... aufugierit)..., tegdi pan...
tego tho sbyega... bandzye czyandzal Sul 96;
Gedno w tych schtvkach kmyecze yawno wszytczy mogą zbieszecz Dział 34; Ale kromye tych
wyn kmyecz nye mosze zbieszecz (nequaquam
cmetho recedat a suo domino, Sul 61: othydz),
gedno alyszby dom dobrze zbudował ib. 62; ~
od kogoś: Jakom ya non recepi *Stanislaoui
tunicam... anym gemu odpusczenya daual, ale
ote mnye szbeszal 1424 TPaw VII nr 3614;
Aczby kmyecz kv panv, od ktorego zbieszy,
nye myal nyktorey wini pyrwey wypysaney Dział
62; Gdyby kmyecze o panową winą cząsto
dzeczskowany, mogą zbieszecz {Sul 61: vczecz
a othydz) od takyego pana (quod... possint fu
gere ab eodem) ib.; ~ do czegoś: Vstawiamy,
abi nye mogli wyączey smyecz zbyeszecz abo
odydz (recedere, Sul 44: vinycz), gedno geden
abo dwa do gynszey dzedzyny Dział 34; ~
z czegoś: Kędy... kmyecz sz roley... przes wyny
pana szwego szbyezy (cum... fugerit), thaky
sbyeszcza kmyecz ma przes pana... ypomyenyon
bycz Sul 80; <U>siawiamy, aczby od nas abo
od naszych poddanych kmyecze w noczy zbieszą
z dziedzini (quod... cmetho... recesserit fugitive, Sul 61: kmyecz... sbyegem gdi othydze),
tedy rzeczy, ktorich odbieszą w swych domoch,
pan dzedzyczny ty wszytky otrzyma Dział 62;
~ komuś: Jacom tego czloweka nigdze v ża
dnego pana ne wyedzal szesczy nedzel wyszedzawssy, yaco my zbyezal 1424 Kościan nr
1028; Jakom thego kmyecza nye w edzal...
othychmyast, jako my sbyezal, asz dothychmast,
jakoszm y {leg. ji 'go’) yąl na dzedzyne 1432
ib. nr 1446.
3. zbieżeć się 'przybyć z różnych stron w jedno
miejsce, e variis partibus in unum locum concurrere, convenire’: Czy trze... mądrczi szbyeszawszi
szyą począly szobye gadacz o onem tho krolv
XV ex. MPKJ II 317; Lyesnya y polnya zvyrzątha
wschelyka zbyezala szye (ferae concurrentes),
dayącz czescz... dzyeczyatkv Iesvcristuszovy
Rozm 84; Zbyezely szye (concurrerunt) tvrze a la-
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nye podavayacz swe v<y>myą ib.; Tako myesczyczy wszego myasta... zbyeząly szye (concurrentes) [...] ib. 91; ~ do czegoś: A gdze szye
szbyeszycze (BZ: pobyegnyecze) do *dzwyrdzonych myasth (cumque confugeritis in urbes Lev
26, 25), spvscza myedzy wasz mory XV p. post.
Kałużn 288; ~ z czegoś: Zvyąrzata zbyezawschy szye svey (leg. z szwej 'wszej’) pvscze
(universae bestiae deserti concurrentes) dały szą
chvalą Iesucristvszovy Rozm 199; ~ ku komuś:
Zbyezely szye zvyrząta kv Yesvszovy (concurrerunt ad Iesum) Rozm 84; Tako szye k nyemv
(sc. k Jesusowi) zbyezą lyvdzye (ad eum universa
plebs convenit) ib. 140.
Zbieżenie (cf. Zb•) f o r m y : n. sg. zbieżenie
OrtMac 36, OrtOssol 34, 3; ~ g. sg. zbieżenia
Sul 37; ~ ac. sg. zbieżenie 1425 ArchTerCrac
VIII 2, 16. 17, 1436 StPPP II nr 2634, Sul 89;
~ l. sg. (w) zbieżeniu Sul 93.
Z n a c z e n i a : 1. 'ucieczka, fuga': Ten isti
gwaltownyk bandzye czyrzpyal sbyezenye (diffugia) dlya swego zivotha Sul 89.
2. *samowolne opuszczenie przez kmiecia gos
podarstwa rolnego swojego pana, desertio fundi
domini sui illicite a co łono fa cta ': Petrus... Stanislaum et Mathiam, molendinatores,... pro fugicione al. sbeszenye liberos dimisit 1425 ArchTer
Crac VIII 2, 16; Pro fugicione al. sbeszenye ib.
2, 17; Petrus opidanus de Wlodislaw contumax...
contra Bernardum... pro indebita fugacione al.
sbyeszene ab ipso 1436 StPPP II nr 2634.
3. 'miejsce, do którego ktoś uciekł, profugium :
Paklibi zaprawdąn on sbyeeg tham w yego sbyezenyv (in sua fuga et exilio) sgynąlbi i wmarlbi...,
tegdi ten isti bolyanczi... gymyenye tego tho
mązoboycze... possyandzye Sul 93.
4. 'zebranie, zgromadzenie, congregatio, conventus': Gdyby przyszaszny radzcza [a] byl s
gynymi raczczamy na wyethnyczy a gdyby szye
takye sbyeszenye (iniusta congregatio, OrtMac
36: *szbyerzenye) przygodzylo OrtOssol 34, 3.
5 . (o czasie, de tempore) 'upływ, przeminięcie,
decursus, lapsus': My Franciskovi wlozyliszmy
mylczenye dla sbyezenya thako wyelkego czassv
(propter tanti temporis decursum, Dział 27: dlya
tego dlugego czassv) Sul 37.
Zbieżny (cf. Zb-) 'wspólnie działający, bio
rący wspólnie udział, consors, conveniens': Alea,
vina, Venus, tribus hys factus sum egenus... Tres
concurrentes, szbyeszne, fallunt se proicientes,
tres concurentes, *szebyeszne, małe deposuere
potentes XV p. post. PFRp III 289.
Zbijać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zbija Dział 34, 1474 SprTNW VIII 2, 38, 1487
ZapMaz 144; 3. pl. zbijają Dział 31. 36; ~

imper. 2. pl. zbijajcie XV med. R XXIV 361; ~
part. praes. act. adv. zbijając XV p. post. PF III
287; adv. a. adi. zbijając Dział 31; adi. n. sg.
m. zbijający FI 28, 7; g. sg. m. zbijającego Puł
28, 7; ~ inf. zbijać ca 1500 Erz 132; ~
praet. 1. sg. m. -m zbijał 1410 KsMaz I nr 1534.
Z n a c z e n i a : 1. 'łupić, ograbiać, praedari,
spoliare': <N>yektorzy... gymyenye swe... strawywszy, od swego gymyenya zbyeszawszy, po
stronam zbygayą (aliena rapere non formidant,
Sul 42: czvdzego drapycz szą nye boyą) vbostwo
tąpyącz Dział 31, sim. ib. 36; Chczem, aby
taczy... po stronam zbyiayącz (rapinas comittentes, Sul 42: drapyeszstwa czynyączi), to gymye
nye, od ktorego odbyegayą, naszemv stolv...
przysądzono ib. 31; Vstawiamy, abi nye mogli
(sc. kmiecie) wyączey smyecz zbyeszecz..., gedno... gdy sam pan swe kmyecze przez viny zbyya
abo lupy ib. 34; Jan w zyemy kssyazey nye zbya
any czlowyeka obycząyem zboynym yaco zboycza
zabyl 1474 SprTNW VIII 2, 38; Ysche Pyotr...
w syemy kxansanczey na drogach dobrowolnych
nye sbygya 1487 ZapMaz 144; Sbyacz latrocinari
ca 1500 Erz 132.
2. 'niszczyć, burzyć, delere, destruere': Glos
boszy zbyaioczy (Puł: zbyayoczego) puszczo (vox
domini concutientis desertum) y poruszy gospodzin puszczo Cades FI 28, 7.
3. 'wymierzać gwałtowne razy, uderzenia,
wywoływać wstrząsy, bić, concutere, percutere’:
Neminem concuciatis, nye dlawcze any sbyaycze
(Rozm 179: nye byczye, MamLub 271: nye
potlaczaycze, EwZam 299: nye vdrączayczye,
PF IV 579: nye czincze vszylstva) neque calumpniam faciatis (Luc 3, 14) XV med. R XXIV
361; ~ zbijać z czegoś 'uderzeniami, razami
spędzać skądś, verberibus expellere': Yacom ya
ne sbyal Micolayowich eony s gego pasthwy
1410 KsMaz I nr 1534.
4. 'pozbywać się czegoś otrząsając się, strząsać
(z siebie), discutere, decutere': Tunc... informi
squalentes puluere crines discutiens, zbyayancz
sz szyebye, ymo pectore victus, gl. superatus sc.
a boue, ait XV p. post. PF III 287.
Zbijanie (c f Zb-) 'łupienie, ograbianie, praedatio, latrocinium : Vstawyamy, aby starosthy...
ginszich rzeczy... sądzycz nye myely: gwalth...,
sbyanye na gosczinczv (pro depraedatione stratae
publicae) Sul 19.
Zbir- cf. Zbier(Zbitować) Zbutować (cf. Zb-) 'rozdzielić,
dividere, partiri’: Benyamyn wyki (pro wylk)
chwatayoczy, z zarayn sznye *lub, a wyeczor
zbutuge *lub (dividet spolia) BZ Gen 49, 27. ~
Bohemizm.
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Zbladły (cf. Zb-) *taki który stracił rumieniec,
blady, pallens, p a l l i d u s Quarto uiderunt eum
(.sc. Christum) pallentem vlg. szbladlego, sicut in
morte XV ex. RRp XXIV 374.
Zblednąć (cf. Zb-) 'stracić rumieniec, stad
się bladym, pallere, p a l l e s c e r e Margaretha...
hodie exaltata... vbi nullus moritur, vbi iuuentus
nunąuam marcescit, ubi decor nunquam palescit,
nye sblednye, vbi amor nunąuam tepescit XV
mcd. /? XXIV 363; Dzyevycza Marya... rzekła
ku szvyątey Maryey Magdalenye: Vezrzy, kako
nądznye stoy v vądreczenyv ('w udręczeniu’) moy
szyn myły, kako yego svyate vsta zbladły Rozm
758. - Cf. Zbladły.
Zbledzieć (cf. Zb-) 'stracić rumieniec, stad
się bladym, zblednąć, pallescere, pallidum f e n :
Obstupuit zdrza<s)l szą aut sbledzyal (war. kal.:
zbłedzial; quod ilłe audiens, ilico obstupuit Esth
7,6) ca 1470 MamLub 114; ~ w przekleństwie:
Sibi dixit coram iudicio: Day thy sbledzal na
powroze! 1446 ZapWarsz nr 780.
Zbleszczyć cf. IZbeszczyl
(Zbłądzić) Zbłędzić (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 1. pl. zbłądziemy Rozm 155; ~ praet. 3.
sg. m. zbłądził 1466 RRp XXII 19; /. zbłądziła
XV p. post. R XXV 174; 3. pl. m. zbłądzili są
FI 106, 4; ~ condit. 3. sg. m. zbłądziłby Rozm
324; -by zbłądził Sul 99.
Z n a c z e n i a : 1. 'zejść z właściwej drogi,
zmylić drogę, pobłądzić, deviare, aberrare
Zblandzyly so (erraverunt,
*blodzyly) na
pvsczy bez wod, drogy masta przeebita ne nalesly FI 106, 4; Quia bonus pastor dimittit
nonaginta oves in deserto... et vadit ąuerere
illam, que periit et que deviauit, sblądzyla, ab
ovibus (Mat 18, 12) XV p. post. R XXV 174.
2. 'być w błędzie, błędnie myśleć, mniemać,
pomylić się, errare, m errore versari, falsa
s e n t i r e Errauit, sblądzyl, mundum fingens hunc
esse secundum, g/. id est secundo creatum, et
fieri fato cuncta regente Plato 1466 /?/?/? XXII
19; Yako thez kyedy <by) kto Iesucrista zval
Adamem, nye zblądzylby, yschby rzeki: Vtory
(pirwy) Yadam (unde et si quis Christum velit
appellare Adam secundoprimum, non errabit)
Rozm 324.
3. 'zaplątać się w mowie, pomylić się, tu
w wygłaszaniu przysięgi, errare in pronuntiandis
verbis iuris iurandi : Paklibi w formye albo
obiczayu przissyangy zblandzyl (si autem in
forma iuramenti erraverit), ma bicz mylczano,
alysch ten isti przissyąngayanczi... konyecz vcziny Sul 99.
4. 'dopuścić się wykroczenia, zawinić, zgrzeszyć, delinąuere, p e c c a r e Pamyetaymy nynye

przyrodzenye czyala pana Iesucrista naschego,
nadzyevaymy szye, yze v tern nycz nye grzeschemy any zb<ł)adzyemy (Iesu nunc complexionem si commemoramus, errare vel delinąuere
nihil nos speramus) Rozm 155.
Zbłędzić cf. Zbłądzić
Zboćca cf. Zbójca
Zbójowanie (?) (cf. Zb-) 'uprawianie grabie
ży, rozboju, praedatio, spoliatw (?): Sboyovani
1434 PF V 31.
Zborny (cf. Zb-) 'odnoszący się do zboru jako
gromady, wspólnoty, ad hominum congregationem
s p e c ta n s Ten ps<alm> powyada, yze Xpus plącz
zborny, wstaw z martwych, w wyeszelye wyekuge obroczil Puł 29 arg.; Ten ps<alm> powyada,
yze Xpus... zborno wynnyczę po wszemu szwyatu
rosszyrzono brony Puł 79 arg.; Glos boży w mę
czę, a osobno wszech szwyętych w pokuszenyu
y wzywany u zbornem Puł 101 arg.; Glos zborny,
chwalyoczy boga w dzaloch yego o glembokych
tayemnycz baczenyu Puł 103 arg.
Zborzyć cf. Zburzyć
Zbotwiały cf. Zbutwiały
Zboże (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zboże Gn gl.
20a, XV in. GIKazB II 87, Sul 94, etc. ; - g.
sg. zboża Gn 175a, ca 1400 PF IV 752, Dek III
10, etc. etc.\ ~ d. sg. zbożu 1408 Kal nr 263;
~ ac. sg. zboże Gn 182a, 1403 Pozn nr 553,
1411 Kościan nr 443, etc. etc.\ ~ i. sg. zbożym
1403 Piek VI 177, 1415 Kościan nr 551, ca 1450
PF IV 570, etc., ca 1470 MamLub 68; ~ /.
sg. (w) zboży XV in. CyzPłoc, XV in. R XIX
96; zbożu ca 1400 CyzWroc, Dek III 10, 1407
HubeZb 88, etc.; - g. pl. zbóż 1500 AGZ XVII
391; - ac. pl. zboża XV med. SKJ V 268.
Z n a c z e n i a : 1. 'to co się posiada, mienie,
dobro, majątek, dobytek, posiadłość, bona, possessio, res familiaris': Aby... thy ne poszodal
f swem serczu cudze szony any sbosa gego (Ex
20, 17) Gn 175a; Szocz ony (sc. dwa bracieńca)
tego były barszo szaloualy, yszecz ony swe sbosze
szocz ge biły rosprzedaly Gn 182a; Dzeszotha
kaszn boża, ne pozoday czudzego szboza, ne
korzyszczi w yego poszle, zbozw, wole any oszle
Dek III 10; Quod idem Jacussius de bonis suis
(sc. Zdziszkonis) vlg. zboza (leg. z zboza) recepit
sibi ad decem sexagenas grossorum, nullum jus
cum eo faciens 1401 HubeSąd 41, sim. ib. 40;
Nobiles Iohannes... et Nicolaus... debuerunt...
dare septuaginta V marcas latorum grossorum, et
super residuis pecuniis, quas dedit bonis zboszim
1403 Piek VI 177; Pro eo, quia bona vlg. zbosze,
recepisti de hereditate mea, in ąuibus bonis ego
acąuisiueram iure XXX marcas 1412 AKPr VIIIa
115, sim. 1403 Pozn nr 553, 1421 Kościan nr
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878, Sul 94; Jako Wanczenecz... ne wszol...
sboza Tomcze..., czszo sze yey go mało dostacz
na yey czanscz po yey oczczu 1414 Kościan nr
520, sim. 1415 Kai nr 472; Ysze Zauisza ne wsol
tako wyele yako sto grzywen groszow Matheyewy,
*bodocz w tem szboszu 1417 Pyzdr nr 482;
Ktori... bolanczemu dosycz vczinycz bi nye
chczyal, tegdi czsokoli bi gymyenya albo possyedzyenya, sbozaa (quidquid suae facultatis et possessionis) w zyemy myalbi, tho wschisthko onemu, komu zaloscz yest, dano ma bicz Sul 93;
Paklibi to iste sboze (illa bona) vyanczsche bi
bilo..., tegdi blisschi ye bandą dzirzeecz Sul 94;
Honora deum de tua substancia sboza (leg. z zbo
ża) XV p. pr. R XXII 334; Poyol gest sobye (sc.
Abram) Saray swoyo zono y swego synowcza
Lota, y wszitko sbosze (universam substantiam)
BZ Gen 12, 5, sim. ib. 31, 9. 16, etc.; Tocz
wschowanyecz mnogy (pro moy) bodze dzedzycem mego sbosza ib. 15, 3, sim. ib. Tob 8, 24;
Genze bil włodarzem nad gego wszym sbozym
(omnibus, quae habebat) BZ Gen 24, 2; Uczyny
pan dzywnye myedzy sboszym izrahelskym a zboszym egipskym (inter possessiones Israel et possessiones Aegyptiorum) BZ Ex 9, 4; Przyszyosze,
ysze nye szczyognol roky swey na sbosze blysznego swego (in rem proximi sui) ib. 22, 8; Vczini
czo pan bog twoy... we wszem sbozv *sczodrogo
(abundare te faciet... in rerum omnium largitate)
BZ Deut 30, 9; Bodze gemv pobrano wszitko
gego zboze (universa substantia eius) BZ I Esdr
10, 8, sim. ib. Tob 6, 12; Otosz polozil yes pod
my aro dny moye, a zboze (substantia, FI: czoscz)
moye yakoby nyczesz przed tobo Pul 38, 7, sim.
ib. 38, 11; ~ 'to co pozostaje w spadku, hereditas, possessio hereditaria': Iacom posziczil
podkomorzemu polczwartanaczcze skoczcza,
a pany w yego zboszu ostała 1407 HubeZb 88;
Jsze pan Micolay, neboscz,... wsząl wosz, szekyry
s naczynym Jacubowy... a wyscze w tem sboszu
ostali 1419 Pozn nr 981, sim. ib. nr 982; ~
'zasób dóbr mających szczególną wartość, bogac
two, kosztowności, bona ąuaedam pretiosiora,
opes, copiae, divitiae’: Sicut inter metalla nihil
est preciosius auro, sic coram deo inter nostra
bona, s *nazego zboza, nihil est preciosius quam
anima nostra XV med. SKJ V 269; Poyol (sc.
sługa) dzessyocz wyelblodow s stada pana swego
y gydzy<e> nabraw sbosza s sobo (ex omnibus
bonis eius portans secum) BZ Gen 24, 10;
Krolyoua Saba... prziszla... z wyelykim zboszim (cum magnis opibus) BZ II Par 9, 1;
Popysa<l> gest vaga tego zboza w toz godzino
BZ II Esdr 8, 65; Sboze (war. kal.: zbozie)
facultas (facultates et virtutes exaltant cor Ecclus

40, 26) ca 1470 MamLub 175; ~ 'towary,
merces, res ąuae pretio veneunć: Ysz Wschouanye nigdi czla ne dauali welatowskego ot gich
zbosza 1407 Kościan nr 360; ~ niebieskie,
rajskie zboże: Proszo czebe, synu boży, thy yesz
kroi w rayszkem szbozy XV in. R XIX 96;
Chceszly wnydz w nebeszke szbosze ca 1420
R XXIV 79; ~ śmiertelna zboża, tego świata
zboże 'dobra doczesne, bona huius mundC: Hostis Herodes impie, Xpm veniret qui times, non
arripit mortalia, nye chwathacz szmyertelna sbo
za (R XXIII 301: czesnie rzeczi), qui regna dat
celestia XV med. SKJ V 268; Glos Yezukristow
albo czerekwe przeczywo dyablu, przeczywo
wszem zlosnym, gysz yedno w tego szwyata
zbozu wyeszyelyo szye Pul 143 arg.
2. *pieniądze, pecunia, aes': Z zboza de ma
mona (facite vobis amicos de mammona iniquitatis
Luc 16, 9, Rozm 390: z ganyebnego doby tka,
GIWroc 63v: sz bogaczstwa nye s prawego 'z
nieprawego’, R XXIV 74: z igymena) ca 1400 PF
IV 752; Jaco czszo xandz cancllerz dal szecz
krziwen za kapiczo, to dal pyenandze ze szbosza
xandza Tworzyyanowego 1414 Pozn nr 701; ~
'dochody, należności, ąuaestus, reditus’: W tich
dzesyocy dnyoch rozlyczna vyna... davalem.
A nadto y zbosza w mem vogevoczstwye nye
dbałem (annonas ducatus mei non quaesivi), bo
barzo bil lyvd zvbozal BZ Neh 5, 18; ~ 'wy
nagrodzenie żołnierzy, żołd, aes militare, stipendium : Zbosim stipendiis (neminem concutiatis neque calumniam faciatis et contenti estote stipendiis
vestris Luc 3, 14, EwZam 299: v szoldzye vaszym,
Rozm 179: na svych zoldzyech, GIWroc 72v:
potr<z)ebach) ca 1450 PF IV 570; ~ cudze
zboże 'dług, aes alienum, debitum: Seszly syo
wszitci, gisz syo biły zan zamocyly, a obcyoszeny
czudzim zboszim (MamLub 68: sbozym; oppressi
aere alieno) a gorzko miszlyo BZ I Reg 22, 2.
3. 'powodzenie, pomyślność, fortuna, felicitas’: <Tria autem sunt, quae hominem immutare
consueverunt, scilicet aetas, dignitas et prosperi
tas...). Item prosperitas, sbosze, <unde legitur,
quod succedentibus prosperis, quod oblitus est
pincerna Ioseph interpretis sui) (Gen 40, 23) Gn
gl. 20a; Prosperitas, sbosze, et vestimenta faciunt
temptacionem XV in. GIKazB II 87; ~ Antequam nasceretur (sc. s. Iohannes) in mundum,
habuit tres prerogativas, gl. id est fortunam sboze
al. fortel, dignitatum, quas non habuerunt alii
sancti. Prima est, quod nuncciatus fuit..., secunda
est, quod spiritu sancto... est repletus XV p. pr.
R XXII 333.
4. 'rośliny uprawiane ze względu na ich ziarno
i słomę, zasiewy, też ziarno tych roślin, frumen-
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tum, frw c, annona : Quetną mey, Ambroszy, we
szboszy (CyzWroc: we sboszu) XV m. CyzPłoc;
Jacosz<m> ya Chelscze... ne kasal wszacz słodu
y sboza gey yako secznacze grziuen any tego
szdzil 1420 Pozn nr 1062; Nesciunt, quia ego
dedi eis frumenta, szbosze, vinum et oleum (Os
2,8) 1440 RRp XXV 142; Skarbi sobye zgromadził
wyelyke (sc. Ezechijasz)... a lektwarznyce,
a schowanya zbosza (frumenti), wynne y oleowe
BZ II Par 32, 28, sim. ib. Neh 5, 2. II Esdr 8,
22; Dzedzini nasze y yynnyce... zastauymi a nabyerzem zbosza (frumentum) y oleia w tern gło
dzę BZ Neh 5, 3, sim. ib. 5, 10. 11. 14; Bo do
tey schroni snyoso sinowye israhelsci... pyrve
vzitki se zbosza (frumenti), z vyna y z oleiv ib.
10, 39, sim. ib. Judith 11, 12; Gdyby nyekto
popasł osyanye gynszemv konyem..., chczem,
aby szkodą temv, czyge zbosze gest, zaplaczyl
Dział 32; Gdykoly kto zaymye (sc. bydlę) na
swem zboszv, tedy slusznye pod swiądeczstwem
mosze ge chowacz przez nocz ib., sim. ib. 56;
Którzy cradną zbosze s poi (Sul 48: o branyv
czvdzego zythaa w noczy) ib. 39; Aczlyby ten
zlodzey tego, czyge yest zbosze (Sul 48: otheymacza zytha), vranyl abo zabyl (si vulnerarent
aut occiderent frumentorum defensorem), tedy za
rany ma gemv dosycz vczynycz ib., sim. ib.; Za
kopą gedną zbosza ktoregokole nasyenya (pro una
coppa cuiuscumąue grani), gdy yą kto wezmye
we dnye, wyny sądowy schescz grzywyen... ma
dacz ib. 41, sim. ib. 32; Zbozye bladum 1472
Rost nr 946; Quia tua nonsepcione, al. thwoyem
nyeogrodzenyem, predicte tue aree deserte in
Gyssowycze *seristi sibi dampnum in bonis ipsius
al. we szbozv yego pospolytem, videlicet in tritico,
siligine, auena et in pisa 1477 LubZiemRp V 17v;
Mrochowsky non debet homines suos ad molendinum aliud admittere frumenta al. zbosze ad
moliendum portare nisi ad proprium molendinum
1485 AGZ XVI 199; Vszkodzyly kto komv
w szbozv (si laeserit ąuispiam agrum Ex 22, 5,
BZ: aczbi kto vraszyl rolyo) szwym dobythkyem..., czo lepszego ma na szwey roly, zaplaczy
szgoda podług szaczvnku XV p. post. Kałużn
284; Vanko... recognovit, quia arestavit... mediam alteram casulam lini sicut marca cum media,
ordei al. prosą duodecem casulas... frumentum
al. zboz sicut decem marce 1500 AGZ XVII 391;
~ 'jakiś gatunek grochu czy groszku, genus
ciceris’: Nec, si quid fracti, gl. corrupti, *ciceris,
zakąszonego szbosza, probat et nucis emptor,
equis accipiunt animis donantque corona XV ex.
GlKórn II 212.
1. a. 4.: Jaco Jacusz s Wanczslawem mai
wmowa, ysz necha mile bracz yada przecziw

themu sboszu y wicupa szobe a twego racoyma
a dwa na szwadzeczstwo 1408 Kai nr 263; Iaco
ten czlouek, czso Henichowi sbosze poszegl, ne
uiszedl s paney Jachniney domu 1411 Kościan
nr 443; Jakoszmy Janowy... ne pobrali szboza
jako dwadzescza grziwen 1415 ib. nr 565.
5. zboże żytne ziemskie 'płody ziemi, fructus
terrae’: Stało szo gest..., ze obyetowal Kaym se
zboza zytnego [se wszego] szemskyego (de fructibus terrae, Stary testament Cardy: z obile zemskeho) dari bogu BZ Gen 4, 3.
Zbożnie (cf. Zb-) 'syn boży, filius Dei : Thwego dzyela krz<c)yczela, *sbosnycza (Bogur A:
boszicze, B: *bozide, D: *szbosznyzcą, F: *bozyczela), vslysch gloszy, napelny misly czlovyecze Bogur CE. ~ Dubium.
Zbożnik (cf. Zb-) 'ten kto praktykuje czary,
magię, czarownik, magus, incantator : Sbosznykow nye czyrp zywu bycz (maleficos non patieris
vivere Ex 22, 18) XV p. post. Kałużn 285.
Zbożny (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. m. zbożny
ca 1400 CyzWroc, Park 410, Rozm 228; ~ g.
sg. m. zbożnego GnRp 163v; ~ ac. sg. m.
zbożny Bogur A—F; /. zbożną Kśw br 4; ~ v.
sg. m. zbożny Bogur B—F; ~ g. pl. m. zboż
nych ca 1420 R XXIV 83, Naw 67; - ac. pl.
f. zbożne Rozm 169.
Z n a c z e n i a : 1. 'żyjący zgodnie z nakazami
religijnymi, pobożny, pius, iustus’: Zmouil sin
bozi sloua uelmy znamenita, gimis casdo duso
zbosno pobuda, ponocha y pouaba Kśw br 4;
Primo dei bonitas, secundo huius sacerdotis dignitas, tertio populi utilitas. Quod potest sic dici:
Dobrotha syna boszego, *dostogemstwo caplana
nouego a uszy tek luda sbosznego GnRp 163v;
Boszicze... dacz raczi... na swecze zbozni pobith
Bogur A—F; Nasz dla wstał z marthwich syn
boży, werzisz w tho, czlowecze zbozny Bogur
B—F; Gospodze moya, czyebye proscha... przez
ta myloscz, yasz ode wschech zbożnych y ode
wschech grzeschnych ymasz na zyemy Naw 67;
~ 'święty, sanctus’: Kyedy bądą vmączon na
krzyzv, z moyą duscha stopyą (leg. zstąpię) do
pyekla... a dusze zbozne (sanctas animas), które
szą tamo zamknyony, vyvyodą y przy mą vyekvysty (leg. w wiekuisty) myr Rozm 169; ~
Sbosni *Iczi ca 1400 CyzWroc.
2. 'szczęśliwy, felix, fortunatus': In isto sancto
ewangelio tria sunt consideranda: primo vite nostre
breuitas, secundo felicium hominum flebilitas vlg.
crechcoszcz, tercio infelicium hominum iocunditas, quod potest sic dici: nasszego zywotha crothcoszcz,... zbosznich (R XXV 222: szboszich)
ludzi crachcoszcz,... przeszbosznich ludzi radoszcz ca 1420 R XXIV 83; Zbozny yesz thy
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a blogoslavyony (tu es felix et beatus), yzesz v
myą wyerzyl, a svoyma oczyma nygdy myą nye
vydzyal Rozm 228.
1.
a. 2.: Sic eciam positum cum consonantibus:
5
stado, sługa, sboszni, strus, smood Park 410.
3. corruptum pro rozkoszny: Simbola w sbozne[m] <s)polv *rozmawyenye (war. lub.: rosboszne, pro roskoszne, społu rosmowenie, mamotrekt mikułowski: rozkossne społu rozmluwanie;
quia vacantes potibus et dantes symbola consu- 10
mentur Prov 23, 21) 1471 MamKal 138.
Cf. Zboży
Zboży (cf. Zb-j 'szczęśliwy, felix, fortunatus':
Tria sunt consideranda: primo vite nostre breyitas,
secundo felicium hominum flebilitas, szboszich 15
(R XXIV 83: zbosznich) ludzy krotcoscz, tercio
infelicium hominum iocunditas XV p. post. R
XXV 222. ~ Zapewne corruptum pro zbożny.
Zbój (cf. Zb-j f o r m y : n. sg. zbój (1290?)
1408 KodTyn 75, Dział 45; ~ ac. sg. zbój 20
1398 StPPP VIII nr 7845, Sul 70, Dział 35, etc.;
~ i. sg. zbójem 1446 AGZ XI 280, Dział 50;
~ /. sg. (na) zbóju Rozm 86.
Z n a c z e n i a : 1. 'napaść zbrojna, zwykle na
drodze publicznej, połączona z grabieżą, rozbój, 25
rabunek, praedatio, latrocinium, raptus spoliatio, saepe in via publica acta': Si ad nostre
curie cognicionem iudicii et examen aliqua causa
deducta fuerit, sicut est sboy, chązba, gloua...,
nullus omnino officialium... recipiet solucionem, 30
nisi abbas (1290?) 1408 KodTyn 75; Nicolaus...
contra Petrum kmetonem... pro sboy et wlneribus
1398 StPPP VIII nr 7845; Thesz w przythczach
nyszey popysanych thą vyną ypadnye..., ktorikole tesz o gwalth a sboy (de yiolentia... et 35
spolio) na yawnyey volney drodze vczinyony
bądze przekonań Sul 70; <G)dysz zlodzeystwo
abo zboy (furta et latrocinia, Sul 53: slodzeystwa
y lothrowsthwa) dla wyny... bywa zatayono
Dział 45; Aczby kto o zlodzeystwo abo zboy 40
(de furto yel spolio, Sul 20: o szlodzeystwo
alybo o ssboystwo, ib. 58: o slodzeysthwo alybo
lvpsthvo) przed sądem byl przemoszon trzykrocz..., tedy ten na wieky swą czescz straczyl
ib. 56, sim. ib. 35. 45; Przygodzylo szye, yze 45
zboycze tamo nyektorzy przydą, a yyelmy ranyeny na zboyv (qui pro latrocinio graviter
fuerunt... yulnerati) y vczyekly przed svymy
nyeprzyaczyelmy Rozm 86; ~ zbójem: Quia
equus iste michi receptus est spoliative al. zbo- 50
gem 1446 AGZ XI 280; <A)cz komv konye abo
woły... zlodzeystwem abo zbogem (per furtum
yel spolium, Sul 65: aby czirpyączy skodą *presz
slodzeysthwo alybo sboysthwo w bydle)... vezma, ten gdy przed rokiem... sadownye nye 55
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vcziny, tedy potem... ma bycz dawnoscza odrzvczon Dział 50.
2.
'rzecz zdobyta przemocą lub rabunkiem,
łup, zdobycz, praeda, sp o iw : Która on (sc.
dyjabeł) tobye może krzyvda vczynycz, synkv
myły, kyedy yego lvp albo zboy (suam praedam)
chczesz odyącz? Rozm 168; Azacz yescze mało
yyszokosczy (leg. w wysokości) nyebyeskye...,
yze do pyekla chczesz rozrzuczycz svoyą mocz
boska a naszą mocz chczesch przemocz, nasz
lup albo nasz sboy (praedam) ządasz odyącz?
ib. 218; Alye przydzyely mocznyeyschy nysz
on a przemoże y (leg. ji 'go’), vschytek czyn
albo arnasz... pobyerze a yego lup albo zboy
(spolia Luc 11, 22, R XXIV 72: lup, drapesz)
rozdzyely ib. 300.
Zbójca, Zboćca (cf. Zb-) f o r m y : n. sg.
zbójca ca 1420 WokTryd nr 32, XV p. pr. PF
V 29, XV med. R XXIV 350, etc.; ~ g. sg.
zbójcę Gn 14a, Rozm 86. 809; ~ d. sg. zbójcy
Rozm 738; ~ ac. sg. zbójcę 1451 MacDod
104, ca 1500 GIKazB I 77, Rozm 593, etc.; ~
v. sg. zbójca Rozm 218; ~ n. pl. zbocce XV
p . post. R XXV 182; zbójcę 1466 R XXII 20,
XV p. post. R XXIV 94, XV ex. MacDod 136,
etc.; ~ g. pl. zboćc XV p. post. R XXV 183;
zbóje XV p. post. PF VIII 19; zbojec Rozm 82.
114; zbójców XV med. SKJ V 261; ~ d. pl.
zbojcam XV med. R XXIV 351; - ac. pl.
zbójcę 1466 R XXII 27; ~ i. pl. zbójcami
XV WisłRp nr 2392, Rozm 114; - /. pl. (o)
zbójcach Rozm 85.
Z n a c z e n i e : 'ten kto dokonuje napadów,
rabunków, morderstw, rozbójnik, zabójca, mor
derca, praedo, latro, spoliator, homicida’: My
przycladem tego tho sbogeze mamy vczinicz,
genszecz gest v miłego Xa na prauiczy yyszal
byl Gn 14a; Sboycza predo ca 1420 WokTryd
nr 32; Sboycza vispiliator XV p. pr. PF V 29;
Quibus prohibetur sancta communio... predonibus sboyczam XV med. R XXIV 351; Timentes
predones, sboyczow, vigilabant (sc. pastores)
nocte XV med. SKJ V 261; Alieni sedulus
anceps, gl. captor, fur sboyczą, oteymacz 1466
R XXII 14; Omnes hy mores sunt dulces mortis
odores, mundanos cecant intrepidosque necant
et quasi predones, gl. latrones *spoycze, ocultant
fraude delones ib. 20; Jan w zyemy kssyazey
nye zbya any czlowyeka obycząyem zboynym,
yaco zboycza, zabyl 1474 SprTNW VIII 2, 38;
Eze Maczey... nye zachował w domu swogym...
zlodzeyow, lotrow y *zboydz XV p. post. PF
VIII 19; Sboyce predonibus XV p. post. R XXIV
94; Predones, sboczcze, et raptores torquent,
vdrączayą, illos, qui nichil eis mali fecerunt XV
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p. post. R XXV 182; Ipsum (sc. sacerdotem)
statim ille miles spoliari fecit. Vir autem sanctus
rogabat predones, zboczcz, ut ipsum ad illum
militem adducerent ib. 183; Kosthyrowe a lothrowe, zboycze... Krysthuszą szuknyey {leg.
z sukniej) lupyą XV ex. MacDod 136; Avaricia
enim, ut dicit Augustinus, fecit... milites pre
dones <z)boyczami XV WisłRp nr 2392; Sboyczą
latro ca 1500 Erz 132; Cogitabat enim Pilatus,
quod Barrabam occiderent, quia pessimus latro
erat et homicida zboycza, glownyk ca 1500
GIKazB I 80; Ydącz po drodze czyrpyely sa
vyelykye nyedostatky..., bladzenye, strachy vyelykye od zboyecz (timores latronum) Rozm 82,
sim. ib. 114; O zboyczach (de latronibus), którzy
szye (pro szą) były yąly Iozepha y z Marya ib.
85; Yako potem przysly kv yedney yaskyny,
gdzye to sboycze (latrones) vczynyly sobye przy
bytek ib.; Zona onego zboycze (latronis uxor)
vczynyla kąpyel dzyeczyączyy ib. 86; Tedy
yeden zboycza (unus ex latronibus), który byl
barzo ranyony, ten nalyevayącz vody v rany,
<krew> sobye vmyval ib., sim. ib. 425. 738;
Yen byl kvszaszaczyen (pro kszyaszaczyem) nad
zboyczamy (latronum principis) ib. 114; Oblupcza pyekla albo zboycza pyekyelny (inferni devastator)! ib. 218; Vschysczy, czokoly ych przy
schło, czy ssa zlodzyeye y zboycze (fures sunt
et latrones Jo 10, 8) ib. 426, sim. ib. 86. 330.
332; Tako zebravschy slugy byskupye... z myeczmy, s kyym y..., yakoby na zboyczą (latronem)
albo na zlodzyeyą ib. 593, sim. 1451 MacDod
104, Rozm 649; Ova syn tvoy yest v szyeny
Cayffaschovey zvyązan y oczy yego zvyazano
yako zboyczy Rozm 738; A byl (sc. Barabasz)
znamyenythy zboycza, bo byl vyelye synov zydovskych pobył ib. 808, sim. ib. 809; Rzeki
(sc. Piłat):... Ktorego chczeczye, abych vam
pusczyl: Barabą zboyczą, ktorego dzyerzyczye
v yaczstvye prze mązoboystwo, czyly Iesusa
Nazaranskyego? ib. 808, sim. ib. 809; Alye
byskupovye... przykazały ludv, aby prószyły
Baraby zboycze (Mat 27, 20) ib. 809; ~ Qui,
gl. sc. Cristus, yispiliones, gl. demones *spboycze, fugat vt yespertiliones 1466 R XXII 27;
~ 'korsarz, pirat, rozbójnik morski, pirata,
praedo maritimus': Zboycza pirata XV med. R
XXIV 350.
Zbójne (cf. Zb-) 'rodzaj karyi płaconej przez
zbójcę tytułem odszkodowania, multa a latrone
pro damno illato solvenda': Ego propono super...
Herbordum et eius officiatos..., quia officiati sui
meum furem miserunt, qui fuit detentus in eius
hereditate, quem furem retinuerunt cum publica
noxa al. z lyczem... et ego veni tercia die...

requirendo ius super meum furem ab eius officiatis
et eius [...] super me zboyne 1447 AGZ XIV
239; Michno... citavit... Nicolaum... cum tribus
equis, qui cum iuri paruit per iudicem interrogatus,
quot sunt equi, dixit: Tres... Iudex decreyit: Equos
statues et XVIII grossos recipies racione zboyne
1475 AGZXVI 124; Johannes... fideiussit eximere
gladium invadiatum in 13 grossos occasione obornego et sboynego 1497 CracArt nr 1311.
Zbójny (cf. Zb-) 'właściwy zbójcy, ad latro
nem s p e c t a n s obyczajem zbojnym, zbojną rze
czą 'dokonując rozboju, rabując, praedonum
morę, v i: Cszo Stescheg Schymonoui dwe
grziwny schrebra ne woźni (pro wzonl) y *thegu
yszitcu ne mai *sboynon *reczon 1398 RtKon
nr 46; Jan w zyemy kssyazey nye zbya any
czlowyeka obycząyem zboynym, yaco zboycza,
zabyl 1474 SprTNW VIII 2, 38.
Zbójstwo (cf. Zb-) 'napaść zbrojna, zwykle
na drodze publicznej, połączona z grabieżą, roz
bój, rabunek, praedatio, spoliatio, saepe in via
publica acta': Obwynyoni o szlodzeystwo alybo
o ssboystwo (de furto yel spolio, ib. 58: o slodzeysthwo alybo lypsthvo, Dział 56: o zlodzeystwo abo zboy) trzymy razy a sąndem przekonani
przeze czczy wyekugyscze ma zostacz Sul 20;
O thych, gysz slodzeystwa, sboystwa alybo gyne
krzywdi vczinywsz, szą sbyegly s krolewstwa Sul
47; Vstawyamy tesz, aby czirpyączy skodą *presz
slodzeysthwo alybo sboysthwo w bydle abo
w drobye y v rzeczach małych (quod passus
damna per furtum vel spolium in pecoribus... et
rebus minutis, Dział 50: <a)cz komv konye abo
woły... zlodzeystwem abo zbogem... vezma) tylko
przes rok poswacz kv sządv, kogo chcze, mocz
ymyal Sul 65.
Zbór (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zbór FI i Pul
7, 7. 85, 13, BZ Ex 12, 41, etc. eter, ~ g.
sg. zboru Sul 106, XV med. RRp XXIV 375,
1454 RRp XLVII 353, etc.; zbora Puł 2 1 ,6 ; ~
d. sg. zboru BZ Ex 16, 10. 35, 4. Num 13, 27,
ca 1470 MamLub 67; zborowi Puł 22 arg. 25
arg. 72 arg., 1500 AGZ XVII 391; - ac. sg.
zbór FI i Puł 105, 18, XV p. pr. SKJ I 314,
BZ Ex 7, 4, etc. etc.; ~ i. sg. zborem BZ Ex
16, 9. Num 16, 9. 27, 22, etc.; ~ /. sg. (w)
zborze Kśw ar 10, FI i Puł 81, 1. 106, 32, etc.;
zboru ca 1470 MamLub 18, Puł 34, 21, ca 1500
GIKazB I 70; ~ g. pl. zborow Sul 23, XV p.
pr. R XIX 42, Puł 15, 4; ~ i. pl. zbory BZ
Num 2, 32; ~ /. pl. (w) zborzech BZ Num 1,
52. II Par 35, 5, Puł 67, 28.
Z n a c z e n i a : 1. 'gromada, tłum, rzesza, spo
łeczność, też grupa zorganizowana, np. wojsko,
oddział zbrojny, multitudo hominum, congregatio,
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coetus, etiam: e x e r c i t u s a. o ludziach, de /10minibus: Ve sbore asirskem, to ie poganskem
A^w ar 10; Wstań, gospodne,... w kazny,...
a sbor (Pwf: zbór) ludzsky (synagoga populorum)
ogarnę cze F/ 7, 7; Ótworzyla so szemya...
y pokryła sbor (Pw£ zbór) Abyron (operuit super
congregationem Abiron) FI 105, 18; C<h)walycz
cze bodo, gospodne,... we sborze (in... congregatione, Pul: we zborze) FI 110, 1; Abi przebywanye panyaam... od sborow mąsczyznnich
(a coetibus virorum, Dział 11: obozowanye masskye)... było rosdzelyono,... wstawiła mocz nasza
Sul 23; Hec locutus sum vobis, ut non scandalizemini. Absąue sinagogis, przes pospólstwa abo
sboru (EwKReg 43: beze skol, GIWroc 40r: od
postwolstwa, GIKazB I 25: od bosznycz, od koscyola, Rozm 570: z gych synagog), facient vos
(Jo 16, 2) XV med. RRp XXIV 375, sim. XV
p. post. R XXV 161; Spuszczyo roko swo na
Egipt a wiwyodo zbór a zastop, a lyud moy
(exercitum et populum meum)... z szemye egipskyey BZ Ex 7, 4; Wy wy odo wasz sboor (exercitum vestrum) z szemye egipskyey ib. 12, 17;
Zgynye dusza gego zboru (leg. z zboru) izrahelskyego (de coetu Israel) ib. 12, 19; Wiszedl gest
tegosz dnya wsziczyek sboor panów (exercitus
domini) z szemye egipskyey ib. 12, 41; Polozo
potem Stani synowye israelsczy kazdi po zastopyech y w tlvsczach, y w zborzech (per... exercitum) swych BZ Num 1, 52; Ta to liczba synów
israelskich, po domyech narodow swych a s zastopy rosdzelonymi sbory (turmas divisi exercitus), seczsed tisyoczow a trzi tisyocze pyoczsed,
a pyoczdzesyoot ib. 2, 32; Smyerczo vmrze
czlowyek ten, obrzvcy gy kamyenim wszistek
sbor (omnis turba) ib. 15, 35; Przichilil was k
sobye, abiscze slvzili gemv w slvszbye stanowey
y stali przed sborem lvczkim (coram freąuentia
popułi) a poslvgowali gemv ib. 16, 9, sim. ib.
27, 22; Rzeki (sc. Mojżesz) kv Chorze: Ty
a wszitek sbor (omnis congregatio) twoy stoycze
na stronye przed panem ib. 16, 16; Pakli kto tim
to obyczagem nye bilbi ocisczon, sginye dvsza
gego s posrzotkv sborv (de medio ecclesiae) gego
ib. 19, 20; Przeczesz wywyodl sbor (GIPolB 29:
zebranye) bozi (ecclesiam domini) na pvsczo? ib.
20, 4; Gyni wszitek zbór (vulgus) bodz w przistrzeszu domv bożego BZ II Par 23, 5, sim. ib.
23, 6; Wszedszi w rado kroi s *ksyoszity y ze
wszim zborem jerusalymskim (universi coetus
Ierusalem) y radziły syo ib. 30, 2; Me, gl. sc.
latronem, racio talis, me gracia tam specialis
vestro concilio, gl. vestre congregacioni szborw,
iunxit honore pio 1466 R XXII 27; V[y]e sborv
in cetu (in coetu illorum non sit gloria mea Gen

49, 6) ca 1470 MamLub 18; Przeczy w sborw
contra faląngas (clamabat adversum phalangas
Israel I Reg 17, 8) ib. 67; Zbór (war. kal.: zbór,
zgromadzenye) cetus (quia omnes adulteri sunt
coetus praevaricatorum Jer 9, 2) ib. 209; Nye
zbyorę zborow (conventicula, FI: sebrana) gych
ze krwye Pul 15, 4; Alye ya czyrw yesm, a nye
czlowyek, przekora lyudzka y wyrzuczenye z sbora (abiectio plebis, FI: odrzuczene luczske) Pul
21, 6; Spowyadacz czy szye będę w koszczyelye
wyelikyem, we zboru (FI: w ludu) czyęszkyem
(in populo gravi) chwalicz czye będę Pul 34, 21;
Wzyawylesm sprawyedlnoszcz twoyę w wyelykyem zborze (in ecclesia magna, FI: w kosczele
welikem) Pul 39, 12; Ten ps<alm> powyada, yze
Xpus yest pomocznyk, w gegosz wszytek zbór
czerekwy yma pwacz Pul 61 arg.; Ten ps<alm>
powyada, yze Xpus iest vczyeszyczel na patriar
chy, proroky y apostolsky zbór Pul 88 arg.; ~
Bosze, zly wstały so na mo y sbor (Pul: zbór)
moczarzow (synagoga potentium) szukali dusze
moiey FI 85, 13; Powyszcze yego (sc. gospodna)
we sborze (Pul: we zborze, sim. ib. 149, 1) lvda
(in ecclesia plebis) FI 106, 32, sim. ib. 149, 1;
Wszitek sboor synów israhelskich (omnis coetus
filiorum Israel) to uczyny BZ Ex 12, 47, sim. ib.
Num 25, 6. Deut 31, 30; Rzeki Moyszesz ku
Aaronowy: Rzecz przede wszym zborem (Mam
Lub 42: sborem) synów israhelskich (dic universae
congregationi filiorum Israel) BZ Ex 16, 9; Rzeki
gest Moyszesz ku wszemu zboru synów israhel
skich (ad omnem catervam filiorum Israel) ib. 35,
4; Wszitczi s korzenya gego sbor boyownikow
(exercitus pugnatorum) pyoczdzesyoot a sedm
tisyoczow BZ Num 2, 8, sim. ib. 2, 11. 13. 15;
Przisli so... kv wszemv sborv synów israelskich
ib. 13, 27, sim. ib. Ex 16, 10; Ezechias vstauil
zbór kapłański y nauczonich (turmas sacerdotales
et leviticas) po wszech rozdzelech kaszdego
w urzodze swem wlostnem BZ II Par 31, 2;
Sluscye gego swyocy po czelyadzach y po zbo
rzech nauczonich (per familias turmasąue leviticas) ib. 35, 5; Sebral syo k nyemv z Israhela
wyelyki zbór barzo mozow y zon, y dzecy (coetus
grandis nimis virorum et mulierum et puerorum)
BZ I Esdr 10, 1, sim. ib. II Esdr 8, 92; Zbór
(war. kal.: sbor) eclesia (filii sapientiae, ecclesia
iustorum Ecclus 3, 1) ca 1470 MamLub 159;
Nyenazrzalem zboru zloszczy wych (ecclesiam malignantium, FI: kosczola zglobliwich) Pul 25, 5;
~ Sanctificate ecclesiam, gl. congregacionem
ffidelium zbór (Joel 2, 16) XV p. pr. SKJ I 314;
~ (święty) zbór (krześcijański), zbór wierny
'ogół chrześcijan, społeczność chrześcijańska,
omnium Christianorum communitaś*: W (pro k?)
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sboru krzescianskemu adesto ecclesie (adesto nunc
ecclesiae, adesto poenitentiae) 1444 R XXIII 303;
W szborze krzesczyanskyem (ipsi gloria in ecclesia et in Christo Iesu Eph 3, 21) 1449 R XXV
167; Ten psalm powyada, yze Xps zborowy
5
swemu pastwę gotuye wyekuyo Pul 22 arg., sim.
ib. 25 arg.; Azaf, to iest zborowy wyernemu
ps<alm> Dauid Pul 72 arg.; Sed sacerdotes
conficientes summunt (sc. eucharistiam) ad memoriam passionis Christi et sic faciunt hoc... in 10
persona tocius ecclesie, zboru, catholice XV
WisłRp nr 2242, sim. ib.; Per naviculam spiritualiter sancta ecclesia, sbor, catholica significatur
ib. nr 2366; Scribit s. Ieronimus, quod in veteri
Testamento tres, troge, fuerunt dedicaciones tem- 15
pli... Secunda dedicacio significat totam ecclesiam, zbór, catholicam ib. nr 2368; Ideo multi
sunt ceci in sancta eclesia svyatim sborv krzescyanskym ca 1500 GIKazB I 70; ~ Poszegnay
thy dary..., yesz my thobye obyathvgy<e)mi za 20
pospólstwo, za *swyatha zbór (Msza II. III. VII.
IX. XIII. XIV: pospolstuo, IV: czyrkew swanto,
XII. XVI: czerkyew) thwych wyernych crzesczyanow (pro ecclesia tua sancta catholica) 1456 Msza
VI s. 260.
25
b.
o istotach nadprzyrodzonych, de mentibus
solutis: zbór niebieski, niebieski zbór 'święci
w niebie, sancti caelestes’: Ku chwale wschechmogąnczego i gyego chwalebney porodzyczyelky, i wschego sboru nyebyeskyego (totius curiae 30
caelestis) vstawyami Sul 106; Yako nyebyeska
czerkew, czvsz nyebyeszky zbór (caelestis ec
clesia), nycz nye może chczyecz Rozm 277; ~
niebieskie zbory 'zastępy aniołów, chóry aniel
skie, angelorum chori : Tyś swatost nebeskych 35
zborów XV p. pr. R XIX 42; ~ ~ Bot stat
(pro bog stal) we sborze (Pul: we zborze) bogow
(in synagoga deorum) FI 81, 1.
2. 'pokolenie, ród, rodzina, gens, familia’:
Poradzcye syo s bogem... o wszitkem zborze 40
iudzskem (super omni Iuda) BZ IV Reg 22, 13;
Zbyezely szye tvrze a lanye, podavayacz swe
v<y)myą..., aby tym on svyąty zbór (sanctus ille
conventus, sc. Maria, Ioseph et Iesus) myal po
karmy enye, a tako tern mlekem dały Iesvcristv- 45
sovy pokarmyenye Rozm 85.
3. 'zebranie, zgromadzenie pewnej liczby osób
poświęcone czemuś, congressio, concilium: Paklybi kto czucz do waszego chczyal wnycz zboru
(in... coloniam, MamLub 21: w szbor, war. kal.: 50
w sbor)..., obrzezań ma bicz pyrwey kaszdi
pacholik gego BZ Ex 12, 48; Nye skrył yesm
myloszyerdzya twego y prawdy twey od zboru
wyelykyego (a concilio multo, FI: od rad wela)
Pul 39, 14; We zborzech (in ecclesiis, FI: w cze- 55
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rekwach) blogoslawczye bogu! Pul 67, 28; Kyedysch dzyevycza Marya w thym svyątem zborze
<bydliła> (in hoc... collegio Maria cum manebat),
yydzyala szye wschech *naszmyernyerscha
y (na)naboznyeyscha Rozm 18.
4. 'obcowanie, uczestnictwo, współudział,
conversatio, contubernium’: Homo in gracia existens est rex... Sed quam cito in peccatum
mortale, lapsus fueris, amplius non est rex, sed
regulus, quia priuatur comunicacione vlg. sboru
omnium fidelium 1454 RRp XLVII 353.
5. *zbieranie, zbiór (plonów), messis’: Decrevi,
quod iustum esset siliginem feci reddere Szava sub
pena extradere. Terminum eundem distuli ad congregacionem al. ky zborowy 1500 AGZ XVII 391.
Zbóść (cf Zb-) 'poprzekłuwac, spiczastym na
rzędziem zadać rany, poranić, confodere, transfigere, vulnerare’: Cum esset per totum corpus confossus szbodzyeny ca 1500 GIGn 60.
Zbracić się (cf. Zb-) 'potraktować kogoś jak
brata, zaprzyjaźnić się, aliąuem pro fratre habere': Yacz nye vyem, sz kym szya thy sbraczysz, gdy wszythky lydze potraczysz De morte
w. 241.
Zbrać c f Zebrać
Zbranie cf. 1. Zebranie
Zbrodzieii (cf. Zb-) 'ten co popełnił zbrodnię,
przestępca, praevaricator, maleficus’: Albertus...
plebanus ipsem verbis inhonestis et illicitis infamatoriis tractavit, yocando eum yari<c)atorem al.
sbrodnem 1487 AcLeop I nr 1962.
Zbroja (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zbroja 1393
MMAe XV 165, XV in. JA XXVII 267, 1444
AKPr II s. XIV, etc. etc.; ~ g. sg. zbroje
1421 Kościan nr 1207, 1426 Pyzdr nr 826, 1498
Mac Praw VI 273, 1498 ZapWarsz nr 1883; d. sg. zbroi OrtMac 31, OrtOssol 32, 1; ~
ac. sg. zbroję Gn gl. 144a, 1415 StPPP II nr
1401, 1421 AKH XI 416, etc. etc.; - i. sg.
zbroją 1412 Pyzdr nr 336, 1418 Kościan nr 711,
1445 AGZ XIV 167, etc.; - /. sg. (w) zbroi
1437 StPPP II nr 2700, Dział 52, 1471 ZapWarsz
nr 3038, etc. etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'ochronne okrycie metalowe
rycerzy i koni, uzbrojenie, broń, rynsztunek, arma
bellica, armatura’: Pro pretextarum sericearum
paracione ad falleras, dictas sodelna zbroya 1393
MMAe XV 165; Qui autem bellare wult, oportet
eum habere arma sbrogo Gn gl. 144a, sim. ca
1500 GIKazB I 24; Jako Nastka sdzyla sbroyo a
końmi jaco dwadzescza grzywen 1412 Pyzdr nr
336; Petrus... tunicam..., tres anulos aureos,
Mysnensem *sproya super equo... super Johanne... jurę acquisiuit 1415 StPPP II nr 1401; Yz
Woczech... ne pobrał konmy, panczerzmy,
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*sproy0 y harnaszem po Franczku... jako dzewącznaczcze grziwen 1418 Kościan nr 711; Heduigis... Pechnam... pro duabus cistis cum sbroya
receptis jurę euasit 1419 StPPP II nr 1638;
Woyena sbroya (AKPr II s. XIV: vogenna sbroya,
OrtCel 1: harnasch uel zbroya wogenna) arma
bellica XV in. JA XXVII 267; II equos..., in
ąuibus portavit regias res, sbroya, in valisiis
w tlumoczech 1421 AKH XI 416; Jaco Wawrzynecz... bądącz mym opyecunem sdzyl my sbroyą
(war. ib.: sbroye) yaco pancz grzywen 1421
Kościan nr 1207; Yako Przetslaw podał panu
Burczkowy tho sbroy o..., o ktoro szalowano 1423
Pyzdr nr 720, sim. 1426 Pozn nr 1239, 1435
ZapWarsz nr 512, etc.; Yakom ia nye dal zbrogye
stalne, czso przislucha na wszistkego czlowyeka,
Mscziszkowy 1426 Pyzdr nr 826; In armis hastiludii al. kolcze sbroy continentur due marce
argenti 1437 StPPP II nr 2700; Ibidem recepit
violenter loricam, vestes subductas et alias res
al. sbroya valoris dimidii secundi centi marcarum
1443 AGZ XIV 107; Sicut eum expedivit fideiussoria caucione ad terciam diem statuere equm
cum sbroyą 1445 ib. 167; Militaribus insigniis
armatus w czyn y w sbroya ssa vbral XV med.
R XXV 155; Sbrogya munimen ib. 160; Weźmy
zbroio (sumę arma), wnydzisz w boy BZ III Reg
22, 30; Tham szye szebral szwymy (leg. z swymi)
*pryyaczelmy y z opczymy, kthore mogl myecz
sz harnaszem y szbroya (leg. z zbroją, cum armis
et scutis) naprzeczywko rayczam OrtMac 35, sim.
OrtOssol 34, 1; Mayaly takye dobre prawo ku
przerzeczoney sbrogy (OrtMac 31: szbroy) y ku
odzyenyv? OrtOssol 32, 1; Tego vmarlego dzyewka (pro czlovyeka) zbroyą (OrtMac 31. 32, OrtOssol 48, 3: szbroyą, OrtOssol 32, 1: sbroyą),
tho gest harnasz, jako gesth klobuczek, panczerz,
polplaczye, sczyt, tarczą, myecz, gego lepsy kon
oszyodlany y gego powszednye odzyenye mą
wsząncz brath OrtOssol 32, 2; <V)loszylismy,
ysz riczerze... w królestwie polskyem w zbrogy
(in armis, Sul 66: w harnaszv)... mayą sluszycz
Dział 52, sim. 1497 GórsPiech 206; Kopynyk,
na nym zupełna sbroya kopynycza 1471 GorsJaz
270, sim. ib. 271. 283, etc.; Kopynyczy, równy,
sbroya zupełna ib. 271; Kopynyczy, zbroya (ib.
283. 284: sbroya) spelna ib. 272; Kon gnyady,...
sbroya spelna przesz panczerza ib. 284; Jakom
my... budowany a Jakvbowego... nye szeszgli any
w rzeczach domowych..., w pyenyadzach, we
zbroy schkody nye vczinyly 1471 ZapWarsz
nr 3038; Superdestinasti super eundem elem en
tem triginta in armis al. ve szbroy tibi similes
1473 AGZ XV 153; Recepistis dublicia arma
bellicalia al. copyynycza sbroya 1484 ib. 529;
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Yeslyby potrzebno było ku czczy y chwalye panu
bogu wssechmogączemu ve szbrogy na processyą
chodzicz 1491 RKJŁ VII 57; Pan *chethman dal
popysshacz swe konye dwanaszcze sbroya (leg.
z zbroją) 1495 GórsJaz 277; Pan Wyssyel miody
vkazal sszye na oszmy konech sam w kopynyczey
sbroy zvpelnyey, a czeladz w strzyelczey ib.,
sim. ib. 278. 279; Hanvs rothmystrz w *kopynyczyey szbroy zvpelney szchvlyczą (leg. z sulicą) 1497 GórsPiech 205, sim. ib. 206. 207.
208; Andrysz... w kopynyczy szbroy bez bartha
ib. 207, sim. ib. 205. 208; Jacobus... dare debet...
2 sagittarios al. strzelcze... in armis sagittariorum
al. w sthrzelczey sbroy (1497) 1499 ZapRpZakr
12, 138; Yeslibi niekthori zyemyanyn... smialbi
wnicz... do miescza sządowego zbroino... a...
yesliby onei zbroye od siebye nye oddal (si...
arma non deposuerit) 1498 Mac Praw VI 273;
Abi zadni ziemyanyn..., kądi roki sządzą, nye
smyal w zbroy (armatus) chodzicz, alie gdi przidzie, ma dacz zbroyą schowacz (deponat arma)
ib.; Yako Marczyn... nye vydal sbroye kopyynyczey... czelathnykowy memv 1498 ZapWarsz nr
1883; Kon vrony..., *strelczy, równy, sbroya
*strelcza 1499 GórsJaz 274, sim. ib. 275. 276.
277; Arma czyn vel zbroyąn XV ex. ErzGlos
182; ~ Ille (sc. oves) sine pastore non valent
se defendere et ratio, quia alia animalia habent
a natura arma, czin, *sbroyo, unde possent se
defendere XV p. pr. R XXII 335; ~ przenoś
nie: Sed in omnibus nosmetipsos exhibeamus sicut
dei ministros... in verbo veritatis, in virtute dei,
per arma iusticie, przez zbroyą (R XXV 165:
przez brony a, GIKazB II 52: przesz harnasz)
sprawyedlywosczy, a dextris et a sinistris (II Cor
6, 7) XV ex. SKJ I 73; Induite vos armatura
obloczcze vąsz w zbroya, bronyą (GIJag 102:
harnasz, czin; induite vos armaturam dei, ut
possitis stare adversus insidias diaboli Eph 6, 11)
ca 1500 GIGn 60; Nam sicut homini stulto et
armato aufferuntur arma, sbroya, cum quibus
multis nocuit ca 1500 GIKazB I 27.
2.
'narzędzia, sprzęt, instrumenta, apparatus’:
Ideo heri... ecclesia incipit cantum luctuosum de
passione Christi, publicam faciens mencionem de
armis, o szbroy, passionis Christi: de cruce, clavis, lancea XV WisłRp nr 2366; ~ przenośnie:
Instruas te, scilicet fide, ut possis manere in domo
dei, scilicet et computari inter vasa, sbroya, bona
et digna XV e;t. MPKJ II 325.
Zbrojnie (cf. Zb-) 'będąc uzbrojonym, mając
broń w ręku, manu armata’: Kasdy zbroynye ma
slvszycz na woyna Dział 63.
Zbrojno (cf. Zb-) 'będąc uzbrojonym, mając
broń w ręku, manu armata’: Yeslibi niekthori
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zyemyanyn... smialbi wnicz... do miescza sządowego zbroino (cum armis), tho iesth z mie
czem, z wlocznyą, s kordem, s siekierką albo
z iakąkolwye ynszą bronyą 1498 MacPraw VI
273, sim. ib. 272.
Zbrojny (cf. Zb•) f o r m y : g. sg. m. zbrojnego
XV p. post. Kałużn 274; ~ ac. sg. f. zbrojną
1466 R XXII 25; ~ l. sg. neutr. (w) zbrojnem
Dział 63; ~ i. pi. m. zbrojnymi Dział 63.
Z n a c z e n i e : 'zaopatrzony w broń, uzbrojony,
armatus, armis instructus': Ysz w zbroynem riczerstwye (in armata militia, Suł 56: <w> harnaszowey slachcze alybo vbraney) czescz królewska...
zalyeszy, powynyen kaszdy slyachczycz... prze
pospolyte dobre pewny my lyvdzmy zbroynymy
(armatis hominibus, Sul 56: bronnymy) slvszycz
Dział 63; Vigilum fortem similiter armisonamąue,
gl. armatam sbroyną, cohortem per sua dona vocat
ad tumulumque locat 1466 R XXII 25; Judas
accepta cohorte armatorum zastąpy Iyvdv zbroynego
(Jo 18, 3) XV p. post. Kałużn 21 A.
Zbróździć cf. Zbruździć
Zbrudzić (cf. Zb-) 'uczynić brudnym, ubru
dzić, inąuinare, polluere’: Sbrvdzone (war. kał.:
zbrudzone) sąualentes (venerunt... octoginta viri,
rasi barba et scissis vestibus et sąualentes Jer
41, 5) ca 1470 MamLub 216; ~ przenośnie:
O, quam pauci sunt baptizati, qui habent hec
vestimenta integra et incorrupta! Ideo quam conspiciamus..., sicut ipsa non tamen denigramus,
szbrudzyly, et poluimus, sed etiam et laceramus
peccatis mortalibus XV med. R XXII 320.
(Zbruździć) Zbróździć (cf. Zb-) 'pokryć
bruzdami, tu pokryć ranami, sulcis, hoc loco
vulneribus, obducere’: Począly (leg. poczęli ji,
sc. Jesusa) bycz pągamy... y myotlamy barzo
zythkymy tako trudno, az zbrozdzyly yego czyalo
vschytko Rozm 821.
Zbuczeć (cf. Zb-) 'osłabnąć, zniszczeć, zgi
nąć, contabescere, perire’: Contabuit sbvczal.
Vnde Valerius Maximus libro quarto... de amicitia: Si quidem illorum amicicia in consorcione
deliciarum et luxurie contabuit ca 1500 Erz 132.
Zbuczniały (cf. Zb-) 'zbutwiały, obumarły;,
putrefactus, exsiccatus': Flecte, quod est rigidum,
nakloyn, czo gyest sbwcznale, szwche, foue, quod
est frigidum, rege, quod est devium XV p. post.
GIKórn II 192.
Zbudować (cf. Zb-) f o r m y : inf. zbudować
1427 Kai nr 963, 1474 ZapWarsz nr 1405; praet. 7. sg. m. -m zbudował 1470 ZapWarsz nr
1334; 3. sg. m. zbudował BZ III Reg 16, 24,
OrtMac 118, XV p. post. R XXV 181; condit. 3. sg. m. -by zbudował Dział 62; ~
part. praet. pass. n. sg. m. zbudowany 1461—7
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Serm 415r; g. sg. m. zbudowanego 1479 SprTNW
VIII 2, 41; ~ praes. pass. 3. sg. f . jest zbu
dowana 1484 Reg 704.
Z n a c z e n i a : 1. 'postawić, wznieść(budynek),
aedificare, exstruere'\ Yakom na tho Woythka
osadzyl, ys my myal szbudowacz (war. ib.: sbudowacz) y o thom gy vpomyonal, nyszly ote mne
szed 1427 Kai nr 963; Ale kromye tych wyn
kmyecz nye mosze zbieszecz, gedno alyszby dom
dobrze zbudował y ogrodzyl a dobrze osadzyl
Dział 62; Moraliter autem quadruplex est templum
sanctum... primum a Salomone edificatum et hoc
est vteri virginalis, pirvi przez *Salomo<na) sbudovani 1461—7 Serm 415r; Yakom ya nye *virzabyl brzisznyey (pro birzwyen?) *szamotrecz
w ga<j)w... anym gothovich *brziszney pobrał,
anim s thich *brziszney sthodolj sbudoval 1470
ZapWarsz nr 1334; Yakom ya then sandzyl lythkuph myedzy Jadamem... a miedzy Pyotrem...,
jsze jemv miał sbudowacz jszthbą 1474 ib. nr
1405; Kmyecza xanzego od pyecza smolnego
sbvdowanego... nye odebrał 1479 SprTNW VIII
2, 41; Quod templum Thytus... constrvxerat szbudoval XV p. post. R XXV 181; ~ przenośnie:
Na fundamenczie vyssokyem yesth położona y
tez zbudovana <t)hwardosczy vyary krzesczyanyskyei 1484 Reg 704; ~ zbudować zasię 'po
stawić na nowo, odbudować, reaedificare, denuo
aedificare’: A maz... wszyal pyenyadzy na dwye
grzywnye czynszv tegosz domu y themy pyenyadzmy szbudowal zaszyą (reaedificavit) then
dom po pogorzenyv OrtMac 118.
2.
'wznieść na jakimś terenie budynki, zabudo
wać, aliąuem locum coaedificare, aedificiis complere’: Kupyl goro samarsko w Somer... a zbudo
wał 10 (aedificavit eum) BZ III Reg 16, 24.
Cf. Wzbudować
Zbudowanie (cf. Zb-) 1. 'postawienie, wznie
sienie (budynku), aedificatio, exstructio aedificii :
Czastokrocz syą przygadza, ysze geden pylnyeyszy gest syebye obeszrzenya y syedlenya nysz
drvgy, a tako ow rospusczony y tesz nye dbayączy
dla polepszenya y zbvdowanya dzal przez przyaczele vloszony wzrzycza Dział 45; Yako ya thą
oszdnyczą od sbudowanya przeth poszwem dzyrschą... w pokoyu na them myeszczczu 1469 Czrs
s. LXXXV.
2.
'to co zostało zbudowane, budowla, tu
przenośnie, aedes, aedificium, hoc loco translate’: Katherina dicitur a Katha, quod est...
quasi yniuersalis ruina, omne enim edificium,
sbudowanye, dyaboli in ea vniversaliter corruit
XV med. SKJ V 284.
Zbudzić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zbudzę Rozm 450; ~ imper. 2. sg. zbudzi Puł
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79, 3; ~ condit. 3. sg. m. -by zbudził Rozm
602; ~ part. praes. pass. n. sg. m. zbudzon Pul
77, 71.
Z n a c z e n i a ' . 1. 'przerwać komuś sen, a//gwera e somno excitare, expergefacere’: I zbudzon 5
(excitatus est, F/: wzbudzon iest) yakoby spyoczy
bog Pul 77, 71; Kyedy naydzye czlovyeka spyacz
na pusczy, nathychmyast skoczy na yego oblycze,
aby y (leg. ji 'go’) zbudzyl sze snv Rozm 602.
2. 'wzniecić, wywołać działanie, excitare, corc- 10
citare': Zbudzy (F7: wzbudz) mocz twoyę (excita
potentiam tuam) a przydzy, aby zbawyony vczynyl nas Pul 79, 3.
3. 'utworzyć na nowo, denuo exstruere’: Zlomczye ten kosczyol a ya ve trzech dnyoch zbudzą 15
(EwZam 304, /tozm 719. 720: vzbudzą, Rozm
211: wskrzeschą) y[ny] (/eg. ji 'go’, in tribus
diebus excitabo illud Jo 2, 19) Rozm 450.
Cf. Wzbudzić
Zburzyć, Zborzyć (cf. Zb-) f o r m y : imper. 20
2. sg. zborzy ca 1470 MamLub 209; ~ inf.
zborzyć ca 1455 JA XIV 492; ~ praet. 3. sg.
m. zborzył BZ II Par 26, 6. Judith 3, 12; 3. pl.
m. zborzy li ca 1500 GIKazB I 82; ~ part. praet.
pass. ac. pl. zborzone ca 1470 MamLub 300; 25
zburzone 1471 MamKal 300; /. pl. (w) zborzonych
ca 1470 MamLub 230; zburzonych 1471 MamKal
230; ~ praes. pass. 3. pl. zborzony są 1470
GIPolB 22.
Z n a c z e n i a : 1. 'doprowadzić do ruiny, zruj 30
nować’, rozwalić, destruere, delere’: Zborzil muri
(destruxit murum) Geth a muri Iamne BZ II Par
26, 6; Bo myasta gich zborzil (civitates... destruxit)
BZ Judith 3, 12; Enarrat propheta, propter quos
defectus est ira domini super nos et dixit: Defke 35
sunt, id est sborzony są (Thren 2, 9) 1470 GIPolB
22; V sborzonich (war. kal.: w sburzonych) in
ruinosis (qui habitant in ruinosis his super humum
Israel Ezech 33, 24) ca 1470 MamLub 230; Diruta
sborzoną (poprawione na sborzone) aut ruszone 40
(war. kal.: zburzone; diruta eius, sc. tabernaculi
David, reaedificabo et erigam illud Act 15, 16) ib.
300; Dum principes Romani... Ierusalem obsederunt et vastaverunt zborzyly ca 1500 GIKazB I 82;
45
~ Sborzycz abrogare ca 1455 JA XIV 492.
2.
(o włosach, de crinibus) 'przez obcięcie
zniszczyć, tondendo vitiare’: Tonde ostrzyss, zbo
rzy (tonde capillum tuum et proice Jer 7, 29) ca
1470 MamLub 209.
50
Cf. Wzburzyć
Zbutować cf. Zbitować
(Zbutwiały) Zbotwiały (cf. Zb-) (o ranach,
de vulneribus) 'ropiejący, putrefactus, putridus’:
Sed wlnera, vraszy, aliquando sunt recencia, aliquando inveterata et aliquando putrefacta. Quando 55
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sunt recencia, sanari possunt vngentorum linicione..., quando sunt putrefacta, sbothphyale, indigent incisione XV med. R XXIV 368.
Zbyć, Zbyć się (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind.
2. sg. zbędziesz XV ex. PamLit XXIX 115; 3.
sg. zbędzie Słota w. 16, Sul 32, OrtCel 4, XV
ex. Zab 526; 1. pl. zbędziem Rozm 89; ~ inf
zbyć 1390 RtGn nr 2, 1395 Pozn nr 187, 1398
RtGn nr 43, etc. etc.; ~ praet. 3. sg. m. jest
zbył 1402 Kal nr 53; zbył 1400 HubeZb 390,
1401 i b ., BZ II Par 21, 19, etc. etc.; f . jest zbyła
1394 HubeZb 68; zbyła 1390 Leksz II nr 25; 3.
pl. m. zbyli OrtMac 29, OrtOssol 31, 1; ~
condit. 1. sg. m. -bych zbył 1435 AGZ XI 101,
1439 ib. 153. 156; 3. sg. m. by zbył BZ Deut
22, 14.
Z n a c z e n i a : 1. 'uwolnić się od czegoś, pozbyć
się czegoś, abicere, removere aliąuidć: Z yutra
weszol nikt ne bodze, alysz gdi za stołem szodze,
tosz wszego mislena zbodze Słota w. 16; Kaschlyy
zbycz nygdy nye mogl Rozm 108; Myły synkv,
yzpomyeny... na ony slova, ktoresch ya od czyebye
slyschala, yzem przez bolyesczy bycz myala, tesch
('ktorejż’) dzyszya zbycz nye mogą ib. 502; ~
(o sandałach, de crepidis) 'zdjąć, exuere’: Sbycz
tollere (dixit ergo propinquo suo Booz: Tolle calceamentum tuum Ruth 4, 8) 1471 MamKal 62;
~ żywota zbyć 'umrzeć, obire, mon: Takdlugym
gnycym gnyl gest, az y trzewa z nyego plinoli,
a tak społu nyemoczo (pro nyemoci) y ziwota zbił
(languore pariter et vita caruit) BZ II Par 21, 19;
~ ~ 'oddalić od siebie, odprawić, dimittere,
relegare’: Gdysz poymye mosz zono a potem bodze
yo nyenayidzecz, yimislayo na nyo sromoto, prze
ktoros to by gey zbył (quibus dimittat eam) BZ
Deut 22, 14; Bodze yo myecz za małżonko...
a nye bodze gey mocz zbycz (non poterit dimittere
eam) ib. 22, 29, sim. ib. 22, 19.
2. 'ominąć coś, uniknąć czegoś, evitare, devitare’: Tegodla obroczmy szyą kv morzy, azabychmy mogły zbycz (ut... vitare valeamus) tych
to sylnych pvscz Rozm 89; Poydzyemy myedzy
lyydzmy przezpyecznye a zbedzyem (devitamus)
tey przykre drogy ib.
3. 'zostać jako nadwyżka, zbywać, superesse,
superfieri: Paknyąly za wyączsą svmmą pyenyedzy rzeczy othdalyl zastawne, ostathek, czsokole
sbandze nath svmmą pożyczoną (quidquid fuerit
ultra summam creditam), dlvsnykowi pozy czcza
wtoczicz (pro wroczicz) bącz powynen Sul 32.
4. 'przetrwać, zostać, manere, pennanere’:
Przyszyasznyk ma przydz ku gaynemu szady besz
przykazanya a... nye przyydzyely..., thedy może
woyth na nym zyszkacz szwą wyną... Ale rzekłyby
(leg. rzekłliby), ysz go kthora rzecz pylna zaszła
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albo mv zawadzyla..., thedy then przyszyasznyk
szbyl (OrtOssol 51, 2: tedyby... byl) thego besz
szkody (absąue damno manebit) OrtMac 63; ~
zbyć żywo 'pozostać przy życiu, przeżyć, supervivere, superstitem esse': Zbądzeszly zyvo, thedy
tho thobye bądze ku oczyszczyenyu, a vmrzeszly,
thedy thobye bądzye kv cznocze XV ex. PamLit
XXIX 115; ~ w przekleństwie: bogdajbych się
nie zbył 'obym nie przeżył, ne supervivam : Quia
Thirawam non combussi nec fui adiutor al. prziczina, nec scio, quis combussit et si iniuste iuro,
bogdaybich sye ne zbył 1435 AGZ XI 101, sim.
1439 ib. 153. 156; Si iniuste iuravero, *bogdaybis
czą (pro szą) nye zbił 1442 ib. 202.
5. 'zniknąć, ujść, discedere, a b i r e Kxąndz
Boleszlaw w Sządomyrzyu gy zosthawyl, szam do
Schyradzą uczekschy zbył XV ex. MacDod 139.
6. 'dowieść niewinności, usprawiedliwić, se crimine liberum esse declarare, se excusare’: Nye
mogą... szwyathczycz any przyszagącz..., kthorzy
szlodzyeystwa (OrtMac 29: sze szlodzyeyszthwa),
roszboyy przed prawem nye sszbily (qui furto seu
spolio coram iudicio honorem suum neglexerunt)
OrtOssol 31, 1, sim. OrtMac 29; Kyedyby w nasznym... myeszczye czlowyeka zatwerdzono..., kako tego czlowyeka ku prawu mogą dobycz albo
kako on k temv może szye sprawycz albo szbicz
(quomodo se innocentem dicere possit)? OrtOssol
73, 1 , sim. OrtMac 98; Która omova chczesch
tego zbycz (quam excusationem poteris habere)?
Rozm 59.
7. 'odrzucić roszczenia powoda, se de crimine
ab actore illato purgare’: Dobroslawa... in judicio
regali soluta est, zbiła, suum generum Gnevomirum..., qui eam citaverat 1390 Leksz II nr 25; Tu
dedisti mihi pacem et in hoc ego te iure evasi et
sbil 1394 TPaw IV nr 215; J. evasit vlg. odbił
seu zbił propter domum 1400 HubęSąd 390; Pe
trus... szbil go pro tribus scrophis 1401 ib.; Yasm
tobe daual ten list w twem domu... i tos<m> gotow
vcaszacz timi paniczi... Y o tho yest wcaszal y
swacczi (leg. świaccy) przisangli, y o tho yest sbil
y przisand dal 1402 Kai nr 53; Zbadze (Zab 526:
szbadzye) ewadet OrtCel 4.
8. dawnością, laty zbyć, zbyć laty 'uchylić się
przed wypełnieniem zobowiązań na zasadzie prze
dawnienia, ratione usucapionis debita praestare
nolle’: Is Woczech slubil Przetslaue [...], is iey
ne mai sbicz lathi o pancz gri<wien> 1390 RtGn
nr 2; Tedi pan Hinczka otpouedzal ot szebe hy
od dzeczi, i sze to gest stara rzecz. Nerad bich
o to otpouedzal y dzeczi, niszlibich sczal ('chciał’)
[schal] sbicz podług szemszkego praua. Tedi gednacze... smoui[sz]li szo do woyevod<y> na spitane. Kedi w wogewodi bili, tedi go szo pitali,
Słownik staropolski XI
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moszeli goscza dafnoszco sbicz. Tedi wogewoda
rzeki: Ya nye skaszuya, ale mne sza tako uidzi,
bi kto mogl goscza sbicz lati, kto ne ma dzedziczstwa v szemi 1395 Pozn nr 187; Jaco Wawrzinecz ne mai s Barthlomegem tey vmowi, iaco
ne mai trzemi lati sbicz o gego *szo<s)trzi possak
1398 RtGn nr 43.
9.
czegoś zbyć prawym sądem 'na mocy wyroku
sądowego stracić coś, sententia iudicum aliąuid
concedere’: Csokoli na ti dzeci zaloual pan łow
czy, tego gest macz szbila prawim szodem 1394
HubeZb 68.
C f Pozbyć, Pozbywać
Zbyteczność (cf. Zb-) 'nadmiar, obfitość,
abundantia, superfluitas>: Sbitecznosczy superfluitatem (dormire mentem ne sinas, dormire culpa
noverit, castos fides refrigerans somni vaporem,
gl. superfluitatem, temperet) 1444 R XXIII 307.
Zbyteczny (cf. Zb-) 1. fen który pozostaje
jako nadwyżka, stanowi nadmiar, reliąuus’: Czsokoly bi sbitecznego bilobi (quidquid... reliquum
fuerit), necha wikapacz kv fundamenty gego BZ
Lev 5, 9; Gegosz (sc. cielca) wiczyszczyw a poszwyoczyw przelege sbiteczno krew (reliquum sanguinem) ku fundamentom gego (sc. ołtarza) ib.
8, 15.
2. 'taki który?przekracza jakąś liczbę, nie mieści
się, superadditus’: Potem Moyzes wzool pyenyodze
gich, któreś bili sbiteczne (pro ktorzis bili sbiteczni,
qui fuerant amplius) BZ Num 3, 49.
3. 'niepotrzebny, zbędny, inutilis, supervacaneus’: Alia tunica fuit eius superstes, sbyteczna,
que cum eo crevit yyasyona (leg. więziona 'uprzędziona’), que non potuit dividi ca 1500 GIKazB
I 73.
Zbytki pl. tantum (cf. Zb-) f o r m y : n. zbytki
(1357) 1427 DokMp IV 105; zbytkowie BZ II
Par 31, 10; ~ n. a. ac. zbytki XV med. R
XXV 151. 160; - g. zbytków BZ I Esdr 9,
14, Naw 123, XV p. post. Kałużn 273; ~ d.
zbytkom BZ II Par 30, 6; ~ ac. zbytki XV p.
pr. R XVI 336, BZ IV Reg 19, 4. 21, 14, etc.;
~ i. zbytki 1421 KodWP V 321, (1439) DokMp
II 291.
Z n a c z e n i a : 1. 'to co pozostało, pozostała
część, resztki, quod restat, reliąuum, reliąuiae':
Gayum vero cum pratis circumiacentibus et mansos... cum omnibus accessoriis et remanenciis,
quod sbythky vlg. nuncupantur, mansos ipsorum
contingen<tibus>... ad eosdem scultetos decrevimus adiacere (1357) 1427 DokMp IV 105; Duos
mansos... cum omnibus et singulis pertinenciis...
et specialiter cum duabus areis... et cum omnibus
superfluitatibus al. vlg. zbytky, que superfluunt
de agris kmethonum iam cultis et extirpatis, damus
36
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1421 KodWP V 321; Secunda pecies tercii campi... penes viam in Przegorzali de monasterio in
parte sinistra unius iugeris, penes agros Johannis
Pywowar,... cum remanenciis al. zbythky (1439)
DokMp II 291; Opusczo zbitki (reliąuias) dzedziczstwa mego a poddam ge w roko gich nyeprzyiacyol BZ IV Reg 21, 14; Gdi poczoti oferowani
bicz pyrwe vrodi domv bożego, tysmi gedly...
a tocz so zbitkowye (reliąuiarum... copia), gesz
wydzisz B Z II Par 31, 10; Nos Albertus... abbas...
recognoscimus..., quomodo... sculteti nostri de
Wyszrzeka... nos... pecierunt, ąuatinus agrorum
limitatorum omnium kmethonum ibidem in dicta
Wyrzeka superfluitates al. zbythky dare,... dignaremur (1468) BenLub 325; ~ (o ludziach,
de hominibus) fci którzy pozostali, ocaleli, superstites, qui supervixerunf: Vczin modlytwo za
zbitki (pro reliąuiis), gysz so naleszeny BZ IV
Reg 19, 4; Sinowye israhelsci, nawroczcye syo
ku panu bogu..., acz syo on nawrocy ku zbitkom
(ad reliąuias), gisz so vcyekly roku krolya asyrskego BZ II Par 30, 6; Gydzcye a proscye pana
za myo a za zbitki israhelske (pro reliąuiis Israel)
ib. 34, 21; Zalysz syo roznyewal na nas az do
zagladzenya, nye chczocz ostauicz zbitkow naszich a zbavyenye dacz (ne dimitteres nobis re
liąuias ad salutem)? BZ I Esdr 9, 14.
2. 'to co jest niepotrzebne, zbędne, zbyteczne,
id quod inutile, supervacaneum est’: Inde <ubi>
iam yalidis amplexe[re] (sc. palmites) stirpibus
ylmos, thycze, exierint, tum stringe comas sbythky
XV ex. YergGeorg 87; ~ 'napletek, praeputium : Sbythky prepucia XV med. R XXV 151,
sim. ib. 160.
3. *rozwiązłość, rozpusta, lascivia, luxuria:
Lumbos precingimus, cum carnis luxuriam per
continenciam coartamus gdy szyą od zbythkow
czyelesthnych przesz czysthotą powczyągamy XV
p. post. Kałużn 273.
4. 'kawałki, ułomki czegoś, frusta, fragmenta':
Surgens maturo tempore ąuoąue thoro, virge uel
calami iaciendo frusta, *sbydky, sputasti XV p.
pr. R XVI 336.
5. corruptum pro skutki: Day mnye, aby...
thwa dobra krewy myala przydz kv yzdrowyenyy
moyey dvsche, kv polyepschenyy dobrych zbyth
kow y ky yczwyerdzenyy czaley przeszpyecznosczy Naw 123.
Zbytlni a. Zbytlny (?) (cf. Zb-) 'nadmierny,
zbyt wielki czy niepotrzebny, zbyteczny, immoderatus, nimius aut inutilis, supervacaneusQui, gl.
sc. Feton małe plaustra regens ruit instar fulminis
imo, ąualiter impulsus gelidis aąuilonibus asus, gl.
illa impressio (sc. meteorologica) tha tho sbythlna
wylkoscz 1466 R XXII 23.

Zbytlny cf. Zbytlni
Zbytni, Zbytny (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. neutr.
zbytne 1436 R XXIII 277, Sul 70; - g. sg. m.
zbytniego XV ex. SKJ I 143; neutr. zbytniego XV
ex. SKJ I 143; zbytnego ca 1500 GIKazB I 28;
~ ac. sg. neutr. zbytnie XV med. SKJ V 260;
~ i. sg. m. zbytnym XV ex. VergGeorg 87; ~
n. pl. neutr. zbytne Sul 72; ~ g. pl. neutr.
zbytnych Sul 72; ~ ac. pl. neutr. zbytna Sul 62;
- i. pl. f. zbytnymi 1466 R XXII 11. - W
części przykładów grafika nie pozwala na rozróż
nienie lekcji -ni- i -ny-, dlatego w formach umownie
użyto -ny-.
Z n a c z e n i a : 1. 'niepotrzebny, zbędny, zby
teczny, inutilis, supervacaneus’: Sbythna capytula
alybo vstawyenya praw króla Kazymyrovich... opvsczywszy Sul 62; Tho tesz capitulum yvsze sbythne
gest przes capitulum Quoniam ex modo, viszszey
popysano poth rvbriką o poswyech Sul 70; Thv
konyecz wthorich kxąng praw krolya Kazymyrowych a szbythnich vstawyaan (leg. ustawiali), prze
brawszy godzanthne kv drvgym w pyrwych kxangach przyłączone, yesz yanako sz nymy moczne
mayą bycz dzyrzany, alie nye thi sbithne Sul 72;
Vnam tantum tunicam habeo, non ad omatum
superfluum, sed ad necessitatem yednocz yedna
suknycza mam nye na okraschenye sbythnye, ale
ku potrzebye mey XV med. SKJ V 260.
2. *nie umiarkowany, nadmierny, immoderatus, n i m i u s Multo dulcior est ipsa salus, quam
in nobis stulte destruimus, dum voluptuosis excessibus, gl. delicatis superfluitatibus, inescamur
sbythnymy pica<mi?> karmyemy (wydawca czy
ta karmyeny) szą (leg. karmiemy się) 1466 R
XXII 11; Vstą swoye od slego y sbythnyego
movyenya (a mało vel pravo eloąuio) yystrzegacz XV ex. SKJ I 143; Parum enim est te
abstines a cibis, od sbytnego gyedzenya, ąuando
non abstines a yiciis ca 1500 GIKazB I 28,
sim. ib.
3. 'istniejący nadal (po zniknięciu czegoś),
pozostały, superfluus, s u p e r s t e s Et si quod tibi
residuum, gl. superfluum, remanens sbitne, erit
de preterito gaudium nisi presens dolor? 1436 R
XXIII 277.
4. (o śmiechu, de risu) 'niepohamowany, swa
wolny, immoderatus, n i m i u s Szmyechv yyelkyego albo sbythnyego (risum multum aut excussum)
nye slvchacz XV ex. SKJ I 143; Troya gens
missa, coloni yersibus incomptis ludunt risuąue
soluto, szbythnym, oraąue corticibus sumunt horrenda cauatis XV ex. VergGeorg 87.
Zbytnie (cf. Zb-) *powierzchownie, niedo
kładnie, obiter, leviter : Non appareat hiis, qui
Sacram scripturam superficialiter, sbitnye, aspi-
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ciunt XV med. ZabUPozn 128. ~ Może należy
rektyfikować na nyesbitnye.
Zbytność (cfi Zb-J 1. 'brak umiarkowania,
powściągliwości, immoderatio, immoderantia : In
petendo ista cavenda est superfłuitas, sbitnoscz,
ne petivitur ad voluptatem, sed solum ad necessitatem XV WisłRp nr 2242.
2. 'rozwiązłość, rozpusta, luxuria, lascivia :
Sbythnoscz luxuria ca 1500 £rz 132.
3. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Accidencia przyczyna, sbytnoscy XV p. pr. R
XLVII 359.
Zbytny cf. Zbytni
Zbywać (c/. Zb-j 1. 'pozostawać jako nad
wyżka, nadmiar, superesse, superfien: Verumtamen quod superest, sbiva (Rozm 305: czo yest
vyeczey), datę elemosinam (Luc 11, 41) Gtz gl.
43a; Thv yvsz konyecz gest praw króla Kazymyrowych sz obogych ksząg sbranych, a czso
wyączey szbywa nath tho capitul abo praw, thy
szą alybo w thych yvsze sgarnyona, alybo przes
thy oprawyona Sul 62; A tako przestało gest od
darów offyerowanye, przeto ysze dosycz bilo
offyerowano y sbiwalo (eo quod oblata sufficerent et suprabundarent) BZ Ex 36, 7; ~ 'po
zostawać z jakiejś całości, zostawać jako reszta,
superesse’: Vczinyl zapis, abi y ta druga polouicza (sc. zboża), gesz to zbiwa (quae supererat), po gego smyercy na Thobyasa spadla BZ
Tob 8, 24.
2. 'przekraczać jakąś miarę, nie mieścić się,
superaddi : Dasz pyenyodze Aaronovi a synom
gego *wiplata gich, czso zbiwa^ją) (dabis pecuniam... pretium eorum, qui supra sunt) BZ Num
3, 48.
3. 'być niepotrzebnym, zbytecznym, inutilem,
supervacaneum e s s e Tho tesz mowy viszszey
w capitulum Vt noxius poth rvbriką o gygraczach, a thakosz tho sbywa thvtha Sw/ 70, s/ra.
ib. 68. 71.
4. 'brakować do wypełnienia jakiejś wielko
ści, miary, deficere ad aliąuid explendum*: Paklibi gich bilo mało, polozi liczbo s nimi podle
letnye liczby a nawroczy kvpczovi, czosz zbiwa
laat (quod reliquum est annorum) BZ Lev 25,
52.
5. 'zostawać (na przyszłość jako konkluzja),
pozostawać, restare, r e m a n e r e Tante calliditatis,
antiquata magistra, quam amplius quamvis sciam.
Hoc tamen certe restat, g/. superest zbywa, pecatum, gl. maliciam tuam, finem habere XV med.
RRp XXIII 279.
6. 'podtrzymywać trwanie, istnienie, zachowywać (na przyszłość), conservare, integrum servare': Nisi omnipotens deus prestat, gl. id est non

deum perdere, deperire mundum restat szybwą
(pro szbywą) XV p. po^. P F III 289.
7. 'wywiązywać się z zobowiązania w sposób
inny niż przewidziany w umowie, zadowalać kogoś
w sposób niewystarczający, alicui aliter ac promissum est satisfacere': Eze Orlik o kupno
dzedzino ne mai Marczina, swego brata, sbiwacz
posagem 1398 HubeZb 74; Poddali so szo dwe
*neczeli za szito zaplaczicz... *gotowomo *peniczmi a ne *sbewacz niyem (pro niyeno) zastawo
ani yenim scladem XV in. Małk 117.
8. zbywać dawnością, laty 'uchylać się przed
wypełnieniem zobowiązań na zasadzie przedaw
nienia, ratione usucapionis debita praestare nolle'\ Iaco Jan... posiczil panczi *krziwen szirokich
groszew v Sziban<a>, niczim go ne mai sbiwacz,
ani dawnosczo, lati 1401 Pozn nr 509; Iacom tey
vmowi ne mai Sandziuogem (leg. z Sędziwojem),
bich go ne nal (pro mai) trzimi lati sbiwacz [a]
o pocz grziwen rocogemstwa 1401 Pyzdr nr 159;
Jaco Wawrzinecz szo ne zamouil Katharzine
o dzeszancz grziwen nigednimi lati ne sbiwacz
1406 Kościan nr 328.
Zdać, Zdajać, Zdać się (cf. Zb-) f o r m y : 1.
Zdać: praes. ind. 3. sg. zda 1448 R XXIV 352,
XV med. R XXII 246, BZ Gen 21, 12, etc.\ 3.
pl. zdadzą Dział 8. 18, Puł 93, 21; ~ inf.
zdać(i) 1453 AGZ XIV 362; zdać 1413 KsMaz I
nr 1976, 1456 AGZ V 192. 199, Dział 17. 48,
etc.; ~ praet. 1. sg. m. zdałem 1425 Kościan
nr 1113; -(e)m zdał 1463 AGZ XVI 4, 1473 AGZ
XV 163; / . -m zdała 1427 Pyzdr nr 842; 2. sg.
m. zdałeś 1444 AGZ XI 243, 1463 TymSąd 150,
1466 AGZ XV 61, 1474 AGZ XVIII 83; -eś zdał
1463 AGZ XVI 4; 3. sg. m. zdał jest 1444 AGZ
XII 132, 1460 AGZ XI 453; zdał 1415 Kościan
nr 527, 1416 ib. nr 628, 1419 ZiemsKrak I 47,
etc. etc.; f . zdała 1411 DokMp V 114, 1432
ArchTerCrac X 47, 30, 1436 Pyzdr nr 1061, etc.;
neutr. zdało BZ Tob 10, 7, ca 1470 MamLub
104; 1. pl. m. zdaliśmy 1436 AGZ XI 107, BZ
Num 13, 34; my zdali 1497 ZapWarsz nr 1791;
3. pl. m. zdali 1399 Leksz II nr 2387, 1465 AGZ
VIII 173, 1468 AGZ XVI 53, etc.; f. zdały BZ
Jos 3, 16; ~ pląperf. 3. sg. f . zdała była 1487
LubPodk 110; ~ condit. 3. sg. m. -by zdał
Dział 2. 29. 48; neutr. by zdało 1488 FontesŚl
II 16; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zdań 1415
RtKon nr 358, 1444 Pyzdr nr 1236, 1475 AGZ
XVIII 118; zdany 1416 StPPP II nr 1435, 1417
ArchTerBiec la 117, 7, 1419 ZiemsKrak I, etc.;
f. zdana XV in. GIKazB II 110, 1444 AKPr II
s. XIV, Dział 28; g. sg. zdanego 1485 AGZ XV
228; d. sg. m. zdanemu 1441 AGZ XI 185, 1457
AGZ XV 4, 1473 StPPP II nr 4104; neutr.
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zdanemu Dział 67; ac. sg. m. zdany 1394 StPPP
VIII nr 5531, 1394 TPaw IV nr 4901, 1404
KsZPozn nr 1719, etc.; l. sg. m. (na) zdanem
1437 AGZ XIII 32, 1442 AGZ XI 192, Sul 32,
1465 AGZ VIII 173; zdanym 1497 ZapWarsz nr
1791; neutr. zdanem 1446 AKPr VIIIa 49; n. pi.
m. zdani 1405 AKPr VIIIa 92, Dział 8; zdane
1486 AGZ XVI 199; g. pi. zdanych 1442 AGZ
XII 104; ac. pl. m. zdane 1409 LubZiem 20; ~
inf. pass. sg. m. być zdań Sul 86, Dział 13. 16.
19. 20; ~ praes. pass. 3. sg. m. jest zdań
Dział 17; / . jest zdana Gn gl. 70b; 3. pl. m. są
zdani Dział 17; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie
zdań Dział 19; zdań będzie Dział 17; 3. pl. m.
zdane będą 1453 AGZ XI 386; ~ praet. pass.
3. pl. m. zdani byli 1444 AGZ XIV 145.
2. Zdajać: part. praes. act. adi. n. pl. m.
zdający ca 1470 MamLub 124; ~ praet. 3. pl.
m. zdajali 1412 Pozn nr 845.
3. Zdać a. Zdajać: imper. 2. sg. zdaj 1470
AGZ XVI 81, 1471 MamKal 161; 3. sg. zdaj BZ
Tob 7, 15.
Z n a c z e n i a : 1. 'dać, przekazać, dare, donare, tradere': Kachna... cum Petro... monstravit... litteram resignacionis sc. sdawny domini
Domar<a)thi, quod sibi donaverunt al. sdaly
1399 Leksz II nr 2387; Taco mi gego dussza
luba, yaco mi ne mai do sich Swantek szdacz
tich cztirzech cop 1413 KsMaz I nr 1976; ~
dać za mąż, filiam nubendam alicui tradere’:
Sczestna gest ta devicza, chos gest sdana sa
tego oblubencza felix sponsa, que est tali sponso
copulata Gn gl. 70b; Statum coniugalem, malszenske, habuit, quia Ioseph fuit desponsata
zdana XV in. GIKazB II 110.
2. 'przekazać, powierzyć prowadzenie sprawy
(sądowej), causam suam alicui agendam tradere
Causa cuius violencie idem C<hodor> ipsum iure
tradidit al. sdal 1439 AGZ XII 430; - zdać
rzecz: Stans nobilis Iohannes... zdał rzecz domino
Fredrich, patri suo, in eadem causa agere 1444
AGZ XI 246; Dorothea, relicta Coman, zdała
rzecz pro omnibus causis Allexandro, suo filio
ib. 247.
3. 'ustalić, wyznaczyć, też zawiadomić o tym,
co ustalono, constituere, designare, item de re
designata aliąuem certiorem facere’: a. o ter
minie, de termino iudicii: Petrus... citauit dominum palatinum... propter iuramentum, habent
primum terminum post festum Stanislai sdani
1394 StPPP VIII nr 5531; Przethpelk stetit
terminum, sdani, prefixum super Mathiam 1394
TPaw IV nr 4901; Wirzbantha... habet terminum
deputatum vlg. zdani 1404 KsZPozn nr 1719;
Sczepan, woszny, szdal rok zawity Dorocze sz

Kachno na pirzwe poroczky po woyne 1415
Kościan nr 527; Jako pan Mikolay ne dopomogl
praua Mikoui iako mu sdan dzyen 1415 RtKon
nr 358; Jako mu sandza tam rok sdal sz yego
łudźmy 1416 Kościan nr 628, sim. 1420 ib.
nr 812, 1424 RtKon nr 418; Jaco... sdalem mv
rok do Bucowcza s tym czlowyekem rathayem
1425 Kościan nr 1113; Yakom ja nye sdala roku
Paszko wy s czlowyekem s swim 1427 Pyzdr nr
842; Zemak... paruit vlg. stal deputato termino
vlg. na sdany<m> rokw 1428 Monlur V 135;
Parui vlg. stallem na sdany rok ib. 136; Yako
brath moy... nye przyyol roku na Jandrzeya...
any mu go pany zdała 1436 Pyzdr nr 1061;
Iaueczky actor contra... Iohannem... stetit iuxta
terminos suos sd[z]anih 1442 AGZ XII 104;
Yakom ya leszal prawą nyemoczą oth boga
szloszoną tedi, kyedi my rok zdań 1444 Pyzdr
nr 1236; Paknalyby była żałoba personna..., a...
poswany... omyeszka stacz na rokv trzeczem
gemv sdanem (in termino sibi assignato) Sul 32;
Paknyąliby samperzs nye dbał stacz na rokv
gemv sdanem[v] (in termino sibi assignato) ib.,
sim. ib.; Yemu rok przes sandze ma bicz sdan
(debet terminus assignari) Sul 86; Quia mihi
dedisti diem al. zdalesz... pro... kmethone meo
1463 TymSąd 150; Jako my były zandzyamy...
y dzyen sdaly *Mykologyawy... a on na dnyv
szdanym nycz nye dzyalal 1497 ZapWarsz
nr 1791; ~ o dodatkowym terminie zadośću
czynienia, przypowieszczonym, de termino iudicii
denuo constituto: In termino concitato al. na
zdanem roce 1465 AGZ VIII 173.
b. o miejscu, de loco: lako Msczischek stal
na sdanem myesczczu prziglądayącz swyathkow
1446 AKPr VIIIa 49.
4. 'obwieścić, ogłosić, pronuntiare, nuntiare’:
Ipsos contumaces Ilko pronunciasset al. *zdaly
gye, sed protunc iudex non fuit, nec fuit coram
quo fuisset predictos nobiles contumaces pronunciare al. zdaczy 1453 AGZ XIV 362; Ipsum
Iudeum per procuratorem suum... pronunciavit
contumacem al. zdał in non comparicione primi
termini 1454 AGZ XIX 488; Sanyko... contuma
cem pronunciavit al. zdał... Alexandrum 1480
BiblWarsz 1861 III 37; ~ Nicolaus... vstal in
termino... primo contra... Steczkonem... et pronuncciavit ipsum contumacem al. zdał w nyestanyv 1436 AGZ XI 107.
5. 'oskarżyć, obwinić, culpare, accusare’: Burzinsky, procurator Nicolai..., sdal dicens: Domine iudex, ego sdawam Annam actorem racione
inordinate reposicionis termini tercii 1453 AGZ
XII 234; Mathias... denunciavit al. zdał nobilem
Nicolaum 1466 AGZ XIX 447.
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6. zdaj ad zła słowa 'obrzucać obraźliwymi sło
wami, przezywać obelżywie, contumeliis afficere
Tedy szły na gego dom... y sdayaly mu sla słowa
ku czczy gemu y gego matcze 1412 Pozn nr 845.
7. 'potępić, damnare, co n d e m n a re Krew pra
wego zdadzo (condemnabunt, F/: potopyacho)
Puł 93, 2 \.
8. 'wydać lub uzyskać na kogoś wyrok ska
zujący, aliąuem condemnare, efficere apud iudices ut accusatus damnetur: Domina Praxa
super... dominum Jacobum abbatem... terminum
astiterat et eundem dominum... condempnaverat
vlg. sdala 1411 DokMp V 114; Smil Judeus
sentenciavit vlg. sdal dominam Annam 1419
ZiemsKrak I 47; Katherina... condempnauit al.
zdała... Nicolaum 1432 ArchTerCrac X 47, 30;
Andreas... condempnauit al. sdal... Jacobum...
pro XL marcas ib. 57, 17; Qui reus non paruit
et ipsum non decrevimus al. nye zdaliśmy 1436
AGZ XI 107; Quia tu me condempnasti al.
zdalez 1444 ib. 243, sim. 1466 AGZ XV 61,
1474 AGZ XVIII 83; Dominus Sororius sdal
gest... Budconem 1444 AGZ XII 132; Quia
fuerant sentenciati per Stanislaum... al. sdany
biły 1444 AGZ XIV 145; Iohannes... actor...
Iohannem... reputavit contumacem al. zdał in
suo lucro pro Martyn 1454 AGZ XIX 487, sim.
1456 ib. 499; Iohannes et Petrus... potentes sunt
condempnare al. zdacz in toto lucro eorum ipsos
dominos Andream... et Stiborium ac Iohannem
1456 AGZ V 192, sim. ib. 199, Dział 17, 1465
AGZ XIX 506; Aczby nyektory sądzą... opvsczywszy boyaszny boga, dzerszącz strona yedna
zdał abo skazał y przysądzyl (si... sententiaverit,
Sul 55: skazowalby przecywko kthorey stronye)
o dzedzyna nyesprawiedlywie Dział 2; <G>dy
geden drugego przeprze sadownye a zdadzą gy
vynnego bandz o dług abo o ktorakole rzecz
(quia victus victori tenetur satisfacere de eviccione) ib. 8, sim. ib. 18; Ysze nyektorzy swą
vfalnosczą abo tesz dla nyedostatkv, zdany przed
sądem (condemnati, Sul 22: skazany), dosycz
nye vczynywszy precz odchodzą ib. 8; Gdykole
nye stanye, tedy ma bycz zdań (condemnetur,
Sul 25: thedi skazana bącz), w czem bądze
poszałowan ib. 13, sim. ib. 16. 19; Gdy nyektori
ziemyanyn o nyeposluszenstwo zdań bądze na
dzeczkowanye ib. 17; Gęstły sam zdań w wy nye
(cum... culpabilis fuerit, Sul 30: gdi... wynyen
yest), mayą mv wzącz dwa woły, a sąly tesz
zdany kmyecze (si autem cmethones extiterint
culpabiles, Sul 30: paknąly kmyecze bandą krzy
wy), tedy kmyeczowy po gednemv wolv ib.',
Sądzą tesz nye ma kazacz dzeczkowacz nykogo
przez vini abo alysz sądownye bądze zdań na

dzeczskowanye ib. 19; Gdyby nyekto był pozwan... a ten to nye stanye, tegdy dla gego
nyeposWszenstwa na trzeczem rokv ma bycz
zdań (decernatur, Sul 32: przikazan bandze) ib.
20; Rzecz sadem zdaną (pro zdana, sententiam,
Sul 39: skazanye) w swey moczy ma stacz ib.
28; Falco... szalował na Indrzycha, yszby gego
mlinarza sądzyl y zdał (condemnasset, Sul 40:
szkazal) ib. 29, sim. ib. 48; Sadza nye ma zdacz
(condemnare, Sul 63: sądzicz nye mamy any
posznavacz) kromye powoda ib. 48; Procurator
heredum de Rymanów... dixit: Quo dominos
condempnasti ał. czymesch pany zdał. Procurator
episcopi dixit: Invenies in libro, quo condempnavi al. czymmem yey zdał 1463 AGZ XVI 4;
Dum Szykorsky voluit condemnare capitulum in
contumacia,... Martinus dixit: Condemna al.
zday 1470 ib. 81; Ipse succamerarius non iuxta
iuris formam est condempnatus al. zdań 1475
AGZ XVIII 118; Pro pabulacione al. o sspassyenye tritici... sentenciauit al. zdał... in totum
dampnum 1477 LubZiemRp V 18, sim. ib. 18v;
Andream... Elizabeth... actrix per suum procuratorem... condempnavit al. zdała 1486 LubPodk
103; Quod ipsum condemnasset al. zdała była
coram jurę 1487 ib. 110; ~ Iacobus... sdal
w nyestanu dominum Spycznyk 1444 AGZ XII
132, sim. ib.\ Iacobus... sdal gest w nyestanu
Krzemyenyecz procuratorem domini Solandz in
tercio termino ib.', Dorothea... sdala w nyesta
nu... dominum Soltan ib.', Petrus... condempnavit vexiliferum in secundo termino contuma
cem al. zdał w nyestanem 1448 ib. 192;
Pakossius... actor ab hominibus suis... condempnavit al. sdal gyest nobilem Nicolaum...
pro
violencia w nyestany 1460 AGZ XI 453; Andre
am ... Johannes sentenciauit al. zdał in penis
non paricionis al. w *nystanye 1471 LubZiemRp
V 13; Qui... te... in pena non comparicionis al.
w nyesthanem zdał 1486 AGZ XIX 366; ~
Episcopus Premisliensis et suum capitulum... per
suum procuratorem condempnaverunt al. zdali pro
evasione al. w odbiczv... nobiles Iohannem et
Mathiam 1465 AGZ VIII 173, sim. 1468 AGZ
XVI 53, 1481 ib. 171; - Hondriuissina... et
Clemens... sunt condempnati vlg. sdani za liczem
1405 AKPr VIIIa 92; ~ zdane skazanie 'wyrok
końcowy, ostateczny, sententia definitiva'\ Paklyby... nye stal, tedy sądzą kv zdanemv skazanyv
(ad diffinitivam... sententiam, Sul 72: kv skaza
ny v) ma podz Dział 67; ~ zdany (rok) 'osta
teczny, zawity termin sądowy, na którym zapadał
wyrok, terminus iudicii, quo sententia pronuntiabatur: Pesik cum Staskone... habent ad proximos
parvos terminos post festum Pentecost<es> sdane

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

286

ZDAĆ

ZDANIE

1409 LubZiem 20, sim. ib.', Peczyk... actor cum
Clisa... habent terminum peremptorium al. szdany
ad proximos terminos ib. 56; Terminus sdany per
terminos ad terminos 1416 StPPP II nr 1435;
Terminus est diffinitivus al. zdany 1417 ArchTerBiec la 117, 7; Terminus peremptorius sdany rook
1419 ZiemsKrak I; Actor Thomas... cum Alberto
habent terminum ad terminos al. rok sdany na
roky 1429 Pilz 274; Iohannes... actor attemptavit
terminum contra Michaelem... et Michael veniens
excepit se ad colloquium generale de termino
peremptorio al. na sdanem 1437 AGZ XIII 32;
Ad diffinitivam sentenciam al. ku szdanemu ro
kowi 1441 AGZ XI 185; Po sdanem rocze concitaverat domina Anna... Fredricum 1442 ib. 192;
Inscripserunt terminum condempnatum vel sentenciatum al. sdani rok 1446 ib. 281; Non erunt
termini condempnati al. zdane rok<i> nye bandą
1453 ib. 386; Ipsum concitavit ad terminum
condempnatum ku zdanemu roku al. zawithemu
1457 AGZ XV 4; Bądze pozwan na rok zdany
(pro termino peremptorio, Sul 72: za rok zawythy)
stacz Dział 67; Decem marcarum quas super te
iure lucratus est in iure... paricione termini condempnabilis al. w stanym roku zdanego 1485
AGZ XV 228; Termini peremptorii, condempnabiles al. zdane 1486 AGZ XVI 199 ~ *zwrócić
się do sądu wyższego o poradę, iudicem supe
riorem c o n s u l e r e Dominus subiudex decrevit
vlg. sdal ad iudicem, si est potens viceprocurator
prorogare terminum non sedens in iudicio 1423
Czrs 275.
9. zdana przekaza 'przyczyna niestawienia się
do sądu, causa, qua ąuis impeditus in iudicium
venire non p o tu if: Legale impedimentum sdana
*przegasza 1444 AKPr II s. XIV.
10. 'złączyć węzłem małżeńskim, coniungere':
Bog Iacobow bodz s wama, a ten was sday (et
ipse coniungat vos) BZ Tob 7, 15. ~ Bohemizm.
11. zdać się 'wydawać się, videri, apparere
Credo domnymayą szą, sszda my szą 1448 R
XXIV 352; Zda syą ludzem, bisczye biły nadzarze
XV med. R XXII 246; Gemusz to (sc. Abraha
mowi) pan bog rzeki: Nye zdacz syo to (non tibi
videatur) wyelmy przeczywno o synu BZ Gen 21,
12; Gimze to przirownanysmi a sdalismi syo iako
kobilki (quasi locustae videbamur) BZ Num 13,
34; Wszitko, czso syo tobye zda dobrego (omne,
quod bonum videtur in oculis tuis), to vczin BZ
I Reg 14, 36, sim. ib. III Reg 21, 2; Ale y to
mało zda syo (visum est) w twem opatrzenyy BZ
I Par 17, 17; Bo syo zdał (videbatur) sprawyedlyvi
mosz BZ Neh 7, 2; Po wszech drogach byegala,
po gychze, syo gey zdało (videbatur), yszebi myal

przidz sin gey BZ Tob 10, 7; Putasne gęstły uel
czssocz sya sdą (war. kał.: mnymaszly, putasne
Jer 37, 16) ca 1470 MamLub 215; Sdąly syą
(war. kał.: zdały schią) reputati sunt (Thren 4,
2) ib. 220; Bocz sye sda yako pravy volek, alyecz
yesth *chitrzi pachołek Satyra w. 25; S temy to
stawky może uczinicz..., gyako bi sse gemv
nalepey zdało 1488 FontesSl II 16; ~ Stały
wody ssedwszy syo na gednem myesczv... y zdali
syo podał od myasta (apparebant procul ab urbe)
BZ Jos 3, 16; ~ zdający się 'obłudnik, Simu
lator, hypocrita\ Sdayączy (war. kał.: zdayączy)
szą simulatores (simulatores... provocant iram dei
Job 36, 13) ca 1470 MamLub 124.
12. zdać się daleko 'oddalić się, longe abesse, remotum esse’: Zday schią daleko longe
abesto (longe abesto ab homine potestatem habente occidendi Ecclus 9, 18) 1471 MamKal
161.
13. dubium: Mathias... coadiutores non intercedit, a dalybog, czom ya zdał od Maczeya,
iuste condempnavi 1473 AGZ XV 163.
Cf. Wdać, Wzdąć
Zdajać cf. Zdać
Zdanie (cf. Zb-) 1. 'akt przekazania nieru
chomości oraz pełnomocnictwa do prowadzenia
sprawy przed sądem, litterae ąuibus rerum immobilium possessio traditur atąue rerum iure
agendarum potestas datur : Przyszła yedna nyewyastha przed gayny sząd y gyesth szwe gymyenye y szwą rzecz wszdala... A gdysz yusze
tha nyewyastha tho vczynyla szdanye (OrtOssol
29, 1: danye, dum autem mulier praefata donum
sic fecerat), poszła za masz y umarła OrtMac
26.
2. 'wyznaczenie terminu, designatio termini
iudicii: Jako Szkorvpka... voythem nye byl, kyedi
szelcze v mne były o szdanye dna 1479 ZapWarsz
nr 1477.
3. 'orzeczenie sądowe, wyrok, sententia iudicis’:
In termino peremptorio comparere na sdanye 1431
StPPP II nr 2363; Iuxta condampnacionem al.
zdanya 1444 AGZ XIII 166; Paulus... przipowyedal
sze... na przipowyesczenem rocze super dominum
Miculecz... pro duobus hominibus sothne iuxta
zdanya 1446 AGZ XI 290, sim. 1448 ib. 318;
Lvpyesze... ma dacz (sc. sędzia) temv, ktori gego
o nyespra więdły we zdanye (Sul 55: oth fałszywego
wyrzeknyenya) wyzwał (in falsa pronuntiatione evocavit) kv stolv wyszszemv Dział 3; Pyrwsze zdanye
w swey moczy ma stacz ib. 27; Gdy koleby potem
chczal nyestoyączy na rokv pyrwszym zdanye są
dowe (Sul 39: skazanye, sententiam) odnawyacz
abo wzdzyracz, tedy gemv ma bycz vloszono
wieczne mylczenye ib. 28; <P)yotr postawy 1 syą
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naprzeczyw łanowy sadzy o rzecz, którą przed
wany 1440 AGZ XIII 96; neutr. zdawano 1475
nym myal abo czynyl, ale zdanye (Sul 40: skazanye,
AGZ XIX 352; /. pl. m. (na) zdawanych 1450
sententiam) łanowo aczkole wspyrayącz syą przal,
AGZ XI 352; ~ inf. pass. pl. zdawani być
a sądzey nye nagany 1 ib. 29; Et nos, ad peticionem
1432 PawSejm nr 123.
consulum Lublinensium, licet contra formam iuris,
Z n a c z e n i a : 1. 'przekazywać sądownie, iure
5
condemnacionem al. szdanya, non admittentes
tradere’: Martinus cum Stephano... M athie...
(1481) 1491 A K P rN 377; Condemnacio al. *nyepartem hereditatis... ordinare et assignare al.
sprawnye zdanye 1487 LubPodk 111.
zd<a)wacz... debebunt 1429 StPPP II nr 2256.
4.
'żądanie procesowe, ea quae in causa iu2. 'ustalać, wyznaczać termin sądowy termidiciali postulantur : Iudex... sentenciavit... Ni 10 num iudicii constituere, designare’: Jacoszm panw
kel... in suo lucro iuxta ipsius deputacionem al.
Woythcowy sdawal rok po obeslanw trzeczi dzen
podług yego sdanya 1444 AGZ XIV 142; Iudex,
1420 RtKon nr 371; Jako gest moy oczecz ne
circa contumacie deputacionem al. zdanyą, dedit
szdaual *Crzeslaoui rokow o kmieczo rano 1420
TPaw VII nr 1941.
sibi pro lucro... memoriale 1445 ib. 166; Byeskowsky memoriale posuit et domini iuxta suam 15
3. 'obwieszczać, ogłaszać, nuntiare, pronunreputacionem al. podług yego zdanya sentenciatiare’: Primo, secundo, tercio et quarto concitans
verunt 1454 AGZ XIX 488.
eum contumacem pronuncciabat al. zdawał gy
Cf. Wzdanie
1442 AGZ XIV 55.
Zdarzać (cf. Zb-) 'przyczyniać się do czegoś,
4. 'oskarżać, culpare, accusare’: Princeps de
ad aliąuid contribuere, conferref?): Sdarzayoncz 20 putat al. zdawa knyaza Kuzma... in noncomparicontribuens ca 1428 PF I 490.
cione termini 1440 AGZ XIV 4; Burzinsky, procurator Nicolai..., sdal dicens: Domine iudex,
Zdarzyć, Zdarzyć się (cf. Zb-) 1. 'dać, dare,
donare’: Wnydz k mey słudze, azacz bog zdarzy
ego sdawam Annam actorem racione inordinate
od nyey mnye syni (si forte saltem ex illa suscireposicionis termini tercii vera infirmitate et in
piam filios) BZ Gen 16, 2; Donavit ei nomen, 25 evasione al. w odbyczv cause 1453 AGZ XII 234,
sim. 1464 ib. 392.
quod est super omne nomen sdarzil (SKJ I 80:
obdarzył, MW gl. 66: dal) slawathnoscz gymyenya
5. zdawać zła słowa, złodzieje 'przezywać
obelżywie, contumeliis afficere’: Jacosmi sliszeli,
yego, które gest nade wsithka slawathnoscz (Phil
2, 9) XV p. post. GIDom 52.
kedi Phalibog beszal gwałtem na Marczinow
2.
'spowodować, że coś się stanie, efficere,
30 dom y layal mu curwe maczerze sini y slodzeye
mu sdawal 1407 Kai nr 275; Iaco Marcin przifacere’: Zdarzy bog, czso gest nyepodobno
szedl... na Micolaya do carczmi y sdawal mv
(numquid deo quidquam est difficile) BZ Gen
18, 14.
sla słowa 1411 Kai nr 345.
6. 'potępiać, damnare, condemnare’: Raczy
3. zdarzyć się 'ukazać się, apparere, comparere’: Gdisch pod myecz h[a]lafko ("główkę’) 35 my yproszycz... v szwego mylego, aby my nye
pokazowal groźnego oblycza... any mye zdawał
nachilala, sdarszicz <się> (tekst czeski: zjevit’
Naw 70.
se) yey f tu chwilu dzeczotko welmy pyekne
7. 'wydawać lub uzyskać na kogoś wyrok ska
Dorota 171.
zujący, aliąuem condemnare, efficere apud iudices
4. zdarzyć się 'udać się, poszczęścić się, procedere, provenire': Wszystko, czokoly uczyny, 40 ut accusatus damnetur: Domini eadem prima die
colloquii generalis erunt zdawacz 1420 PawSejm
zdarzy szye (omnia... prosperabuntur, FI: przenr 120; Ipsos potest condempnare al. sdawacz
speie) Pul 1, 4.
racione non dacionis predicte intromissionis 1432
Zdawać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
ArchTerCrac X 27, 65, sim. ib. 35, 22; Tales
zdawam 1453 AGZ XII 234, 1464 ib. 392, 1471
AGZ XV 119; 3. sg. zdawa 1437 AGZ XIII 46, 45 incurabiles suos terminos attemptare debent decerni al. sdawany bycz 1432 PawSejm nr 123;
1440 AGZ XIV 4, 1479 AGZ XVIII 180; 1. pi.
Herbordus... condempnat al. zdawa Dorotheam
zdawamy 1441 AGZ XI 185, 1442 ib. 204; 1437 AGZ XIII 46; Fredrich dixit, quia ego nescio
inf. zdawać 1420 Paw Sejm nr 120, 1432 Archde nullo termino, quia illo tempore non sentenTerCrac X 27, 65. 35, 22; - fut. 3. pl. m.
będą zdawać 1453 AGZ XI 387; - praet. 1. 50 ciarunt al. nie sdawani 1440 AGZ XIII 96; Condampnamus al. zdawamy ad diffinitivam sentensg- m. -im zdawał 1420 RtKon nr 371; 3. sg.
ciam 1441 AGZ XI 185, sim. 1442 ib. 204; Ideo
w. jest zdawał 1420 TPaw VII nr 1941; zdawał
audientes litis controversiam al. wspor dedimus
1407 Kai nr 275, 1411 Kai nr 345, 1442 AGZ
ad interrogandum... ad dominum palatinum...
XIV 55, eter, ~ condit. 3. sg. m. -by zdawał
Naw 70; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zda 55 prout eos condemnavit al. sdawal 1443 AGZ XIV
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101; Omnes... ponimus terminos terrestres..., si
Premislie condempnabunt al. bandą zdawacz in
istis terminis proximioribus 1453 AGZ XI 387;
Ego ipsum condempno al. zdawam racione non
locacionis duorum boum in pena trium marcarum 5
iudicio 1471 AGZ XV 119; Tu ministerialis des
terminum... iudici, ut me non condemnet al. nye
sdaval 1473 AGZ XIX 449; Circa condemnacionem et sentenciacionem al. gdy szdawano i ska
sowano 1475 ib. 352; Quia ipse me actorem 10
condemnat al. sdava, reus existens 1479 AGZ
XVIII 180. ~ zdawane roki 'ostateczny, zawity
termin sądowy, na którym ogłaszano wyrok, terminus iudicii, quo sententia pronuntiabatur : Fridricus... tenebitur ipsam inscripcionem inscribere 15
in librum... terrestrem na zdawanich roczech 1450
AGZ XI 352.
Cf. Wzdawać
Zdawanie (cf. Zb-j 'wyrok skazujący, senten
tia, qua quis condemnatur: Iaroslaus... condemp- 20
nacionem recusabat..., domini... iudicio presidentes
hanc ipsam condempnacionem al. zdawanye receperunt et distulerunt ad crastinam diem ad interrogandum 1457 AGZ XV 7. ~ Cf. Wzdawanie.
Zdawić (cf. Zb-j f o rm y : praes. ind. 1. sg. 25
zdawię De morte w. 202; 3. sg. zdawi ca 1470
MamLub 225; ~ inf. zdawić De morte w.
201; ~ praet. 3. sg. m. zdawił BZ Tob 6,
14; ~ part. praet. pass. ac. sg. neutr. zda30
wione BZ Deut 23, 1.
Z n a c z e n ia : 1. zgnieść, zmiażdżyć, znisz
czyć, conterere, atterere, d e s tr u e r e Nye wnidze
czisczoni albo zdawyone łono mayocz (eunuchus,
attritis... testiculis)... w kosczol bozi BZ Deut
23, 1; Sdavi (war. kal.: zdavy) distringet (nonne... 35
fructus eius distringet Ezech 17, 9) ca 1470
MamLub 225.
2.
'dusząc pozbawić życia, strangulare, suffoc a r e Sliszalem, yze bila oddana... syedmy
mozom, a zmarły, ale tom sliszal, yze ge dyabel 40
zdauil (occidit) BZ Tob 6, 14; Gyethno szya
porvsza, wszythky nagle szdavycz mvsza De mor
te w . 201; Napr<z)oth szda<w>yv dzewky, chłop
cze ib. w. 202.
Zdawny (cf. Zb-j (o dokumencie, dc litteris 45
publicis) 'związany z sądowym przekazaniem cze
goś, ąuibus quid iure traditur: Kachna... cum
Petro... monstravit... litteram resignacionis sc.
sdawny 1399 Leksz II nr 2387. ~ Cf. Wzdaw50
n y *

Zdąć (cf. Zb-j 'dmuchnąć (tu na znak po
gardyj, exsufftare, flarę cum contemptione' : Zdąlysczie (war. lub.: zadąliscze, Biblia paderzowska: sduli ste) conflastis (in omni loco...
offertur nomini meo oblatio m unda..., et vos
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polluistis illud..., et exsufflastis illud... et intulistis de rapinis claudum et languidum Mai 1,
13) 1471 MamKal 257. - Cf. Wdąć, Wzdąć.
Zdbik cf. Żbik
Zdeb, Steb, Step zool. 'żbik, Felis sihestris
Cirogrillus, sabellio steb ca 1455 JA XIV 489;
Figus... est cattus siluestris vlg. step 1457 RozOss
I; Cirigrillion steb, szdeb 1472 Rost nr 1828.
1829; Caballus yąszvyecz vel schkąpą vel step
ca 1500 Erz 101.
Zdechlinka (cf. Zb-j 'skórka ze zdechłego
zwierzęcia, exuviae, pełlis animali mortuo detracta : Smuszek i zdechlinek 1497 Sąd II 347.
Zdechnąć (cf. Zb-j f o r m y : praes. ind. 2.
sg. zdechniesz BZ Gen 20, 3; ~ praes. ind.
a. aor. 3. sg. zdechnie Rozm 125. 131; ~
praet. 3. sg. m. zdechł 1405 Kościan nr 270,
1419 ib. nr 725, 1421 Kal nr 825, etc.; zdech
1396 Kościan nr 81, XV med. GIWroc 55v; /.
jest zdechła 1413 KsMaz I nr 2083; zdechła 1444
ZapWarsz nr 577; neutr. zdechło Rozm 125.
Z n a c z e n i e : 'przestać żyć, rozstać się z ży
ciem, exspirare, m o n : a. (o ludziach, de hominibus) 'wyzionąć ducha, skonać, umrzeć, exspirare, spiritum exhalare, m o n : Sic Herodes...
percussus est ab angelo, dum consumptus a vermibus exspiravit sdech (Act 12, 23) XV med.
GIWroc 55v; Rzeki k nyemu bog: Sdechnyesz
(morieris), przeto yzesz wsyol zono, bocz ma
moza BZ Gen 20, 3; Misit dominus sibi aquam
de illo monte Syon in os eius... a tako opywsy
sya (sc. Manasses, rex Ierusalem) y szdechl ca
1500 GIKazB I 69; Czczyenye o dzyeczyączyv,
które szye svalylo skały (leg. z skały) y zdechło
Rozm 125; Byezącz yedno dzyeczya... szvalylo
szye z oney góry..., padnye na zyemye y zdechnye (exspirabat) ib.; Tako on nąd<z)ny Zyd
pądnacz na zyemye y zdechnye (exspiravit) ib.
131; Spadł (sc. Eli) stolcza (leg. z stolca) vznak
za drzvy a zlomyl glovą y zdechł (mortuus est
I Reg 4, 18) ib. 630.
b. (o zwierzętach, de animalibus) fpaść, zde
chnąć, perire, m o n : Ys mi ten kon drzewey
sdech, nizesm obeslan 1396 Kościan nr 81; Czso
Wocencewi kon sdechl, sa tom mu ya za szcodo
ne stal 1405 ib. nr 270; O ctoro krowo Thochna
na mo szalowała, ta yest sdechla 1413 KsMaz
I nr 2083; On ne prziyal, a w tern kon ten
szdechl 1419 Kościan nr 725, sim. 1421 Kal
nr 825; O którą kobylą Anna na mya żałowała,
ta sdechla 1444 ZapWarsz nr 577; De eisdem
equis unus... interiit al. zdechł 1467 DecrMCrac
nr 848; Pan Dolvsky vkazal kon shyvy... na
tho myescze, kthory mv kon sdechl, czangnacz
do Grothka 1495 GorsJaz 278, sim. ib.
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Zb-) 'ś c i ą g a n i e ,
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zejmowanie płaszczów fo b o w i ą z e k

z d e jm o w a n ia p ła s z c z y p r z y s k ła d a n iu p r z y s i ę g i ,

tfcto p a l l i u m a b i u r a n t i b u s in i u d i c i o d e p o n e n d f : Otpusczenye seymowanya plasczow (depositio paliorum) v przyssyangy S u l 9 2 .
Zdeptać ( c f . Zb - ) f o r m y : p r a e t . 3 . s g . m .
zdeptał R o z m 133; 3 . p i . m . zdeptali są F I 55,
2; zdeptali P u l 55, 2; zdeptały 1432 K o ś c i a n
nr 1452; ~ c o n d i t . p a s s . 3 . s g . f . -by zdeptana
R o z m 265.
Znaczenie:

Słownik staropolski XI

25

30

's t r a t o w a ć (n o g a m i ) , c o n c u lc a -

re , p e d i b u s c a l c a r e ’: Iszye... Mikolay nye dal
dzyeszanczy ran Sczepanowy, kmeczewy,... ale
gy, Sczepana, stłukły jego konye, sdeptaly yego
conye 1432 K o ś c i a n nr 1452; Moy stavek gnyevy
skazy 1 y zdeptał nogamy (sc. nędzny Żyd, meam
piscinulam malevole destruxit conculcans aquam)
y vypvsczyl z nyego vodą y z rybarny R o z m 133;
Movy ( s c . święty Maciej) tako: Vy yestesczye
*schvl zyemye. A stayely sol, v czemze bądzye
solono? Kv czemv ( m o ż e l e g . ku iczemu fku
niczemu’) szye daley badzye godzycz, yedno yze
ya vyrzvczą na dvor, aby zdeptana (ad nihilum
valet ultra, nisi ut mittatur foras et conculcetur
Mat 5, 13) od lyvdzy i b . 265; ~ p r z e n o ś n i e :
Zdeptali so (P u ł: zdeptały) me (conculcaverunt
me) neprziiaczele mogi wszego dna, bo wele
boiuioczich przecyw mne F I 55, 2.
(Zdjąć) Zjąć, Zniąć ( ? ) ( c f . Zb-) f o r m y :
p r a e s . in d . 1. s g . zejmę D e m o r te w. 469. 477;
3. p l . zejmą B Z Num 1, 51. 4, 5; ~ p r a e s .
a. a o r . 3 . s g . zejmie B Z Gen 24, 18; ~ im p e r .
2. p l . m . zymicie R o z m 438; ~ in f. zjąć 1409
K s U a z I nr 1390, 1450 Z a p W a r s z nr 916; p r a e t . 1 . s g . m . -m zjął 1434 P o z n nr 1572,

nr 1219; 3 . s g . m . zjął 1404
111, O r t O s s o l 101, 2, R o z m 531; 3 . p l .
m . są zjęli 1423 K a i nr 699, R o z m 438;
~
c o n d it . 1 . p l . m . bychom zjęli 1423 K a i nr 700;
3 . p l . m . -by zjęli R o z m 633; ~ p a r t . p r a e t .
a c t . zjąwszy R o z m 816; ~ p a r t . p r a e t . p a s s .
n . s g . m . zjęt c a 1420 R XXV 229, XV p . p o s t .
A K P r II s. XXIV; n e u tr . zjęto c a 1500 S l O c c
XII 163; ~ p r a e s . p a s s . 2 . s g . m . -(e)ś zjęty
M W 97a.
Z n a c z e n i a : 1. 'ś c i ą g n ą ć c o ś z s i e b i e , e x u e r e ,
d e p o n e r e d e s e Czczyenye o tern, yako myły
Kristus vstavschy od yyeczerzey pokorno ssyąl sve
odzyenye s syebye, aby vmyl svym zvolyenykom
nogy R o z m 531; Alye ta ysta czyotka... szyavschy
rąbek svey ( le g . z swej) glovy y podała yednenw
Zydovy proschącz go, aby y ( l e g . ji, sc . Jesusa)
obvynąll ib . 816; ~ p r z e n o ś n ie : Expoliantes,
swlyeczcze, snycze ( p r o snymcze ?), vos yeterem
hominem et induite nowm (Col 3, 9) XV W is łR p
nr 2366; ~ (o w ę ż u , d e s e r p e n te ) 'z r z u c ić s k ó r ę ,
w y li n ie ć , p e ł ł e m d e p o n e r e , e x u e r e A tako yocz
on ( s c . wąż) thamo szebe ( l e g . z siebie) staro skoro
*szeme G n 172b; ~ 'z e w l e c , z e d r z e ć c o ś z k o 
g o ś , d e t r a h e r e , v i a u f e r r e ’: Eze Gnewomir ne szgol
ssukney ss Clychny *chozebno rzeczo za dwe
grziwne ani yey uzitka ma 1404 H u b e Z b 111;
Thu... so panyo łupili, so s nye suknyo sgyoli y
ta sucnya potem liczem wroczona 1423 K a i nr
699; Tucz nas tknyono, bichom... suknyo... s nyey
*ssyoli ib . nr 700; Jakom suknye nye szyąl sz
mlinarky..., alem ya nalasl 1434 P o z n nr 1572;
Z opatha szeyma capyczą, dam komy na nogayycza,... konyecznye my szeyma ymphula y dam za
szygya poczpylą D e m o r te w. 469. 477; Jakom
ya... nye szyanl z nog Janowich, oczcza Sassynovego, zabithego ostrog, scorzen, nogawicz y kalyethy s paschem s pyenyandzmy... jako zlodzyey
1479 Z a p W a r s z nr 1219; ~ 'ś c i ą g n ą ć k o g o ś ,
c o ś z c z e g o ś , a li ą u id v e l a li ą u e m e x a li ą u a r e
d e p o n e r e , d e t r a h e r e Richlo seymye wyadro (deposuit hydriam) s pleczu y dala gemu pycz B Z
Gen 24, 18; Y seymo (sc. Aaron a synowie jego)
opono (deponent yelum), ktorasz yissy przed
drzwyami B Z Num 4, 5; Panye leżu..., yenzesz...
nyeszpomey godzyny sz krzyza szyanthy naprzód
na przedpyeklo sthapyl M W 97a; Dzyąnth ( p r o
szyąnth, R XXV 229: s kriza syąnth) o myąszporzech then, czo sza nasz tv czyrpyal XV p . p o s t .
A K P r II s. XXIV; Myespomey godziny czialo twe
roskosne s krziza syęto c a 1500 S lO c c XII 163;
~ 'o d s u n ą ć , o d w a l i ć (tu k a m ie ń z g r o b u ) , a m o Z apW arsz

H ubeZ b

e n d i, d e p o n e n d i :

zejmanie płaszczów ro b o w i ą z e k
a c to
p a lliu m a b i u r a n ti b u s in iu d i c i o d e p o n e n d i : Xanząn... taky członek... vstawyl..., ze yako plasczee
przissyangi czynyanczim i przi tich przissyangach
potikayanczim brani, takye vczysnyenye i seymanye plasczow (paliorum depositiones) daley yest
skażono i wnywecz obroczono S u l 92.
(Zdejmować) Zejmować (c f. Zb-) 'z d z i e r a ć
c o ś z k o g o ś , d e t r a h e r e a l i ą u i d e x a l i ą u o ' : Fylystinowye seymuioc łupi zbitich ( l e g . z zbitych ?,
detrahentes... spolia caesorum), nalezly Saula B Z
I Par 10, 8; ~ 'ś c i ą g a ć k o g o ś z c z e g o ś , d e p o n e r e a li ą u e m e x a l i ą u a r e Jesusz s kr<z>ysza
*szyeymowan w myesporna *godzyny XV e x .
S K J I 146.
(Zdejmowanie) Zejmowanie ( c f . Zb-) *ś c i ą 
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Grób byl yykoyan z kamyenya y przylozon kamyenyem na yyrzch. Tako rzeki myły Iesus: *Sym37
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myczye kamyen (tollite lapidem Jo 11, 39)... Tedy
ssa [z] syely kamyen (tulerunt ergo lapidem Jo 11,
41) Rozm 438; ~ zjąć chycze 'rozebrać, roz
walić, zburzyć chałupę, evertere, demolin : Yaco
se mno Sandek ymal smowo syocz chicze do 5
swantego Yana 1409 KsMaz I nr 1390; Jakom ya
thako dzelon, eze Jan myal syancz chycze do roka
pod dzessyącyą kop zacladu s mego ssyedliska
1450 ZapWarsz nr 916; ~ zjąć stan 'zwinąć
namiot, movere, deponere : Gdisz bracz syo bodo, 10
seymo slvgy stanowe stan (deponent... tabemaculum) BZ Num 1, 51.
2. zjąć kogoś z (tego) świata 'pozbawić kogoś
życia, zabić, occidere, interficere' : On mego bra
ta... noszem besz prawa szgyal szwyatha {leg. 15
z świata), szlowye zabyl (cultro... ad mortem
effecisset, OrtMac 138: zegnał szwyatha, leg. z
świata, tego) OrtOssol 101, 2; Bo byl rzeki pyrvey
myły Kristus modlyącz szye za svemy zvolyenyky,
nye proschacz, aby ye zyąly s tego svyatha, alye 20
by ye vchovaly ode vschego złego Rozm 633.
Zdla c f Dla
Zdławić {cf. Zb-) 1. 'zgiąć, skrzywić, curvare,
i n c l i n a r e Skleczyczy aut zdlawycz contorquere
{war. kal.: zdlavicz contorquere, numquid con- 25
torquere quasi circulum caput suum et saccum et
cinerem sternere, numquid istud vocabis ieiunium?
Is 58, 5) ca 1470 MamLub 203.
2.
'zgnieść, spłaszczyć, sprasować, comprimere, c o m p la n a r e Pallata est ficus inter pallas 30
compressa. Et pale dicuntur tabule, in quas ficus
comprimuntur, inde palatarum zdlawyonich figow
(apparuit Siba... cum duobus asinis, qui onerati
erant... centum massis palatharum II Reg 16, 1)
35
1471 MamKal 74.
Zdobić cf. Ozdobić, Pozdabiać
Zdobienie (cf. Zb-) 'to co zdobi, upiększa,
ozdoba, ornamentum, d e c u s Salomon enim cum
edificavit domino templum in Ierusalem de marmore candido... et ornavit illud ornatu, sdobenim, 40
mirabili XV in. GIKazB II 84, sim. ib.
Zdołać (cf. Zb-) *być w stanie coś zrobić,
móc coś zrobić, sprostać czemuś, conari, sustinere’: Sdolacz (war. kal.: zdolacz) conari (cumque
arrepta esset navis et non posset conari in ventum, 45
data nave flatibus, ferebamur Act 27, 15) ca 1470
MamLub 302.
Zdraca cf. Zdrajca
Zdrać cf. Zedrać
50
Zdraćca cf. Zdrajca
Zdrada, Zrada (cf. Zb-)fo r m y : n. sg. zdrada
FI 54, 11, 1395 GIJag 103, 1407 ib. 104, eter,
~ g. sg. zrady Rozm 360. 361. 515; zdrady XV
med. AKPr I 235, BZ Ex 22, 9, Pul 9, 29, etc.;
~ ac. sg. zdradę FI 40, 10, 1461—7 Serm 97v, 55

ZDRADA

ca 1470 MamLub 114, etc.; ~ i- sg. zradą MW
75a; zdradą Dek III 10. 20, Spow 3, 1466 R XXII
24, Rozm 444; ~ /. sg. (w) zdradzie FI 23, 4,
Rozm 759; ~ n. pi. zrady XV p. post. R XXV
258; zdrady 1471 MamKal 263; ~ ac.pl. zdrady
FI 72, 18, Sul 47, 1471 MamKal 114; ~ i. pi.
zdradami 1444 R XXIII 304.
Z n a c z e n ia : 1. 'obłuda, oszustwo, nie szcze
rość, kłamstwo, podstęp, przewrotność, fallacia,
mendacium, dissimulatw : Iensze nę wzol w prosznoscz dusze swoiey ani przisogl iest w zdradzę
(Puł: we lszy) blisznemu swemu (nec iuravit in
dolo proximo suo) FI 23, 4; Czlowek..., w iegosz
iesm pwal, iensze iadl chleby moie, vweliczil na
mo zdrado (magnificavit super me supplantationem, Puł: wyelikę yest vczynyl na myę obłudę,
Rozm 540: podnyosl nade mną swa sdradą) FI
40, 10; Ne nedostawalo (pro nedostawala) z ulicz
iego lichwa y zdrada (non defecit de plateis eius
usura et dolus, Puł: lesz) FI 54, 11; Wszacosz
zaprawdo prze zdradi (Puł: prze Izy) poloszil ies
gim (propter dolos posuisti eis), porzuczil ies ie,
gdi so se wznaszali FI 12, 18; Ne szabiyay bratha
thwego szdrado, gl. swado, (Dek III 20: zdradą,
I 8. III 1. 3—6. 8. 11. 16. 17. 19. 23—25.
27—29: swada), ranko, kaszno ani rado Dek III
10; Davam szya vynyen bogv..., czom szgrzessyl... clamem, sdradv, slą przyczyną Spow 3;
Avaricie filie, que dicuntur scilicet prodicio, przeradzenye, fraus, zdrada, fallacia, nyevyara, periuria, inquietudo, violencia et contra misericordiam obduracio 1407 GIJag 104, sim. 1395 ib.
103; Per meandros wielkimi sdradami (o tortuose
serpens, qui mille per maeandros fraudesque
flexuosas agitas quieta corda) 1444 R XXIII 304;
Gdi[by] Zydowye, gysz przes nowe sdradi (per
novas deceptiones)... na zastawą pozyczayą pyenyądzy Sul 47; Nobilis P [...]... non coactus nec
compulsus nec alicuius doli, sdrady, malicia circunwentus... suam hereditatem... vendidit XV
med. AKPr I 235; Vnde dici solet, quod dyabolus
IX genuit filias..., ex hys maritauit VIII, quibus
horum... vsuram burgensibus, dolum, lsczivoscz
a *strado, mercatoribus 1461—7 Serm 97v; Panye
bozye, wybawy mye od obmowi nyeprzyiaczyelszkyey y od yąziku zlosczywego. Nyechay lsczywosczya y szrada nye krw[y]awya szercza mego
MW 75a; Sdrada fraus MW gl. 68; Iegosz usta
zlorzeczenya pełny są y gorzkoszczy y zdrady
(dolo, FI: lscy) Puł 9, 29; len nye vczynyl zdradę
(FI: lsczi) w gęziku swoym (non egit dolum in
lingua sua) Puł 14, 3; Blogoslawyony mosz,
yegosz nye wynowal bog w grzesze any yest
w yego duszy zdrada (dolus, FI: zgloba) Puł 31,
2; Obroczyl szyercze gych, aby nyenazrzely lyuda

ZDRADA

yego y zdradę czynyly slugam yego (dolum facerent in servos eius, F i lescz czynyly w slvghy
yego) Put 104, 24; Item parvuli mutuo se diligunt
absąue omni dolo przes sdrady, obłudy XV p.
post. PF I 203; Sdrądą fraus ca 1500 Erz 132;
Rzeki myły Krystus o nym: Owo vyemy czlovyek
ysraelsky, v nymze zdrady nye (in quo dolus non
est Jo 1, 47) Rozm 215; Czczyenye, yako myły
Iesus navczal svoye zvolyenyky, by szye vyarovaly srady zydowskey a poganyskyey ib. 360;
Tedy ssą dopyro rozvmyely, yze ym rzeki, by
szye bały y vyarovaly nye kvasu chlebnego, alye
navky y srady lyczemyernykow, Zydow y kaczerzow (sed a doctrina Pharisaeorum et Sadducaeorum Mat 16, 12) ib. 361; Kako vyączey vas bądą chvalycz, acz sobye mądrze omyslyczye przeszdrady (leg. przez zdrady czy prze zdrady, si
provideritis vobis sine dolo) ib. 390; V thym szye
ych yyelyka zdrada vkazvye, yze chczyącz nyeyynnego ymorzycz, chczyely syoy grzech na Pylatha obroczycz ib. 773; ~ 'przywłaszczanie
podstępem, oszustwem, fraus, actus aliąuid fraude
sibi arrogandf: Vstawyamy..., aby przy tych tho
myarach y mycze szdrada nye dopvsczana (ne...
fraudes committantur) Sul 82; Przyszyosze, ysze
nye szczyognol roky swey na sbosze blysznego
swego ku spachanyu sdrady (ad perpetrandam fraudem) tak na wolye yako na oszlye BZ Ex 22, 9.
2. 'działanie mające na celu wydanie kogoś
podstępem nieprzyjaciołom, tu o zdradzie ludasza, proditio, traditio, actus aliąuem dolo hostibus prodendi, hoc loco de Iudae traditione':
Inyadit, sdradza, hunc, gl. sc. Cristum, Iudas
fraudeąue, gl. id est dolo, astucia *stradą, tradit,
sed non evadit, gl. sc. penam, traditor 1466 R
XXII 24; A vzryavschy (sc. Judasz), yze svey
ządzey slodzyeystvem nye mogl popelnycz, po
czął myslycz, kakoby sobye mogl zdradą vczynycz Rozm 444; Bądzze Iudaschy przekląty...,
bo yest grzech ossobny, barzo nyepodobny,
ktorysch pochodzy s przeklątego przyrodzenya
tvey srady, to yest lakomstvo a skąposcz ib.
515; A tez by byl Pyotr y yny apostolovye
vyedzyely s[r]drada, znacz by y (leg. ji, sc.
Judasza) były zamby zedraly ib. 549; A v tym
vznaval szye (sc. Judasz) v troyakyey rzeczy:
ve zdradzye, v mązoboystvye y ve slosczy ib.
759.
3. 'zasadzka, zamach, sprzysiężenie, insidiae,
conspiratio, machinatio subdola: Quod faccio,
g i conspiracio, prodicio sdrada, seruorum in
dominos conspirata XV med. GIWinc 147; Sdradą
(war. kal.: zdrady) insidias (ventum est ad illum
locum, ubi scriptum erat, ąuomodo nuntiasset
Mardochaeus insidias Bagathan et Thares eunu-
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chorum regem Assuerum iugulare cupientium Esth
6, 2) ca 1470 MamLub 114; Insidie srady, zalogy
XV p. post. R XXV 258; Sa (leg. se) mną (sc.
królem Abagarusem) bądzyesz bydlycz na vyeky
przezpyeczno, nye boy acz szye ych (sc. Żydów)
zdrady (mecum permanebis perpetuo securus eorum ab insidiis) Rozm 227.
4.
'zwodniczość czegoś, ułuda, fallacia, fals i t a s Szdrada (MamKal 263: zdrady, obłudy)
bogacztwa zastąpy v nym slovo boże (fallacia
divitiarum suffocat verbum Mat 13, 22), yze
bądzye przesz ovocza Rozm 338.
Zdradca cf. Zdrajca
Zdradliwie, Zradliwie (cf. Zb-) 1. *podstę
pnie, oszukańczo, fraudulenter, dolose, perfide’:
Quomodo is Iacobus cum fratribus suis interfecit
nobilem Thomam... fraudulenter al. zdradliwye
et hoc paratus sum eum convincere al. pokonacz
ita, uti ius inveniet 1457 AGZ XV 10; Si quis
proditorie, sdradlyvye, filium imperatoris in fetidissimo et obscuro carcere concluderet, quid de
tali fieri debetur? ca 1500 GIKazB I 88; Iesus:
Moya smyerczyą, ktorasz mam czyrpyecz nyevynnye, tasz my bądzye opravycz zly, dyabel
sradlyyye (mihi quam Leyiathan inducet fraudu
lenter), yen zyyedzye <niemiłościwie> lyvd zydowsky, aby smyercz my zadały Rozm 166.
2.
'skrycie, niewidocznie, furtim, occulte’: Nam
sepe incautis pastoribus excidit ignis, qui furtim,
szdradlyye, pingwi primum sub cortice tectus robora
comprehendit et frondes elapsus in altas ingentem
celo sonitum dedit XV ex. VergGeorg 84.
Zdradliwość (cf. Zb-) 'podstępność, oszukaństwo, fraudulentia, dolositas' : Nyelogiczne sdradlyyosczy 1466 R XXII 19; Sdradlyyoscz fraudu
lentia ca 1500 Erz 132.
Zdradliwy (cf. Zb-) f o rm y: n. sg. m. zdrad
liwy ca 1500 Erz 133; / . zdradliwa XV med.
R XXIV 363, 1471 MamKal 142; - g. sg.
neutr. zdradliwego 1453 R XLVII 351; ~ /.
sg. f. (w) zdradliwej 1471 MamKal 154.
Z n a c z e n i a : I. ' oszukańczy, podstępny,
przewrotny, dolosus, fraudulentus, perfdus*: Ca
ritas... non agit perperam nye czyny szlego,
*przewrothnyego, sdradliwego (I Cor 13, 4)
1453 R XLVII 351; W nyev[m]yerze[zie]
w sdradlyyey (war. lub.: w nyewyerze lsczywych) in fraude circumveniencium (in fraude
circumvenientium illum affuit illi Sap 10, 11)
1471 MamKal 154; Sdradlyyy fraudulentus ca
1500 Erz 133; Sdradlyyy dolosus ib.
2.
'zwodniczy, mamiący, mylący, fallax, decipiens’: Sic mulier pulcra et fatua, cuius fallax,
sdradlywa, gloria et vana pulcritudo (Prov 31, 30)
XV med. R XXIV 363; Fallax lsczywa, zdradlywa
37*
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(fallax gratia et vana est pulchritudo Prov 31, 30)
1471 MamKal 142.
Zdradnie (cf. Zb-) 1. 'kłamliwie, nieszczerze,
obłudnie, dolose, ^zcte, simulate*: Zęzyky (pro
5
yęzyky) swoymy zdradnye (F/: lszywe) czynyly
(linguis suis dolose agebant)
5, 11.
2.
'podstępnie, fraudulenter, d o l o s e Jacom
ya nye widal ksanszich ludzi nyeprzyaczolom
na drodze sdradnye any mim widanim szkodi
mayo 1436 ZapWarsz nr 471; Yako Jan nye 10
szbyl any ranyl Mathiam... na gego vosze sz
nym szyedzacz na dobrovolney drodze, gdy spal,
sdradnye any yemv zadał dw (leg. dwu) ranv
1470 ZapMaz 71.
Zdradność (cf. Zb-) 'kłamliwość, podstęp- 15
ność, przewrotność, falsitas, fraudulentia : Mi
łował ies wszistka słowa zdradnosci (JA XIV
491: szdradnosczy) iozylem (pro iozykem) lsciwim (dilexisti omnia verba praecipitationis, lin
20
gua dolosa) FI 51, 4, sim. Puł.
Zdradny (cf. Zb-) fo r m y : n. sg. m. zdradny
1432 StPPP II nr 2453, 1432 StPPP VII 346;
neutr. zdradne XV med. R XXII 234; ~ g.
sg. m. zdradnego XV med. Zab 523, Puł 5, 7;
~ d. sg. m. zdradnemu Rozm 554; ~ ac. sg. 25
m. zdradny XV med. RRp XXIII 280; neutr.
zdradne Puł 51 arg.; ~ v. sg. m. zdradny 1414
StPPP II nr 1327; ~ i. sg. m. zdradnym Rozm
715; ~ n. pl. m. zdradni Puł 54, 27; ~ ac.
pl. zdradnych ca 1428 PF I 489; ~ l. pl. m. 30
(o) zdradnych Puł 119 arg.
Z n a c z e n i a : 1. 'oszukańczy, kłamliwy, ob
łudny, podstępny, przewrotny, występny, fraudulentus, mendax, d o l o s u s Szdradnich enormes co
1428 PF I 489; Tranąuilla mentis vacacio vpo- 35
koyenye mysly swoych oboyąthnego, obłudnego,
zdradnego, lsczywego XV med. Zab 523; Czlowyeka krwye wynnego y zdradnego (FI: zglobliwego) zadzycz szye będze gospodzyn (virum
sanguinum et dolosum abominabitur dominus) Puł 40
5, 7; Xpus wszytko nyemyloszyerdze zdradne od
bogatstw dobroty swoyey... oddały a Puł 51 arg.;
Męzowye krwy a zdradny (dolosi, FI: łsciwi) nye
zdzyelyo na poły dny swoych Puł 54, 27; Glos
czerekwye skargę dayoczey o zdradnych bratoch 45
Puł 119 arg.
2. 'knujący zdradę, zdradziecki, insidiosus,
proditorius': O matko Iesucristova, by nynye...
vydzyala thy snamyona mylosczy, yąz syn tvoy
t[z]emv zdradnemv Iudaschovy vkazvyą (leg. 50
ukazuje),... snadz by rada tego nyevyernego
sdrayczą zamby tvemy targała Rozm 554.
3. fałszywy, pozorny, f a l s u s zdradny pro
rok: A tych żałob było barzo vyelye na mylego
Iesucrista, nazyvayącz ystym (leg. ji istym) 55
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zdradnym prorokyem, aby plodzyl marne rzeczy
Rozm 715.
4. 'zwodniczy, mamiący, falla:c, decipiens
Tho wschitko bilo błogo obłudne, a złe y sdradne,
bo wyodlo y wyedzye ku wyekugey nądzi XV
med. R XXII 234; Piscator reciaculam fluctuans
terre cupidus in portum zophisticum, gl. in istum
locum decepcionum brzeg zdradny, hunc descendit
XV med. RRp XXIII 280.
5. jako konwencjonalny epitet obelżywy, freąuenter occurrit loco appellationis contumeliosae:
Przeczslaus... causam suam super... Ursula... jurę
acąuisiuit pro eo, quia sibi dixit: Newerny, sdradny, curwy maczere synu! 1414 StPPP II nr 1327;
Stanisłaus... contra dominam Elizabeth... pro eo,
quod... dixit ipsum fore filium meretricis *sdrandny 1432 ib. nr 2453; Elizabeth sibi (sc. Stanislai)
dixit mała uerba, uidelicet quod sit filius meretricis
et *stradny 1432 StPPP VII 346.
Zdradzać (cf. Zb-) fo r m y : praes. ind. 2.
sg. zdradzasz XV p. post. Kałużn 272, Rozm
619. 620; 3. sg. zdradza 1395 Pyzdr nr 15, FI
i Puł 14, 6, XV med. PF V 73, etc.; 3. pl.
zdradzają 1403 GIJag 99; ~ part. praes. act.
adv. zdradzając Rozm 540; ~ adi. g. pl. m.
zdradzających XV med. MPKJ V 428; ~ inf.
zdradzać XV ex. PF V 25; ~ fut. 3. pl. m.
będą zdradzać Rozm 481; ~ praet. 3. du. m.
zdradzała XV p. post. RRp XXV 180; 3. pl. m.
zdradzali ca 1470 MamLub 250.
Z n a c z e n ia : 1. 'oszukiwać, zwodzić, okła
mywać, decipere, fallere, deludere’: Jako Meczslaw rzeki *Boguslaowi: Y ot onegos zdraczcze,
ot Potrą, czso braczo zdradza, y za tim i (leg.
ji 'go’) ranił 1395 Pyzdr nr 15; Iensze przisoga
blisznemu a ne zdradza (non decipit) FI 14, 6,
sim. Puł; Sdraczam[...] decipimur XIV ex.
R XXV 271; Karissimi, estote factores verbi et
non auditores tantum fallentes vosmetipsos zdradzay[a]ą sya samy (Jac 1, 22) 1403 GIJag 99;
Risum reputavi merorem et gaudio dixi: Quid
frustra deciperis darmo sdradacz (pro sdradzasz,
Eccles 2, 2)? XV med. GIWroc 69r; Pyrzwe yest
lzza zdradzayoczych y podobacz sye *chczoczym
(primum est mendacium fallacium et placere volentium) XV med. MPKJ V 428; Lumbi mei
impleti sunt illusionibus (Psal 37, 8), id est malis
desideriis et cogittacionibus, quibus dyabolus illudit, *sdrzadcza, anime XV med. R XXIV 48;
Nye sluchaycye Ezechyasza, gysz was zdradza
(qui vos decipit) rzekocz: Bog nas wizwoly BZ
IV Reg 18, 32; Duos magos... invenit, qui suis
magicis artibus homines deludebant, sdradzala, et
quoscumque vellent, sanitate priuabant *odelmovaly XV p. post. RRp XXV 180; Sdradzacz
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subvellere XV ex. P F V 25; ~ 'za w o d zić,
deludere, d e c ip e r e ' : Kthora nye szdradza que non

p ra e t. 2 . sg. m. zdradził jeś FI 20, 2; 3 . sg . m .
jest zdradził 1414 K ościan nr 517; zdradził Gn
gl. lOlb, 1445 S tP P P II nr 3247, G lo g er, etc.
e tc /, 2 . p l. m . zdradziliście B łaż 321; ~ co n d it.
2. sg . m. -by zdradził XV ex. P F III 180, R ozm
554; byś zdradził XV e;c. P F III 180; 3 . sg . m .
-by zradził Rozm 516; -by zdradził R ozm 531.
618. 760; 2. p l. m . byście zdradzili 1435 Z a p W arsz nr 511; 3. p l. m . -bychą zdradzili FI 36,
15; -by zdradzili P u ł 36, 15; ~ p a rt. p ra e t.
a c t. zdradziwszy R o zm 759. 760; ~ p a r t.
p r a e t. p a ss. n. sg. m . zdradzon ca 1470 M am Lub
260; zdradzony 1466 RRp XXII 14; ~ p ra e s.
p a ss. 1. sg . m . zdradzon jeśm P u ł 87, 9; jeśm
zdradzon FI 76, 2; 3 . sg. m . zdradzon jest ca
1420 R XXV 229, 1453 ib. 208; jest zdradzon
R ozm 735; 7. p l. m . -esmy zdradzeni Rozm 841;
3. p l. m . są zdradzeni FI 11 , 33 ; ~ fut. p a s s .
3. p l. m. zdradzony będą FI 36, 33; ~ co n d it.
p a ss. 3 . sg . neutr. -by zdradzono D zia ł 15.

confundit (spes autem non confundit Rom 5, 5)
XV m ed. P F V 73.
2. *w y d a w a ć n iep rzyja c io ło m , tr a d e r e , h ostibus p r o d e r e Ecce ostendis amiciciam verbo et

signo et prodicionem facto vczynkem zdradzassz
XV p . p o st. K ałużn 272; Tedy podadzą vasz
vyelykye (leg . w wielikie) vdraczenye... a tes
tedy vyelye szye ych pogorschy (leg. pogorszy i)
bądą szye myedzy ssobą sdradzacz (et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent Mat 24, 10)
Rozm 481; ~ (o Ju da szu , de Iuda): Invadit,
sdradza, hunc, g l. sc. Cristum, Iudas fraudeque
tradit, sed non evadit, g l. sc. penam, traditor
1466 R XXII 24; Yen vzyva chlyeba mego...,
podnyeszye pyątą svoyą nad mye, czvsch zdradzayącz mnye bądzye depthacz R ozm 540; Iudaschu, czalovanym syna czlovyeczego zdradzasz
(osculo filium hominis tradis Luc 22, 48)? ib.
619; O Iudaschu, łotrze y zdraycza przekląty,
czemv odkupyczyelą tego svyata sdradzasch? ib.
620; ~ 'fałszyw ie o sk a rża ć , rzu ca ć po tw a rz,
calum niari, crim in ari : Sdradzaly (w a r. k a l .: zdra
dzały) calumpniabantur (calumniabantur virum et
domum eius, virum et hereditatem eius Mich 2,
2) ca 1470 M am L ub 250.
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Z n a ć z e n i a: 1. 'oszukać, zm ylić, zw ieść, p o 
d ejść kogoś, d ecip ere, fa lle re, d e l u d e r e Jako czszo

25

3. 'p o p ełn ia ć grzech n iec zysty, cu d zo ło żyć,
stuprum co m m ittere, a d u ltera ri (?): S tego syo

rożnyewal kroi na Ionato y rzecze: Synu tey
szoni, iasz mosza kwapyocz k sobye zdradza (fili
mulieris virum ultro rapientis) B Z I Reg 20, 30.
Cf. W z d ra d z a ć
Z d ra d z e n ie , Z d ra d z ie n ie (cf. Z b -j 'zd ra d a ,
podstępn e w yd a n ie n iep rzy ja c io ło m , tra d itio , p r o ditio,

actus a liąu em

30

35

d o lo

h o stib u s p r o d e n d f:
Conscripsit literam de predicacione (pro prodicione), [...] o sdradzenu, imperatoris 1456 Z abU Pozn 97; ~ (o Ju daszu , d e Iuda): O przekląty

Iudaschv, czalovanye thwe yest czalovanye nyedzvyadthkovo... O przekląty Iudaschu, gdzyesz
szye navczyl temv znamyenyv zdradzenya? Rozm
620; Nye czyn (sc. Judaszu), bo synovy memv
dayesch czalovanye zdradzenya a serczv memv
dayesch raną smyerczy y vdrączenya ib. 621; ~

40

45

fa łszy w e o sk a rżen ie, o szc ze rc zy za rzu t o zd ra d ę ,
calum nia, f a ls a a c c u s a tw : Delaturam ossoczenye
aut sdradzenye (w a r. kal.: oschoczienye aut zdra-

dzienye; a tribus timuit cor meum...: delaturam
civitatis et collectionem populi Ecclus 26, 6) ca
1470 M am Lub 167.
Z d ra d z ić , Z ra d z ić (cf. Z b-) f o r m y : p ra e s.
ind. 3 . sg. zdradzi B Z Lev 19, 11, R ozm 548.
612; ~ inf. zdradzić ca 1470 M am L ub 180,
ca 1490 L eksR zW 89, P u ł 139, 5, etc. etc/, ~

50

55

żałowała pany Margorzatha na Pyotrasza, aby yey
ymene Gród y Rytwany przedal y yego przedanim
by go stradala, tego yest Pyotrasz ne vczinil any
yey w nem sdradzil bandącz yey opekadlnykem
1414 K ościan nr 517; Dixit michi, quod ipsum
deciperemus sicud in borra al. tako byscze myą
sdr[z]adzyly na boru 1435 Z apW arsz nr 511; Jze
Micolay... v tern, tsos mu gesth viną dal Simek...
o ssescznaccze zlotich..., tego gesth nyewinen any
tego vszitku ma, any go sdradzil, an[n]y mu wsal
pyącz j dwadzescza grziwen 1445 StP PP II nr
3247; Takosz wy dobro rzeczo molwyocz, zdradzilyscye mye v mich bogoch, wmyotaliscye ge
w gezyoro Błaż 321; Ut ne quis supergrediatur
neque circumveniat in negocio, nye sdradzyly
w kwpw (leg. w kupu), fratrem suum (I Thes 4,
6) 1453 R XLVII 351; Nye bodzecze lgacz any
sdradzi (nec decipiet) zadni blisznego swego BZ
Lev 19, 11; Dla ktorey chytrosczy chczem, aby
odtychmyast nasze vbostwo nye zdradzono D zia ł
15; De se stultus homo subversus, g l. destructus
sdradzony, turbinę mentis 1466 RRp XXII 14;
Insede<re>, id est fallere sdrądzycz ca 1490
LeksR zW 89; Zdradzycz insedere XV ex. P F V 20;
Ova, gospodnye, polovycza ymyenya mego daye
vbogym a polovyczą zachovam, aby<ch> thym
zaplaczyl albo vroczyl podług zakonv czvorako,
aczby<ch> kogo zdradzyl (si quid aliquem defraudavi Luc 19, 8) R ozm 406; Ten yest vschech
lyvdzy nyepodobnyeyschy, snadzyesmy sdradzeny,
yze yyerzymy, aby on byl, a nye yesthczy ib. 841;
~ Zacon boga iego w serczu y ne zdradzoni
bodo chodowe iego (non supplantabuntur gressus
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eius, Puł: nye schytrzony będo pochodowye yego)
FI 36, 33; Od lyudzy zlosnych wytargn mye,
gysz to myszlyly zdradzycz (FI: podlos[c]zycz)
chody moye (supplantare gressus meos) Puł 139,
5; ~ 'zawieść kogoś, aliąuem decipere, deludere : W dzen zamota mego boga szukał iesm...
y ne iesm zdradzon (non sum deceptus, Puł: nye
yesm obludzon) FI 76, 2; Ne so zdradzeni (Pa/:
nye so obludzeny) od szodzey swoiey (non sunt
fraudati a desiderio suo) FI 77, 33; Patrz, aby
(war. ib.: bysz) ny sdradzil oczekawayaczego
cave, ne luseris me exspectantem XV ex. PF III
180, sim. ib.; ~ fpotajemnie zabrać, przywła
szczyć sobie, c/am auferre, s//?/ arrogare’: Sdra
dzil surripuit 1451 P XXII 42; Fraudauit zatayl
aut sdradzyl (war. /ca/.: zdradził; Ananias... vendidit agrum et fraudavit de pretio agri... et afferens
partem ąuandam ad pedes apostolorum posuit Act
5, 2) ca 1470 MamLub 297; Sdrądzycz fraudare
ca 1500 Erz 133.
2. 'skusić, nakłonić do grzechu (także nie
czystego), Ulice re, pellicere ad peccatum (etiam
impuritatemy: Kto szdraadzil Adaama nyewynnego?... Zaprawda nykt, yedno nyeewiasta Glo
ger; Wosz myo sdradzyl (decepit me) i sznyadlasm BZ Gen 3, 13; Alye szły dvch Yewa
szdradzyl, gdy gyey ovocz ruszycz radzyl De
morte w. 133; Sdrądzycz delicere XV ex. PF
V 20; Alye to może bycz, yze ktokoly przyschedl
k nyey (sc. dziewicy Maryi) myenyacz szye
anyolem y zdradzyl yą (ut... deceperit eam)
Rozm 56; Kyedysch Iozeph czyst yest od czyebye, poznay, kto yest, yen czye zdradzyl (qui
te decepit) ib. 60; Przetoz odvykl (pro obvykl)
dzyvno dyabel svyąte *mązą *zdradzyl nyeyyesczym przypravyenym ib. 693.
3. zdradzie kogoś 'wydać, przekazać kogoś
podstępem nieprzyjaciołom, prodere, indicare, hostibus dolo tradere’: Sdradzon (war. kal.: zdra
dzon) traditus (cum autem audisset Iesus, quod
Ioannes traditus esset, secessit in Galilaeam Mat
4, 12) ca 1470 MamLub 260; Dalyeko vczynyl
yes znane moye ode mnye... Zdradzon yesm
(traditus sum, FI: przedan iesm) a nye wychodzylem Puł 87, 9; ~ (o Judaszu, de Iuda): Ille
Christum tradidit sdradil Gn gl. 101 b; Gdi są
modlił w ogrodzę oczcu bogu swemu, *stradzon,
yanth i wydań iest (R XXV 208: szdradzon...
yest) ludu zydowskemu ca 1420 R XXV 229;
Iudasza..., yenze go zdradzyl (Iudam proditorem)
Rozm 202, sim. ib. 308. 546. 564. 738. 760.
762; Iudasz..., który y (leg. ji 'go’) myal zdra
dzycz (qui erat eum traditurus Jo 12, 4) ib. 443,
sim. ib. 534. 544. 546, etc.; Myedzy przyączyelmy telye pyąnyądzy mogła dobycz, yschby ye

Iudaschovy dala..., aby nye sradzyl tako nyemylosczyvye syna tvego ib. 516; Gdysch dyabel
z oszobnego podusczenya yvsch ypusczyl v sercze,... yschby y (leg. ji 'go’) zdradzyl (ut traderet
eum) Iudasz ib. 531, sim. ib. 618; Który *vsczyagnyą se mna rąką v myszą, tenczy mye zdradzy
(hic me tradet Mat 26, 23) ib. 548, sim. ib. 612;
O przekląty Iudaschw,... a wżdy szye nad nym
nye chczesch zmylovacz, aby yego nye zdradzyl!
ib. 554; Popelnyl (sc. Judasz) grzech, yze myą
przedal albo zdradzyl kv vmączenv ib. 594; Ten
yest od svego zvolyenyka Iudascha vydan y zdra
dzon ib. 735; Ty vzrysch y posnasch, czosz
yczynyl zdradzyvschy gy a myto vzyavschy ib.
760; ~ zdradzie krew niewinną 'wydać kogoś
niewinnego na śmierć, innocentem morti obicere’:
Zgrzeszyłem vydavschy y zdradzyvschy krev nyeyynną (tradens sanguinem iustum Mat 27, 4)
Rozm 759, sim. ib. 760; Spovyedzyal szye (sc.
Judasz), aby zdradzyl krev nyevynną, czlovyeka
pravego ib. 760.
4. 'ujawnić, objawić, dokładnie ukazać (nie
godnym, niepowołanym), detegere, manifestare
(indignisf: Prodere, id est manifestare zdradzycz
(vnde coniicio noluisse tunc temporis septuaginta
interpretes, fidei sacramenta perspicue ethnicis
prodere, ne sanctum canibus et marguaritas porcis
darent Is prol.) ca 1470 MamLub 180.
5. w błędnym tłumaczeniu wieloznacznego
fraudare jako 'oszukać’ zamiast 'odebrać’: Gospodne,... *szodzo sercza iego dal ies iemu
a woley iego warg ne zdradził ies iego (voluntate
labiorum eius non fraudasti eum, Puł: woley
yego warg nye odyąlesz yemu) FI 20, 2.
6. w tłumaczeniu błędnego tac. wariantu de
cipere 'oszukać’ do deicere 'pokonać’: Mecz
wyoli so grzeszny, nawedli *locziszcze swoie,
abicho zdradzili (Puł: aby zdradzyly) ybogego
(ut deiciant, war. ut decipiant, pauperem) y neymaioczego FI 36, 15.
Z d ra d z ie n ie cf. Z d ra d z e n ie
Z d ra d ź c a cf. Z d ra jc a
Z d ra d ź s a cf. Z d ra jc a
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Z d ra jc a , Z d ra c a , Z d ra c c a , Z d ra d c a , Z d r a 
d źca, Z d ra d ź s a (cf. Z b -) fo r m y : n. sg. zdradźca

1388— 430 ArchTerCrac Illb 26, la; zdracca 1420
Pyzdr nr 683, 1429 StPPP II nr 2253, 1433 ib.
nr 2479, etc., 1481 ZapWarsz nr 1536; zdraćsa
Tęcz w. 20; zdrajca OrtZab 529, 1483 MMAe
XVI nr 1437, Rozm 515, etc.', zdradca 1429
StPPP II nr 2254, 1441 ib. nr 2983; - g. sg.
zdraćce 1395 Pyzdr nr 15, XV med. R XXIV
339; zdrace 1444 R XXIII 304; zdrajcę XV cx.
Kałużn 292, Rozm 515. 651; ~ d. sg. zdrajcy
Rozm 531. 612; ~ ac. sg. zdraccę 1457 AGZ
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XV 10, 1477 R afP ocz 13; zdrajcę R ozm 540.
554. 618; ~ v. sg . zdraćce 1460 Z a p W a rsz nr
1092; zdradźco 1476 A K L itR p III 108; zdrajca
Rozm 535. 619. 621; ~ i. sg . zdrajcą 1464
AcPosn I 365; ~ n. p i. zdrace XV ex. E rzG los
179; ~ a c . p l. zdraćce 1444 Z a p W a rsz nr 741,
De m orte w. 192, 1447 R a fP o cz 13, 1477 ib.
29; ~ i. p l. zdrajcami R ozm 515. 620.

Micos... infamatus per Grotconem... dicentem
sibi..., quia ipse Micossius esset defraudator al.
zdzadcza (pro zdradcza) et ad Bohemiam equitauerat prout łapka et ibidem chalupowal 1429
S tP P P II nr 2254; Quia venientes violenter in
hospicium suum in Cracouia, recepistis sibi gladium suum et post hoc ipsum diffamastis dicendo,
quod ipse esset defraudator al. sdraczcza 1441
ib. nr 2967; Fratri suo dixit: Nequam defraudator
al. nyeczsni zdraczcze! 1460 Z a p W a rsz nr 1092;
~ zdradźce sadzać, sadzić, zadawać zdradźcę,
zdradźce ' n a zyw a ć k o g o ś z d r a jc ą , w y zy w a ć k o g o ś

Z n a c z e n i a : 1. ' te n , kto o szu k u je, p o stęp u je
po d stęp n ie, czło w iek n ie u c zc iw y , n ierzete ln y, d e 
ceptor, fr a u d a to r , v e te r a to r , circu m sc rip to r : Jaco

Meczslaw rzeki *Boguslaowi: Y ot onegos zdraczcze, ot Potrą, czso braczo zdradza, y zatim
i (leg. ji 'go’) ranił 1395 Pyzdr nr 15; Yako
Pyotr, burmystrz z Coszmyna, zachował szye
czsnye a dobrze w myescze w Coszmynye a nye
iest szadnego dobrego zdraczcza 1420 ib . nr 683;
Nicolao dixit: Zdradzcza yess! 1388— 430 A rchTerC rac Illb 26, la; Petrus... contra... Johannem..., marsalcum Regni Polonie... proposuit sub
tali forma, quod ipse dominus Johannes sibi
dixisset ipsum Petrum esse fraudum al. zdraczcza
1433 S tP P P II nr 2479; Quia ipsi filij, scilicet
Nicolaus et Henricus dixerunt, quod ipse esset
*stradcza 1441 ib . nr 2983; Jurauit bis, quod non
est *sdratcza neque fuit aliquando ib .; Hoc est
contra dolosos, deceptores, *szdraczcza, perversos
1448 RRp XXIV 354; Ego propono super Iaczkonem Iudeum, quia ipse est deceptor meus al.
*sdraczcze, quia decepit et tradidit Iudeum Sachnonem 1453 A G Z XIV 360; Ipsum infamaverat... Dauid..., quia sibi dixerat, quod ipse esset
deceptor al. sdraczcza et malus homo ib. 394;
Qui Iohannes Iacobum hic coram iure convicit
al. poprzisząngl. Quem, dum convicit, ius sibi
ipsum extradidit ad mortem tamquam fraudulentum al. yako zdraczczo 1457 A G Z XV 10; Wysnavam, yszem nyesprawyedlywye obmowyl xandza Łukasza, *mowyantcz gy fałszerzem a slym
czlowiekem y sdraycza... a wysnawam, ysz...
yest dobrym a vczlywym czlowyekem 1464 A c 
Posn I 365; Wszythky szdraczcze y lyphnyky
zosztavya ye nyebosczyky D e m orte w. 192;
Yeko slyachethni Paweł... w kszyązeczey zyemy
nye gyesth zdraczcza any zadni zloczincza, any
skascza panyskyey y zadney parsoni 1481 Z a p 
Warsz nr 1536; Plebanus dictum nobilem... asseruit malum hominem, fraudatorem et canticum
de eo finxit sibi cantans: Cristus zmarthwywsthal
yesth, Strzeleczsky zdraycza yesth, kyrieleyson
1483 M M A e XVI nr 1437; Baraba yest gorschy
czlovyek vsvego svyatha, bo yest przez zakona,
przez myloszyerdzya, mazaboycza, zdraycza, zlodzyey, zboycza R ozm 809; ~ f e n co so b ie c o ś
p rzy w ła szcza , z ło d z ie j , d efra u d a to r, fu r, p ra e d o ’:

5

10

o b elżyw ie o szu ste m , zło d zie je m , itp ., aliąu em p ro b ro se fu re m a p p e lla re ’: Czom vczinil, tom vczinil

20

za Woyczechowym poczathkem, kędy my sdraczcze szadził 1444 Z a p W a rsz nr 741; Czom uczinil, tom uczinil za Wojczechowym poczathkem,
kędy my sdraczcze szadzal 1447 R afP ocz 13;
Kyedysz my zadawala... sdraczcza (w ar. ib . 29:
sdraczcze) 1477 ib.

25

2.
f e n , kto w y d a je k o g o ś n ie p rz y ja c io ło m ,
kto knuje p rze c iw kom u ś, tr a d ito r , p r o d ito r , q u i
alią u em h o stib u s p r o d i f : Sui proditoris sdracz
cze XV m ed. R XXIV 339; Zdraczcza traditor
O rtC el 11; Szdraycza traditor O rtZ a b 529;
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A then Walthko raczsza, then nyewyerny sdraczsza, s Greglavem scha radzyly, yakoby gy
zabycz myely T ęcz w. 20; Zdracze traditores
XV ex. E rzG lo s 179; ~ (o J u d a szu , de Iuda):
Potrzeboual rosmaitego sdracze, wielkego chittrcza depoposcerat multiformis proditoris (hoc
opus nostrae salutis ordo depoposcerat, multi
formis proditoris ars ut artem falleret) 1444 R
XXIII 304; Sed semper cogitauit (sc. Iudas),
quomodo posset ipsum (sc . Christum) ponere,
vidacz, in manus Iudeorum... O latro, o prodi
tor, zdradzczo, leo rapax! 1476 A K L itR p III 108;
Dzyekvyą thobye, panye Yezy Kryszczye, kthorysz dlya odkvpyenya szwyatha... od zdraycze
Yvdasza poczalowanym widan XV ex. K ału żn
292; Bądzze, Iudaschy, przekląty ze wschemy
rządczamy y tez zdrayczamy panov syoych!
R ozm 515, sim . ib . 620; Czyrpyalem y mylczal,
alye yvz mynyą zdrayczą svego (sed iam noto
proditore) ib. 540; O matko Iesucristoya,... snadz
by rada tego nyevyernego sdrayczą zamby tyemy
targała ib . 554; Vstanczye, czvsch poydzymy
przeczy w Iudaschoyy zdrayczy y Żydom ib . 612,
sim . ib . 531; A gdysch myły Kristus tako poschedl przeczyy ym, tedy Iudasz zdraycza poydzye s tą yyelyka yoyską ib . 615, sim . ib . 515.
529. 554; Yako thu myły Kristus yyodącz (p ro
yyedzącz) Iudascha sdraycza y nyeprzyaczyelya,
yschakoz zoyye y (leg . ji 'go’) przyaczyelem
ib. 618; O Iudaschu sdraycza, kako szye (le g .
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kakoś sie) nye ląkl polozycz vsta svoye nyeczyste
na oblycze tvego Crista? ib . 619, sim . ib . 535.
621; O Iudaschu, łotrze y zdraycza przekląty,
czemv odkupyczyelą tego svyata sdradzasch? ib .
619; Voyska pogańska y starostha ych..., vpewnyeny Iudaschovem czalovanym zdrayce..., yąly
my lego Iesucrista ib . 651, sim . ib . 515; Alye
czemv myły Iesus przepusczyl, yze ten sdraycza
yego taką ssmyerczya svoy zyvot skonał? ib .
769, sim . ib . 518.
Z d ra p a ć (cf. Z b-) f o r m y : inf. zdrapać XV
med. R XXIV 361; ~ p ra e t. 1. sg. m. -m
zdrapał 1480 Z a p W a rsz nr 1485, 1491 ib. nr
1713; ~ condit. p ra e t. 3. p i. m. by byli zdrapali
R ozm 549—50; ~ pa rt. p ra e t. p a ss. ac. sg.
neutr. zdrapane ca 1500 G IK azB I 74; ~ p ra e s.
pass. 3. sg. f. jest zdrapana O rtM a c 144.

Z d rę c h n ą ć (cf. Z b-) *z g n ić , zn iszc ze ć , tu o lu
dziach: zg in ą ć , u m rzeć, ta b e s c e r e , hoc loco de
hom inibus: p e r ir e , m o n : Paklibi nyektorzy s tich
5

10

Z d ra p a n ie (cf. Z b-) *sk a le c ze n ie , ro zd a rc ie
sk ó ry , cu tis l a c e r a t a Michael... IX wlnera la-

1. Z d ręczy ć 1. (cf. Z b -) ' zg n ę b ić , okrutnie
się z kim ś o b e jść , affligare, vex a re, ex c ru c ia re ':
15

20

25

Z d ró w cf. Z d ro w y
Z d ro w ie cf. O zd ro w ić, P o zd ro w ić, U zd ro 
w ić, P o z d ra w ia ć , U z d ra w ia ć , U zd raw o w ać
1. Z d ro w ie f o r m y : n. sg. zdrowie XV in.
G IK azB II 89, X V p . p r. R X IX 42, 1456

30

Z a b U P o zn 108, etc.: ~ g- sg. zdrowia FI 37,
7, B o g u r B—F, 1403 K sM a z I nr 418, etc. etc.:
~ d. sg. zdrowiu 1446— 7 M sza X IV s. 188,
sim . V I, 1491 R K JŁ V II 57, e tc .: ac. sg.
zdrowie Gn 14b, 1413— 4 M sza I s. 260, sim.
IV . V III, etc. etc.: ~ i • sg. zdrowiem XV
m ed. G IW roc 68r; ~ /. sg. (w) zdrowi Gn
184b, R ozm 127; zdrowiu X V m ed. R X XII
242. 245, B Z Tob 8, 10, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'd o b ry stan fizyc zn y , też du
ch o w y , va letu d o b o n a , sa n ita s, in c o lu m ita s,: A ta-

35

40

Z d ra p ie ż y ć (cf. Z b-) 'za b r a ć s iłą , za g r a b ić ,

Z d ra z ić cf. Z ra z ić
Z d rą g ły cf. S trą g ły
Z d re w n ie n ie (cf. Z b -)

45

50

'o d rę tw ie n ie c ia ła ,
s tu p o r , to r p o r : Sdrewnenv stupori ca 1420 JA

XII 143.
Z d rę b ić cf. Z rę b ie

2. Z d ręczy ć cf. Z ręczy ć
Z d rę tw ie ć cf. S tru tn ie ć
Z d rg a ć się (cf. Z b -) 'd rże ć , w s tr z ą s a ć się ,

synkv,... vydzysch, yako me sercze y duscha
zdrga szye przed tvema oczyma od yyelykyego
vdrączenya R o zm 523.

gdze dzeszanczina sdrapyona (ubi decima fuit
rapta),... mayą bycz... klanczi Sul 4.
vi a u fe rre, r a p e r e Gdyby tesz nyektora pany...
dzesyączyną wstargla albo zdrapieszyla (ubi...
decimam rapuerit, Sul 4: dzeszancziną podrapi),
tesz thym obyczayem ma bycz klatha D z ia ł 4;
Ideo me latrones nudaverunt,... spoliaverunt
szdrapyesyly ca 1500 G IK azB I 43.

Zarzvcyl pan wszelke plemyo israhelske a zdroczil
(afflixit) ge y dal w roko ge draczom B Z IV Reg
17, 20. - Cf. W zd ręczy ć.

c o n tre m isc e re , h o r r e s c e r e Moy namyleyschy

cerata vlg. sdrapanye contra Petrum... periurauit
1416 S tP P P II nr 1490.
Z d ra p ie (cf. Z b-) 'za b ra ć s il ą , z a g r a b ić , vi
a u ferre, r a p e r e Thedi kmyecze w they wszi,

Z d rę cz ać (cf. Z b-) ' m ę c zy ć , d rę c zy ć , tu p o 
w o d o w a ć za tw a rd ze n ie , ve x a re , hoc loco ventrem
co n stip a re : Caules obstipant (pro obstinant), sdra-

czayą, sed eius iura relaxant gey polewky roszczerayą XV p . p o st. P F III 291.

Z n a c z e n i a : 1. 'p o d r a p a ć , p o k a le czy ć, rozed rze ć, d ila c e r a re , d ila n ia re , y u l n e r a r e Cui (sc.

Margaretae) prefectus ait: Nisi mihi non consenseris, corpus tuum faciam dilacerari sdrapacz XV
m ed. R XXIV 361; O raną na obliczu..., gdzye
yest szkora szdrapana..., dzyewyadz funtów...
ma bycz dano za pokvp O rtM a c 144; Nam vidit
(sc. virgo Maria)... corpus totum sdrapane, g l.
laniatum ca 1500 G IK azB I 74; By byl Pyotr y
yny apostolovye vyedzyely *srdrada, znacz by y
(leg. ji, sc . Judasza) były zamby zedraly y sdrapaly
R ozm 549—50.
2. ' z e d r z e ć , ze r w a ć , e v e lle re , d e t r a h e r e Jako
ya... nye zasthamp<i>l drogy... Annę... anym
gey rampka szdrapal 1480 Z a p W a rsz nr 1485;
Jakom ya Barbarze... czechla nye sdrapal 1491
ib. nr 1713.

ostali, sdrochno (tabescent) w zlosczach swych
w zemi nyeprzyaczol swych, a prze grzechi otczow swych y przeswe (leg. prze swe a. przez
swe) sznodzeny bodo B Z Lev 26, 39.

55

kes szo thy, *greszniy clouecze, ne oddalag k
milemv Xpoui nafrocicz..., abicz thobe Xpc dal
dludze stroue, bo thy... moszesz dzysza... s tego
svatha szycz Gn 14b; A presto, mile dzatky,
poprószmy... svotego Gana..., abicz on sza namy
sza gresznymy Xpa prosyl, abycz on racil nasz...
sego roku ve sdrovy, veszely dopuscicz Gn 184b;
Ne zdrowa (leg. zdrowia, non est sanitas, Pul:
nye yest zdrowye) w mose moiem FI 37 ,7 ; Salus
prout est pura, est in celo, quia ibi est salus sine
egritudine, gl. salus sdrovye XV in. G IK azB II
89; Que (sc. natura) pluribus indigens velut salutis,
gl. sanitatis, saluacionis zdrowy a, mater medicis
contenta est 1436 RRp XXIII 278; Pro spe salutis
et incolumitatis sue, sza nadzeyą sbawyenyą y
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sdrowyą swego {Msza I. IV. VIII: za sdrowye
szwoye), tibiąue reddunt vota sua... deo vivo et
vero 1446—7 Msza XIV s. 181, sim. III. VI.
VII. IX. XII. XVI; Swyoty Blaszey... roko swo
dzecyocy na głowo wlozyl, od gegosz *dotgnyenya dzecyo pełne zdrowye wsyolo (sanatus est)
Błaż 320; In obsequio domine nostre inpediti
sumus, ideo curacioni tue intendere, sdrowem
przyczynicz, non possumus XV med. GIWroc 68r;
Vzrzaw Ihus gromadi, any ('a ony’) czu k nyemu
gidą, geny prze sdrowye, drudzi prze nauczenye
XV med. R XXII 235; Nyespokoyno gest nasche
syercze, alisch otpoczinye w tobye,... nye w dlugyem szdrowyu, ny w roskoschach czyelnich ib.
242; Czy cyrpyą przeczy wnoscz, gisch swey dobre
woley nye *odmyenyu, ani vmislu otstąpyą, ny
syą mączą o sloscz, yasch ge potka... na czczy
albo na szdrowyu ib. 245; Wszitko złoto y srzebro..., gesz gest dano (sc. panv) za zdrowye tego
lyvda (quod est donatum pro ipsa gente) BZ II
Esdr 8, 15; Abichowa oba pospołu syo sstarzala
we zdrowyu (consenescamus ambo pariter sani)
BZ Tob 8, 10; Day gyma, gospodnye,... tobye
obyata z twey chwali a s swego zdrowya (sanitatis) oferowacz ib. 8, 19; Iacz poslyo posła ku
twemv oczczv a wskazo gemu o twem zdrowyy
(mittam nuntium salutis de te) ib. 10, 8; Secundus
fructus visionis dei est salus, szdrovye, nam parum
prodesset habere vitam, si semper quis infirmaretur
1456 ZabUPozn 109; Sztraczylem sdrovye y nadzeya De morte w. 100; Mors dicit:... Szama
w łysze yamy łasza, wszythky lyszky w szdrovyv
kasza ib. w. 377; Conficiet zdrowye {war. kal.:
vsdrovy, mamotrekt mikułowski: vczyni zdrawie;
unguentarius faciet pigmenta suavitatis et unctiones conficiet sanitatis Ecclus 38, 7) ca 1470
MamLub 173; Jakom ya Barazy... nye sbyl...
anym gego *wye szdrowyv, w robothach y
w *pynyedzach... nye vschokodzil 1472 ZapWarsz nr 3052; Zrzodziczelu moczny,... raczi
dacz zdrowie czieleszne (confer salutem corporum)! MW 33a, sim. Naw 177; Panye Ihezu
Criste,... day mu... zdrowye, a pothem duszne
zbawyenye MW 104b; A yestlyby szie przidalo,
yszby mv pan bog dal przydz ku szdrowyy, thedy
on tho nyemoczny ma thako wyelye do pyski
dacz, iako yyelye yemv s pyski yydano 1491
RKJŁ VII 57; Nygdy we zdrowyu yest pyssan y
w wyelikey chorobye dokonan Puł s. 272; Genze... nyemocznym zdrowye ydzyelasch Naw 136;
Sdrowya nabywschy sanitate rehabita XV p. post.
BiblWarsz 1866 I 316; lam autem eo descendente,
serwi occurrerunt ei et nuncciauerunt ei dicentes,
quia filius yiueret wzyawyayącz my sdrowye szyna
(Jo 4, 51) XV ex. MPKJ II 320; Carnem yestram

domate ieiuniis..., quantum yalitudo permittit yako vyele szdrovye przepuscza ca 1500 JA IV 92;
<Tamo jest) yyeczna radoscz y vesele, przespyecznoscz, zdroyye (salus) y myr vyekvysty v mego
oblybyencza Rozm 25; Kaza tobye, abysz smarthvychvstal y byl zyv a popelnyl dny syoye ve
zdrovy (mando, quod... vitae tuae tempora sanus
completurus) ib. 127; Myły Yesus nygdy nyemoczen nye postał..., any przemye[mye]nyenya
sdrovya czyelestnego nygdy ny myal (sanitatem
corporis unquam immutando) ib. 158; Na tey
pusczy myły Iesus svoyą mocz ykazoval, yze
nyektorem sdrovye daval (faciens miracula quorundam cum salute) ib. 160, sim. ib. 217; Skrzyyyonem a zalamyonem daval zdroyye (incurvatis
sanitatem reddens) ib. 217; Rozmaytemy nyemoczamy ydraczeny od Iesuscrista tedy yzyaly vzdroyyenye, bo odpądzywschy nyemocz y dal czlovyekovy yyelykye zdroyye (sanitatem) ib.; Iesus
rzeki k nyey...: Bądź tobye zdroyye (in te sit
semper sanitas) ib. 223; Tako pocznye (sc. ziele)
kazdemv zdroyye davacz (yirtutem tantam sanitatis
ab hinc recipiebant) ib. 224; Parałyzem zarażone
ky zdrovyv yraczas (curas parałyticos, his reddens
sanitatem) ib. 226; Povyedzczye lyszoyy temv:
Owa yypądzayą sle duchy, zdroyye davam dzysz
y yvtro (sanitates perficio hodie et cras Luc 13,
32) ib. 419, sim. ib. 602; Pyssano o onem dostoynem Yopye, yze od pyąth[ne]y nozney az do
yyrzchv gloyy nye było v nym zdrovya, czysch
nye było myescze, które by nye vrazono ib. 822;
~ wziąć zdrowie 'odzyskać zdrowie, wyzdrowieć',
convalescere, recreari a morbo': *Obaczucz tho
Abagarus, yze yednym raky ylozenym zyolyenyka
Iesukrystoyego Tadeusza vzyal zdroyye (ab eius
aegritudine totum curatum), yezvawschy ymye...
Iesucrista y zayolal Rozm 232; ~ uzdrowić ku
zdrowiu 'wyleczyć', przywrócić do zdrowia, curare,
sanare*: Rzeki... ky onemv czlovyekv: Vsczyagny
rąką tvoyą. A on nathychmyast wczyagnąl y była
yemv yzdrovyona kv zdrowyy yako druga (restituta est sanitati sicut altera Mat 12, 13) Rozm
327; ~ Sym wykłada szye plastr, bo molwy,
yze smętek lyeczy rany grzechów y daye zdrowye
(dat salutem) duszy Puł 118 arg. 11; Gyenze...
przymowyl szye k thobye..., dayancz zdrowye
od boga... przeczy w mdlosczy y nyemoczy szwyatha wszego Naw 52; Odzyersy my... zdrowye
dyschne y czyelne Naw 56; ~ ~ w pozdro
wieniu, życzeniach, formule listu, salutando, exoptando, epistulam incohando: Day scząscze, zdro
wye, panye! XV med. PF IV 595; Et vita, et
salus, a szdrovye, et victus, a pokarm..., et pax,
et omnia bona in omnibus 1456 ZabUPozn 108;
Szdrowyą, szczęszczą y wszego dobra V<aszej>
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M<iłości) rosmnoszenya! Rath V<aszej> M ało
ści) o szdrow (leg. o zdrowiu czy zdrowi ?)
szlysza XV ex. SlArch I pnl. 23; Zdrów bądź,
Yoachymye..., myr y vczyecha, zdrovye y na
dzy ey a yyelykyego veszelya przy my dzyszyą...
od boga wschechmogączego (salus atąue gaudium... tibi sit a deo)! Rozm 3; Thu szye poczyna
epystola, którą pyszal kroi Abagarus Iesucristvszovy: Abagarus kroi *natanyeysky... Iesucristvszovy..., patriarsche vyelykyemv v zyemy ierosolymskey zdrovye (salutem) y vschytko dobre!
ib. 226; Iesus yemv (sc. Abagarowi) pysal w svoych lysczyech, obyeczvyącz yemv zdrovye poslacz (sibi sanitatem mittendam repromisit) przez
svego zvolyenyka ib. 228; ~ ~ w formule
prawnej, in formula iuris: za (ich, swego, jego,
dobrego) zdrowia 'w pełni sił umysłowych i fizy
cznych, może też za życia (czyjegoś), sanus mente
et corpore, fortasse etiam aliąuo v i v e n t e Iaco
łan Ianno wiposzaszil... poczo cop za swego
dobrego sdrowa 1403 KsMaz I nr 418; Jaco szo
Potr ne warował Wawrzincza trzi lata prawa za
yego zdrowya 1406 Kościan nr 311; Quia Venceslaum pater divisit bene existens sanus vlg. za
gego dobrego sdrowa polouiczo *dzyczini 1419
TPaw IV nr 3427; Ysze Slawątha [a Stani] a Sta
nisław, braczą rodzeni, dały *creczą cząnscz Mandzygowa y wydzelili Katherzyne tegodla, ysz gey
ne mely dacz poszagu, a to ona wydzerszala
*crzy lata za gich sdrowa 1420 Pozn nr 988;
Yaco yego oczecz Bethka ne posziczil v Thiphana
copy sza szwego dobrego szdrową ib. nr 1056;
~ Antipas, brat tego (sc. Archelausa) począł
movycz, yschby to myano dzyerzecz, czo oczyecz
naprzód za zdrovya (quando compos mentis esset)
zapyschal Rozm 113; ~ ~ w zwrocie sankcjo
nującym przysięgę, in locutione ius iurandum
approbante: przysięgać przez (moc i) czyjeś zdro
wie: A vyschedvschy (sc. Piłat)... ku Żydom y
rzeki: Przyszyągam vam przez czeszarskye sdrovye (Rozm 756: przez mocz czeszarską y zdrovye), yze nyyedney vyny na nym nye mogą
naydz Rozm 813; ~ ~ przenośnie: Tyś róża
rayskiego kwiata..., tyś zdrowie wszech ludzi
trudnych XV p. pr. R XIX 42.
2. zdrowie wieczne, zdrowie odkupienia, zba
wienia: *szczęśliwość po śmierci, vita beata, qua
iusti post mortem fruuntur: Bog... przidal nam
sdrowa vecznego Bogur B—F; Percepcio corporis... domini... Ihu Christi... non mihi proueniat
in iudicium,... sed perpetua pietate proficit mihi
sumere ad remedium salutare, kv sdrowyy sbayyenya, et ad tutamentum mentis et corporis
1446— 7 Msza XIV s. 188, sim. VI; Day my
zdrowye yyeczne Naw 93; Kyedy (pro tedy) szye
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sdrovye naschego odkupyenya począlo (tunc redemptionis nostrae salus inchoatur) Rozm 49.
3.
jako wolne tłumaczenie greckiego (z hebraj
skiego) (h)osanna, okrzyku wznoszonego podczas
procesji na cześć boga, tu na cześć Chrystusa
jako Mesjasza, vox Graeca (e Hebraica) (h)osanna
redditur, exclamatio in honore dei, hoc loco
Christi Messiae, sublata: A drudzy oczynaly rozgy s alyynego (pro olyynego) drzeva y siały na
drodze, a tluscze, które sly naprzód y ty, które
naslyadovaly, <wołały) rzekącz: Ossanna, czysz
zdrovye, synovy Dayydovemv (hosanna filio Dayid Mat 21, 9)! Rozm 447.
2.
Zdrowie 'w pełni sił, w dobrym stanie,
sano corpore, statu incolumi1: Iaco Scepan ne
cupil kona y Potrsza, ale mv go posziczil i tako
mv gy sdrove yraczal 1412 Kai nr 393.
Zdrowo 'w pełni sił, w zdrowiu, w dobrym
stanie, sano corpore, statu incolumi : Iaco ti kone
wraczani Janowemu kmeczeyi sdrowo, weszolo
na ten rok, iaco sandza scazal 1404 Kościan
nr 226; Jako ten kon, o gensze Marczin na xandza
opata zalowal, ten yest yemu wroczil *strowo
1418 ib. nr 691; Yakom ya tobye ten kon wroczil
tako szdrowo, yako my go pan Jacub posziczil
1436 Pyzdr nr 1102; Brath thvoy przyschedl
a oczyecz thyoy zabyl czyelą tłuste, yze y (leg.
ii 'go’) zdroyo przyvytal (quia salvum illum recepit
Luc 15, 27) Rozm 388.
Zdrowość (o istotach żywych i częściach ciała,
de animantibus et partibus corporis) \dobry stan
fizyczny, zdrowie, może też przenośnie, valetudo
bona, sanitas, fortasse etiam translate’: <B)eati,
qui ad cenam nupciarum agni uocati sunt (Ap 19,
9)... Habet vero hec cena ex condicione agni, qui
sponsus est ibi, maximam caritatem, ex liberalitate
caritatis societatem, ex societate ferculorum fertilitatem, ex fertilitate sacietatem, ex sacietate, sz
szitnosczi, sanitatem, szdrowoscz, ex sanitate eternam durabilitatem 1461—7 Serm 314v; Membrorum sanitatem <czł)onkow zdrowosczy ca 1500
PF IV 748.
Zdrowy f o r m y : n. sg. m. zdrów 1406 Kai
nr 168, ca 1420 R XXIV 83, 1421 GIJag 96,
etc. etc., Rozm 832; zdrowy ca 1428 PF I 495,
1437 Wist nr 228 s. 87, OrtMac 59, etc.; f.
zdrowa Gn lb. 4a. 12a, etc. etc.; (bohemizm)
zdrawa Zdrów 8. 11, SalveReg 3; neutr. zdrowe
XV p. pr. R XXII 335; ~ g. sg. m. zdrowego
1407 RtKon nr 242, 1418 Pyzdr nr 519, 1420
Kościan nr 789, etc.; fi zdrowej 1424 Msza III
s. 63; neutr. zdrowego OrtMac 106, ca 1500
GIKazB I 33; ~ ac. sg. m. zdrowa XV in. R
XXIV 75, Błaż 320, BZ Tob 10, 10. 12, 3;
zdrowy 1402 KsMaz I nr 256, 1422 Kai nr 673,
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XV ex. PF V 104; zdrowego Sul 39, BZ Tob 5,
15. 20, etc.; fi zdrową XV p. post. GIDom 73,
Rozm 321; neutr. zdrowo MW 13la. 134a; ~
i. sg. zdrowym XV p. post. GIDom 78; m.
zdrowem 1499 GórsJazRp 275; ~ n. du. m.
zdrowa Sul 45; neutr. zdrowie Rozm 298; ~ n.
pl. zdrowe ca 1470 MamLub 109; m. zdrowi BZ
Tob 6, 21, MW 16b, 1484 Reg 711; fi. zdrowy
ca 1420 R XXIV 83, MW 47a, Rozm 153; ~
d. pl. zdrowem Rozm 294; ~ ac. pl. m. zdrowe
BZ Tob 8, 15; fi. zdrowe Rozm 21; ~ i. pl.
zdrowymi Sul 45, 1466 R XXII 27.
Superlat. n. sg. fi. nazdrowsza XV p. post. PF
III 290.
Z n a c z e n i a : 1. *dobrze się fizycznie mający,
niechory, w pełni fizycznie sprawny, odznaczający
się zdrowiem, sanus, salvus, incolumis, validus'\
a. o istotach żywych, de animantibus: A gednocz
ona (sc. Salomee) gest tho bila vczinila, aszecz
natichmasth gest ona sdroua była Gn 4a; Iaco
mne Woyczech slubil za sdrowi eon 1402 KsMaz
I nr 256, smz. 1422 Kai nr 673; Czo Micolag
dal Nichoui rano, potem gest nigdi sdrow ne
postał 1406 Kai nr 168; Mykolay położył sskargą
o Maczeyv, ysz iakole konya sdrowego (equum
sanum) gemv... bil pozyczil, a szakosz ten tho
Maczey thego... konya gemv wroczyl chromego
Sul 39, sim. Dział 30; Gdiby cziy szyn, oboyga
porodzyczela sdrowa bądąc (utroąue parente sanis
existentibus, Dział 36: za szywota oczcza y maczerze), przegygralby nyekakych pyenyądzy wyelkoscz, przerzeczonego gygracza porodzyczele
nye bądą wynowaczy... kv doszyczvczinyenyv
Sul 45; A takesz mowymi o Szydzech, gdiby
pożyczyli pyenyądzy thakemv synowy, porodziczelmy gego bądączymy gescze sdrowymy (exstantibus parentibus adhuc sanis), pozyczenye nye
ma bicz waszno ib.; Quia nunc dixit tibi: Lauare
et mundaberis a *bądzysz sdrow (IV Reg 5, 13)
XV p. pr. SKJ I 314; Puscyl (sc. święty Błażej)
gy (sc. wieprza) czala y zdrowa oney nyewyeseye
Błaż 320; Ktoryle chorobą myal, *nathemyescz
szdrow ostał Aleksy w. 218; Rzecze Iacob: Sdrowly gest (sanusne est)? Tedi ony rzekły: Dobrze
syo gyma BZ Gen 29, 6; Iacyem, gen sina twe
go tam zdrovego (sanum) dowyodo a zasyo zdro
wego (sanum) prziwyodo BZ Tob 5, 20, sim. ib.
15; Nye placzi, zdrów (salvus) tam doydze
sin nasz a zdrów (salvus) syo k nam wrocy ib.
5, 26; Pozegnanye obdzerszisz, abi sinowye, gysz
od was poydo, rodziły syo zdrowy (incolumes,
MamLub 109: sdrowe, bez vrasv) ib. 6, 21; łasz
(sc. dziewka)... nalyazla ge (.sr. Tobijasza i Sarę)
zdrowe (salvos et incolumes) ib. 8, 15; Zdrowcy
gest (sanus est) sin nasz ib. 10, 6; Zdrowa y

radostna (salvum atque gaudentem) puscyl gy (sc.
Tobijasza) precz ot syebye ib. 10, 10; Wnydze
Sara, młodego Thobyasza zona, ze wszo czelyadzo
zdrowa (sana) ib. 11, 18; On myo tam dovyodl
a zasyo zdrowa (sanum) przywyodl ib. 12, 3;
Dwa zaky zluzyly przi dworze... Pothem yeden
s nych... zoną poyal, a drvgy szye rosznyemogl.
Tedy ten szdrowy thowarysz wszal szobye raczcze..., kthorych byl prószył k themv, aby sz nym
poszły k loszv tego towąryszą... nyemocznego
OrtOssol 48, 4, sim. OrtMac 59; Gdysz ten
czlowyek przyszedł szdrow (veniens sanus) przed
gayony szand gy sz dobrego namyszlenya mnye
dług wysznal OrtOssol 78, 3, sim. ib. 63, 3,
OrtMac 83. 106; Czemv szya thako barszo lakasz,
wrzekomosz *strow, a szdy stakasz De morte w.
50; Morza... y chorego, y *strowego, sbavya
szyuotha kaszdego ib. w. 174; Zdrovi mayą
gyessyczi vmyernye (sit sanis cibus moderatus)
1484 Reg 711; Kon szelasznoszywy..., chramye
na zadnya noga, ma y (leg. ji 'go’) sdrowem
vkazacz 1499 GórsJazRp 275, sim. ib.; *Dyasze
pycz nyemocznemy a bandzye sdrow XV ex.
GILek 46; Ysz yak rychło wyrzekł thi yerba Ihus,
natichmyast bil szdrow szin gego factus est sanus
filius eius (Jo 4, 50) XV e*. MPKJ II 320; Saluus,
id est sanus sdrovy ca 1500 Erz 133; Vmarly,
kaza tobye..., by wstał z marthyych a by ozyl
a zdrów (sanus) popelnyl dny tyego syyata (pro
zyyota) Rozm 135; Yesus vzryawschy y (leg. ji
'go’) y yeg° vyelyką nądzą, nathychmyast y (leg.
ji 'go’) vzdrovyl a wschytek yad s nyego yyrzyczyl, y byl zdrów (sic eum sanum fecit) ib. 161,
sim. ib.; Ktokoly napyryey przybyegl v staw...,
tern (pro ten) byl zdrów (sanus fiebat Jo 5, 4),
ktorąkoly nyemoczą nyemogl ib. 255, sim. ib.
224. 257. 603. 646, etc.; Nye yesth potrzebyzna
zdrovem (valentibus Mat 9, 12) lyekarza, alye
thym, którzy ssą nyemoczny Rozm 294; Vyara
tyoyą zdrową czye yczynyla (fides tua te salyam
fecit Luc 7, 50, ZabUPozn 113: szbavila) ib.
321; Vstan, ydzysz, vyara tyoyą sdrovego (R
XXIV 75: sdrova) czyą yczynyla (fides tua te
salvum fecit Luc 17, 19) ib. 400, sim. ib. 405;
Gospodnye, spylycz, bądzyecz sdrow (si dormit,
salyus erit Jo 11, 12) ib. 435; Vzdroy myą,
gospodnye, a zdroy bądą, zbay myą, a zbayyon
bądą ib. 603; ~ ~ w formułach prawnych, in
iuris formulis: zdrowy(m) być na ciele i na ro
zumie, na rozumie i na ciele 'być w pełni sił
fizycznych i umysłowych, sanum mente et corpore
esse’: My Hanus..., knyeszye oszwyacymskye...
yysnawamy..., ysze przysel gest *pryed nasz
slayethny panossą Mychal Vytanowsky hy szwym
(leg. z swym) synem Stanisławem, *szdrawyem
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bvducz na czelye y na roszvmye hy vysznal
przyed namy..., ze *predal *szvyw polowyczv v
Vithanowycz... slavetnyemv panosszy Sbygnyevovy sz Grodczya 1498 SKJ III 335; Sdrovy
bądacz na rozvmye y ną czyelye sanus existens
mente et corpore ca 1500 Erz 133; ~ za (swe
go) zdrowego żywota, zdrów i w dobrem umyśle
V pełni sił fizycznych i umysłowych, sanus mente
et c o r p o r e Ysecz macz dala sescz gry wen grossow swemu synowy Przedwogowy na Lascarzw
za swego sdrowego zywotha 1407 RtKon nr 242,
sim. 1420 Kościan nr 789; Isze pan Marcusz
Marszelewsky iest zastawił srzebro za swego zdro
wego zywotha w oszmy grzywyen zemskych penandzy panu Symanowy Syrniczskemu 1418 Pyzdr
nr 519; Gdysz mnye moya zoną d<a>la... thą
gyerda za zdrowego szywothą (circa vitam) w gayonem szandze..., albo-ly mnye nye mą zostacz,
albo czo gest s prawą? OrtOssol 55, 1, sim.
OrtMac 68; Jan szdrow y w dobrem vmyszle
(cum bona sua mentis deliberatione et sana corporis valitudine) pital prawa, mozely on szwym
(leg. z swym) gymyenym... czynycz, czso chcze
OrtOssol 63, 1, sim. OrtMac 82; ~ z zdrowego
zamyślenia 'w pełni władz umysłowych, dającej
zdolność do działań prawnych, mente sana’:
Gdysz then czlowyek przyszedł szdrow przed
gayny sząd y szdrowego (leg. z zdrowego) zamyszlenya (mente deliberata, OrtOssol 78, 4: sz
dobrego namyszlenya) mnye dług wysznal OrtMac
106; ~ ~ w formule powitania, pozdrowie
nia, in formula salutationis: Bodz zdrów (GlKazB
I 52: bacz poszdrovyon, ib. 81: vytay, Rozm 802.
832: zdrov bądź), crolw zydowszky aue, rex
Iudeorum (Mat 27, 29) ca 1420 R XXIV 83;
Secundo eidem (sc. Mariae Magdalenae) et aliis
Mariis (sc. apparuit) quando salutat eas dicens:
Auete vlg. szdrowi banczcze! ib.; Angyol gey
odpowy<e)dze:.. Zdrowasz, pełna myloscy, zbawy nasz naschey zaloscy! XV med. PF IV 594;
Poszdrovyl (sc. Gabryjeł) ya pokornye, moyyl sz
nya velmy szmyernye: Szdrovasz (R XIX 77:
zdrowa yessz), panno mylosczy! XV p. post. R
XIX 51; Przyschedwschy (sc. Gabryjeł) k nyemy,
pozdrovyl y (leg. ji 'go’) rzekacz: Zdrów bądź
(ave), Yoachymye, przyaczyelyy boży! Rozm 3;
Przyschedl k nyey (sc. Annie) anyol Gabriel,
posiany od boga oycza nyebyeskyego y rzeki yey:
Sdrova bądź (ave), thy bogoslayyona nyevyasto!
ib. 6; Gloszem czlovyeczem, svoyego stvorzyczyelya poznawschy (sc. ptacy), chvalyly y (leg.
ji 'go’) rzekącz: Sdrow bądź (aye), krolyy y
panye nyeba y zyemye! ib. 88; Gabriele anyelye, pomny schły thy,... kakosz my... obyeczoval
yyelykye yeselye rzekącz: Sdroya, sdrova (ZabU-

Pozn 85.88, EwZam 288: sdrovasz, Rozm 47.
49: zdrova bądź) Marya, mylosczy pełna (ave,
gratia plena Luc 1, 28) ib. 494; Rzeki yemv (sc.
Judasz): Zdrov bądź, mystrzy (aye, rabbi Mat
26, 49)! ib. 617; ~ Salve sdrow bandz (salve,
festa dies, toto venerabilis aevo)! 1444 R XXIII
306; ~ S przimowo y s proszbo blogoslawyoney <y> szdrowey (intercedente beata et gloriosa,
Msza VI. XIV: dostoyney, VII: chwalebney, I.
VIII: wyelebney) zawszdy boszey mathky dzewi
eże Mariey..., day... pokoy w czaszyech naszych
1424 Msza III s. 63; Odpovyedzyal anyol: Snam
ya to, snam ya, yzesz zdrova krolew<na> y pełna
mylosczy Rozm 495; ~ da zdrów: w formule
życzeń, in formula gratulationis: Tunc Skarbnik
bibit dicens: Da zdrów, data (pro tata ?). Et ipse
yicarius respondit: Ero tuus thatha, ąuando cum
matre tua dormiam et iacebo 1437 MMAe XVI
nr 315; ~ ~ w formule modlitw, in formula
orationum: A przes to my vczeczmi szo dzysza
[k] k ne szauitagocz go tho to modlithfwo, gakocz
gest go bil szauital... Gabriel angol, rzekocz tako:
Sdroua (Gn 12a: sdrouasz) Maria, miloscisz pełna
Gn lb; Zdrowa (SalveReg 3: zdrawa, la. 13. 15:
sdrowass, 4. 5. 10. 11. 18: sdrowa bocz) crolewno, mathko myloszerdza,... zdrowa (SalveReg
la: sdrowass, 3: zdrawa, 4. 10. 11. 18: sdrowa
bocz, 14: sdrowa yesz), k thobe wołamy wypowiedniczi szynowe Yewiny SafoeReg 1 .2 . 5—9.
12— 17; Sdrova, k thobye wszdychamy lkayacz
SalveReg 9; Sdrowa (Zdrów 8. 11: zdrawa, 6.
12. 14. 17: sdroyas) Maria, *milloschi pełna,
bog s *tobw Zdrów 1—7. 14a. 16; Zdrów bandz,
krolv angelski, k nam na swath w cele przysly!
1421 GIJag 96, sim. 1424 R XXV 225, sim. ib.,
sim. XV p. post. ib. 226, XV ex. ib.} etc.; Sdrow
bandz, stworzy celu wsego stworzenia! 1421 GIJag
96; Zdrów *budz, Ihu Xe krolv, racz przygączy
nase chwali! ib.; Bandzczie zdrowi na wieki
w panye wi, slachethny panye, błogosławione
Maria Jakobowa y Maria Salomowa! MW 47a;
Sdrowa (R XXV 220: *stdrowa) bandz (Zab 215:
sdrowasz), Maria, mylosczy pełna, boża porodzyczyelko,... zdrowa bandz, gospodze chwalyebna!
Naw 27, sim. ib. 29. 30. 31. 32; Zdrowa bandz,
dzyewyczye chwalyebna! Naw 33, sim. ib. 28,
sim. XV ex. PamLit XXIX 118; Sdrowa y radvy
szye, dzyewycze naczyszczscha! Naw 49; Zdrów
bądź, panye od panny na then szwyath nam dany!
XV ex. R XXV 226, sim. ib.; ~ ~ Zdrowa
(bądź) Maria 'nazwa modlitwy, salutatio angeli
ca : Mow pacierzs y Sdrowa Maria do kończą
MW 22a, sim. ib., sim. ib. 44a. 106b, etc.; Potem
mow paczerzs y Sdrową Maria (MW 144b: Sdrową
Marią) az do kończą MW 32b; Trzy krocz pyacz-
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dzyesząd mowczye Sdrowa *bucz Maria XV ex.
SKJ I 146; ~ ~ zdrów bądź jako wolne tłu
maczenie greckiego (z hebrajskiego) (h)osanna,
okrzyku wznoszonego na cześć boga, tu na cześć
Chrystusa jako Mesjasza, vox Greaca (e Hebraica)
5
(h)osanna redditur, exclamatio in honorem dei,
hoc loco Christi Messiae, sublata: Drudzy... volaly: Osanna, synv Davydov, iakoby rzeki: Zdrów
bądź, <ktory jesteś) na nyebyeszyech (salva, igitur, qui es in caelis) Rozm 752; O tem, kako 10
Zydovye vykladaly Pylatovy to slovo Ossana.
Pylat vslyschal to y spytał ych rzekączy: Czo
movyly tedy thy dzyeczy po żydowsku? A ony
rzekły: Osanna, przez które szye slovo tako wyelye rozvmye, yakoby rzeki: O gospodnye, zbav 15
myą, albo zdrov bądź (salva igitur) a slutvy szye
nad namy rychley, zbav nass naschego zamątha!
ib. 754; Osanna, czvsch zdrov bądź na vysokosczy! ib. 778.
b.
o ciele i częściach ciała, de corpore eiusąue20
partibus: Povyeky myala [...] zdrowe (palpebrae...
erant sanae) przeze wschey zavady Rozm 21; Rącze
(.sc. Jesukrysta) były nadobne..., sdrovy (erant...
sanae) ib. 153; Nathychmyast ych oczy były zdrovye y otvorzone (aperti sunt oculi eorum Mat 9, 25
30) ib. 298; ~ Panye..., przidzi, abi zdrowo
vczinyl czyalo moie y duszo moio (ut... salvos
facias nos Psal 79, 3, FI i Puł: abi zbawoni vczinil
nas) MW 131a, sim. ib. 134a.
2. 'służący zdrowiu, uzdrawiający, działający 30
leczniczo, też przenośnie, saluber, salutifer: Res
(leg. reż) est sanissima, naszdrowsa, lumbis XV
P• post. PF III 290; ~ Jesus schyą s panny
narodzyl, zdrowy pokarm nąm vczynyl, ten pokarm
panna noschyla, szwymy pyerschyamy zywyla XV 35
ex. PF V 104; ~ 'zbawczy, salutaris’: Secundo
notatur eius (sc. Magdalenae) salubris conversio,
sdrowe nawroczene, quia... in statu conversionis
multum erubescebat XV p. pr. R XXII 335; Inde
salutiferis, gl. vitalibus sdrovymy, animas rex, gl. 40
sc. Cristus, inclitus alis congregat 1466 R XXII
27; Nam sancta ecclesia habet salutarem, czala,
sdrowa, navem, id est penitenciam XV p. post.
GIDom 73; Sacerdotes et prelati pertranseunt wlnera
et peccata hominum non subveniendo eis salutari, 45
sdrowim, correcione ib. 78; Confensio est princi
pium remedium sanitatis, lekarstw a) sdrouego,
nam omnis pecator wlnerator pecatis in anima ca
1500 GIKazB I 33.
3. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 50
Sdrowy incolumis ca 1428 PF I 495, sim. 1437
Wisł nr 228 s. 87; Exemplum secundi:... zdrov
Park 410.
Zdrój 'miejsce, gdzie woda z ziemi wytryska,
źródło, też potok, fons, etiam torrens': Jakom 55
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suknye nye szyąl sz mlinarky s Byenina, alem
ya nalasl, ana ('a ona’) leszy w sdroyą (leg.
u zdroja czy w zdroju) 1434 Pozn nr 1572; ~
zapewne już nomen proprium: Martinus... testificatur Paulum... molendinum... cum prato et
aqua balczaczy sdroy... Michaeli... resignasse
(1451) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 854. - Cf.
Wzrój.
Zdrucić cf. Zrzucić
Zdruszyć cf. Zruszyć
Zdruzgotać cf. Stroskotać
Zdrygać się 'drżeć ze strachu, wstrząsać się,
otrząsać się, contremiscere, horrescere': Clavos
propter nos non horruit (sc. Christus?) nye szdrygal
<się> XV med. R XXV 159; Hic tu, anima fidelis,
intras cum eo... ut hospita, recipiendo eum ut
peregrinum in domum tuam cum Marthą, ut
discipula in eius scola discendo ut a tuo magistro
et ab hoc hic contremiscis, zdrygasch <się),
rugaris sub virga discipline eius XV med. SKJ V
284; Szdrigam <się> contremisco XV p. post. Zab
522; ~ Pavet celum, zvmyalo szya, terra stupet, drz<y>, sdryga sya, et ommnis creatura
celestis miratur XV med. R XXV 180.
Zdrz- cf. ZrzZdrzeri cf. Rdzeń
Zdrzucić cf. Zrzucić
(Zdumiały) Zumiały, Zumieły (cf. Zb-) f o r 
my: n. sg. m. zumiał Gn gl. 75a; zumiały 1466
R XXII 20; f. zumieła 1436 R XXIII 276; ac. sg. m. zumiełego 1436 R XXIII 277.
Z n a c z e n ia : 1. Jaki, który odszedł od zmy
słów, osłupiały, oszołomiony, też pozbawiony
rozumu, głupi, stupefactus, stupidus, amens*:
Theofilus videns hoc litteram, quam scribebat,
proiecit in terram dimissis manibus velud amens,
zumal, effectus Gn gl. 75a; Sirena cantat suauiter, ut stupefactum, gl. stupidum sumelego, nautam naufragum deuoret 1436 R XXIII 277;
Ergo dicendum tibi censeo nec retinendum, quod
queris, cupidus, de quo, gl. de pecatis, malis,
stupidus gl. timidus zvmyali 1466 R XXII 20.
2.
'przerażony, obstupefactus, perterritus': Tu
(sc. mus) vero leuis,... cum hostis tibi vngula
furibunda occurrerit, hinc inde querendo sufragia
stupidus, gl. expauescens, atonitus zumela, curreris 1436 R XXIII 276.
(Zdumieć się) Zumieć się (cf. Z b - ) f o r m y :
inf. zumieć ca 1500 Erz 136, Rozm 26; ~ praet.
3. sg. m. zumiał XV p. pr. R XLVII 357, XV
med. R XXIV 359. 372, etc.; f. zumiała 1403
GIJag 100; neutr. zumiało XV p. post. R XXV
180; 3. pl. m. zumieli Gn gl. 169b, ca 1420 R
XXIV 86, 1449 R XXV 165, etc.; f. zumiały
1471 MamKal 276; ~ part. praet. act. zumiawszy
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XV p. pr. R XLVII 358, 1466 R XXII 26, Rozm
54, etc.; ~ part. praet. act. II cf. Zdumiały.
Z n a c z e n i a : 1. 'zaniemówić z wrażenia,
osłupieć, zdziwić się, obstupescere, stupescere,
5
m irari: Cum virgo (sc. Catharina)... eis... respondisset, stupefacti, swmeli szo, omnes Gn gl.
169b; Convenit multitudo et mente confusa est
zumyala <się> (Act 2, 6, R XXV 165: zumyely
ssze, zdzywyli ssze, SKJ I 89: zdziwyla sze,
GIWroc 42v: zadzywily se, R XXIV 372: ome- 10
nyona czy omynyona) 1403 GIJag 100; Stupebant, gl. stupebant, id est mirabantur cum stupore
vlg. szurnęły szo (WisłRp nr 2246: zvmeli sze,
EwZam 297, Rozm 144: dzyvovaly szyą), autem
omnes, qui audiebant eum (sc. Iesum) super 15
prvdencia et responsis eius (Luc 2, 47) ca 1420
R XXIV 86; Zumal sze obstupuit XV p. pr. R
XLVII 357; Zvmyawszi sze stupens ib. 358;
Stupebant autem omnes et mirabantur zvmyeli
sze, dzywyly sze (Act 2 , 1 , GIJag 100: dzyuo- 20
valy syą, R XXV 165: *zvnyely sze wzyczczy
a zdzywyli) XV med. SKJ I 90; Statim viderunt
omnes, quod de celo rubeum vexillum, choragyew, descendit ad eclesiam, in quo depictus
erat sanctus Stanislaus, stupefacti, zvmyely sya, 25
omnes de miraculo XV p. post. RRp XXV 181;
Miles hoc audiens obstupuit, zvmyal sya, valde
ib. 183; Quibus (sc. peccatis enormissimis) beatus Martinus auditis obstupuit szumyal <się>
ib. 199; Gdycz yą (sc. Maryją) podnyosl na 30
prawyczi, zvmyely sye swyączy wszistczi, ysze
bog nyeszye czlowyeka XV p. post. SlOcc
XXXIV 162; Zvmyecz szya obstupescere ca
1500 Erz 136; Kxyązą żydowska vslysącz *odpovyedzenyą dzyevycze Maryey... począly szyą 35
zvmyecz y barzo dzyvovacz yey vyelyebney
movye (admirantur nimium stupentes eius in
eloquio) Rozm 26; Iozeph vroczywschy szyą
nalyasl Marya brzemyenną..., zvmyawschy szye
(obstupescit) on y lyąk szye nasylnye y pocznye 40
szye dzyvovacz, czo by szye to stało ib. 54;
<W> yego nadobnych obyczayow (pro obyczayoch) wschysczy szye kochały [...] y yego mądrosczy zvmyawszy szye kochały (stupentes col45
laudabant) ib. 120.
2.
'rozżalić się, struchleć z żalu, maerere, dolore commoven : Ihus autem, ut vidit eam plorantem et Iudeos cum ea plorantes, infremuit spiritu
szmarczyl sza al. zzvmal (Jo 11, 33, MamLub
277: zar<z>wal, charnyal, R XXXIII 187: rosza- 50
loval sze, Rozm 438: porusyl szye dvchem kv
placzv) XV med. R XXIV 372; Johannes pre
maximo dolore obstupuit zvmyal szyą XV p. post.
Kałużn 271; Tedy dzyevycza blogoslavyona vzravszchy svego syna posmyevanego, tako vbyczova- 55
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nego..., zvmyavschy szye, straczyvschy movą
y padła yako vmarla Rozm 840.
3.
'zdrętwieć ze strachu, zlęknąć się, pavore
obstupescere, extimescere’>: Zvmyal szye abhorruit XV med. R XXIV 359; Sic ad signa dei
noua terrentur Pharisei, attoniti, gl. stupefacti
zvmyawschy szą, tremulis intonnere, gl. id est
exclamauerunt, fibris, gl. vocibus 1466 R XXII
26; Consternate, id est territe et stupefacte zvmyaly schią (war. lub.: vrzaszly szą; dum mente
consternatae, sc. mulieres, essent de isto, ecce
duo viri steterunt secus illas in veste fulgenti
Luc 24, 4) 1471 MamKal 276; Venit filius dei
ad eum (sc. Iohannem) et petiit baptizari ab eo.
Tunc Iohannes extremuit, szvmyal syą, et non
audebat eius verticem tangere XV p. post. R
XXV 178; Pavet celum, zvmyalo szya, terra
stupet, drz<y>, sdryga sya, et omnis creatura
celestis miratur ib. 180.
Cf. Zdumiały
(Zdumienie) Zumienie (cf. Zb-) 'zdziwienie,
osłupienie, oszołomienie, stupor, to rp o r: Hostes,
gl. demones, turbat lux et stupor, zvmyenie,
excerebrauit, gl. fixos fecit 1466 R XXII 27;
Boczyem zvmyenye (stupor Luc 5, 9, GIWroc
60r: dzyff, R XXIV 84: sztrach) ogarnąlo go (sc.
Szymona Piotra) EwZam 306, sim. XV p. post.
GIDom 72.
Zdun 'rzemieślnik, który/ lepi coś z gliny,
garncarz, figulus, fetor, qui ollas fictiles vel
fornaces conficif: Recepta census lutifigulorum:...
Super Natale III grosos Martinus zdun deditur,
Stasco zdun deditur 1376 AcCas 70, sim. 1377
ib. 80; Item Stasco *zdon 1377 ib. 80; Sdun
lutifigulus ca 1420 WokTryd nr 228; Te habe vt
figulus, sdun, dum recipit argillam vdam, mocrą,
ponit eam ad rotam et non cessat eam voluere,
donec ollam faciat XV med. R XXIII 269; Sta
nislaus... vendit et comisit vlg. w[a]sdal suam
domum Johanni lutifigulo sdwno[u]vy 1452
KsNWarsz I nr 317; Coram nobis... iuratis Stanislao..., Johanne szdun et alii<s>... veniens Pe
trus... recognovit 1472 ib. nr 777; Jakom ya...
nye szbyl Pavla sduną 1472 ZapWarsz nr 3070;
~ Figulo sdunowy (nunquid dicet lutum figulo
suo: quid facis? Is 45, 9) ca 1450 PF IV 579;
Zdunowy fictori (vae, qui contradicit fictori suo!
Is 45, 9) ca 1470 MamLub 198; Fictor tworzyczel
aut składacz, aut sdvn (quid prodest sculptile,
quia sculpsit illud fictor suus? Hab 2, 18) ib.
253. - Cf. Wzdun.
Zdunek 'syn lub uczeń zduna, figuli filius vel
discipulus’: Micolai sdunek habet ius 1415 Liblur
nr 2751; Coram nobis Blasio viceadvocato...
necnon Stanislao Pathena, Johanne sdunek protunc
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scabinis... in iudicio residentibus providus Nicolaus dictus Sycora... egit ac racionabiliter proposuit contra... providum Johannem 1473 KsNWarsz
I nr 800. ~ Może już nomen proprium.
Zdunowa 'żona zduna, uxor fig u li: Causa
Margarethe zdwnowy cum Miclasz... Veniens
coram nostra consulari sesione honesta relicta
Margaretha zdwnowa et libere resignavit domum
suam... Nicolao 1499 KsRStWarsz I nr 356.
Zdunowy 'wykonany przez zduna, a figulo
f a c t u s Wlodacz bodzesz nad nimy (Tc. pogany)
w metle szelazney a iaco ssod zdunowi (vas figuli)
rozbyiesz ie FI 2, 9, sini. Pul.
Zdurawić cf. Zdziurawić
Zdziać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2. sg.
zdziejesz BZ Gen 17, 19, Rozm 49; 3. sg. zdzieje
BZ Gen 4, 25. 29, 32. Deut 25, 6; ~ inf. zdziać
XV med. R XXIV 360; ~ praet. 2. sg. m.
zdziałeś BZ Neh 9, 7; 3. sg. m. zdział jest Gn gl.
74v, BZ Gen 28, 19. 32, 30. Ex 16, 31; jest
zdział BZ Gen 5, 29; zdział BZ Gen 3, 20. 5, 3.
35, 18; f zdziała BZ Gen 19, 37. 38. 35, 18; 3.
pl. m. zdziali są BZ Gen 21, 31; zdziali BZ Gen
50, 11. Ex 15, 23, Rozm 75; ~ pląperf. 3. sg.
m. był zdział Rozm 803; ~ part. praet. pass. n.
sg. neutr. zdziano Aleksy w. 35, BZ Gen 35, 8.
Z n a c z e n i e : 'nadać komuś lub czemuś imię
(pospolite lub własne), nomen (commune vel pro
prium) alicui imponere, aliąuem appellare, vocare, n o m i n a r e Ipsa genita morę Christiano
occulte baptisata a sancto Apollonari, qui ei no
men inposuit, gensecz sdzal gest ge,... Dorothea
Gn gl. 74v; Innuebant autem patri eius, ąuomodo
vellet vocari, sczącz (leg. zdziać, EwZam 290:
veszvacz, R XXIV 75—6: manowacy), eum (Luc
1, 62) XV med. R XXIV 360; Gdy szyą mv szyn
narodzyl, then szyą w lepsze przygodzyl, wyancz
mv szdząno Allexi Aleksy w. 35; Porodziła gest
wyoczssa syna, temu to zdzala (vocavit nomen
eius) Moab BZ Gen 19, 37, sim. ib. 35, 18;
Przetosz temu myastu zdzaly so (vocatus est locus
ille) Bersabee ib. 21, 31; Zdzal (ib. 32, 30: sdzal)
gest (ib. 35, 8: sdzano, 50, 11: zdzaly) temu
myeszczczu (appellavit nomen urbis) Bethel ib.
28, 19; Przeto so (pro gest) gemu zdzano (appellatum est nomen eius) Galaad ib. 31, 48;
Oczyecz gemv zdzal (appellavit eum) Benyamyn,
to gest syn prawyce ib. 35, 18; Zdzalesz gemv
(posuisti nomen eius) Abraham BZ Neh 9, 7; ~
zdziać imię, imię zdziać: Zdzal Adam gymyo
vocavit... nomen) swey szenye Gewa BZ Gen 3,
20; Myal gest (sc. Lamet) syna, gemusz gest
zdzal gymyo (vocavit nomen eius) Noe ib. 5, 29;
Sara, zona twoya, porodzy tobye syna a sdzegesz
gemu gymyo (vocabis nomen eius) Ysaak ib. 17,

19; Takyesz mlodssa porodzyla syna a temu zdzala
gymyo (vovavit nomen eius) Amon ib. 19, 38;
Zdzege gemu gymyo (vocavit nomen eius) Ruben
ib. 29, 32; Sdzyal gest dom israhelsky gymyo
gego (sc. pokarmu, appellavit... nomen eius) man
BZ Ex 16, 31; Pirworodzonemv synv z nyey
zdzege ymyo gego (sc. brata umarłego męża,
nomine illius appellabit) BZ Deut 25, 6; Tedy...
dzyeczyątko obrzezano y zd<z)aly mv ymyą (vocatum est nomen eius Luc 2, 21) Iesvs, yako byl
przez anyola vezvany Rozm 75; ~ Porodzy (sc.
żona) syna, gemusz to gymyo zdzege (vocavit
nomen eius) (Set) BZ Gen 4, 25; Myal gest (sc.
Adam) syna..., gemusz to gymyo zdzal (vocavit
nomen eius) Set ib. 5, 3; Przetoosz podobne
gymyo myastu zdzyaly, nazywayocz ge (congruum loco nomen imposuit vocans illum) Mara, to
gest gorzkoszczy BZ Ex 15, 23; Ymyą yego
zdzyeyess (vocabis nomen eius Luc 1,31, EwZam
288: wzovyesz myono yego) Iesus Rozm 49; ~
o podszyciu się pod cudze imię, de alieno nomine
sibi sumendo: Yze yeden czar(no)kxyaznyk, który
tez byl sdzyal (sobie) ymyą Iesus, ten vczynyvschy szye bogyem y zvyod nyektory lud v galyleyskey zyemy Rozm 803. ~ Cf. Zdziałać 4,
Wdziać, Wzdziać.
Zdziałać, Zdziełać się (cf. Zb-j f o r m y : praes.
ind. 2. sg. zdziałasz BZ Gen 6, 14; ~ praet. 1.
sg. m. zdziałałem BZ Neh 5, 16; 3. sg. m. zdziałał
BZ Ex 38, 3. I Reg 29, 1. I Par 15, 1, eter, 3.
pl. m. zdziałali są BZ Gen 11, 9; f. zdziełały BZ
Ex 8, 17; ~ pląperf. 3. sg. m. był zdziałał BZ
II Par 33, 15.
Z n a c z e n i a : 1. 'uczynić, sporządzić coś, facere, efficere’: Vczyn sobye korab..., przebitek
w nyem rozlyczni sdzalasz (facies) BZ Gen 6,
14; Ku potrzebye gego (sc. ołtarza) szdzyalal
(paravit) rozmagyte ssoodi BZ Ex 38, 3; ~
'zbudować, exstruere, aedificare’: Israhelski
lyvd zdzalal sobye czwyrdze (Israel castrametatus est) nad studnyczo BZ I Reg 29, 1; Myasta
zdzalal (sc. Joatan, aedificavit) po górach iudzskich BZ II Par 27, 4, sim. ib. I Par 15, 1; We
wsze(ch) myescyech Iuda zdzalal (sc. Achaz)
ołtarze (exstruxit aras) ku palenyy kadzidła BZ
II Par 28, 25, sim. ib. 28, 24; Vimyatal (Tc.
Manases) czudze bogy... a ołtarze, gesz bil
zdzalal (quas fecerat)... w Ierusalemye, wszitki
wimyotal z myasta BZ II Par 33, 15.
2. 'wziąć udział, uczestniczyć w jakiejś czyn
ności, participare alicui operi : Rocze v oprawowanyv mura zdzalalem (quin potius in opere muri
aedificavi) BZ Neh 5, 16.
3. zdziełać się 'powstać, pojawić się, fieri,
apparere’: Wzczyognool Aaron rokoo swo...
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y uderzy proch szemsky, y zdzelaly sze (facti
sunt) ploszczycze w ludzech y w dobitku BZ
Ex 8, 17.
4.
corruptum pro zdziać: Przestały so dzelacz
myasto a sdzalaly so gemu gymyo (vocatum est 5
nomen eius) Babel BZ Gen 11, 9.
Cf. Wzdziałać
Zdzielać się (cf. Zb-) 'dzielić się z kimś, tu
swoją wiedzą, communicare, im p ertin : Zdzelam
schą (war. lub.: zdzelim syą) communico (quam, 10
sc. sapientiam, sine fictione didici et sine invidia
communico Sap 7, 13) 1471 MamKal 153.
Zdzielić, Zdzielić się (cf. Zb-) 1. 'podzielić,
rozdzielić, dividere, d i m i d i a r e zdzielić na poły
dni swoje 'dożyć połowy swoich dni, mediam 15
partem dierum suarum transigere': Męzowye
krwy a zdradny nye zdzyelyo na poły dny swoych (non dimidiabunt dies suos, FI: ne zpolowo
dnow swogich) Pul 54, 27.
2.
zdzielić się 'podzielić się z kimś, tu swoją20
wiedzą, communicare, impertin : Zdzelim syą
(war. kal.: zdzelam schą) communico (quam, sc.
sapientiam, sine fictione didici et sine invidia
communico Sap 7, 13) ca 1470 MamLub 153.
25
Cf. Wzdzielić
Zdzielać cf. Zdziałać
(Zdzierać) Zdzirać (cf. Zb-) 'odry wać ze
wnętrzną warstwę, obdzierać coś z czegoś, detrahere, e x c o r i a r e Nauczeny zdziraly (Levite
detraxerunt) skori z obyati BZ II Par 35, 11. ~ 30
Cf. Wzdzierać.
(Zdzieranie) Zdziranie (cf. Zb-) 'zrywanie,
tu o winobraniu, actus detrahendi, hoc loco de
y i n d e m ia Sdzyranye vina vindemia (war. kal.:
vindemiam zbyranye wyna, BZ: sbiranye vina; 35
uvas... non colliges, quasi vindemiam Lev 25, 5)
ca 1470 MamLub 38.
Zdzierżeć, Zdzirżeć (cf. Zb-) 1. 'wstrzymać
się od działania, pozwolić na coś, znieść coś,
sustinere, perpeti : Skazaliśmy..., ysz gdi ktho... 40
mnyma... szyą ymyecz nyekthore prawo kv...
dzedzynye, acz przes trzy lyatha y przes trzy
myeszącze... sdzirszi y sczirzpi (si... sustineat et
patiatur) dzirzewczą dzirzecz dzedzyną spokoynye..., othichmyast ode wszego prawa y prze- 45
danya they tho dzedzini osządzami gy bicz od
padłego Sul 35.
2. 'spełnić, doprowadzić do skutku, efficere,
e x p l e r e Czego ządasz od blysznego, by mv
zasyą zyczyl tego... Który człowiek to gdy sdzier- 50
zi, zyvot wieczni ten odzierzy ca 1450 PamLit
IX 318.
3. 'objąć, ogarnąć, zawrzeć, continere, complectĆ: Nasz Xpc miły gest ci on tho byl vczinil,
ysze gegos ci nebo y szema sderszecz bila ne 55
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mogła, ten ci szo gest byl f lone v swe...
matuchny... polosyl Gn 180a; Sdzyrsal (war. kal.:
zdziersal) continuit (quis continuit spiritum in
manibus suis? Prov 30, 4) ca 1470 MamLub 141.
Cf. Wdzierżeć, Wzdzierżeć
(Zdzierżenie) Zdzirżenie (cf. Zb-) 'dotrzyma
nie zobowiązania czy umowy, fides seryata*: Hy
zdzirshenye, hy pyanczdzesszanth kop zakladv
obranczilesz 1458 ZapWarsz nr 1084. ~ Cf.
Wzdzierżenie.
Zdziewać (o imieniu, de nomine) 'nadawać,
appellare, v o c a r e Chwalczye gospodna..., ienze lyczy mnostwo gwyazd y wszem gym ymyenya zdzyewa (omnibus eis nomina vocat, FI:
wyzwą, pro wzywa) Pul 146, 4, sim. MW 129b.
Zdzir- cf. Zdzier(Zdziurawić) Zduraw ić (cf. Zb-) 'zrobić
dziury, przebić, tu poranić, perforare, transfigere, hoc loco v u l n e r a r e Kosczy iego (pro ich,
sc. pogan) zetro a szypy sdvrawyo (perforabunt
sagittis) BZ Num 24, 8; Alye tedy była yego
(sc. Jesusa) krasza oddalona, bo yest... yego
svyątą glovą była zdruvyna (pro zduravyona)
Rozm 833.
Zdziwić się (cf. Zb-) 1. 'zdumieć się, być
zaskoczonym, także wpaść w podziw, zachwyt,
obstupescere, mirari, stupefieri: Zvnyely (pro
zumyely) sze wzyczczy a zdzywyli (stupebant
autem omnes et mirabantur Act 2 , 1 , GIJag 100:
dzyuovaly syą, SKJ I 90: zvmyeli sze, dzywyly
sze) rzekvcz 1449 R XXV 165; Facta autem hac
voce, convenit multitudo et mente confusa est,
gl. id est stupefacta est, admirata est zdziwyla
sze (Act 2, 6, GIJag 100: zumyala <się>, GIWroc
42v: zadzywily se, R XXV 165: zumyely ssze,
zdzywyli ssze, R XXIV 372: omynyona czy omenyona) XV med. SKJ I 89; Zatim Dauid prziszedl... ku kaplanowy gymyenyem Achymelech.
K nyemu rzecze (sc. Achimelech) a zdzywyl syo
(obstupuit Achimelech, eo quod venisset Dauid,
et dixit ei): A przeczesz sam, a nye żadnego
s tobo? BZ I Reg 21,1.
2.
'wystraszyć się, przerazić się, obstupescere,
exterreri: Viderunt iuuenem sedentem a dextris
coopertum stola candida et obstupuerunt zdzyvyly
szą abo srzasly szą (Marc 16, 5, EwKReg 43:
l0<ka>cho S 0 , R XXIV 72: ze sromv vrzasli są)
XV med. R XXIV 375, sim. XV p. post. R XXV
161; ~ Obstupuerunt strachy syą sdzyvyly (war.
kal.: zdzyvyli; viderunt insulae et timuerunt, extrema terrae obstupuerunt Is 41, 5) ca 1470
MamLub 197.
Zdziwować się (cf. Zb-) 'zdumieć się, wpaść
w podziw, zachwyt, stupefieri, miran : In lucidioris
aeris sublimitatem aquila conscendens, mira, gi
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stupefacta zdzyvovala szya, solis fixo contuitu venustate inspecta XV med. RRp XXIII 279.
Zdż- cf. ZżZe cf Z
Zebrać, Z brać (cf Zb-j f o r m y : praes. ind.
1. sg. zbierzę BZ Neh 1, 9. Jer 29, 14; zbiorę
FI i Pul 15, 4; 2. sg. zbierzesz BZ Lev 25, 3;
3. sg. zbierze FI i Pul 146, 2, 1440 RRp XXV
242, BZ Num 19, 9, efc.; 3 pl. zbierzą BZ Jos
7, 9; zbiorą Z?Z Gen 29, 8. 34, 30, /tozra 483;
~ praes. ind. z partykułą ad dla wyrażenia trybu
rozkazującego 3. sg. ać zbierze BZ Num 16, 37;
3. pl. ać zbierzą BZ I Par 13, 2; ~ imper. 2.
sg. zbierzy FI i Pul 105, 45; zbierz BZ Num 25,
4. Nah 3, 15, SkargaWroc w. 43; 2. pl. zbierzycie
XV in. R XXIV 72; zbierzcie ca 1500 GIKazB
I 24, Rozm 349; zbiercie XV med. GIWroc 69v;
~ part. praes. act. adv. zbierzę BZ Jos 7, 9;
~ inf. zebrać BZ Deut 24, 20, OrtMac 92,
OrtOssol 69, 1, etc.; ~ praet. 1. sg. m. zebra
łem BZ I Esdr 7, 28. 8, 15. Neh 5, 7. II Esdr
8, 30; -m zebrał 1420 Kościan nr 806, 1435
ZapWarsz nr 506; 3. sg. m. zebrał FI i Pul 106,
2, 1435 ZapWarsz nr 506, BZ Ex 16, 18, etc.
etc.', f. zebrała Rozm 59; 2. pl. m. -ście zebrali
Rozm 650; 3. pl. zebrały Rozm 120; zebrały (są)
a. zebrali (są) ca 1470 MamLub 64; m. zebrali
są FI 47, 4; są zebrali Rozm 16. 349; są zebrali
a. zebrały BZ Dan 3, 3; zebrali BZ Ex 16, 22.
Num 20, 2. Jud 11, 3, etc. etc.; f. zebrały są FI
Moys 7. 8; zebrały Pul Moys 7. 8, Rozm 334;
neutr. zebrali są a. zebrały są FI 46, 9; zebrali
a. zebrały Pul 46, 9; ~ pląperf. 3. sg. m. był
zebrał BZ II Par 30, 3; ~ condit. 3. sg. m.
(-)by zebrał BZ Nah 3, 18, OrtMac 35, OrtOssol
34, 1, Rozm 441; 3. pl. -by zebrały Rozm 123;
m. -by zebrali BZ I Esdr 10, 7, OrtMac 35,
OrtOssol 34, 1; ~ part. praet. act. zebraw
1451 MacDod 104, BZ Deut 18, 16. Jos 24, 1,
etc., XV p. post. RozmPam 473; zebrawszy XV
med. SKJ V 265, BZ Jud 10, 17. I Reg 17, 1,
etc. etc.; ~ part. praet. pass. n. sg. f. zebrana
ca 1470 MamLub 201; g. pl. neutr. zbranych Sul
62; d. pl. m. zebranym Pul 106 arg.; ac. pl. m.
zebrane XV p. post. PFRp III 290; ~ praes.
pass. 3. pl. m. zebrani są BZ Judith 5, 23; ~
praet. pass. 3. pl. m. były zebrany BZ II Par 24,
27; ~ condit. pass. 3. neutr. -by było zebrano
BZ II Esdr 8, 15; 3. pl. m. -by byli zebrani BZ
I Par 22, 2.
Z n a c z e n i a : 1. 'skupić w jednym miejscu,
zgromadzić (zwykle w określonym celu), congregare, colligere, c o g e r e a. o istotach żywych, de
animantibus: Bo owa crolowe sebrali so se (congregati sunt, Pul: sebraly szye), seszly so se

w iedno FI 47, 4; Wczyno... Gervsalem gospodzyn rozproszena yzrahelska sberze (dispersiones
Israelis congregabit, Pul, MW 129b: zbyerze) FI
146, 2; Tu Judasz szebraw (Rozm 592: zebravschy) slugy byszkupe 1451 MacDod 104; Nye
mozemi (sc. napoić owiec), *doyod syo wszitky
stada nye sbyoro (donec... congregentur) BZ Gen
29, 8, sim. ib. 34, 30; Sbyerz wszitka kxyozota
(tolle... principes) lvcska a obyesy ge BZ Num
25, 4; Vslisz0li Kananeysczi..., sbyerz0 sy0 pospolv (pariter conglobati), otocz0 y ogarn0 nasz
BZ Jos 7, 9; Ale wyelykoscz przes lyczbi sebraw
(multitudine congregata) wiszedl przecyw gemu
BZ Jud 11, 20, sim. ib. III Reg 22, 6. I Par 19,
17. 23, 2. II Par 25, 5; Zatym sebrawszi syo
Fylystinowye (congregantes... Philisthiim) w *zastopi swe ku boiv, prziszly do Sochot BZ I Reg
17, 1, sim. ib. 28, 4. Neh 4, 8; Tedi syo w tich
dnyoch stało, ysze sebraly Fylystinowye swe zastopi (congregaverunt... agmina), abi syo prziprawyly ku boiv BZ I Reg 28, 1; A zatim takesz
sebral Saul wszitek lyvd israhelski (congregavit...
universum Israel) a prziszedl do Gelboe ib. 28,
4, sim. ib. I Par 20, 1. II Par 24, 5; A ia...
sebralem israhelska ksyoszota (congregavi... prin
cipes) BZ I Esdr 7, 28; A gęstły syo nawrocycye
ku mnye..., ottod was zbyerzo (congregabo vos)
y wvyodo w myasto BZ Neh 1, 9; Y sebralem
przecyw gym (sc. Żydom) vyelyke sebranye (congregavi adversum eos contionem) ib. 5, 7; Israhelski lyvd syo nye zbyerze (Israel non congregabitur) BZ Is 49, 5; Tedi so syo sebraly
(congregati sunt) slugy,... wogewodi a szlyachcyci BZ Dan 3 ,3 ; Sbyerz syo przeto iako chro<st)
(congregare ut bruchus) BZ Nah 3, 15; Kril syo
lyvd twoy na <go)rach a nye, kto bi sebral (qui
congreget) ib. 3, 18; Sberz dlvsnyky y gnewnyky,
othpros, zapłacz dlvg wsytkim SkargaWroc w.
43; Genszye (sc. duch święty) przyez roslicznoscy
wszystkych yanszykow lud szebral vyary w gyednosczy XV p. post. R XXV 236; Wszedł (sc.
Piłat) wythnycze (leg. w witnicę) y zebraw radą
szwą y rzeki XV p. post. RozmPam 473; A ze
brawszy vszystky kszyazata kaplanskye (congregans omnes principes sacerdotum Mat 2, 4), badał
szyą od nych EwZam 293, sim. XV med. SKJ V
265; Ihezus mathcze thą czescz dzyalal, gysze
apostoly szebral, kthorzy po szwyeczye kazały
ca 1500 PieśniWład 175; Rychło wyelmy szyą
szebraly wszythczy szwyączy apostoly ib.; Tamo
szą zebrały (sc. Żydowie) *dzyevyczą (ibi collocaverant... virgines) czyste Rozm 16; Tedy zebrała
szye (congregata est) tluscza vyelka ib. 59; Vyschedvschy słudzy yego na drogy zebrały vschytky
(congregaverunt omnes Mat 22, 10), ktorekolvye
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nalyezly ib. 412; Gdzyekoly bądzye czyalo,
czvsch Krystus, tamo szye zbyorą y orlovye (illic
congregabuntur et aąuilae Mat 24, 28) ib. 483;
Vezvaly k nyemv (sc. Jesukrystowi) albo zebrały
wschytką tlusczą Zydow (congregaverunt ad eum
universam cohortem Mat 27, 27) ib. 832; ~ Ne
sboro (Puł: zbyorę) sebrana gich ze krwy (non
congregabo conventicula eorum de sanguinibus)
FI 15, 4; ~ do kogoś, czegoś: Bo kaplany...
nye biły poswyoceny a gescze lyvd nye bil syo
sebral do Ierusalema (populus nondum congregatus fuerat in Ierusalem) BZU Par 30, 3; Y sebraly
syo do Ierusalema (congregati sunt in Ierusalem)
wyele lyvda, abi vczinyly swyoto przesnycz ib.
30, 13, sim. ib. II Esdr 9, 5. 56; Y rozezslan
glos asz do Wdowa pokolena... wszitkim sinom
przewyedzenya, abi syo sebraly do Ierusalem (ut
congregarentur in Ierusalem) BZ I Esdr 10, 7;
Tedy zebrawschy szyą przyaczyelye y sząszyedzy
do Anny (cognati... congregabantur ad Annam)
y kv Joachymovy yyeszyelyly szyą s nymy Rozm
11; ~ około kogoś: O tern, kako Iudasz zebrał
voyską około syebye Rozm 592; ~ z kogoś,
czegoś: Zbawony vczyn nas, gospodne,... y sberzy (Puł: zbyerzy) nas z pogan (congrega nos de
nationibus) FI 105, 45; Rzeczcze nynye, gyz
wykupeny so od gospodna, gesz odkupyl z ronky
neprzyiaczelske a zz królewst<w> sebral gee (de
regionibus congregavit eos) FI 106, 2, sim. Pub,
Nawroczi czo pan bog twoy z wyozenya twego
a slvtvge syo nad tobo, a potem zbierze czo ze
wszech lvdzi (congregabit te de cunctis populis),
w ktorichze to czo bil drzewyey rosproszil BZ
Deut 30, 3; A sebraw wszitki kapłani z myast
iudowich (congregavit omnes sacerdotes de civitatibus Iuda) y poganbyl (sc. kroi) górne modli
BZ IV Reg 23, 8; Sinowye Amonowy sebrawszi
syo s swich myast (congregati de urbibus suis)
pocyogly ku boiv BZ I Par 19, 7; Y przikazal
(sc. Dawid), abi biły sebrany wszitci wipowyedzeny z zemye israhelskey (ut congregarentur...
de terra Israel) ib. 22, 2; A zbye<r>zo wa<s> ze
wszech <nar)odow (congregabo vos de universis
gentibus) BZ Jer 29, 14; Glos angelsky ku lyudzom
z pogaynstwa sebranym, boga szukayoczym Puł
106 arg.; Sgromadzyl bog apostoli, s dalyekych
sye stron sebraly XV p. post. SlOcc XXXIV 162;
~ k(u) komuś, czemuś: Bidlyl (sc. Jepte) w zemy
Top y sebraly syo k nyemu (congregati sunt ad
eum) moszowye nyedostateczny BZ Jud 11, 3,
sim. ib. IV Reg 23, 1. Neh 8, 13; Przetosz sebral
syo wszitek Israhel ku Dauidowy do Ebrona
(congregatus est... omnis Israel ad David in He
bron) BZ I Par 11, 1, sim. ib. I Esdr 10, 1. II
Esdr 8, 92; Poslymi ku bracyey naszey ostat-

nyey..., acz syo zbyerzo k nam (ut congregentur
ad nos) BZ I Par 13, 2; Y sebralem ge (sc.
książęta czeladzi) k rzece (congregavi... eos ad
fluvium) BZ I Esdr 8, 15, sim. ib. II Esdr 8, 30;
Tedi sebrawszi syo ku Oziaszoui (ad Oziam con
gregati) wszitci mozowye y zoni... rzekły BZ
Judith 7, 12; Wschysczy dzyeczy k nyemv (sc.
Jesusowi) szye zebrały (sibi iungebantur... pueri)
Rozm 120; Zebrały szye k nyemv (sc. Jesusowi)
yyelykye tluscze (congregatae sunt ad eum turbae
multae Mat 13, 2) ib. 334; ~ przeciw komuś:
Gdisz potrzebował lvd wodi, sebrali syo przecziw
Moyzeszovi (convenerunt adversum Moysen) BZ
Num 20, 2; Przecyw ktorimsze (sc. synom Amo
nowym) to sebrawszi syo (contra quos congregati)
sinowye israhelsci w Masfat Stani zastawyly BZ
Jud 10, 17; Przetosczye szye zebrały przeczyv
mnye ve cznasch (pro czmach, adversum me in
tenebris congregamini) tego svyata, yze mocz
vascha... yest ve czmach Rozm 650; ~ na coś:
Ten bil z Dauidem w Apheldomin, gdzesz to
Filystinscy sebraly syo na to myasto ku boyv
(congregati sunt ad locum illum in proelium) BZ
I Par 11, 13; Y biły sinowye israhelsci w swich
przebitcech a sebrawszi wszitko sebranye społu
na syedlysko (congregata est omnis multitudo...
in aream)... y rzekły Ezdrze BZ II Esdr 9, 38;
~ przed kogoś: Tegodlya kyedy przydzye syn
czlovyeczy v moczy syoyey..., tako zbyerze
yschytky lyvdzye przed szye (congregabuntur antę
eum omnes gentes Mat 25, 32) Rozm 491; ~
w coś: Tedy Vyelyką (leg. w Wieliką) Środą
zebrały szye yschysczy y dom (congregati sunt...
in atrium Mat 26, 3) starszego byskupa Rozm
508; ~ Tegodlya zebrały szye byskupoyye,
kxyaząta zydowskye y lycemyernyczy v radą
(collegerunt... concilium Jo 11, 47) Rozm 439;
~ z kimś: *Tsoszota ludzi sebraly so se (Puł:
sebraly szye) s bogem Abraham (congregati sunt
cum deo Abraham) FI 46, 9; Gdyby myesczanyn... poszedł w dom szwego przyyaczelą a tham
szye szebral szwogymy (leg. z swoimi) przyyaczelmy... naprzeczywko radzczam a czy wstąpyly
y szebraly szye szwymy (leg. z swymi) towarzy
szmy (congregando se cum... consodalibus) na
wyethnyczą OrtOssol 34, 1, sim. OrtMac 35; ~
na czymś: Zatim syo tak Saul a lyvdze israhelsci
sebraly na tern wdolyy terebynti (congregati venerunt in yallem terebinthi) BZ I Reg 17, 2; ~
w czymś: Tego bodzesz sWchacz, iakosz prosyl
na Oreb od pana boga swego, gdisz syo sebraw
we wsem sgromadzenyv (ąuando contio congre
gata est), movilesz BZ Deut 18, 16; Tedi szebraw
Iozve wszistki syni israhelskye w Sichen (congregavit... omnes tribus Israel in Sichem) BZ Jos
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24, 1; ~ jastrzęb(i)a zebrać 'wyłowić, wybrać
jastrzębie z gniazda, accipitros de nido excipere':
Jacom ne sebral (ZapWarsz nr 506: tegom...
szebral) jastrząba na pana Jacubowe dzedzine, ale
na me zenisne 1420 Kościan nr 806; O który
yasztrzamb Pauel na Pyotra zalowal, tego on ne
szebral w gego dzedzyne 1435 ZapWarsz nr
506; ~ sąd zebrać 'otworzyć posiedzenie są
dowe według prawa niemieckiego w Polsce, iudicii iuris Teutonici apud Polonos habendi initium fa cere ': Który mą szebracz gayony sząnd
(quis horum iudicium banitum invicem ferre
debet): powod-ly czy sampyerz? OrtOssol 69,
1, sim. ib. 69, 2; ~ zebrać w jedno, w jednostę 'zjednoczyć, unire, counire’: A nynye syo
nawrocyly (sc. synowie izraelszczy) ku panu
bogu swemv z rosproszenya sw ego..., sebrany
soo w gednot00 (adunati sunt) BZ Judith 5, 23;
Tegodlya prorokoval rzekacz, yze myły Iesus
myal vmrzecz za wschytek lyvd, a nye telko za
lud, ale by syny boże, którzy ssą były rozploscheny..., by ye zebrał v yedno (ut filios dei...
congregaret in unum Jo 11, 52) Rozm 441.
b. (o rzeczach, de rebus) 'pozbierać groma
dząc w jednym miejscu, colligere, cumulare,
coacervare’: Colligite, sbericze (GIKazB I 24,
Rozm 349: sbyerzcye), que superauerunt, ostatky, fragmenta (Jo 6, 12) XV in. R XXIV 72;
Y myerzyly soo w myaro gomor, any gest,
(kto) wyoczey sebral (nec qui plus collegerat)...,
any kto mnyey przyprawyl BZ Ex 16, 18; Alye
opyocz w szósty dzen sebraly dwoy pokarm
(collegerunt cibos duplices) ib. 16, 22; Przikasz
Eliazarovi..., acz sbyerze kadzidlnicze (ut tollat
turibula), gesz to lezo na ognyskv BZ Num 16,
37; Ale sbyerze (colliget) mosz cisty popyol
krovi ib. 19, 9; Discite,... prodest sapiencia
multis, gazas congestas, zebrane szkarby, precellit mentis honestas XV p. post. PFRp III 290;
Yako smyotla (sc. Maryja) proch v gromada,
nye mayączy... vecz zebracz y pobrała przed
szyą w szvknyą Rozm 19; Tedy Yesus kazał ym
(sc. dzieciom), aby zebrały svoye dzbany (ut
testas congregarent). Tako dzyeczy zebrawschy
ty ystne skorupy (pueri... testulas... portaverunt)
y położyły przed nogy Iesucristusovymy ib. 123;
Tako ssą zebrały (collegerunt Jo 6, 13) y napelnyly dvanasczye koschow odrobym (pro od
robin) ib. 349; ~ W duchw gnewv twogego
sebraly so se (Puł: sebraly szye, BZ: sgromadzyly
S00 sze) <wody> (in spiritu furoris tui congregatae sunt aquae Ex 15, 8) FI Moys 7; Sebraly
S0 se (Puł: sebraly sze, BZ: sgromadzeny soo)
otchlany albo globokosczy (congregatae sunt
abyssi Ex 15, 8) w posrod morza ib. 8; Yordan
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rzeka scala (pro stała) a nye czyekla daley,
dokąd v nyey Iesucrista krzczono, alye wschytka
zebrawschy szye [wschytka] około yego stała
(se sursum aggerans circa Iesum stabat fluvius)
Rozm 190; ~ prawa z ksiąg zbrać 'dokonać
spisu praw wybranych z kilku różnych zwodów
praw, leges e pluribus codicibus in unum col
ligere': Thv yvsz konyecz gest praw króla Kazymyrowych, sz obogych ksząg sbranych Sul
62; ~ przenośnie: Poslye syn czlovyeczy
anyoly svoye y *zbyerze wschytky grzechy y
wschytky lychothy (mittet... angelos... et colligent... omnia scandala Mat 13, 41) Rozm 341.
c.
(o owocach, de fructibus) 'usuwając z pola
umieścić w jakimś miejscu, colligere, metere’:
Secz lyat bodzesz obrzazowacz vinniczo swo
a szbyerzesz owoce gey (colliges fructus eius)
BZ Lev 25, 3; Paklibi owoce z olivi bodzesz
zbiracz, czoszkoli zostanye na drzewye, nye
nawroczisz syo chczo to sebracz (ut colligas)
BZ Deut 24, 20; Aczby kto do czygego lyasa
z myta na pastwą chczal gnacz na bvkyew abo
na szolądz, ten, czygy gest lyas, ma sebracz
(colligat, Sul 60: pobracz) szolądz z obapol
drogy Dział 59.
2. (o pieniądzach, de pecunia) 'pobrać, ściąg
nąć, exigere, cogere’: Gydzi ku Elchiaszowy,...
acz zgromadzi pyenyodze,... które sebraly (col
legerunt) wrotny koscyelny od lyvda BZ IV Reg
22, 4; Ti pyenyodze, gesz bili... sebrani (adunata
fuerat) ku poprawyenyv domv bożego, popysany
so... w ksyogach krolyowich BZ II Par 24, 27;
Acz nyoso dari panv bogu israhelskemv..., acz
gest wszitko nyesyono do koscyola bożego,... abi
to złoto y srzebro bilo sebrano (ut colligatur) na
bicech y na skopoch BZ II Esdr 8, 15; Then tho
yybiracz, gdy zbyerze (colligat) nyeczo pyenyądzy..., thy tho pyenyądze ma rozdzyelaczi 1484
Reg 718; ~ Plerumque servus malus loco sui
precii solvendi de tuis bonis comparabit, szberze,
sibi in quadruplo 1440 RRp XXV 242.
3. (o wrzodach, de ulceribus) 'spęcznieć, wez
brać, wzdąć się, tumescere, augeri': Epvlierunt
siały szą aut zebrały (ebullierunt villae, sc. incolae
yillarum ulceribus?,... in medio regionis illius
I Reg 5, 6) ca 1470 MarnLub 64.
4. 'zniszczyć, delere’ (?): Conwlsa sebraną
(war. kal.: zebrana), wyrvana (paupercula, sc.
Jerusalem, tempestate conyulsa absque ulla consolatione Is 54, 11) ca 1470 MarnLub 201.
5. 'oddzielić, segregare, auferre’ (?): Non me
peccatricem a corpore segregetis zsbercze XV
med. GIWroc 69 y.
1. Zebranie, Zbranie (cf. Zb-)f o r m y : n. sg.
zebranie XV med. RRp XXIII 279, BZ Num 27,
39*
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21. II Par 24, 6, etc.; ~ n. a. v. sg. zebranie
MW 93a; ~ g. sg. zebrania FI 15, 4, F/ i F m£
63, 2. 73, 2. eto.; ~ d. sg. zebraniu BZ Num
14, 35. IV Reg 11, 13. I Par 13, 2, etc.; ~ ac.
sg. zebranie 1446—7 Msza XTV s. 87, sim. VI,
XV med. SKJ V 266, BZ I Reg 15, 8, etc.; zbranie
OrtOssol 34, 3; ~ v. sg. zebranie FI i Pul 61,
8; ~ i. sg. zebranim BZ II Par 28, 14. 29, 23,
1456 ZabUPozn 93; ~ /. sg. (w) zebraniu FI
101, 23, BZ Gen 49, 6. I Esdr 10, 14, etc.; ~
n. pl. zebrania FZNum 27, 20; ~ ac. pl. zebrania
BZ IV Reg 11, 14.
Z n a c z e n i a : 1. 'wielka ilość czegoś zgroma
dzona w jednym miejscu, multitudo in unum congregata': a. (o istotach żywych, de animantibus)
'gromada, tfwm, congregatio, conventus, turba':
Ne sboro sebrana (Pw£ zborow) gich ze krwy
(non congregabo conventicula eorum de sanguinibus) F/ 15, 4; Pwaycze wen (sc. w boga)
wszelike sebrane ludzi (sperate in eo omnis con
gregatio populi)! FI 61, 8, sim. Pul; Zasczicil ies
me od sebrana zlich (a conventu malignantium)
FI 63, 2, sim. Pul, sim. FI i Pul 73, 2; We
snymanyv albo w sebranyv, albo w chodzenyv
(Pul: we wchodzenye) luda w gedno (in conveniendo populos in unum) FI 101, 23; Hoc fuit
signum, quod pagani debebant in fide preire congregacionem, zebranye, Iudeoreum XV med. SKJ
V 266; Symeon a Levy braczya... w sebranyu
(in coetu) gich nye bodze sława ma BZ Gen 49,
6; Bo iakoczem powyedzal, tak vczinyo wszemv
sebranyy (omni multitudini) temv to *zloscziwyemv BZ Num 14, 35, sim. ib. IV Reg 11, 13. II
Par 30, 4. 23. 24, 31, 5. 18; Odloczcze syo s
posrzotka sebranya (de medio congregationis) tego
to BZ Num 16, 21, sim. ib. II Par 32, 7; Y das
gemv (sc. Jozuemu)... czoscz sławi twey, abi
poslvchali gego wszitka szebranya (omnis syna
goga) synów israelskich BZ Num 27, 20; K slowv
gego vinidzi y vnidzi on a wszitczi synowye
israelsczi s nim y gyne sebranye (cetera multitudo)
ib. 27, 21, sim. ib. II Par 24, 6. I Esdr 10, 12.
II Esdr 9, 6. 10; Y iol Saul Agag... sziwo, ale
wszitko sebranye lyvczskye (omne... vulgus) myeczem zbył BZ I Reg 15, 8, sim. ib. III Reg 20,
28. II Par 32, 4. Neh 5, 7. 8, 2. 18. II Esdr 9,
38; Atalya... vzrzala krolya... a spyewaki y se
branya (tubas, war.: turbas, Biblia taborska: sbory) błysku gego BZ IV Reg 11, 14; Y rzeki (sc.
Dawid) ku wszemv sebranyy (ad... coetum) israhelskemu BZ I Par 13, 2; Y rozpuscyly *mozowye boiowny plyon... przed... wszitkim sebranym (coram... omni multitudine) BZ II Par 28,
14, sim. ib. 29, 23; Przeto bodzta vstavyona
ksyoszota we wszem sebranyy (in universa mul-

titudine) BZ I Esdr 10, 14; Sebral sy0 k nyemv
(sc. Ezdrze)... wyelyki zbór mozow y zon..., bo
bil wyelyki plącz w tern sebranyy (in ipsa mul
titudine) BZ II Esdr 8, 92, sim. ib. 9, 49. Judith
7, 18. 9, 16; Day gyma, gospodnye,... tobye
obyata... oferowacz, abi poznało sebranye wszech
narodow (universitas gentium), isze gesz ti gedzini
pan bog BZ Tob 8, 19; Panye i Chriscze,... aby
ny patrzył na grzechi moye, ale na szebranye
(Msza III. XII: na wy aro) czyrkwe twey (ne
respicias peccata mea, sed fidem ecclesie, war.
ecclesie congregationis, tuae) 1456 Msza VI
s. 263, sim. XIV; Wszythkych ludzy nabożne
szebranye day dzysz chwalą szwyąthey Annye!
MW 93a; Cur eduxistis ecclesiam, zebranye (BZ:
sbor), domini in solitudinem? (Num 20, 4) XV
p. post. GIPolB 29; ~ 'rodzina, familia': Tedy
to ysthne svyąthe zebranye (collegium) szyedzyely tamo przez nocz Rozm 84, sim. ib. 118;
~ czynie z(e)branie 'gromadzić się, spotykać
się, convenire, congredi': Czy<ni)-ly [mały]
thesz ktho kthore nyerzadne szebranye (inrectam
congregationem, OrtOssol 34, 3: szbranye) sz
harnaszem... naprzeczywko rayczam, then ma
pokypycz myeszky wyelkyerz OrtMac 35; ~
Animalium simul collectio concilio... queritur...,
sed quam sumit mentum wlgus, gl. consilium,
aggregacio zebranye, studia contraria XV med.
RRp XXIII 279; Palma diu dormit, desperat
turba, gl. congregacio zebranye, luporum 1466
R XXII 16.
b. (o przymiotach, de virtutibus) 'skupienie,
połączenie, zjednoczenie, coniunctio, colligatio :
Beatitudo... est status omnium bonorum agregacione, wszego dobrego *szebranye, perfectus (ib.
93: sebranym doskonane) 1456 ZabUPozn 111.
2. (o owocach, de fructibus) 'usuwanie, sprzą
tanie z winnicy owoców, actus uvas in vinea
colligendi': Racemos yindemie obyerky po ssebranyy (war. kal.: po schebranyą, leg. zebraniu)
yina (vae mihi, quia factus sum, sicut qui colligit
in autumno racemos yindemiae Mich 7, 1) ca
1470 MamLub 251.
3. 'gromadzenie czegoś, actus colligendi, comparandi': Yze *pczoly kv zebranyv myodv nye
wschelkye zyelye yest yzyteczne, alye yedno kvyeczye Rozm 417; ~ Sebranye (war. kal.: schebranye) colleccionem (probayerunt enim Macedonia
et Achaia collationem aliquam facere in pauperes
sanctorum Rom 15, 26) ca 1470 MamLub 280.
4. 'zamieszki, tumultus, seditio' (?): Populi
tumultum ludzy wyelykoszcz y szebranya XV
med. Zab 513; Tumultus dicitur a tumeo..., et
est sedicio, coniuracio diuersorum seu garritus
schebranye (quid sibi vult clamor civitatis tumul-
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tuantis III Reg 1, 41) 1471 MamKal 78; Tumultus
schebranye, zamyeschanye w ludzach (war. lub.:
brzysk albo zmyesanye; non in die festo, ne forte
tumultus fieret in populo Mat 26, 5, Kałużn 271:
wzburzenye, roszthyrk, GIKazB II 90: meszka)
ib. 265.
2. Zebranie (cf. Zb-) 'łącznie, razem, iunctim, u n a Omnem graciam, quam sparsim,
*pokopycze, omnes sancti habuerunt, hec (sc.
Maria) habuit cumulatim, szebranye, in se 1477
MPKJ II 324.
Zechcieć (?) (cf. Zb-) 'życzyć sobie, pra
gnąć, velle, cupere’: Bo gest to to prawo dzewek
Salfaad od boga vidano, zęby syo swadzbili,
s kim zechczo (rp.: s kim ze chczo, nubant,
ąuibus volunt, Biblia taborska: s kymz chtie),
ale tilko lvdv s swego pokolenya BZ Num 36,
6. ~ Może należy czytać z kimże chcą.
Zec-holc 'przytwierdzona do osi wozu mała
belka, w której tkwią kłonice, nasad, lignum axi
currus rustici infbcum, in quo ąuatuor pcucilli
capsam sustinentes collocantur : Item volens magistrari faciat unum currum asserum... cum omni
bus attinenciis, secundum quod exigit talis currus,
dumtaxat hoc prenotando, quod prima crux, que
fit inter primas rotas, sit circulata..., secunda vero
crux, que fit inter rotas posteriores, sit cum
interposicione ligni, dicti zeczholcz, eciam circu
lata 1499 AcPosn II 382.
(Zechrzcić) Zekrcić(cf. Zb-) 'udzielić chrztu,
baptizare, baptismum administrare': I stało szyą
yest, gdysz byl zekrczon (cum baptizaretur Luc
3, 21, ib.: krczon, Rozm 190: kyedy szyą krzsczyl)
vszelkny lyvd a Iesvszevy okrczonemv... othvorzylo szya nyebo EwZam 300.
Zecknąć, Zecnąć, Zecsnąć (cf. Zb-) 'upaść
na duchu, załamać się, też przerazić się, desperare, diffidere, etiam perhorrescere’: Tunc de
sperata, zecznawszy szobye, fo<r>mica locum
detestans adventicium..., exclamauit 1436
R XXIII 278; Nec tamen adventus Christi usque
ad finem mundi debuit defferi..., nec, ssznadz
by, expectantes tedio frangerentur, aby tessklywosczą ne sseczsnąly, et a fide huius promissi
laberentur 1448 R XXIV 351; - Gdy przyda,
namyleyszy, k thobye, tedy barszo szeczknyesz
szobye, zableszczysz na strony oczy, esz czy s
czyala poth poskoczy De morte w. 62.
Zecknienie 'rozpacz, brak nadziei, desperatio, defectus spei': Sic dyabolus decollat peccatorem in carcere peccatorum per desperacionem,
zeczknene, qui enim considerat peccatorum multitudinem, desperat XV p. pr. R XXII 334; Ze
czknene ib. 335.
Zecnąć c f Zecknąć
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Zecsnąć cf. Zecknąć
Zedel c f Zydel
Zedrać, Zdrać, Zedrać się (?) (cf. Zb-) f o r 
my: praes. ind. 2. sg. zdzierzesz Puł Hab 15;
~ praet. 1. sg. m. -m zedrał 1479 ZapWarsz nr
1216; f ja zdrała 1488 ZapWarsz nr 1231; 3. sg.
f zedrała 1427 Pozn nr 1241; ~ condit. praet.
3. p i m. by byli zedrali Rozm 549; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. zedran 1415 Kościan nr
554; ac. sg. neutr. zedrane Rozm 821; /. sg. neutr.
(w) zedranem Rozm 834; ~ praet. pass. 3. sg.
f. była zedrana Rozm 141—2; ~ condit. pass.
3. sg. neutr. by zedrano Rozm 822.
Z n a c z e n i a : 1. 'podrzeć, rozerwać, roz
szarpać, dilaniare, lacerare’: Jako then listh
widzely, czszo mowy na poi Drobnina..., a ten
listh zedran przed sządem ne winne 1415 Kościan
nr 554; Anym go (sc. kmiecia) lapal, anym na
nyem schuknyey szedral 1479 ZapWarsz nr 1216;
Jako ya Potencziey nye szbyla... any rapka (leg.
rąbka) szdrala 1488 ib. nr 1231; Ta suknya...
spro<s)thnyeyscha nye była any thesch zedrana
(nec facta fuit vilior, nec lacerabatur) Rozm
141—2; A kyedy povyedzyon (sc. Jesus) v tern
ystnem
odzyenyy
v pavloczystem,
sromoth<n>ym a zedranem, tako yyatsche rany...
otvorzyly szye ib. 834; ~ Rzeky zdzerzesz
(sc. gospodnie) zyemye (fluvios scindes terrae
Hab 3, 9) Puł Hab 15.
2. 'pokaleczyć, poranić, vulnerare, sauciare :
By byl Pyotr y yny apostolovye yyedzyely s[r]drada, znacz by y (leg. ji, sc. Judasza) były zamby
zedraly y sdrapaly Rozm 549; Vzralam czyalo
yego (sc. Jesusa) vschytko zedrane ib. 821; A tez
na yschytkym yego (sc. Jesusa) syyąthym czyelye
nye ostało było namnyeysche myescze czale skory,
które by nye zdrano ib. 822.
3. zedrać się (?) 'przez używanie zniszczyć
odzież, zużyć, usu vestem deterere’: Jaco czo byl
wsal swą (leg. z swą) zoną odzena, szuken y gynnych rzeczy odzewnych, tego on ne sdzyl wyschey, yedno czo szą yego zona zedrala 1427
Pozn nr 1241.
Zedrgnąć się (cf. Zb-) 1. 'wzdrygnąć się,
wstrząsnąć się, zadrżeć, contremiscere, horrescere’: Zedrgnal sza contremuit XV med. R XXV
150.
2.
'stać się skruszonym, wzruszonym, commoveri, compungi: Hys auditis compuncti sunt corde
szedrgnąly <się> (Act 2, 37, MamLub 297: skru
szyły szą) XV p. post. RRp XXV 268.
Zedrzeć (cf. Zb-) 'gwałtownie ściągnąć, ze
rwać, vi extrahere, evellere’: Tedi... Toby as...
pomazał oczi oczcza swego a... seszlo byelmo
z gego oczu, iako myozdra z byalku iagecznego,
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iosz Thobyas zdarł s oczu gego (traxit ab oculis
eius) BZ Tob 11, 15; Jakom ya chmyelv yego
nye sdarl s chleva yego gwalthem 1494 ZapWarsz
nr 1764a; O tem, yze myły Iesus nye przepusczon,
aby <w> svem odzyenyv schedl, v które szye był
po byczovanyv ob<l>yekl, ale *starto s nyego
Rozm 827.
(Zegar) Zeger 'urządzenie mechaniczne od
mierzające czas, zwykle umieszczane na wieży
miejskiej lub kościelnej, horologium, instrumentum mechanicum horas indicens, plerumąue in
turri c o l l o c a t u m Horalogium vel horalegium
zeger ca 1500 Erz 133.
Zegarnik *opiekun zegara umieszczonego
zwykle na wieży, horologii in turri collocati curator : Zegarnik de Wyeliczka ius habet 1467
Liblur nr 7017; ~ Może już nomen proprium.
Zeger cf. Zegar
Zegnać, Zgnać (cf. Zb-j f o r m y : praet. 1.
sg. m. -m zegnałem 1472 ZapWarsz nr 2968;
-m zegnał 1402 KsMaz I nr 252, 1427 KsMaz II
nr 2750, 1428 Kościan nr 1200, etc.; -m zgnał
1478 ZapWarsz nr 1452; ja zegnał 1479 ZapWarsz
nr 1490, 1497 ib. nr 1790; /. -m zegnała 1442
ZapWarsz nr 557; 3. sg. m. zegnał 1388 TPaw
III nr 828, 1407 HubeZb 88, 1415 Pyzdr nr 415,
etc. etc.; f zegnała 1418 Pyzdr nr 567, 1442
ZapWarsz nr 557; 3. pl. zegnały 1420 Kościan
nr 810; m. zegnali 1476 TymWol 68; ~ condit.
3. sg. m. -by zegnał 1495 ZapWarsz nr 1767; ~
part. praet. act. zegnawszy 1419 Kościan nr 752,
1497 ZapWarsz nr 1790.
Z n a c z e n i a : 1. 'przepędzić, usunąć siłą, expellere, vi e i c e r e Ysche... Yan y Maczey... nye
przyschły na gymyenye... Pyotrowo... any ze
gnały trzech oraczoph yego 1476 TymWol 68; ~
z czegoś: Jaco Dominik prziszedl... na Potenciey
dzedziną y segnal gey plugy s gey dzedzini
gwałtem 1415 Pyzdr nr 415; Yako Przespraw ne
segnal Jacussza gwałtowne s *drogey 1419 Pyzdr
nr 586, sim. 1427 KsMaz II nr 2750, 1429
ZapWarsz nr 306, etc.; Jaco czsso dzatky panye
Marcussewe ssekly... trawą, to czyniły... na swem
a rathaya mv ne segnaly s gego 1420 Kościan
nr 810; Iacom ya nye segnal Barnathowa paropca
s robothi siło 1427 KsMaz II nr 2750, sim. 1428
ZapWarsz nr 2817; Jakom ya nye zastawił ląnky
panu Jandrzeyewy... anym mu kosznika, czlowyeka yego, s ląky zegnał 1428 Kościan nr 1200;
Yako czszo moy mansz Andrzey zegnał z lanky,
tho nye moy a kansz (pro kaszn, leg. kaźri) 1434
Pyzdr nr 1085; Jacom ya nye segnala Eleniny
czelyadzy any sbyla s yey roboty szamowtora
szylą... Eze *Sbeytha nye segnala Eleniny cze
lyadzy any sbyla s *yyey roboti... szylą 1442
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ZapWarsz nr 557; Esze Wschebor nye schegnal
Zyemakowa czlovyeka sz gego lanky szylą 1449
TymWol 74; Jakom ya sszamotrzecz gwalthem...
nye szegnalem Sczepana sz robothi gego 1472
ZapWarsz nr 2968; Jacom ya Janowy nye szegnal
sz boru robothnykow drzew szamotrzecz 1478
Czrs s. LXXXVI, sim. 1425 ZapWarsz nr 306,
1441 ib. nr 547; Jako gya... przes szyny... nye
szegnal gwalthem sz robothy gyego kmyeczy...
oth szyeczenya lank... anym go vskodzyl, any
szya wroczyl w dom szegnawszy 1497 ZapWarsz
nr 1790; ~ w czymś: Cszom segnal Goskowa
robotnika, tom segnal w mem 1402 KsMaz I nr
252; ~ z inf: Jacom ya ne szegnal Maceya
stoicy wyprzedacz 1430 ZapWarsz nr 347; ~
o działaniach wojennych, de actione bellica: Nohayski dal Zawolskemv pomocz, yze segnal swego
nyeprziyaczelya 1500 ListTat 175.
2. 'zmusić do opuszczenia domu, młyna, fo l
warkii, itp., e domo, molendino, praedio sim.
d e p e ll e r e Iaco Potr Jana z tey zastawi segnal,
czso mu zastawił 1407 HubeZb 88; Ysz Woczech... nye zegnał Mycolaya z gego domv...
przes prawa 1418 Pozn nr 1024; Yako pany
Margorzatha... nye segnala mlinarza s Conyske[ge]go młyna 1418 Pyzdr nr 567; Yz Pyotrasz... Margorzathy (pro Margorzathą)... s gey
szinem ss te zastawy..., yąsz gim zastawił, gwał
tem szegnal... a szegnawszy y przedal yą 1419
Kościan nr 752; Any go szolthysthwa (leg. z soł
tystwa) zegnał 1424 ib. nr 1257; Jakom ya thobye
nye sgnal służebnyka thwego... z ymyenya thwego... z volwarku any thim segnanym vszly thobye
owocze... sz gayow, z lassa, s lank 1478 Zap
Warsz nr 1452; Jako ya nye szegnal sz roley
Dzyrszka 1479 ib. nr 1490; Radby go ssegnal
s gymyenya 1495 ib. nr 1767.
1. a. 2.: Sicut homines, quos Nicolaus locavit,
non expellit Pelca, ne zegnał, de agro 1388 TPaw
III nr 828.
3. zegnać kogoś z tego świata, z świata tego
(na on), (kogoś z tego świata) zegnać 'pozbawić
kogoś życia, zabić, aliąuem occidere, interficer e Yako Jacub mego mansza zabił... y segnal
gy s tego swata na on 1430 Pyzdr nr 1001;
Zaluyą nany, ysz on mego przyyaczyela besz
prawa zegnał szwyatha (leg. z świata) tego (iniuste ad mortem effecisset, OrtOssol 101,2: szgyal
szwyatha, leg. zjął z świata, szlowye zabyl)
OrtMac 138; Quia Schafarek... ipsius Stanislai
fratrem germanum Bartholomeum illum de hoc
mundo depulit al. ssegnal in via libera 1476
AGZ XV 192.
Zegnanie (cf. Zb-) 1. 'usunięcie kogoś siłą,
wypędzenie, expulsio, eiectio vi fa cto ': Quia fa-
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milia impossessionata... exiens de domo tua...
superveniens al. nayechawszy super hereditatem...
ipsorum..., repulerunt homines laboratores... violenter, qua quidem violenti repulsione al. szegnanym hominum... dominus episcopus et capitulum sunt neglecti in usibus 1469 AGZ XIX 19;
Jakom ya Mykolaya nye segnal s robothy yego
gwalthem..., any them segnanym oddalylem mv
vsythky {leg. użytki) yako poi kopi 1493 ZapWarsz
nr 1676; ~ zegnanie roboty 'bezprawne nie
dopuszczenie do wykonania jakiejś pracy, actus
laborem alicuius contra ius impediendi: Tu propter querqum non querulasti, sed propter pepullacionem laboris vlg. o ssegnane roboti 1414 KsMaz
I nr 2152.
2. 'zmuszenie do opuszczenia jakiegoś miej
sca, np. folwarku, młyna, itp., actus aliquem ex
aliquo loco, e. g. praedio, molendino expellendP:
Esz pani Baranowa ne dala kamenya toczicz we
młyn, a o to nedanye mlinarz s[r]zedl przecz
sze młyna, a tim segnanym pan Bartosch wsyan
we mlinye skodi iako XX marcas 1420 TPaw
VII nr 1829; Jakom ya thobye nye sgnal sluzebnyka thwego... z ymyenya thwego... z volwarku, any thim segnanym vszly thobye owocze
[vszdly] sz gayow, z lassa, s lank wasznosczy
yako dwe kopye grosschi 1478 ZapWarsz
nr 1452.
Zejć c f Zejść
Zejmanie cf. Zdejm anie
1. Zejmować się, Z-imować się (cf. Zb-) 1.
'mocować się z przeciwnikiem, pasować się, ście
rać się, tu przenośnie: w dyskusji, luctari, certare,
hoc loco translate: disputatione : Tego na czo
szaluyemi ot krolya..., kdisch kroi yechal do
Koschicz seymowacz ssye ss królem wangerskim
s Sanoka, tegdi wschitczi panowye... przikazali
rzekocz: Aczbi kroi wangersky, ktorego zapissu
zodal ot naschego krolya, abiscze go nigedno
strono nye czinili przes wedzenya 1420 MMAe
VIII 459.
2. (o współżyciu płciowym małżonków, de
mariti uxorisque coitu) 'łączyć się, coire, coniungć: Po ti trsy noci slozmi syo z bogem, ale
po trzecyey noci bodzewa w swem skladanyv,
bosmi swyotich lyvdzi dzecy, a nye mami syo
pospołu tak sgymovacz (non possumus ita coniungi), iako gyny narodowye, gysz boga nye
znaio BZ Tob 8, 5.
2. Zejmować cf. Zdejmować
Zejmowanie cf. Zdejmowanie
(Zejrżały) Zeźrzały (cf. Zb-) (o owocach, de
fructibus) 'będący w pełni rozwoju, dojrzały, tempestivus, m a t u r u s Ideo numularios in templo
posuerant, qui denarios pauperibus comodarent,

non ad vsvras,... sed alia munuscula vilia, sicut
w am passam, rozynky, grona zezrzala vynna,
ceram, poma et similia accipiebant ab eis 1476
AKLit III 108.
1. (Zejrzeć, Zejrzeć się) Zeźrzeć, Zeżreć się
(cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg. zeźrzy BZ
Judith 8, 32; ~ praet. 1. sg. m. -(e)śm zeźrzał
BZ Gen 24, 42; /. ja zezrzala XV p. post. R XIX
48; 3. pl. m. zeźreli Rozm 547; ~ part. praet.
act. zeźrzawszy Dział 25.
Z n a c z e n i a : 1. 'ujrzeć, zobaczyć, videre,
i n s p i c e r e *Proszczyyesz boga wy, *mylye...
maczyory, by wam nad dzyathkamy nye były
thakye tho pozory, yelye ya nyeboga nynye
dzysz szeszrzala nad... myłem szynem XV p.
post. R XIX 48.
2. zeźrzeć na kogoś 'wejrzeć na kogoś, spoj
rzeć łaskawie, respicere, benignis oculis conspic e r e Proscye, iakoscye rzekły, ysze w pyocy
dnyoch sezrzi bog (respiciat dominus) na swoy
lyud israhelski BZ Judith 8, 32.
3. 'wziąć pod uwagę, rozważyć, uwzględnić,
animadvertere, r e s p i c e r e <J)an szalował na
Pyotra, ysz na gego dzedzynye przyszedwszy
gest ploth wyłamał... Tedy Pyotr odpowyedzal,
isz łan w tey ystey dzedzynye se mną we dnye
y w noczy asz do dw (leg. dwu) lath myeszkal,
mylczącz o ty yste ploty... Przeto my seszrzawszy lenywstwo (attendentes desidiam seu pigriciam, Sul 36: baczącz gnvszstwo alybo lenysstwo) łanowo, przysądzylysmy Pyotrowy
odydz dawnosczą dw (leg. dwu) lyath o taką
rzecz Dział 25.
4. zeżreć się 'skierować oczy na kogoś, po
patrzeć, spojrzeć, oculos conicere, aspicere’: Tegozdlya kyedy to zmovyl myły Iesus, zvolyenyczy
zesrely szye yeden na drugyego vątpyącz (aspiciebant ergo ad invicem discipuli haesitantes Jo
13, 22), o kym by movyl Rozm 547.
5. w mylnym przekładzie czeskiego -s zridil
KdirexistC jako -sm zezral 'Wdi : Panye boże,
pana mego Abrama, gdiszesm zezrzal gey
*czeszcz, yam tesz w nyey nynye (si direxisti
viam meam, in qua nunc ambulo, Stary Testament
Cardy: kdyżs zrziedil mu cestu, na niż sem nynie)
BZ Gen 24, 42.
2. Zejrzeć cf. Zej rżały
(Zejście) Żeście czy Zeszcie (cf. Zb-) 1.
'przyjście na jedno miejsce, spotkanie się z kimś,
conventio, congressus': Ne yest podobenstwo na
szego seszcza ut hi... transire... non possint (inter
nos et vos chaos magnum firmatum est, ut hi,
qui volunt hinc transire ad vos, non possint Luc
16, 26, Rozm 396: którzy by chczyely k vam od
nasz przydz) ca 1450 PF IV 578.
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2. 'zgoda, porozumienie, wspólnota, condicio,
conventus’\ Conventionem szesscza, szgodi, gednoszczy ca 1450 PF IV 572.
3. 'późna starość, podeszły wiek, senectus
p r o v e c t a Mistice per istas horas (sc. prima,
tercia, sexta, nona) signatur vita hominis a nativitate usque ad mortem... Prima hora, id est
puericia, undecima decrepitus szeszcze 1440 RRp
XXV 242.
Cf. Wejście, Wzejście
(Zejść) Zejć, Z-ić czy Zyć, Z-ijć czy Zyjć,
Znić, Znijć, Z-ić się czy Zyć się, Z-ijć się czy
Zyjć się, Znić się (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind.
I. sg. zidę BZ Gen 15, 2; 2. sg. zidziesz BZ
I Reg 20, 2; znidziesz ca 1470 MamLub 216;
zejdziesz Rozm 131; 3. sg. zidzie FI 70, 10. 89,
6, Sul 72, BZ Lev 20, 15, etc.; zijdzie FI 31,
4; znidzie BZ Gen 15, 11; 3. pl. zidą BZ Deut
31, 11. Nah 3, 3; znidą BZ Gen 6, 4; zejdą FI
101, 28, 1436 RRp XXIII 276; - imper. 2.
sg. zidzi BZ IV Reg 1, 15; 3. pl. zidzicie FI 70,
14; znijdzicie FI 67, 2; ~ part. praes. act. adv.
zidąc BZ II Esdr 8, 12; ~ inf. zić Gn 14b,
Sul 41, BZ Ex 36, 17. II Par 23, 20, etc.; znić
BZ Lev 19, 19. Neh 6, 3; ~ praet. 1. sg. m.
jeśm zszedł FI 38, 14; / . -m zeszła 1461 AKPr
VIIIa 53; 3. sg. m. zszedł jest FI 30, 12. 76, 3,
ca 1470 MamLub 127; zszedł Wierzę 3, 1403
HubeZb 103, XV med. R XXV 158, etc.; zczedł
a. szczedł Sul 106, ca 1470 MamLub 276, 1484
Reg 719; zczełd a. szczełd Tęcz w. 5; zczed a.
szczed 1403 RtGn nr 122; / . zeszła BZ Judith
10, 2, ca 1470 MamLub 271; neutr. zeszło jest
FI 72, 25; zeszło BZ Jud 21, 3. Tob 11, 14,
Rozm 91, etc.; 3. du. m. zeszłasta BZ Jos 2, 23;
1. pl. m. zeszli jesmy FI 89, 7; zeszliśmy BZ
Deut 3, 1; 2. pl. m. -ście zeszli Rozm 510; 3.
pl. m. zeszli są FI 34, 18. 47, 4. 72, 19, etc.;
są zeszli FI i Pul 30, 17; zeszli ca 1450 PF IV
570, BZ I Reg 22, 2. I Par 20, 7, etc.; m. a.
neutr. zeszli są a. zeszły są FI 2, 2; zeszli a.
zeszły Pw/ 2, 2; new/r. zeszły Pozra 72; ~
pląperf. 3. sg. m. zczedł był a. szczedł był XV
in. R XXIV 75; 3. pl. m. zeszli byli BZ I Par 7,
21, Rozm 704. 706; byli zeszli Rozm 712; ~
condit. 1. sg. m. -bych zszedł BZ Neh 6, 3; 2.
sg. m. -by. zczedł a. -by szczedł BZ IV Reg 1,
9; 3. sg. m. zczedłby a. szczedłby Dział 66; (-)by
zczedł a. (-)by szczedł Sul 31, BZ I Reg 26, 10,
1484 Reg 715; 3. pl. m. -by zeszli Sul 57, BZ
Dan 3, 2; neutr. -by zeszła BZ Ex 36, 12; ~
part. praet. act. zszedwszy BZ Jos 3, 16, Rozm
742; zczedwszy a. szczedwszy BZ Judith 6, 10;
zczedszy a. szczedszy BZ I Reg 22, 1; ~ part.
praet. act. II cf. Zeszły.
~ Ponieważ grafika
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nie pozwala na rozróżnienie lekcji z-i- i zy-,
dlatego w formach użyto umownie z-i-.
Z n a c z e n i a : 1. 'idąc spuścić się niżej, na
dół, zstąpić, descendere, deorsum scandere
Werzo w ... syna *yedinago, yen... vmarl, pogrzebon, sedl (leg. zszedł, Wierzę 1. 2. 4—7.
13— 18. 21: sztopyl, leg. zstąpił, 8. 9. 12. 20:
wstopil) do pecla (descendit ad inferos) Wierzę
3; Homo quidam descendebat, scedl bil (Rozm
332: yest schedl), ab Ierusalem in Iericho (Luc
10, 30) XV in. R XXIV 75; Iakob a synowye
gego sessli so (descenderunt) do Egipta BZ Jos
24, 4; Nye boy syo, sidzi (descende) s nym.
A wstaw Helyas sydze (descendit) s nym ku
krolyowy BZ IV Reg 1, 15; Potem zbyły ge
(sc. syny Efraima) mozowy<e> Geth..., bo seszly
biły (descenderunt), abi syo w gich gymyenye
*wwyozaly BZ I Par 7, 21; Kazały sydz (de
scendere) krolyowy z domv bożego BZ II Par
23, 20; Przetom posiał posli k nym rzekocz:
Dzalo vyelykye ia dzalam y nye mogo k vam
snydz (descendere), abi syo dzalo nye myeszkalo, gdiszbich szedł (leg. zszedł) k vam (cum
venero et descendero ad vos) BZ Neh 6, 3;
Sinowye israhelsci sczedwszi (descendentes)
z Betulyey, przigely k nyemv BZ Judith 6, 10;
Wstała (sc. Judyt) s tego myasta, na nyemsze
leszala... y seszla (descendens) do domv ib. 10,
2; ~ zić z góry, z góry zić: Sesslasta spyeglerza s gori (descenderunt... de monte) BZ Jos
2, 23; Moszv boszi, przikazal kroi, abi z gori
szczedł (ut descendas) BZ IV Reg 1, 9; ~
znić na doł (o ptakach, de avibus) 'zlecieć,
sfrunąć, devolare': Snydze na doi (descenderunt)
ptastwo na marcho BZ Gen 15, 11; ~ ~
'potknąwszy się upaść, corruere, cadere’: Nye
gest konyecz marcham. Y sydo na swich cyelech
(corruent in corporibus suis) BZ Nah 3, 3.
2. 'opuścić jakieś miejsce, oddalić się skądś,
odejść, też udać się dokądś, discedere, abscedere, abire’: Wyną, yaasz rzeczona szedmdzeszanth,... wstawyami,... gdi ktho bi byl skaza
ni... a sz sandv swą knąbrnosczą bi ssczedl
(dum... de iudicio... discesserit, Dział 19: gdy...
od sądv odygdze) rąąkoyemstwa nye wczynywszi
Sul 31; Tako wrocziwszi syo seslissmi (Biblia
taborska: śli smy) pospolv do Bazan (conversi
ascendimus per iter Bazan) BZ Deut 3 ,1 ; Yacom
ya nye sesla s domu... rzaczcze (leg. rzącce)
mego na ymyenye Mycolayowo 1461 AKPr VIIIa
53; ~ Eze Ywan Pawia na plącze (leg. płacie)
osadził, a on przes prawa ot nego szszedl 1403
HubeZb 103; ~ zić z sołtystwa 'opuścić
urząd sołtysa, officium sculteti deserere': Jaco
Ulian y yego barth (pro brath) szczęt sz szolti-
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stwa, temu minala trzi lata 1403 RtGn nr 122;
~ zić z czyichś oczu 'ujść z pola widzenia,
zniknąć, disparere, d i s c e d e r e Vyecz y (leg.
więc ji, sc. Jesukrysta) nathychmyast ymczye
a vyązczye mądrze, bycz vam nye vczyekl,
yakocz vczynyl, kyedysczye y (leg. ji 'go’) ka
my enovacz chczyely, yze schedl (leg. zszedł)
z vaschych oczv, yzesczye nye baczyły Rozm
514; ~ ~ Po malem czasu... seszlo byelmo
(coepit albugo... egredi) z gego oczu iako
myozdra z byalku iagecznego BZ Tob 11, 14.
3. 'upłynąć, przeminąć, ra/cć koniec, skończyć
się, praeterire, transire, compleri : Bo szszedl
iest (defecit, Pul: nye statczyl) w bolenu sziwot
moy F/ 30, 12; Seszli so (defecerunt, Puł: gynęly)
w geszutnosci dnowe gich F/ 77, 37, s/ra. /Z?.
101, 4; Gospodne,... yako zakricye przemyenysz
ye y przyemyenyo szye, ale <ty> tensze gysty
yes a lata twoya ne zey<d>o (non deficient, Pul:
nye zemnyeyszo szye) FI 101, 28; Vita, que sic
evolasset szssedl XV med. R XXV 158; Sczedl
(war. kal.: sczedl, sklonyl sza, PF IV 573:
schodzy, GIDom 53: chili szye kv wyeczorv,
EwKReg 42: yuz so chylą k mraku) dzen inclinata
dies (manę nobiscum, quoniam advesperascit et
inclinata est iam dies Luc 24, 29) ca 1470 MamLub
276; ~ Eligibilius non immerito, existimo,
transitoria, gl. caduca labilia ręczy czesny, spernere, quam amare. Hec namque, si non amamus,
sed semper spernimus, cum transierunt, gl. vadant,
labentur, peribunt, seydą (ib. 280: cum transierint,
gl. discesserint othydą), non dolemus 1436 RRp
XXIII 276; ~ (o górze, de monte) 'rozsypać
się, zniszczeć, dissolvi, dirui: Sgidzye (war. kal.:
spływa) defluit (mons cadens defluit Job 14, 18)
ca 1470 MamLub 120; ~ (o ludziach, de hominibus) 'zginąć bez śladu, zniknąć, deficere,
perire’: Iaco schodzi dim, snyidzicze (deficiant,
Pul: zgyncze)..., grzeszni FI 67, 2; Osromoczeni
bodzcze y sydzicze (deficiant, Pul: zgyncze) vwlaczaioczi duszi moiey FI 70, 14; Rano iaco zyele
sydze (manę sicut herba transeat) FI 89, 6.
4. 'stracić sity, zdrowie, osłabnąć, podupaść,
deficere, languescere, debilitan: Od moczi roki
twoiey ia iesm zszedł (ego defeci, Pul: zmogl
yesm szye) w strofowanu FI 38, 14; Ne porzuczay
me w czas starości, gdi sydze czescz moya (cum
defecerit virtus mea, Pul: gdy pomdle mocz
moya), ne ostaway me FI 70, 10; Kaco vczineni
w rozplenene, richlo seszli so (defecerunt, Pul:
vstaly) FI 72, 19; Ceszlo (pro seszlo) iest (defecit,
Pul: pomdlyalo) czalo moie y sercze moie FI 72,
25; Pomnal iesm boga y cochal iesm se, y zszedł
iest (defecit, Pul: pomdlyal) duch moy FI 76, 3;
Bo seszli iesmi (defecimus, Pul: pomdlyely yes-

my) w gnewe twoiem FI 89, 7; ~ 'zestarzeć
się, consenescere': Precessit zesla aut starzała
(leg. zstarzała) szą (war. kal.: starzała schą processit; ego enim sum senex et uxor mea processit
in diebus suis Luc 1, 18) ca 1470 MamLub 271.
5. 'skończyć życie, umrzeć, skonać, decedere,
obire, mo n : A gdzeby nyektorzy przes plodv
szeszly (ubi... decesserint, Dział 54: gdy kto
vmrze), blyszy gych odzyrzą dzedzyny Sul 57;
Quidam homo erat asuetus... deprecari, ut ille,
qui est rex Iudeorum, daret ei de hoc seculo
migrare, sycz, cum venia confessioni suorum
pecatorum ca 1500 GIKazB I 53; ~ z tego
świata zić, zić z tego świata: Thy... albo ga
moszesz dzysza albo iutrze s tego svatha szycz
Gn 14b; Gysz gdyby sz tego swyatha szesly (sc.
mężowie, quibus de hac vita sublatis), tedy bracza
rodzeny... *keszdey szestrze cztirdzesczy grzywyen zaplaczycz mayą Sul 57; Kędy który sze
slachcziczow s tego swyatha szydzę (de hoc seculo
migrabit, Dział 66: acz... s tego swyata sczedlby),... tedy bracza swe szostri mayą dacz mazom
Sul 72; W domu, w którym mąnsz yey s tego
swyatha sczedl (post decessum mariti sui),...
w pokoyu bandzye myąnszkacz Sul 106; Wszelky,
<ktorzy> mayą gymyenye,... mayą vdzielaczy
testamenth..., aby który z nych nye zczedl zs
tego svyata nye vdzielaw testamentu (ne quemquam illorum contingant decedere intestatum)
1484 Reg 715; Yesthly on nyemoczny vmarl
a zczedl zs tego svyata (de praesenti luce migraverit), thedy bracziey... ma byczi opovyedzyano
ib. 719; ~ nagłą śmiercią zejść, zić śmiercią,
śmiercią przygodną z tego żywota zić: Kthorąkole
smyerczą przygodną... przigodzi szą komv szs
tego ziwotha sycz (de hac luce migrare, Dział
31: gdy syą komv smyercz przyda kromye przycziny) Sul 41; Nye sydzesz szmyercyo (absit non
morieris) BZ I Reg 20, 2; Naglą smyerczya
nądznye *szyedzyesch (morte subitanea miserrime
peribis)... Tako on... Zyd pądnacz na zyemye y
zdechnye Rozm 131.
6. 'zginąć gwałtownie, polec, cadere, interfici: Acz gego (sc. Saula) pan sam nye zabyge
abo dzen gego przidze, abi umarł, abo aczbi
w boiu sczedl (in proelium descendens perierit),
tak my bodz pan myloscyw, isze nye wzwyodo
roki mey na mazanego boszego BZ I Reg 26,
10; Cy so sinowye Raphaymowy w Geth, gisz
seszly (qui ceciderunt) od roki Dauidoui BZ I Par
20, 7; Mlodzenci gego seszly so (ceciderunt)
od myecza nyeprzyiacyelskego BZ I Mach 2, 9;
Boże scha go poszaluy,... ysze thako marnye
szczeld od nyerownya szwogyego Tęcz w. 5;
Nye snydzyesch (war. kal.: nye znydzie^sz))
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non cades (gladio non cades Jer 39, 18) ca 1470
MamLub 216; ~ 'wyginąć, perire, exstingu 'i :
Przecz, panye bosze israhelski, stało syo to zle
w twem lyvdu, isze dzisz pokolenye geno seszlo
od nas (ut... una tribus auferretur ex nobis)?
BZ Jud 21, 3.
7. 'zabraknąć, nie dostawać, deficere, deesse \ Sedl (leg. zszedł) gest (war. kal.: schedl
gyest, FI i Pul: ne statczil) deffecit (salvum me
fac, domine, ąuoniam defecit sanctus Psal 11,
2) ca 1470 MamLub 127; Nye zydzye non
defficiet (non deficiet vir de stirpe Ionadab Jer
35, 19) ib. 214.
8. zić się (o ludziach, de hominibus) 'przybyć
z różnych stron na jedno miejsce, zgromadzić
się, congregari, convenire, congredi : Przeciwo
mne weselili so se y seszli so se (convenerunt)
F/ 34, 18; Rosmagyczy szeszly szye (cum autem
turba plurima convenirent Luc 8, 4) ca 1450
FF IV 570, sim. BZ Neh 9, 1; Szyedzyely...
pod kosczyolem vschytką nocz aze do zaranya,
alyes szye zeslo ono poganystvo (donec convenirent gentiles) Rozm 91; Odpovyedzyely rzekacz, yze leg<i>o, to yest *szeddzyeszyad
a schescz tyszyączy y *schesczszed zeslo szye
złych dvchow (quia... daemones convenerant) ib.
219, sim. ib. 291; ~ zić się na, w gromadę,
w jedno, pospołu: Ksoszota seszli so se na
gromado (convenerunt in unum, Pul: seszly szye
w yedno) przeciwo gospodnu FI 2, 2; Wtem
gdi so se seszli pospołu (dum convenirent simul)
przeciwo mne, wzocz duszo moio radzili so se
FI 30, 17, sim. Puł; Bo owa crolowe sebrali so
se, seszly so se w iedno (convenerunt in unum,
Pul: seszly szye w gromadę) FI 47, 4; Przeto
acz szodaio ktorzi s tobo gidz, sydocz syo w
gromado (conveniant), gydzcyesz BZ II Esdr 8,
12; <K>yedy ssa lyczemyernyczy Zydovye
vzrzyely, yze myły Iesus przemógł Saduczey,...
zeschły szye v yedno (convenerunt in unum Mat
22, 34) Rozm 415; ~ z określeniami nazywa
jącymi miejsce, na które się przybywa: do kogoś,
czegoś: Przeto seszly syo wszitci może... do
Ierusalem (convenerunt... in Ierusalem) BZ I
Esdr 10, 9; Prziszedl syodmi myesyoc swyota
stanowego... y sydze syo wszitek lyvd iako
geden moz do vlyce (congregatus est omnis
populus... ad plateam) FZN eh 8, 1; Byskupovye
zydovsczy ssszedvschy szye (convenerunt Luc
22, 66) do Cayphascha y <w)vyedly mylego
Iesucrista v radą Rozm 742; ~ k(u) komuś
(gdzieś): To gdi usliszely bracya gego (sc. Da
wida) y wszitek dom oczcza gego, sczedszi syo
k nyemu tam (descenderunt ad eum illuc), seszly
syo (convenerunt ad eum) wszitci BZ I Reg 22,
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1. 2; Seszly syo ku mnye (convenerunt... ad
me) wszitci, gisz syo bogely pana boga israhelskego BZ I Esdr 9, 4, sim. ib. II Esdr 8, 73;
~ w coś: Annasch a Cayfas zesly szye były
v dom Annaschow słuchacz prze nyektorą po
trzeby zna Rozm 704; ~ z określeniami nazy
wającymi cel gromadzenia się: ku czemuś: Nabuchodonozor kroi posiał zbyracz sług mystrzow
a sodz,... abi syo sesz<l)y kv poswyocenyv
sochy (ut convenirent ad dedicationem statuae)
BZ Dan 3, 2; Czy byskupovye, którzy by myely
bycz svyeczą y przykład ynemv ludu,... zesly
szye ku przelanyv krvye nyevynney Rozm 712;
~ na coś: Braczya wszythczy y syostry mayą
syą *zgydzy oblycznye na pogrzeb y na obchod
vmarlego brata (ut defuncti exsequiis procurent
personaliter interesse) 1484 Reg 720; Ćzy przeklączy byskupovye y duchovny ymyelyby szye
zycz na takye svyato Rozm 712; ~ w coś:
Tamoz (sc. w domu Kajfaszowym) szye iuz były
zesly vschysczy starschy popovye... v radą myslyą, yakoby y (leg. ji, sc. Jesukrysta) vmorzyly
Rozm 712; ~ z inf.: Mogło tako bycz, yze
Cayphasch s tego domv Annaschovego, v ktorem szye zesly były słuchacz mylego Iesucrista,... schedl byl na yyąthnyczą (leg. wietnicę)
Rozm 704, sim. ib. 706; ~ ze zdaniem celo
wym: Po syedmi leczech,... gdysz syo sydo
wszitczi synowye israhelsczy, aby syo vkazali
w vidzenyv pana boga swego (convenientibus
cunctis ex Israhel, ut appareant in conspectu
domini dei tui)..., czyscz bodzes słowa zakony
tego to BZ Deut 31, 11; Gdyż myły Cristus
podań byl Cayphaschovy..., gdzyez szye były
zesly mystrzovye... y nastarschy..., y vschytka
radą zesly szye, aby gadały o smyerczy boga
syego Rozm 712; ~ ze zdaniem przyczyno
wym: Vschysczysczye szye zeschły, przeto yze
schukaczye podobyensthva, yakobysczye mogły
yącz nyeprzyączyelya svego Rozm 510; ~
~ o wodzie, de aqua: Gdisz wnido w Iordan...
y stały wody ssedwszy syo na gednem myesczy
(descendentes in loco uno) BZ Jos 3, 16.
9.
z(n)ić się z kimś, czymś 'obcować płciowo,
coire, concubitum facere’>: Dobitkv twemy nye
day syo sznicz z ginego plemyenya *dobitczoont
(non facies coire cum alterius generis animantibus)
BZ Lev 19, 19; Ktoś s dobitczoczem albo s
bidloczem sydze syo (cum iumento et pecore
coierit), smyerczo umrze ib. 20, 15; ~ znić
się w cielesieństwie: Bodo moszowye wznykly
tich czaszow, potem szo znydo w czyeleszenstwye
*syn boszy s szyostramy czlowyeczymy (ingressi
sunt filii dei ad filias hominum) BZ Gen 6, 4;
~ ~ (o osobach zawierających małżeństwo we
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dług prawa żydowskiego, de personis ritu Iudaico
nubentibus) 'zamieszkać pod jednym dachem,
wspólnie, simul h a b i t a r e Gdy była poszlvbyona
mathka Iesusewa, Maria, Iosephovy, nyszly szyą
seszly (anteąuam convenirent Mat 1, 18), nalyeszyona yest w szyvoczye mayancz z dvcha szvyathego EwZam 291.
10. zić się (o kilku przedmiotach, de aliquot
rebus) 'zbliżyć się aż do zetknięcia, połączenia,
zetknąć się, convenire, coniungi : Uczynyl gest
dzerszadlo... na krayu oponi gedney... a na krayu
oponi drugey takyesz, abi sze społu sesla dzyerszadla (ut contra se invicem venirent ansae) a po
społu spogyona była BZ Ex 36, 12; Uczyny[o]
dzerszadl pyoczdzeszyoot na krayu dzyanycze
gedney, abi szyo pospołu mogły sgycz (ut sibi
invicem iungerentur) ib. 36, 17; Przed thym nys
dzyevycza Marya porodzyla..., pothym yydzyany
trzy sloncza na nyebye, a ty szye zeschły v gromądą (yidebantur tres soles, qui ad invicem...
iungebantur) y yczynylo (pro yczynyly) yedno
sloncze Rozm 72.
11. zeszło się coś 'coś miało miejsce, odbyło
się, aliąuid peractum e s f : Potem sszedl syo boy
(post haec initum est bellum) w Gazer przecyw
Filysteom BZ I Par 20, 4.
12. zijć się dubium 'przebić, przekłuć, configere, transfigere’'(?): Bo we dne y w noczi yczoszila
se iest nade mno roka twoia, obroczil iesm se
w uboszstwe moiem, gdi se siydze tarn (dum
configitur spina, Puł: gdy szye skurczą żyła
chrzeptowa) FI 31, 4.
C f Zeszły, Wejść, Wzejść
Zekłtać (cf. Zb-) 'chciwie zjeść, pożreć, devorare, vorare’: Darmo bodzecze szaacz szemyo
wasze, któreś to od nyeprzyaczol waszich szekltano bodze (ab hostibus devorabitur) BZ Lev
26, 16.
Zekrcić c f Zechrzcić
Zekrwawić c f Skrwawić (w Uzupełnieniach)
Zekrwawienie c f Skrwawienie (w Uzupeł
nieniach)
(Zelgnąć się) Zelnąć się (cf Zb-) (o oczach,
de oculis) 'zamknąć się (pozornie) i stracić zdol
ność widzenia, caligare, caligine obduci atąue
caecum fieri : Caligauerunt slepyly schą, schelnąly
schią (war. lub.: powlekły szą colligauerunt; senuit
autem Isaac et caligaverunt oculi eius, et videre
non poterat Gen 27, 1) 1471 MamKal 12. ~
Może należy rektyfikować na schel<ś)nąly ?
Zelnąć się cf. Zelgnąć się
Zelsnąć się cf. Zelśnąć się
Zelśnąć się czy Zelsnąć się (cf. Zb-) 'nagle
przestać być widocznym, niespodziewanie zniknąć
z oczu, evanescere, dilabf: Ab oculis eorum
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evanuit zelsnal sza (Luc 24, 31, R XXIV 374:
szelsnal szą, GIWroc 26v: *sgynol, GIKazB II
53. 55: yypsznal sza, RRp XXV 200: semgnal
szye) 1466 R XXV 139; Disperiente, gdyż szye
selsnąl, igitur iuvene cum matre, yirgo cepit
langwere amore XV p. post. GIDom 87. ~ Cf.
Zelgnąć.
Zełgać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zełżę FI i Puł 88, 35; 3. sg. zełże Puł Hab 28;
3. pl. zełżą FI i Puł 65, 2; ~ praet. 1. sg. m.
zełgałeśm Sul 49; 3. sg. m. zełgał BZ III Reg
13, 18; /. zełgała jest FI i Puł 26, 18; 3. pl. m.
zełgali są FI 77, 40. 80, 14, FI i Puł 17, 49,
BZ Jos 7, 11; zełgali Puł 80, 14; ~ condit. 3.
sg. m. by zełgał Rozm 416.
Z n a c z e n i a : 1. 'powiedzieć nieprawdę, skła
mać, oszukać, mentiri, falsa pro veris dicere,
decipere’: Sgrzeszyl gest lvd israhelsky,... wzoli
so zaklotey leg. zaklętej rzeczy y *vkratdly so,
y selgali (furati sunt atque mentiti) BZ Jos 7, 11;
Zovyely y (leg. ji, sc. Krystusa) Davyd bogyem,
kakosz yest (sc. Krystus) syn yego?... Tedyby
Davyd zełgał (mentitus est ergo David) Rozm
416; ~ Tho, czsoszm mowyl, szelgaleszm
(Dział 40: łgałem) yako pyesz (sum mentitus sicut
canis) Sul 49; ~ komuś: Sinowe czudzi selgali
so mne (mentiti sunt mihi) FI 17, 49, sim. Pub,
W welicosci czci twoiey zelsz0 tobe (mentientur
tibi, Puł: selsz0 tob0) neprzyacele twogi FI 65,
2 ; *Iozikem swim selgali S 0 (Puł: łgały) iemu
(mentiti sunt ei) FI 77, 40; Nyeprzyaczele gospodnowy selgali S0 (Puł: sselgaly) iemu (mentiti
sunt ei) FI 80, 14; ~ kimś: Acz Dawidem
selsz0 (si David mentiar, Puł: [nye] selzę Dawydem), syem 0 iego na weky b0dze FI 88, 35;
A iacyem prorok, iako y ti... Selgal gym (sc.
mężem bożym, fefellit eum) a poiol gy s sobo
BZ III Reg 13, 18; ~ w użyciu poetyckim:
Wstali so przeciwo mne swatcowe krzywi y selgala
iest lichota sobe (mentita est iniquitas sibi) FI
26, 18, sim. Puł.
2.
'zawieść nadzieje, sprawić zawód, decipere,
deludere’: Selze dzyalo olywne (mentietur opus
olivae Hab 3, 17) y polya nye przynyoso karmyey
Puł Hab 28.
Zełw, Złew f o r m y : n. sg. złe w XV med.
R XXIII 280, ca 1455 JA XIV 490, ca 1460
MPKJ II 379, ca 1470 MamLub 227; zełw 1471
MamKal 227; ~ g. sg. zełwi XV med. GIWinc
150; ~ i. sg. zełwią 1478 ZapRpKol 2, 282;
~ i. pl. zełwiami 1387 TPaw III nr 435.
Z n a c z e n i a : 1. 'żona syna, synowa, nurus,
uxor fi lii: Fateor ac semper fateri velim fratris
ac nurus, gl. vxoris filii zelwy, me immortalibus
obnoxium beneficiis XV med. GIWinc 150; Zlew
40*
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uxor filii XV med. R XXIII 280; Szlew nurus ca
1455 JA XIV 490; Siew nurus ca 1460 MPKJ
II 379; Nurus siew (war. kal.: nyewyasta seu
zelw, socer nurum suam polluit nefarie Ezech 22,
5
11) ca 1470 MamLub 227.
2.
'siostra męża, szwagierka, g/as, soror mariti: Cum sua levira al. zelwya (leg. z zełwią)
1478 ZapRpKol 2, 282.
1. a. 2.: Filia Wlodimiri... habet terminum
cum suis zeluami infra duas septimanas et con- 10
stituit suum patrem procuratorem 1387 TPaw III
nr 435.
IZembry
Zembry cingulum parvum 1495
RocznKrak XVI 62.
Zemdleć, Zemgleć (cf. Z b-) f o r m y : praes. 15
ind. 3. sg. m. zemgleje ca 1470 MamLub 121;
~ praet. 1. sg. f. zemdlałam 1448 R XXIV
353; 3. sg. m. zemdlał Rozm 736; / . zemglała
XV ex. SKJ I 145; neutr. zemdlało jest BZ Jos
5, 1; zemdlało XV med. GIWroc 23 lv, Rozm 20
736; zemglało ca 1470 MamLub 55; 3. du. neutr.
zemdleli ca 1470 MamLub 195; zemgleli 1471
MamKal 195; 3. pl. m. zemgleli XV med.
R XXIV 368; neutr. zemglały ca 1470 MamLub
133; ~ condit. 3. sg. neutr. -by zemglało BZ 25
Ex 22, 10; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie
zemdlon ca 1470 MamLub 212; będzie zemglon
1471 MamKal 212.
Z n a c z e n i a : 1. 'opaść z sił, osłabnąć, na
skutek wyczerpania, bólu, głodu, silnego wzru 30
szenia, attenuari, languescere, debilitari: Wstesschnylam szą po mogem myleem y szemdlalam
wyelyką mylosczą 1448 R XXIV 353; Aczbi kto
polyeczyl blysznemu swemu osia, wolu, owczoo... k stroszy a vmarlobi albo zemglyalo (si... 35
mortuum fuerit aut debilitatum, Kałużn 285: chra
my e)..., prawo przyszyoszne bodzye w poszrzodku B Z E \ 22, 10; Semglege (war. kal.: zemglegye)
attenuetur (attenuetur famę robur eius et inedia
invadat costas illius Job 18, 12) ca 1470 MamLub 40
121; Zemglały attenuati (attenuati sunt oculi mei
suspicientes in excelsum Is 38, 14) ib. 133; Nye
bandze semdlon (war. kal.: nye bandzie zemglon)
non attenuabitur (multiplicabo eos et non minuentur, et glorificabo eos, et non attenuabuntur Jer 45
30, 19) ib. 212; Maria matka bosza... płakała
i w<z)dychala, ysz *wszythska szemglala XV ex.
SKJ\ 145; Dzyevycza Mary a... rzekła...: Zemdlał
zyvot moy v bolyesczy, sercze moye y czyalo
zemdlało (defecit in dolore vita mea... et ossa 50
mea conturbata sunt Psal 30, 11, FI i Pul: coscy...
zamoczili so se) Rozm 736.
2. 'zwątpić, upaść na duchu, stracić nadzieję,
desperare, diffidere, spem amittere’: Secundo debemus videre, ne cadamus, certe enim multi 55
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laquey positi in hac via per diuersa peccata...
Tercio videre debemus, ne deficiamus, nye semgleli, in via, ut confortemur [...] spirituali XV
med. R XXIV 368; Zemdlało gest (dissolutum
est, MamLub 55: semglalo) syercza (pro syercze)
gich a nye ostał w nich dvch BZ Jos 5, 1; ~
Zemdlało defecit XV med. GIWroc 23 lv.
3.
wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
*Zemdlalye XV p. pr. Zab 519.
Zemdlić, Zemglić, Zemdlić się (cf. Zb-)
f o r m y : praes. ind. 1. sg. m. zemdlę ca 1470
MamLub 254; zemglę 1471 MamKal 254; 2. sg.
m. zemdlisz 1471 MamKal 56; 3. sg. neutr.
zemdli XV med. R XXIII 279; - praet. 3.
sg. m. zemdlił ca 1470 MamLub 168; zemglił
1471 MamKal 168; /. zemdliła jest ca 1500
GIGn 138; neutr. zemdliło ca 1470 MamLub
190; ~ part. praes. pass. adv. pl. m. sąc
zemdleni BZ Judith 7, 22.
Z n a c z e n i a : 1. fodebrać siły, osłabić, po
gnębić, attenuare, extenuare, infirmare’: Sed
cum visus senio ingrossatur, gl. debilitatur, ocupatur, zemdli scha (R XXIII 276: vcząsan bywa),
aspectus ex parte racionis acuitur XV med.
R XXIII 279; Gdisz ivsz sącz vtrudzeny tym
wołanym a tim płaczem zemdleny przestały biły
(cum... his fletibus lassati siluissent), tedi
Ozias... rzeki: Bracya, myeycye dobro misi! BZ
Judith 7, 22; Semdlil (war. kal.: zemglil) dissoluit (virtutes populorum concidit et gentes
fortes dissolvit Ecclus 28, 18) ca 1470 MamLub
168; Zemdlya (war. kal.: zemglą) attenuabo
(accubabunt in medio eius greges..., ąuoniam
attenuabo robur eius Soph 2, 14) ib. 254; Zemdlisch subneruabis (nequos eorum subnervabis et
ocurrus igne combures Jos 11, 6) 1471 MamKal
56; Infirmata est, zemdliła szye yest, virtus mea
(Thren 1, 14) ca 1500 GIGn 138.
2.
zemdlić się 'zwiędnąć, marcescere, flaccescere*: Vi[c]tis, id est vynne korzenye zemd
liło sya (infirmata est vitis Is 24, 7) ca 1470
MamLub 190.
Zemgleć cf. Zemdleć
Zemglić cf. Zemdlić
Zemknąć, Zemknąć się (cf. Zb-) 1. *ściąg
nąć, zdjąć, exuere, detrahere’: Ya sz króla korona
semkna, za wloszy gy poth kosza vemkna De
morte w. 184.
2.
zemknąć się 'przestać być widocznym,
zniknąć z oczu, evanescere, e conspectu abire’:
Tunc post prandium statim evanuit (sc. Christus),
*semgnal szye (R XXV 139, R XXIV 374:
zelsnal sza, GIKazB II 53. 55: vypsznal sza,
GIWroc 26v: *sgynol), ab oculis eorum (Luc
24, 31) XV p. post. RRp XXV 200.
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3.
niejasne z powodu braku kontekstu: Re[...]
vlg. semknancz 1427 ArchierCzchov III 24, 4.
Zemleć (cf Zb-) 'odpowiednim narzędziem
skruszyć ziarno na drobne części, pokruszyć,
rozetrzeć, comminuere, m o l e r e Smyele (war.
5
kal.: zmyele) comminuet (panis autem comminuetur, verum non in perpetuum triturans triturabit illum, neque vexabit eum rota plaustri, nec
ungulis suis comminuet eum Is 28, 28) ca 1470
MamLub 191; ~ w mylnym przekładzie łaciń 10
skiego immolare 'ofiarować’ jako molere *mleć’:
Fratres, expurgate vetus fermentum, ut sitis noua
consparsio, zamesz, sicut estis asimi, przaszny,
etenim pascha nostrum ymolatus, id est smelt,
est (R XXII 351, PF IV 572: obyethowan yesth, 15
Rozm 200: offyerovan yest) Christus (I Cor 5, 7)
XV med. R XXIV 375.
Zemłocić cf. Zmłócić
Zemniejszyć c f Zmniejszyć
Zemrzeć (cf Zb -) f o r m y : praes. ind. 3. sg. 20
zemrze/?ZEx 11,5. Num 14, 35; 2. du. zemrzeta
BZ Lev 20, 13; 1. pl. zemrzem BZ Ex 12, 33;
2. pl. zemrzecie BZ Num 18, 32. IV Reg 18,
32, Puł 8 1 ,7 , etc.; 3. pl. zemrą Sul 57, BZ Gen
33, 13. Ex 7, 18. 9, 19, etc.; ~ praes. ind. 25
z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazującego:
3. pl. ać zemrą BZ Num 17, 10; ~ inf. zemrzeć
BZ Ex 14, 12, ca 1470 MamLub 246, Rozm 146.
612; ~ praet. 3. sg. m. zmarł 1496 ZapWarsz
nr 1775; neutr. zmarło jest BZ Gen 7, 22; 3. pl. 30
m. zmarli są BZ Jos 5, 4; są zmarli BZ Num 16,
49, Dział 22; zmarli BZ Tob 6, 14, OrtMac 115,
Rozm 117. 476; /. zmarły są BZ Ex 7, 21. 8,
13; zmarły 1411 Kościan nr 445; ~ condit. 1.
pl. m. -bychom zmarli BZ Ex 14, 11. 20, 19. 35
Num 20, 4; 2. pl. m. -byście zmarli BZ Lev 22,
9; 3. pl. m. -by zmarli BZ Num 18, 3. III Reg
18, 5, Dział 54; ~ condit. praet. I. pl. m.
bychom byli zmarli BZ Ex 16, 3. Num 14, 3;
~ part. praet. act. zmarszy BZ Judith 7, 16; ~ 40
part. praet. act. II cf. Zmarły.
Z n a ć ze ni e : a. (o ludziach, de hominibus)
'skończyć życie, ponieść śmierć, skonać, mori,
obire, mortem oppetere’: Vykladamy,... aby, gdi
bracza semrą (fratribus mortuis, Dział 54: aczlibi 45
bracza zmarli) alybo nye bądą, dzewky w dzedzynach nykako blyskosczy ymyecz nye mogą
Sul 57; Szemrze (morietur) wszitko pyrworodne
w szemy egipskyey BZ Ex 11,5; Nokaly Egipsczy
lud izrahelsky s szemye egipskyey, abi wiszly 50
richlo, rzekoocz: Wszitczy zemrzem (moriemur)
ib. 12, 33; Rzekły ku Moyszeszowy: Snacz nye
bilo gest grobow w Egipczye, przeto wszool gesz
nasz, abichom zmarły (ut moreremur) na puszczy
ib. 14, 11; Bo wyoczey gest lepyey sluszycz I 55
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gym, nysz zemrzecz (mori) na puszczy ib. 14,
12, sim. Rozm 146; Acz nye mowy nam pan,
abichom snacz nye smarly (ne forte moriamur)
BZ Ex 20, 19; Nye poddawaycze syo grzechom,
abiscze nye smarli (ut non... moriantur)
w swyoczi BZ Lev 22, 9; Ach, bichom bili
szmarli (utinam mortui essernus) [...] a zgynoli
drzewyey, nisz nasz pan wyedze (leg. w wiedzie)
do tey zemye BZ Num 14, 3; Iakoczem powyedzal, tak vczinyo wszemv sebranyy temv to *zloscziwyemv..., na pvsci tey to sgynye y zemrze
(deficiet et morietur) ib. 14, 35; Przetos wszitki,
któreś to wis<ł)al Moyzes bil kv opatrzenyv
zemye,... zemro (mortui sunt) ib. 14, 37, sim.
ib. 26, 65. III Reg 14, 11, Rozm 479; Wnyes
zasyo rosgi Aaronovi do stanv swyadecztwa, bi
bili schowani tv na znamyo nyeposlvsnich synów
israelskich, acz przestano zalob swich przede mno
a nye semro (ut... quiescant quaerelae eorum
a me, ne moriantur) BZ Num 17, 10; Czvcz bodo
slvgy kosczelnye podle przikazanya twego..., ale
tac, abi... kv ołtarzy nye *przistopali, abi y ony
nye zmarli (ne et illi moriantur) ib. 18, 3; Nye
pokalaycze offyery synów israelskich, a nye zemrzecze (ne polluatis oblationes... et moriamini)
ib. 18, 32, sim. ib. IV Reg 18, 32; Wszitczi
mozowye boyowni zmarli so (mortui sunt) na
pvsci BZ Jos 5, 4; Sliszalem, yze bila oddana
po rzod syedmy mozom, a zmarły (mortui sunt)
BZ Tob 6, 14, sim. Rozm 117; Jakosz tha pany
ma tego dokazacz..., bo czy ludzye, czo przy
thym były, yedny zmarły (una pars hominum...
mortua est, OrtOssol 85, 3: ymarly), a drudzy
szywy OrtMac 115; Tedy Pyotr nye mayącz
światków rzeki, ysz swiathkowie są zmarły, nye
mam kym doswyatczycz Dział 22; Zemrzecz occumbere (ibi occumbere faciet dominus robustos
tuos Joel 3, 11) 1471 MamKal 246; Jako gya
Sczepanem (leg. z Szczepanem), kthory szmarl,
byl ymówcza 1496 ZapWarsz nr 1775; Ale wy
yako lyudze zemrzecze (moriemini, FI: mrzecze)
Puł 81, 7; Si enim secundum carnem yixeritis,
moriemini owszem, badzi<e>czeli podluk czyala
zyly, szemrzeczye (Rom 8, 13, SKJ I 103: mo
riemini, gl. sc. morte spirituali ymrzecze dychownye) XV p. post. AKH VI 445; Ya ydą, a vy
schykaczye myą ybycz a vaschem (leg. w waszem) grzesche zemrzeczye (in peccato vestro
moriemini Jo 8, 21) Rozm 472, sim. ib.; Azalys
ty yyetschy... oczsa Abrama naschego, który
yesth vmarl y proroczy szmarly (prophetae mor
tui sunt Jo 8, 53) ib. 476; Ssą były rzekły (sc.
Żydowie): Nyzlyby nam odyąth (sc. Jesukryst),
yolelybychmy zemrzecz albo smyercz czyrpyecz
ib. 612; ~ z dopełnieniem pleonastycznym:
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śmiercią zemrzec: Ktoś bi spal z samczem
sloczenim żeńskim, oba vcinilasta nyemy grzech,
smyerczo zemrzeta (morte moriantur) BZ Lev
20, 13; ~ ~ z określeniami nazywającymi
przyczynę lub sprawcę śmierci: Zagnoyo sze 5
wody a zemro (affligentur) Egipsczy pyyocz wo
do rzeczno BZ Ex 7, 18; ~ od czegoś: Lepyey
gest, abichom żywy socz iocy chwalyly boga,
nyszly zmarszi od nyedostatku wodnego (quam
moriamur), biły dany w poszmyech wszemu lyv- 10
du BZ Judith 7, 16; ~ przez coś: Bichom
biły zmarły prz<e>s rokoo boszoo (utinam mortui
essemus per manum domini) w szemy egipskyey
BZ Ex 16, 3; ~ w czymś: Bilo gich, ktorzisz
so sbiczi, czternaczcze tysyoczow lvda a *sedm- 15
sed przesz tych, ktorzis so smarli w gnyewye
Chorowem (qui perierant in seditione Core) BZ
Num 16, 49.
b.
(o zwierzętach, de animalibus) 'paść,
zdechnąć, perire, m o n : Ptaczi y zwyerzota, y 20
wszitko plozoce, gesz to płozy po zemy [...],
zmarło gest (cuncta... mortua sunt) BZ Gen 7,
22; Wyesz, panye moy, yze mam wardogo
młodo, a poydolycz gednego dnya wyelye,
zemrocz my stada wszitka (morientur... cuncti 25
greges) ib. 33, 13; Rybi, które so w nyey (sc.
w wodzie rzecznej), semroo (morientur) BZ Ex
7, 18; Ryby, które bili w rzecze, zmarły soo
(mortui sunt) ib. 7, 21, sim. ib. 8, 13; Bocz
lyudzye a dobitczyota y wszitko, czsosz bodzye 30
na dworze nalyeszono,... spadnye na nye graad
y krupy y zemroo (morientur) ib. 9, 19; Przeczesz
wywyodl sbor bozi na pvsczo, abichom y my,
y dobitki nasze zmarli (ut et nos, et nostra
iumenta moriamur)? BZ Num 20, 4; Gydzi do 35
zemye ku rozmaytim studnyam wodnim..., zaly
snadz bodzem m oc... odchowacz konye a muli,
abi owszem nye zmarły dobitkowye (si... non
penitus iumenta intereant) BZ III Reg 18, 5; ~
czymś: Isz ti owcze ne szmarli Janowim cho- 40
wanim slim ani yego sio pastwo 1411 Kościan
nr 445.
Cf. Zm arły
(Zender) Zynder 'drobne cząsteczki żelaza
odskakujące podczas kucia go młotem, ferri par- 45
ticulae, quae scintillarum in modum a ferro, dum
cuditur, resultanf: Bactitura ferri trosky zelaszne,
scoria ferri sinder 1472 Rost nr 38.
Zenkiel cf. Zankiel
Zepchac (cf. Zb-) 'przekłuć, przebić, confige- 50
re, transfigere: Sepchaly (war. kał.: sepchayą)
confixerunt (effundam super domum David... spiritum gratiae... et asspicient ad me, quem confixerunt Zach 12, 10) ca 1470 MamLub 257; ~
przenośnie: Zepchay (FI: wepchay) strachem two- 55
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ym myęso moye (confige timore tuo carnes meas)
Pul US, 120, sim. MW 39a.
Zepchnąć (cf Zb-) f o r m y : inf zepchnąć
Rozm 253; ~ praet. 1. sg. m. jest ja zepchnął
Rozm 126; -m zepchnął 1420 Pyzdr nr 673, 1471
ZapWarsz nr 3023; 2. sg. m. -ś zepchnął Rozm
126; 3. sg. m. zepchnął jest XV med. R XXIV
361; zepchnął 1424 Pozn nr 1182, 1429 ib. nr
1339, XV p. post. R XXV 178; 3. pl. m. zepchnęli
XV med. R XXIV 360, ca 1470 MamLub 98.
272, etc.\ ~ condit. 3. sg. m. -by zepchnął
Rozm 125; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zepchnion XV p. post. R XXV 180; n. pl. m.
zepchnieni ca 1470 MamLub 184.
Z n a c z e n i e : 'spowodować, że ktoś, coś spad
nie, strącić, też popchnąć, praecipitare, deicere
Yakom nye targał Mycolaya anym go w błoto
s conya sepchnąl 1420 Pyzdr nr 673; Yako *Potr
Czampa... ne zepchnął any zabyl Mscysska 1424
Pozn nr 1182; Statuerunt eum (sc. Paulum) super
pynaculum templi dicentes: Precipitemus, sepchocz (pro sepchnocz), eum XV med. GIWroc
33v; Cumque eum precipitassent, sepchnaly, lapidibus eum obruerunt XV med. R XXIV 360;
Deposuit, sepchnąl gest (Rozm 53: *stroczyl, MW
139b: ssadzil, MacDod 32, EwZam 289: szlozyl),
potentes de sede (Luc 1, 52). Statuerunt eum (sc.
Iacobum) super pinnaculum templi dicentes: Pre
cipitemus eum, *sepchnem gy, ut ceteri terreantur
XV med. RRp XXIV 360; Szepchnąly (war. kał.:
zepchnąły) precipitauerunt (alia decem milia virorum... adduxerunt ad praeruptum cuiusdam petrae praecipitaveruntque eos de summo in praeceps
II Par 25, 12, BZ: spichaly ge na doi z skali)
ca 1470 MamLub 98; Precipitati *sdtrzvczeny aut
zepchnyeny (erunt..., qui beatificantur, praecipitati
Is 9, 16) ib. 184; Jakom ya przischethwschi
gwalthem na robotha Annina nye sbylem jey...
anym gey rampka sz głowy szepchnal 1471 Zap
Warsz nr 3023; Iudei... dixerunt intra se: Statuamus eum (sc. Iacobum) supra pinaculum templi
et precipitemus eum... Cumque eum deiecissent,
zepchnaly (R XXIV 360: sepchnaly), obruerunt
eum lapidibus 1476 WisłRp nr 2340; Byezącz
yedno dzyeczya *nyeopacznye y szvalylo szye
z oney góry,... padnye na zyemye y zdechnye...
Od nyemylosczyw<ych> Zydow nathychmyast slovo poydzye, yzeby Yesus (leg. je Jesus) zepchnął
(quod hunc praecipitaverit Iesus, accusatur) Rozm
125; Zenonye, kaza tobye, a<by> povyedzyal...,
yest<li> ya czyebye sepchnąl (si te praecipitaverim)?... Tedy on vmarly vestchnal..., rzekacz:
Anys mye zepchnął, any <z)rzvczyl (tu... nec
me praecipitasti) ib. 126; Vyedly y (leg. ji, sc.
Jesusa) aze na yyrzch góry,... chczyącz y (leg.
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ji) schepchnącz z góry (ut praecipitarent eum Luc
4, 29, MamLub 272: precipitarent sepchnaly aut
sdrzyvczyli) ib. 253; Tu szye czczye o tem ...,
yako y (leg. ji, sc. Krystusa) sepchnąly Zydowye
z yedney skały na ostre kamyenye ib. 660, sim.
ib. 661; ~ Et propter pecatum superbie trusit
(sc. deus), sepchnąl vel strączyl, angelum de celo
in abissum XV p. post. R XXV 178; Per illam
(sc. latam) viam ambulauit Lluciper cum exercitu... infinito..., quando detrusus, zepchnyon, de
celo fuit ib. 180; ~ Jsze pan Micolay... ne
schedl... do clastora do mnichów na pana Pyotra...
humislnye... hy ne szepchnal go s mesczcza tam,
gdze on szedzal jednayacz 1429 Pozn nr 1339.
Zeplwać (cf. Zb-) f o r m y : praet. 3. pl. m.
zeplwali Rozm 727; ~ part. praet. pass. n.
sg. neutr. zeplwano XV med. SKJ V 275; ac.
sg. m. zeplwanego XV med. SKJ V 274; ~
praes. pass. 3. sg. neutr. jest zeplwano Rozm
833; ~ fut. pass. 3. sg. m. zeplwan będzie ca
1420 R XXIV 83.
Z n a c z e n i e : 'opryskać śliną na znak pogar
dy, pohańbienia, opluć, conspuere, sputis foedar e Tradetur enim gentibus ad... crvcifigendum
et flagellabitur, et conspuetur y szeplwan bandze
(Luc 18, 32, Rozm 403—4: bądzye... vplvan) ca
1420 R XXIV 83; Dum videret (sc. virgo Maria)
filium suum dilectum tempore sue passionis alapis
cesum, consputum, zeplwanego, illusum XV med.
SKJ V 274; Cum fuissem illum intuita, qualiter
percuciebatur, alapis cedebatur, facies eius conspuebatur, zeplwano,... comota sunt omnia viscera
mea ib. 275; Alye tedy była yego krasza oddalona,
bo yest yego svyate lycze vbyto y zepWano Rozm
833; ~ ślinami zeplwać: Vschakosch yako
vloczcza (leg. uwłoczcę) czczy boskey nyedostoynego ych pospolstva slynamy zeplvaly Rozm 727.
Zeprzeć, Zeprzeć się (cf. Zb- ) f o r m y : praet.
3. sg. m. sparł 1451 StPPP II nr 3445; 3. pl. m.
są sparli 1418 TPaw IV nr 3166; ~ part. praet.
act. sparw 1474 ZapWarsz nr 1384; sparwszy
1457 AGZ XV 22, 1466 R XXII 26; sparszy
1474 AGZ XVIII 86; - part. praet. pass. 3.
sg. neutr. sparto 1450 AGZ XIV 298; ~ condit.
pass. 3. sg. m. byłby spart 1475 AGZ XVIII 94.
Z n a c z e n i a : 1. 'pokonać sądownie, prawnie,
uzyskać wyrok skazujący, in iudicio vincere, causam obtinere’: Si autem non posset iure protegere,
hoc est, si ipsum Iurscham iure convincerent al.
spartho, extunc Iurscha debet dare intromissionem
in villas suas Zagorze 1450 AGZ XIV 298;
Dominus Petrus..., Johannes... et Jurko... recognouerunt, quomodo ipsos <fratres> magnificus
dominus Johannes... racione proximitatis sue de
hereditate Philippouicze jurę... euicit et depressit
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al. sparl, ipsisque totas pecunias respectu eiusdem
hereditatis dedit 1451 StPPP II nr 3445; Nobilis...
Katherina... proposuit super nobilem Iohannem...,
quia ipse... inequitavit in villam ipsius Podyarkowo... ibique violenter trituravit triticum, frumenta, avenam... et alia frumenta valoris centum
marcarum et in totidem ipsum dampnificavit, ipsam nullo iure evincendo al. nye sparwschi 1457
AGZ XV 22; Tu post mortem Ilkonis recepisti
predictam siliginem et triticum, nullo iure ipsum
Thomam vincendo al. nye sparschy any zwyączyzywshy (pro zwyczyązywshy) a predictis frumentis 1474 AGZ XVIII 86; Jakom ja ... nye
orał na Ianovye na rszyszku... na vyenye nyeboszky Anny..., kthore vyano on okupy 1 s *przyszvolenyen blyszych, nye *szparwh gego pravem
1474 ZapWarsz nr 1384; Si aliquis frater ex
predictis tribus... de sua divisione seu porcione
quacunque divisionis sue deprimeretur al. byłby
sparth vel iure esset victus, extunc omnium
fratrum trium... dampnum pariter... fore debet
1475 AGZ XVIII 94.
2. zeprzeć się 'zderzyć się w boju, zetrzeć się
w walce, confligere, pugnare’: Congrediens, gl.
ad bellum veniens, ad certamen adiunctus sparwschy szą, schodzącz szą 1466 R XXII 26.
3. zeprzeć się 'mieć z kimś sprawę w sądzie,
sądzić się z kimś, litem coram iudice habere’:
Jako so thi quatuor marce, quid so so o ne sparli,
thi S0 vinesoni de Gostinky s ocziszni de paterno
1418 TPaw IV nr 3166.
Zepsować (cf. Zb-) 1. 'zmarnować przez złe
korzystanie, roztrwonić, dissipare, disperdere’:
Homo quidam erat dives, qui habebat villicum,
et hic diffamatus est apud illum, quasi dissipasset,
zepsowal (Rozm 389: yzby rospraszal, R XXIV
84: roszipal, ib. 74: marne zaphowal, leg. sza
fował), bona illius (Luc 16, 1) XV WisłRp nr
2368, sim. ib.\ Nulla ex hoc venit vtilitas, szepsovano, ex hac effusione (Marc 14, 4— 5) ca
1500 GIKazB I 75.
2.
'uczynić nieużytecznym, zepsuć, zniszczyć,
delere, destruere’: Petrus advocatus... condempnavit... Nicolaum, qui non paruit in quatuor
marcis..., quia vendidit sibi frumentum putridis
et finem consumpsit vlg. sepsowal 1428 ArchCastrCrac III 185, 1271.
Zepsowanie (cf. Zb-) 'zniszczenie, deletio, devastatw: Post subversionem, po zepsowanw, Iericho civitatis colligit Yosue exercitum XV med.
GIWroc 36v.
Zerdzewieć (cf. Zb-) 'pokryj się rdzą, aeruginare, robiginare’: Serdzewalo (war. kal.: scherdzewyalo) eruginauit (aurum et argentum vestrum
aeruginavit Jac 5, 3) ca 1470 MamLub 304.
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Zerwać, Zrw ać, Zerwać się (cf. Zb-) f o r 
m y : imper. 2. sg. zerwi XV p. pr. R XVI 334;
~ praet. I. sg. m. -m zrwał 1470 ZapWarsz
nr 1309; 3. sg. m. zerwał 1398 TPaw III nr
5479; ~ condit. 3. sg. f. zerwałaby 1465 AGZ
XII 301, 1466 ib. 307, De morte w. 94; ~
part. praet. act. zerwawszy 1491 ZapWarsz nr
1707; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zerwań
1488 R XXIV 377.
Z n a c z e n i a : 1. 'siłą zdjąć, nagłym ruchem
zedrzeć, W exuere, avellere'\ Quod accurrens in
domum predicti Mileslai, peplum uxori ipsius
erexit vlg. serwal 1398 TPaw III nr 5479; Jakom
ya nye *vyvlolk s szyeny Katharzini... na po
dwórze... anym yey rapką {leg. rąbka) s czepczem
sszyekal szervawsy s glovy gwałtem 1491 Zap
Warsz nr 1707.
2. (o grobli, de aggere) 'przerwać, dirumpere, rumpere': Si per copiositatem aque agger
istius piscine derumperetur al. zerwalabi ssą
1465 AGZ XII 301; Si agger alique piscine
dirumperetur al. zerwałaby ssche, extunc Stanislaus debet ipsam piscinam iterum *resthaurare
al. zasthawycz 1466 ib. 307.
3. 'wytargać kogoś, wyszarpać, aliąuem percutere, concutere’: Yakom ya nye srwal any
szmordowal kmyecza Stanisława... gwalthem
1470 ZapWarsz nr 1309.
4. zerwań 'taki któremu wyrwano włosy, depilatus, capillis p r i v a t u s Zerwań totus depilatus,... wbyczowan flagellatus 1488 R XXIV 377.
5. zerwać się (o ścięgnach lub o nerwach, de
nervis) 'pęknąć, rozerwać się, rumpi, dirumpi :
By była czo przykrego przemovyla, szervalaby
szya ve mnye kaszda szyła De morte w. 94.
6. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Szervy rumpe XV p. pr. R XVI 334.
Cf. Wzerwać
Zerwipąp cf. Zerwipęp
Zerwipęp czy Zerwipąp (cf. Zb-j bot. 'pię
ciornik kurze ziele, Potentilla tormentilla Schrkć:
*Szyerwyponp tormentilla 1460 Rost nr 3748;
Serwy pap tormentilla ca 1465 ib. nr 4618; Serwipąp tormentalis 1472 ib. nr 576; Seruipop
tormentilla 1486 ib. nr 6352; Serwypemp tormen
tilla ca 1500 ib. nr 7322. ~ C f Zarwipęp.
Zeschły (cf. Zb-) 1. (o wargach, de labiis)
zeschłe 'nadmiernie wyschnięte, spieczone, spierz
chnięte, sicca, siccata : Takoż on (sc. święty Jan)
mylczal, az veschla Marya Magdalena a Marta s
sbadnymy (pro spatnymy) vargamy y zeschlymy
Rozm 735.
2. (o człowieku, de homine) \pozbawiony mo
żliwości poruszania się, bezwładny, sparaliżo
wany, arefactus, paralyticus': Tamo byl v Ye-
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rusalem yeden stav, <... który miał pięć przysienkow) około szyebye a w thych przyszyenkoch lyezalo barzo vyelye nyemocznych, ze
schłych (aridorum Jo 5, 3), czekayącz ruschenya
5
vody Rozm 255.
Zeschnąć (się) (cf Zb-) f o r m y : a. z zaim
kiem zwrotnym się: praet. 3. sg. neutr. zeschło Puł
101, 5; 3. pl. f zeschły Puł 101, 4, Rozm 757.
b.
bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3.
10
sg. zeschnie FI i Puł 89, 6; ~ praet. 3. sg. f.
zeschła jest FI i Puł 21, 16; neutr. zeschło jest
FI 101, 5; 3. pl. f zeschły są FI 101, 4; pląperf. 3. sg. neutr. było zeschło Rozm 821; ~
part. praet. act. II cf. Zeschły.
15
Z n a c z e n i a : 1. 'przez wyschnięcie stać się
twardym, zeskorupieć, zaschnąć, arescere, siccari : Dopyro przyślą *blogoslyavyona dzyevycza Marya, vzryavschy [to] yvz vtore sve mylę
dzyeczyą, a ono vschytko vplvano y zes<ch)ly
20
szye ony slyny nyedostoyne y przyschły ku yego
szvyąthemv oblyczv Rozm 757; ~ przenośnie:
Zeschła iest iaco scorupina mocz moia (aruit
tanquam testa virtus mea) y iozik moy przilnol
iest ku czelusczam mogim FI 21, 16, sim. Pub,
25
Koscy moie iaco zkwarczek zeschły so (ossa
mea... aruerunt, Puł: seschly szye) FI 101, 4;
Zeschło iest (Puł: seschlo szye) sercze moie
(aruit cor meum), bo iesm zapomnal giescz
chleba mego FI 101, 5.
30
2. (o roślinach, de plantis) 'obumrzeć z po
wodu utraty wilgoci, zwiędnąć, uschnąć, marcescere, flaccescere*: Rano iaco zyele sydze,
rano zakwcze y minę, weczor spadnę, zeschne
y swodne (vespere decidat, induret et arescat,
35
Puł: zwyędnye y ze<s)chnye) FI 89, 6.
3. 'stać się bezsilnym, bezwładnym, debilitari,
languescere': Kyedym yydzyala mego mylego syna
tako okruthnye... vyązącz, stałam, a me czyalo na
mnye vschystko było sze<s>chlo Rozm 821.
40
Cf. Zeschły
Zeskoczyć cf. Skoczyć
Zeskrobać cf. Skrobać
(Zeskwarzyć) Zskwarzyć (cf. Zb-) f o r m y :
praes. ind. 3. pl. zskwarzą ca 1430 GlKazB II
45
13; ~ imper. 2. sg. zskwarz XV p. post. R
LIII 62; ~ praet. 1. sg. m. zskwarzyłem 1471
MamKal 212; 3. sg. m. jest zskwarzył BZ Jer 29,
22; ~ part. praet. pass. i. sg. m. zskwarzonym
Błaż 322.
50
Z n a c z e n i a : 1. 'zniszczyć ogniem, spalić,
exurere’: P<oł)ozi cyo pan iako Sedechiasza
a i<a)ko Achaba, gesz to gest sskwarzil kroi
babiloński w ognyv (quos frixit... in igne, MamLub 212: squarzil[em] frixit, war. kal.: squarzi55 I lem frixi) BZ Jer 29, 22.
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2. 'podgrzewając uczynić płynnym, roztopić,
igne admoto liąuefacere : Quod dicitur Isae II-o:
Non rebellabit gens contra gentem gladio, sed
conflabunt, ząuarzo, gladios suos in vomeres ca
1430 GIKazB II 13; Sqwarzonym olowem (plumbum liąuefactum) oblewacz, a potem kazał ge (sc.
niewiasty) powyesycz Błaż 322; Recipe aruinam
seniorem... et in duplo tamen debet esse, sicut
omnium specierum sqvarz et liquefac, et fundę
super aquam frigidam XV p. post. R LIII 62.
Zesłać (cfi Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
ześlę BZ III Reg 18, 1; 3. sg. ześle BZ III Reg
17, 14; ~ imper. 2. sg. ześli MW 73a, Naw
137, XV ex. AKLit III 106; - inf. zesłać 1450
MacDod 120, XV med. ib. 35, MW 69a, etc.;
~ praet. 1. sg. m. zesłałem 1471 MamKal 197;
-m zesłał 1426 KsMaz II nr 2300, 1436 ZapWarsz
nr 469. 676, etc.; f. -m zesłała 1488 ZapWarsz nr
1588; 2. sg. m. -ś zesłał XV e*. SKJ I 151; 3. sg.
m. jeść zesłał Kśw dv 7; jest zesłał XV p. post.
R XXV 221; zesłał 1425 KsMaz II nr 1600, 1436
ZapWarsz nr 469. 676, etc.; ~ condit. 3. sg. m.
-by zesłał XV p. post. R XXV 237.
Z n a c z e n i a : 1. 'polecić komuś udać się do
kądś z jakąś sprawą, w celu wykonania czegoś,
zwykle w złych zamiarach, wyprawić, wysłać, aliąuem ąuopiam mittere, praecipue ad malum alteri
inferendum': Iako[m] Paszek seszlal y kaszal sbicz
kmecza 1425 KsMaz II nr 1600; Voyewoda recognovit, quia exdestinavit al. zesłał de castro
Glynyani familiam et recepit boves in pertransicione theolonei 1452 AGZ XIV 350; Qui non se
ad Lazarum perduci, szeslacz, postulat, sed ad
se wlt Lazarum deduci XV p. post. GIDom 70;
~ do kogoś, czegoś: Jacom ya ne szeszlal Pyotrka... do vninszkego woyta... po oszm pokow
myodu 1436 ZapWarsz nr 676; Jakom ja nye
seslal do Michała swey czaladzy wywrzecz skotha
chądzebną rzeczą 1450 ib. nr 945; Jakom ya nye
srzadzyla any sesslala syedmy person obczych...
do domv Jana... w noczy gyego schvkacz y
dobywacz 1488 ib. nr 1588; ~ ku czemuś:
Jakom ya syna swego... kv zbyczv kmyecza yey...
nye seslal 1493 ZapWarsz nr 1744; ~ na ko
goś, coś: Jaco Jan swe czytirzi czeladniky na me
ludzy szeszlal 1445 ZapWarsz nr 749; Ysze Jan...
nye seslal [...] na gymyenye Stanislai Trzas[...]
1469 ZapMaz 68; ~ z inf : lakom ya ne seslal
szina s luczmi pascz w Paskowo pole zathworzone
siło 1426 KsMaz II nr 2300, sim. 1436 ZapWarsz
nr 469, 1448 ib. nr 817; Eze Pauel nye seslal
odganacz swerza oth Pyotrowich syeci 1436 Zap
Warsz nr 469, sim. 1448 ib. nr 817. 828; Jacom
ya ne szeslal mego syna wypusczicz swyny
s D[z]aczbogowy obory gwałtem 1448 ib. nr 828.

2. (o bogu, de deo) 'sprowadzić kogoś, coś
na kogoś, przysłać kogoś, coś w jakimś celu,
z jakąś misją, aliąuem (aliąuid) demittere, mittere,
ut aliąuid efficiaf: Iz iesc seslal sina suego na
{zbawienie po)colena clouecego Kśw dv 7; Uczeczmy syą do boga wszechmocznego, yschby gy
(sc. ducha świętego) nam raczył szeslacz w syercza nascha XV med. MacDod 35; Panye leszu
Criste luthosczywy, zesly nam ducha szwyathego!
MW 13a; Zeszły szwyąthego dvcha thwoyego
z nyebyosz Naw 137; Dzywno yest szeszlal anyola
k thobye (sc. Maryi) sz nyebeszkego korv XV
p. post. R XXV 221; *Chalmysz ('chwalmyż’)
boga oczcza..., aby... szeszlal nąm ducha szwathego ib. 237; Poszdrovyenye... szosthe yest weszelą thwego, gdycz szeszlal dvcha szwyathego
XV p. post. SKJ I 147; Oycze boże wschechmogączy,... day my czyalo szyna tvego, bosz go
szeslal dla mnye grzesznego XV ex. ib. 151;
O tern, yako myły Iesus... ym (sc. swoim zwolenikom) obyeczal ducha svyątego zeslacz Rozm
570; ~ W sodze (leg. w ssędzie) nye bodze
vbiwacz moki... asz do tego dnya, w ktori pan
seszle deszcz (in qua dominus daturus est pluviam)
na zemyo BZ III Reg 17, 14; Gydzi a vkasz syo
Achabowy, acz seszlyo descz (ut dem pluviam)
na zemyo ib. 18, 1; ~ Na poczathku slova
mego proszą szobye na pomocz boga..., by my
raczył szeszlacz dzysz dar ducha swathego sz
wyszokosczy krolewsthwa nyebyeskego 1450
MacDod 120, sim. XV ex. Zab 536; Czo my pan
y bog moy odpowye, k themu powye y obyecza
pokoy zeslacz ludu szwemu (Psal 84, 9) MW
69a; Dusze swyathi,... szesli nam nyebyesky
promyen swey swyathlosczy! XV ex. AKLit III
106; O tern, kako myły Iesus... obyeczoval svym
zvolyenykom vczyeschny dar zeszlacz, ducha
syyąthego Rozm 563.
3. corruptum pro zeznać: App{reh)endi te
zesłałem (war. lub.: sesnalem; tu, Israel,... semen
Abraham..., in quo apprehendi te ab extremis
terrae Is 41, 9) 1471 MamKal 197.
Zesłanie (cf. Zb-j 1. 'polecenie komuś udania
się dokądś z jakąś sprawą, w celu wykonania
czegoś, zwykle w złych zamiarach, wyprawienie,
wysłanie, actus aliąuem mittendi, praecipue ad
malum alteri inferendĆ: Jaco mnye dwa czloweky
począla (leg. pocięła) Pawiowym szeszlanym 1444
ZapWarsz nr 738; Jaco mi Jan sz[y]wim szeslanim
wilowil *zamostrzecz yeszoro gwalthem 1446 ib.
nr 761, sim. ib. nr 763; Jakom ja nye seslal do
Michała swey czaladzy wywrzecz skotha chązebną
rzeczą any thego seslanya yzythku mam 1450 ib.
nr 945; Jakom ya przess szeszlanye szlugi mego
nye przeorał sznakow... szyła 1469 ib. nr 2937,
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MW 25a; Exprobare nalayacz, zeszromoczycz,
sim. 1470 ib. nr 2938; Jako Michał przesh czelacz
vymovycz, vyrzvczycz na oczy ca 1500 Erz 133;
swa y kmyeczye swym sesslanym odbył gwałtem
Obloqui, id est detrahere obmovycz albo szeszrokobył ssesczdzessanth 1487 ib. nr 1569.
moczycz ib.
2.
(o bogu, de deofprzysłanie kogoś w jakimś
2.
'oskarżyć, obwinić, accusare, culpare’: Jucelu, actus aliquem demittendi : Muszym ('m u 5
rabit... Veronica... contra... Jacobum... pro eo,
szę’) v {pro z) svego mocznego stolcza na doi
sicut... ipsum non spopondit intercedere, quod
stąpycz (leg. zstępić) y smylovacz szye nad nymy
ibi non esset culpabilis al. sganbyon al. any
(sc. ludźmi) przez mego mylego szyna na svyat
zesromoczon 1476 StPPP II nr 4166; Ma[yą] sye
zeslanye Rozm 44.
Zesnąć (cf. Zb-) 'zapaść w sen, usnąć, obdor- 10 byczi barzo yystrzegano..., aby zadny kaczerz...
albo zesromoczony nye przymovan żadnym obymire, obdormiscere' : Ale gdy yeszth meszkane
czayem w then tho zakon 1484 Reg 706.
czinil oblubenecz, zesznoli szo (SA7 V 284:
wsdrzemaly, Rozm 487: położyły szye... spacz)
Zestać cf. 2. Stać, 3. Stać
Zestały cf. 2. Stały
wszithki y szpali moram autem faciente sponso
(Zestarać się) Zstarać się (cf. Zb-) 'stać się
et dormitauerunt omnes, et dormierunt (Mat 25, 5) 15
ca 1420 7? XXIV 86; Sesnaly {war. kal.: *zeschnąstarym, słabym, zestarzeć się, consenescere, marly, BZ: <uś)pyeny so) consopiti (agitatores concescere’: Custodite (sc. duas coronas ex rosis et
sopiti sunt Nah 2, 3) ca 1470 MamLub 251.
liliis)__ ut nunquam marcescat, staracz <się>,
(Zesromocenie) Zsromocenie (cf. Zb-) 'na
yodnocz Gn gl. 166b; Ony zghino, ale ty zostaruszenie czci, zniesławienie, zniewaga, obelga, 20 nesz, a *wszitczsy iako odzene starayo sio (veignominia, contumelia*: Babilon confusio, szganterascent, Puł: *stareyo szye) FI 101, 27; Hoc
byenye albo szsromoczene, peccatum est, pro quo
est contra aliquos, qui differunt bene facere et
dicunt: Quando senuero, sze staram, penitenciam
confuditur homo in iudicio 1461—7 Scrm 92r.
agam XV med. SKJ V 268.
Zesromocić (c/ Zb-) f o r m y : praes. ind. 3.
(Zestarzały) Zstarzały (cf. Zb-) 'mający wie
sg. zesromoci OrtCel 9; ~ inf. zesromocić Orr- 25
le lat, postarzały, słaby, senex, grandaevus,
Cel 10, ca 1500 £rz 133; ~ pracf. 3. sg. m.
infirmus’: Elumbem, gl. debilem, infirmum stazesromocił Sul 48, 1466 TymWol 39; ~ part.
rzalego, domini, gl. sc. patrisfamilias, yerberat
praet. pass. n. sg. m. zesromocon 1476 StPPP II
ira canem 1466 R XXII 14; Starzalemv veterano
nr 4166; zesromocony Sul 103, 1484 Reg 706;
~ inf. pass. pl. m. zesromoceni być OrtCel 1; 30 (quam speciosa veteranis sapientia Ecclus 25, 7)
ca 1470 MamKal 167.
~ praet. pass. 1. sg. m. bywałem zesromocon
(Zestarzeć się) Zstarzeć się (cf. Zb-) f o r 
MW 25a; ~ condit. pass. 3. sg. m. byłby ze
my: praes. ind. 3. pl. zstarzeją Puł 101, 27; ~
sromocon Sul 103.
praet. 1. sg. m. jeśm zstarzał FI 36, 26; -(e)śm
Z n a c z e n i a : 1. 'naruszyć cześć, zawstydzić,
obrzucić wyzwiskami, obrazić, słownie znieważyć, 35 zstarzał Puł 36, 26; /. jeśm zstarzała BZ Gen 18,
zniesławić, infamare, inhonestare, convician : Za
12; 3. sg. m. zstarzał BZ II Par 24, 15;/. zstarzała
sromoczenye tego, yegosz tako szesromoczyl
ca 1470 MamLub 271; ~ condit. 3. sg. m. -by
(quem sic vituperavit, Dz/a7 39: komv by tak
zstarzał OrtMac 78, OrtOssol 60, 4; 1. du. m.
layal), dla vyny zaplaczi szesczdzesąth grzywyen,
-bychowa zstarzała BZ Tob 8, 10.
yakoby gy zabyl byl Sul 49; Kyedikolikrocz 40
Z n a c z e n i e : 'stać się starym, dożyć późnego
nyektori slyachczicz w yego slyachczye przes kowieku, consenescere, grandaevumfen : Mlod iesm
gokole bancz bilbi sesromoczon (diffamatus fuerit)
a iusz iesm se sstarzal (senui, Puł: yuszesm szye
albo mu prziganyono, a ten sesromoczoni nye
starzał) FI 36, 26; Kdicz yesm syo yusz starzała
chczancz swey dobrey *ciczy poganybyenya czy(postquam consenui) a pan moy yuz kmyeczyem,
rzpyecz Sul 103; Argui non possunt, id est re- 45 na roskosz syo dam? BZ Gen 18, 12; Y starzał
probary vlg. sesromoczeny nye mogą bycz OrtCel
syo (senuit) Ioyada pełen socz dnyow BZ II Par
1; Opprimit vczysnye abo sesromoczy ib. 9;
24, 15; Smyluy syo nad nama, panye,... abichowa
Reprobare, id est arguere zlayacz, zesromoczycz
oba pospołu syo sstarzala (consenescamus ambo)
abo strofowacz ib. 10; Jako Mykolay... nye
we zdrowy u BZ Tob 8, 10; Gdyby szye przyszaothbyl... kmyecza Sczepana... opyekadlnykowy 50 sznyk starzał albo rosznyemogl (si... tam senex
ksadza proboszczovemv any[m] yego, any lawaut infirmus esset), tako azby nye mogl wyączey
nykow yego szesromoczyl 1466 TymWol 39; Mó
w przyszasznycztwe szyedzecz OrtOssol 60, 4,
wiłem o swiadeczstwach twogich przed obliczim
sim. OrtMac 78; Precessit zesla aut zstarzała szą
królów a nye biwalem zesromoczon (non confun(war. kal.: starzała schą; ego enim sum senex et
debar Psal 118, 46, FI i Pul: ne zasroman gesm) 55 uxor mea processit in diebus suis Luc 1, 18) ca
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1470 MamLub 271; Ony zgyno, ale ty przebędzesz,
a wszystczy yako odzyenye *starey0 szye (veterascent, FI: starayo sio) Pul 101, 27.
Zestaw cf. 2. Staw
(Zestawić) Zstawić (cf. Zb-) 'umieścić jedno
przy drugim, przyłączyć, złączyć, conectere, dmgere’: Uczynyl w gromado opoon pyocz gedno
ku drugey a gynich pyocz w gromadoo k sobye
sstawyl (alias quinque sibi invicem copulavit) BZ
Ex 36, 10; Ktorich (sc. dzianie) pyocz sstawyo
pospołu a szeszcz gynich roszdzyelnye sstawyoo
(quorum quinque iunxit seorsum et sex alia separatim) ib. 36, 16.
Zestawienie cf. 2. Stawienie
(Zestożyć) Zstożyć (cf. Zb-) 'ustawić stogi,
acervos frumenti struere': Hoc tamen specialiter
expresso, quod ipsi kmethones nostri tenebuntur
omnia prata nostra et avenam... falcastrare, rastrare et artomare al. zgrabycz y stozycz (leg.
zstożyć) 1499 MMAe XVIII 267.
Zestraszyć (cf. Zb-) 'napełnić lękiem, trwogą,
przerazić, terrere, terrore a f f t c e r e Hostes, g/.
demones, turbavit lux... perculsique, g/. perterriti
szestraszeny, tremunt 1466 /? XXII 27.
(Zestrzyc) Zstrzyc (c/. Zb-) 'szarpiąc rozedrzeć, lacerare, s c in d e r e Glovi swey nye odkrige
(sc. biskup), rvcha swego nye strzize (/cg. zstrzyże, non scindet, Biblia taborska: nestriże) Z?Z
Lev 21, 10. ~ Bohemizm.
Zeszcie c/. Zejście
(Zeszczepać) Zszczepać (c/ Zb-) 'rozłupać,
rozpłatać, discindere, frangere': Quando percussisti Andream, familiarem ipsius Iohannis, al.
sczepalecz (leg. zszczepałeś) pheretram al. tulecz
ipsius Iohannis, in qua feretra fuerunt sex sagitte
1466 AGZ XIII 509.
Zeszły, Zszły (cf Zb-) 1. Vcn kto zszedł z tego
świata, umarł, zmarfy, mortuus, d e fu n c tu s Tesz
kthorąkole smyerczą przygodną... przigodzi szą
komv szs tego ziwotha sycz,... vstawyamy, aby
o thakego czleeka thako szslego (pro tali homine
sic decedente) nygena skarga nye bylabi rvszana
Sm/ 41.
2. (c koniu, de egno) 'słaby, lichy, stary, vetus,
v i l i s Item Hannusch... habet equm pyegathi,
ssesly, sub juuenne XV /?. /?osr. GórsJazRp 280.
3. (o brwiach, de superciliis) zeszłe 'zbiega
jące się, schodzące się, conexa, c o n iu n c ta Brvy
yey były dobrze podnyeszyony... a tesch kv szobye nad noss nye barzo szeszle (nec fuerunt
nimium ad invicem protensa) Rozm 21.
Zeszpacić cf. Zeszpecić
(Zeszpecić) Zeszpacić (c/. Zb-) 'uczynić
brzydkim, oszpecić, foedare, d e fo rm a re Accedens
ad Christum... voluit (sc. Veronica) extergere

linteo faciem eius deturpatam, g/. deturpatam
szespaczone XV /?. /?osr. Kałużn 275.
Żeście cf. Zejście
Ześmilnić (c/. Zb-) 'popełnić czyn nierządny,
fornicari, adulterare': Nye zeszmylnysz (De/:
I 4. 9. VII 2: nye cudzolosz, VII 6: nye bądzyesz
czudzoloszyl, VII 4. 5: nye nyeczysczy, I 1.
3. 5: nyeczystothy nye stroy, I 6. 7. III 10,
erc.: nye stroy grzechu nyeczysthego, I 8. II 1.
4, erc.: nye czyn gr<z)echu nyeczystego, VI:
nye czyn grzechu czelesznego, IV: nyeczistosczi
nye plodzy, VII 1: ne plocz czelney neczystoti,
II 3: nye dzelay grzechw nyeczystego, V 3: nye
myey grzechu nyeczystego) Dek VII 3. ~ Bo
hemizm.
Zetchły (?) (cf. Zb-) 'taki który stracił przy
tomność, zemdlony, intermoriens, quem animus
reliąuif: lako (pro tako) dzyevycza blogoslavyona
yakoby sche<t)chla czekayącz slyschecz, czo szye
yvz było przygodzylo, począla... namavyacz svyatego Yana rzekącz Rozm 734.
Zetchnąć (cf. Zb-) 'wydać ostatnie tchnie
nie, umrzeć, exspirare, mon: Gdysz podała sloyek
sz yedem, nathychmyast zedchla (exspiravit) Rozm
107. - Cf Zetchły.
1. Zetkać (cf. Zb-) 1. 'utkać, zrobić z przędzy
tkaninę na krosnach, texere, contexere’: Byale
plotno a pawlokoowe wszitko abi sedkaly (ut...
texant) BZ Ex 35, 35; Wsziczky opony przystrzeszkowe s byalego lnu... zedkani bili (texuerat)
ib. 38, 16.
2. 'poprzetykać, ozdobić przetykając, intexere,
ornare’: A on syedzi pod podnyebym, gesz bilo
vdzalano z złotogłowa a z złota..., a s kamyenya
nadroszszego *setkanym (quod erat... intextum)
BZ Judith lo , 19.
2. Zetkać (cf. Zb-) 'spotkać, occurrere, obviare’: Surge et vade in [...] et circa portam
auream occures, sedkasz, viro XV med. R XXIV
359.
Zetknąć (cf. Zb-) 1. 'pojednać, pogodzić,
componere, reconciliare’: Preco... recognouit, quod
inuenit ipsum Byeganowsky sibi cum teste voce
alta loquentem et composuit eos sibi vlg. setknal,
sed inter homines non audiuit, quid cum eodem
teste idem Byeganowsky est locutus 1447 MiesHer
X 181.
2. 'połączyć, nectere, iungere’: Uczyny[o]...
zaponek moszyodzowich pyoczdzyeszyot, ktorymy bi sze sedkla strzecha (quibus necteretur
tectum) BZ Ex 36, 18.
Zetleć (cf. Zb-) 1. 'osłabnąć, zacząć niszczeć,
tabescere, debilitan: Zetleye (war. lub.: *zotleye)
tabescet (tabescet caro uniuscuiusque stantis super
pedes suos Zach 14, 12) 1471 MamKal 257.
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2. 'powalać, ubrudzić, tabefacere, inquinare':
Zetlalo tabefactum (videns cadaver absąue capite
Holofernis in suo sanguine tabefactum iacere super
terram, exclamavit voce magna Judith 14, 14) ca
1470 MamLub 112.
Zetrwać (c/. Zb-j 'wytrwać, perseverare, permanere : Deus... ipsum (sc. hominem habentem
lidem et caritatem) salvabit, si in ista caritate
perseverabit zetrwa XV med. GIKazB III 27; Quid
iubet seu wlt pater noster, ut... in bono procedamus et ita usque ad mortem perseveremus vlg.
abychom... w dobrem pospyszhaly a thako do
szmyrczy sethrwali XV med. R XXII 321; Wyedzcye to, yszecz vsliszal pan prozbi wasze, acz
trwaiocz setrwacye w poscyech waszich (si manentes permanseritis in ieiuniis) BZ Judith 4, 12;
Porazeny bodo wszitczi nyeprzyiacyele israhelsci,
acz setrwacye w tern vczinku (si perseveraveritis
in hoc opere), ktoriscye poczoly ib. 4, 14.
Zetrzeć, Zetrzeć się (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 1. sg. zetrę Pul 17, 46, XV p. post. Kałużn
287; 2. sg. zetrzesz FI i Pul 47, 6, BZ IV Reg
18, 25, ca 1470 MamLub 32. 197; 3. sg. zetrze
FI i Pul 45, 9. 57, 6, BZ Num 22, 25, c/c.; 2.
pl. zetrzecie BZ Num 33, 52; 3. pl. zetrą BZ
Num 24, 8. I Par 17, 9; ~ imper. 2. sg. zetrzy
FI i AB 9, 38, BZ I Reg 15, 3, XV ex. GILek
46; ~ inf. zetrzeć ca 1500 Erz 133, Bazra 629;
~ praet. 1. sg. m. jeśm starł BZ Ex 10, 2;
(bohemizm) sem starł XV p. pr. Cant; 2. sg. m.
starł jeś FI 88, 43, FI i Pul 3, 7, XV mcB. 5X7
V 275, MW 119a; /. -ś starła XV p. post. SlOcc
XXXIV 162; 3. sg. m. starł jest FI 106, 16; starł
FI i Pul 104, 16. Ez 5, BZ III Reg 20, 41, etc.;
neutr. starnęło 1471 MamKal 59; 3. pl. m. starli
BZ IV Reg 11, 18. II Par 31, 1, ca 1470 MamLub
98; ~ pląperf. 3. sg. m. był starł BZ IV Reg
13, 4; — condit. 3. sg. f. -by starła MW 2a;
~ part. praet. pass. n. sg. m. start XV med.
GIWroc 94v; /. starta ca 1470 MamLub 186; ~
praes. pass. 3. sg. m. start bywa XV med. R
XXV 153; /. starta jest BZ Jer 14, 17; neutr.
starto jest Pul 123, 7; 3. pl. f. starty są FI i Pul
Hab 9, BZ II Par 34, 4; ~ fut. pass. 2. sg. m.
będziesz start BZ Deut 28, 24; 3. sg. f. będzie
starta FI 33, 20; starta będzie Pul 33, 20; 3. pl.
m. starci będą ca 1470 MamLub 185; neutr. starta
będą FI i Pul 36, 18; ~ condit. pass. 3. sg.
neutr. byłoby starto BZ Is 48, 19; 3. pl. m. -by
byli starci BZ I Par 20, 3.
Z n a c z e n i a : 1. 'zniszczyć, unicestwić, conterere, atterere, delere, d e s t r u e r e Ipse autem
vulneratus est propter iniquitates nostras, attritus,
start, propter scelera nostra (Is 53, 5) XV med.
GIWroc 94v; A ti moy (pro mowy a. mov)

w usszy syna twego..., kyelkokrocz gesm starł
Egipskye (quoties contriverim Aegyptios) BZ Ex
10, 2; Szetrzecze wszitki bydliczele (disperdite
cunctos habitatores) krayow gey BZ Num 33, 52;
Prziwyedze pan na czo glod y lacznoscz..., doyod
czebye nye setrze (ib. 28, 61: zetrze, donec
conterat te) y straczi richlo BZ Deut 28, 20;
Spadnye na czo s nyeba popyol, doyod nye
bodzesz start (donec conteraris) ib. 28, 24; Wlozi
zelaszne yarzmo na twe gardło, doyod czebye nye
setrze (donec te conterat) ib. 28, 48; Vsliszal gy
pan, bo wydzal nodzo lyvda israhelskego, ise ge
bil starł (quia attriverat eos) kroi syrski BZ IV
Reg 13, 4; Any sinowye nyeprawosci zetro ge
(atterent eos) BZ I Par 17, 9; Ten lyvd, gen bil
w nyem, wiwyodl gy precz y kazał... okowanimy
wozi przes nye geszdzicz, tak abi biły rostargany
a starcy wszitci (ut dissecarentur et contererentur)
ib. 20, 3; Bo skrvszenym wyelykym starta gest
panna (contrita est virgo), dzewka lyvda mego,
rano przelisz zlo BZ Jer 14, 17; Starł (war. kal.:
starnąlo schą) comminuit (tulit ergo seniores ciyitatis et spinas deserti ac tribulos et contriyit
cum eis atque comminuit yiros Soccoth Jud 8,
16) ca 1470 MamLub 59; Setrze (war. kal.:
schetrze) elidat (reyelet deus absconsa tua et in
medio synagogae elidat te Ecclus 1, 39) ib. 159;
Starczy bądą allidentur (infantes eorum allidentur
in oculis eorum Is 13, 16) ib. 185; A kto ypadnye
na *tem kamyen [nye] rostrączy szye, a na kogo
ypadnye, *zedrze y (leg. ji 'go’, conteret eum
Mat 21, 44) Rozm 411; ~ Populus audiebat
yoces... et perterriti ac pauore concussi, zetrzeny,
potrzeny, porazeny *szuce, steterunt procul (Ex
20, 18) XV p. pr. SKJ I 314; - - Zobi
grzesznicow starł ies (dentes... contriyisti) FI 3,
7, sim. Pul, MW 119a; Zetrzi ramo (contere
bracchium) grzesznego FI 9, 38, sim. Pul; Strzesze
gospodzin wszech kości gich, iedna z nich ne
bodze starta (unum ex his non conteretur, Pul:
nye starta będze) FI 33, 20; Bo ramona grzesznich
ztarta bodo (bracchia... conterentur) FI 36, 18,
sim. Pul; Loczyszcze zetrze (arcum conteret) y
zlame czin FI 45, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 57,
6, BZ Num 22, 25; W duchu silnem zetrzesz
lodzę (conteres naves) tharske FI 47, 6, sim. Pul;
Stolecz iego na zemi starł ies (sedem eius in
terram, war.: in terra, collisisti, Pul: stargl yes)
FI 88, 43; Y wezwał yest glod na szemyo
a wszytko twardoscz chleba starł (contriyit) FI
104, 16, sim. Pul; Starł yest (contriyit, Pul: starł)
wrota moszondzowa y zawory szelazne zbył FI
106, 16; Pozrzal y rozproszył pogany y starty so
(contriti sunt Hab 3, 6) góry sweczke FI Hab 9,
sim. Pul; Yako lew tako starł (contriyit Is 38,
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13) wszytky koscze mogę FI Ez 5, sim. Pul;
Quasi flos egreditur, vynyka, et conteritur a starth
bywa (Job 14, 2) XV med. R XXV 153; Increpasti
gentes et periit impius, nomen eorum delesti,
starli yess (FI: sgladzil ies, Pul: zgladzylesz), in
eternum (Psal 9, 6) XV med. SKJ V 275; Dobitczo
starte<go>... albo odyotego łona (quod... contritis... testiculis est) nye offyervicze BZ Lev 22,
24; Posrzo pogani nyeprziyaczele iego a kosczy
iego zetro (confringent) BZ Num 24, 8; Poby
Amalecha a zetrzi (demolire) wszelke rzeczi gego
BZ I Reg 15, 3; Wzruszily ołtarze gego (sc.
Baala) a obrazi starły (contriverunt) mocnye BZ
IV Reg 11, 18; On skaził koscyoli a starł (eontrivit) sochi ib. 18, 4; Pan my rzeki: Wzidzi do
tey zemye a zetrzesz io (demolire eam) ib. 18,
25; Złamały modli..., starły (demoliti sunt) wisokoscy a ołtarze skaziły BZ II Par 31, 1, sim.
ca 1470 MamLub 98; Skaziły przed nym ołtarze
Baalymowi y podobyzni, gesz na nych stali, starti
so (demoliti sunt) BZ II Par 34, 4; Nye bilobi
starto (non fuisset attritum) gymyo gego od mey
twarz<y> BZ Is 48, 19; Starta comminuta (ne
laeteris, Philisthaea omnis tu, ąuoniam comminuta
est virga percussoris tui Is 14, 29) ca 1470
MamLub 186; Boga prószmy..., abi czeleszną
pychą starła picza y pokarmu szkamposcz ( ut...
carnis terat superbiam potus cibiąue parcitas) MW
2a; Szydło starto yest (contritus est, FI: stargano
gest), a my yesmy wyzwolyeny Pul 123, 7; Szetrą
(conteram Lev 26, 19, BZ: potro) waszey pychy
twardoscz XV p. post. Kałużn 287; Nye boyze
sye ducha złego, bosz ty starła głową yego XV
p. post. SIOcc XXXIV 162; Abolere, id est delere
smazącz, zethrzecz, sglądzycz ca 1500 Erz 133;
By mogl (sc. Krystus) vschytką vaszą bron zetrzecz, yako vczynyl voyscze syrskyey, yze
wschyczky czyaczyvy ych lączysk na yeden czass
robaczy zgrysly Rozm 629; ~ Rozzy, panno,
kahanecz, ohledawa kned wynecz, gyessezeli ge
czai. A ktorak mozye czai byczy, za[...] sem gy
starł kiczy, kto pirwe przybyehl XV p. pr. Cant;
~ Zetrzesz yaco krupy *consurgens in modum
farris (si autem obtuleris munus primarum frugum
tuarum domino..., torrebis igni et confringes in
morem farris Lev 2, 14) ca 1470 MamLub 32;
~ Ołtarz ten górni wzruszil i spalyl, y starł <(w>
proch (comminuit in pulverem) BZ IV Reg 23,
15; Zetrę (comminuam eos, FI: smneyszo ie)
yako proch przyed wyatrem Pul 17, 46.
2. 'tarciem usunąć (np. pyl), abstergere, tergendo a u f e r r e Tedi on natichmyast sstarl (abstersit) proch s swey twarzi y poznał gy kroi BZ
III Reg 20, 41; Zethrzecz abstergere ca 1500 Erz
133.

3. 'zmieszać, commiscere': Wyeszmy wylcze
layno, szetr<z)ysz ye sz *wynam XV ex. GILek
46; Vschlyschacz to myły Yesus od svey matky,
vzyal trochą maky y starł (contrivit) z voda
Rozm 122.
4. zetrzeć się 'złamać się, frang i, diffringi :
Azaly nadzeio masz w lyascze treyaney a zlamanya Egypskego, na nyemsze to wzlegnyely czlowyek, zetrze syo (comminutus) y wnydze w gego
roko? BZ IV Reg 18, 21.
5. dubium 'przestraszyć, absterrere': Absterrere, id est penitus terrere zetrzecz ca 1500 Erz
133.
Zetrzenie (cf. Zb-) 'stłuczenie, zniszczenie,
allisio, destructw: Setrzenim (war. kal.: zetrzenym) allisione (humiliabit gloriam eius cum allisione manuum eius Is 25, W) ca 1470 MamLub
190.
Zewlec cf. Zwlec
Zewna (cf. Zb-) 1. 'z wierzchu, z zewnątrz,
na zewnątrz, po zewnętrznej stronie, extra, fo ris':
Zewną exterius ca 1500 Erz 133.
2. 'w środku, wewnątrz, tu przenośnie: w umy
śle, w pamięci, intra, hoc loco: intus, in animo
Talis fuit (sc. Maria)... in sapiencia dei erudicior,
quia totam antiquitatem ac si mente, gl. mente
id est zewna (var. zewnu), sciuit XV ex. MPKJ
II 324.
Zew nątr cf. Zewnątrz
Zewnątrz, Zewnątr, Zwnątrz (cf. Zb-) 1. 'po
wierzchu, po zewnętrznej stronie, poza granicami
czegoś, extra, extrinsecus, fo ris': Sepulcrum quidem extra, zewnątr, flosculis pingitur et intus,
wnątrz, est spurtitia mortis plenum 1436 R XXIII
278; Quid igitur visus cupida gaudes totaliter esse
foris, gl. exterius zewnątr, florida pompa? 1436
RRp XXIII 278; Corpus extra conteri, gl. extrinsecus macerari zwnatrz vchudzicz (sic corpus extra
conteri dona per abstinentiam) 1444 R XXIII 303;
To gest kaszde (sc. stworzenie) w gego stan
wwyodl (sc. Noe)... y zatworzyl gego bog
zewnotrz (inclusit eum... deforis) BZ Gen 7, 16;
Obloszyl yo (sc. skrzynię) zlotem przeczystym
wnotrz y zewnotrz (intus ac foris) BZ Ex 37, 1;
Bodze myesto na posrzotcze a sewnotrz przedmyescze (erunt... foris suburbana) BZ Num 35,
5; Przikazal kroi, abi vczinyly skrzinyo a postauil<i> io podle drzwy bozich zewnotrz (iuxta portam... forinsecus) BZ II Par 24, 8, sim. ib. Num
35, 4; Foris, zewnathrz, extra ca 1500 Erz 133;
Który vczynyl, czo yest ssevnątrz (quod deforis
est Luc 11, 40), takye tho vczynyl, czo yest
vnątrz Rozm 305; Nye dosycz było... satanovy,
yze byczoval czyalo ssvnątrz, alye tez podusczyl
zoną yego, aby vnątrz draznyla yego sercze ib.
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823; ~ przenośnie: Wyessyelenye biwa zew
nątrz, ale radowanye wnatrz XV med. R XXII
247; Nam quia semetipsam grauiter erubescebat
intus, nichil esse credidit, quod verecundaretur
foris zewnotrz 1456 ZabUPozn 114; In vanum
laborat lingua predicatoris exterius, zewnątrz, clamando, nisi sit interius in cordibus audiencium
doctor veritatis eos docendo XV p. post. GIDom
63; Intus siue foris, albo zewnątrz, est plenaria
vita timoris XV p. post. PFRp III 289; ~ A cuiuscunque procurate (pro procuratione?) zewnantrz
(leg. z zewnątrz) radzą XV med. R XXV 153.
2. 'po wewnętrznej stronie, w środku, intra,
intrinsecus, intus': Ti vczyn sobye korab s drzewa
heblowanego, przebitek w nyem rozlyczni sdzalasz a klygem gy swnotrz a swnu sprawysz a spogysz (bitumine linies intrinsecus et extrinsecus)
BZ Gen 6, 14; Sicut granum tritici interius,
zewnątrz, est album et mundum, sic sanctus
Llaurencius fuit totus mundus et purus XV p.
post. RRp XXV 179; ~ przenośnie: Scimus
enim, quod omnis creatura ingemiscit, gl. propter
expectacionem futurę glorie robotuge (R XXV
165: zwnątrz robotuye) w dobrych wczynkoch
o chwała wyeczna, wnątrz wzdycha albo zwnatrz
(Rom 8, 22, R XXV 166: wznatrz wsdycha, lka)
XV med. SKJ I 97; Quia intrinsecus, zewnathrz
(sc. electorum hominum), non regnat (sc. diabolus)
potestate, quia manus eius... est illi sic amputata
XV p. post. RRp XXV 180.
Cf. Zewność, Znątrz
Zewnętrzność (cf. Zb-) 'to co jest widoczne
na zewnątrz, id quod parte exteriore videtur : Tu
sola... es... nobilissima per exteriorum morum
honestatem naslachetnyesza press zewnat<rz>noscz obyczay<o)w 1456 ZabUPozn 99.
Zewnętrzny, Zwnętrzny (cf. Zb-) f o r m y :
ac. sg. f. zewnętrzną XV p. post. PF III 289;
~ i. sg. f zewnętrzną 1448 R XXIV 352;
zwnętrzną Rozm 585; ~ n. pl. m. zewnętrzni
1449 R XXV 164; ~ g. pl. m. zwnętrznych
XV med. SKJ I 56; ~ i. pl. m. zewnętrznymi
1444 R XXIII 306.
Z n a c z e n i a : 1. 'widoczny na zewnątrz, na
powierzchni, exterior, externus': Nvmmus splen
dorem dat yestibus exteriorem *zawnatrzna *yasznosz XV p. post. PF III 289.
2. 'odnoszący się do spraw materialnych
(w przeciwstawieniu do duchowych), ad res corporeas pertinens (opponitur rebus incorporeis)':
Tu lux yera oculis (sc. mentalibus) wnatrznym
oczom, sensibus zewnatrznimi smisly (tu, sc.
deus, lux yera oculis, lux quoque sensibus) 1444
R XXIII 306; Quia sine contritione confessio
nichil yalet et confessio sine penitencia, si non

actuali, zewnątrzną, saltem cordiali 1448 R XXIV
352; Nolite conformari huic seculo, sed reformamini in nouitate sensus vestri, gl. sensus vester
tam interior quam exterior nows fiat *oschnadzyny
bandze (leg. osnadzeny bądźcie) wasze dusche
abo szmyszlow zwnątrznych (R XXV 164: szmyslovye zeynatrzny, Rom 12, 2) XV med. SKJ I 56;
Vnątrzne szamnyenye bądzye nass gryscz, ac sz
mylosczyy zynątrzną nycz nye dbamy, bo po
grzechy yaczey (leg. po grzechu więcej) prze
ymyenye tego syyata czynymy, nyzly... prze
zbayyenye Rozm 585.
Zewnośc (cf. Zb-) 'to co zewnątrz, quod forinsecus, foris est': Zewnoscz (Biblia ołomuniecka: zewna, Biblia paderzowska: zewnitrz) forinsecus (ecce murus forinsecus in circuitu domus
undique Ezech 40, 5) ca 1470 MamLub 231. ~
Może należy poprawić na zewnątrz?
Zewnu, Zwnu (cf. Zb-) 1. 'z wierzchu, z ze
wnątrz, na zewnątrz, po zewnętrznej stronie, extra,
extrinsecus, fo ris': Ti yczyn sobye korab s drzewa
heblowanego, przebitek w nyem rozlyczni sdzalasz a klygem gy swnotrz a swnu (Star)’ Testa
ment Cardy: zewnitr y zewna) sprawysz a spogysz
(bitumine linies intrinsecus et extrinsecus) BZ Gen
6, 14.
2. 'w środku, wewnątrz, tu przenośnie: w umy
śle, w pamięci, intra, hoc loco: intus, in animo':
Talis fuit (sc. Maria)... in sapiencia dei erudicior,
quia totam antiquitatem ac si mente, gl. mente
id est zewnu (var. zewna), sciuit XV ex. MPKJ
II 324.
Zewracac cf. Zwracać
Zewrócić cf. Zwrócić
Zewrzeć (cf. Zb-) 1. 'zaprząc, capistrare,
currum iungere equis': Tedi swarly wozy (iunxit...
currum) y wszitek swoy lud poyoly s soboo BZ
Ex 14, 6.
2. *zamknąć, claudere' (?): Swarta biwa concluditur (sc. omnis res) 1451 R XXII 42.
Zewsząd (cf. Zb-) 'ze wszystkich stron, undique, ab omnibus partibus': To blogoslawyenye
lezi na czirpyenyy, kto yą ( j e ’) chcze sznacz
dobrze, ma wyedzecz, eze na troyą ma syą
oglądacz, bi schewschąd czirpyal kaszdą przecziwnoscz XV med. R XXII 237.
Zewszędy (cf. Zb-) 'zc wszystkich stron, undique, ab omnibus partibus': Gdisz powod powyathy
sąmprzowego szewsządi ma *nasladowyacz (undique sequi debeat), chczemy Sul 42.
Zez 'sześć punktów na kostce do gry, senio,
sex puncta in tessera': Tempore iuuentutis pocius
insistebam tessere, ut potuissem proicere senarium
vlg. zez XV med. R XXIII 269; Senio, sex puncta
in tassere zez ca 1500 Erz 133.
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Zeznać, Zznać, Zeznać się (cf. Zb-) f o r m y :
praes. ind. 3. sg. zezna 1431 ArchCastrCrac IV
250, 5, 1443 AGZ XIV 99, OrtMac 35. 90; zzna
OrtMac 120. 124, OrtOssol 34, 2. 67, 4. 88, 2.
90, 4; 3. /?/. zeznają 1429 KsNWarsz I nr 110,
OrtOssol 104, 3; ~ praet. 1. sg. m. zeznałem
BZ II Esdr 8, 43; -m zeznał 1420 Kościan nr
817; 3. sg. m. zeznał 1444 AGZ XIV 147, 1452
TymWol 47, 1497 AKH IX 337, Rozm 134; 1.
pl. m. zeznaliśmy ca 1500 Erz 133; 3. pl. m.
zeznali 1468 StPPP XI 250; ~ part. praet. act.
zeznawszy Dział 23. 43; ~ inf. pass. sg. neutr.
być zeznano Dział 6.
Z n a c z e n i a : 1. 'wypowiedzieć się w jakiejś
sprawie, oświadczyć, złożyć zeznanie, aliąuid fateri, profiteri, confiten : Jacom Jacussewe oczczisni niczsz wancze nye sachowal any zatrzymał,
gedno to, czszom zesnal 1420 Kościan nr 817;
Isti pueri Petri breseatoris scribunt istum ortum
al. mork y szesn<a>gyo, quia est eorum eterna
patria 1429 KsNWarsz I nr 110; Pakosius... actor
et Iohannes... habent II terminum, pro quo portulanus citando recognoscet szesna 1431 Arch
CastrCrac IV 250, 5; Quodsi et in quantum
Schachno Iudeus recognoverit al. zeszna ad sigillum littere sue obligatorie 1443 AGZ XIV 99;
Pytam prawa, gdz<e>sm ya yą (sc. rolą) przedala
a szesznayą tho lythkvpnyczy, mały on mnye ta
rolą podług targv zaplaczycz OrtOssol 104, 3;
Vocatus est ad illos homines Pelczar, ut iusticiam
facerent vlg. szesznaly 1468 StPPP XI 250;
Doceat prefatus Mathias Borek,... sicut a tribus
annis pane seorsum suo utor, cum solus recognovit
al. zeznał 1497 AKH IX 337; Zesznalyszmy
decreuimus ca 1500 Erz 133; ~ zeznać się
'wypowiedzieć się w swojej sprawie, de se ipso
aliąuid confiten : Datur terminus... Iohanni...,
prout nominavit se esse nobilem et filium eius ad
solvendum sexaginta marcas pro capite occiso
nobili M athie..., prout recognovit se al. zesn[y]al
sye 1444 AGZ XIV 147.
2. 'przyznać się do czegoś, aliąuid verum
confiten : Yako Iesus to slovo rzeki, tako on
vmarly nathychmyast... ozyl a przede wschytkymy zeznał svoyą krzyvota (manifeste suam
culpam est confessus) Rozm 134; ~ 'przyznać
się przed sądem (do winy, długu itp.), coram
iudice noxium se esse profiteri : Owynvyąly gy
raycze, ysz gym tho vczynyl na szromothą,
wysznaly szye, thedy... ma... pokvpycz XXX
szelągów..., a nye szesznaly szye (si non fatetur,
OrtOssol 34, 2: nye sznaly, leg. zznali szye),
thedy może odbycz prawem OrtMac 35; Sze
sznaly (OrtOssol 67, 4: snąly, leg. zznali) dzyedzycz dług (fatetur heres debita) szwego oczcza,

czo zosthal wynowath, ten ma zaplaczycz ib.
90; Znały (leg. zznali) to (confitetur de eo)
przed gayonym sandem, ma za tho czyrpyecz
OrtOssol 88, 2, sim. OrtMac 120; Znały (leg.
zznali) tho (fatebitur hoc) przed prawem, tedy
on gest vczynyl naprzeczywko szwey przyszadze
OrtOssol 90, 4, sim. OrtMac 124.
3. 'uwzględnić, poznać, uznać racje, attendere,
r e s p i c e r e Ale ysze... łan dokonale swyatky...
postawy 1..., przeto my seznawszy łanowy swya
tky, skazałyśmy y vstawily przypvsczycz Dział
23; Teedy my seznawszy (attendentes, Sul 51:
baczącz), ysze gygra nye ma bycz ze szkodą,
skazałyśmy Andrzeyowy dosycz vczynycz za rany
ib. 43.
4. 'przejawić, uzewnętrznić, indicare, ostender e Gdysz masstwo nye tylko w szylach czala any
czvdnosczy hamaszv ma bycz seznano Dział 6.
5. 'dokonać przeglądu, rozpoznać, recognoscere, recensere': Zgromadziłem ge k rzece... y
seznalem ge (recognovi eos) a z sinow kapłań
skich y navczonich nye nalyazlem tu BZ II Esdr
8, 43.
6.
O kthorego paropka Jan na myą żało
wał, thegom ya wząl, gdi my rząd sesnal 1452
TymWol 47.
Cf. Zesłać 3.
Zeznanie (cf. Zb-) 'wypowiedzenie się w ja 
kiejś sprawie, oświadczenie, professio, confessw :
Takyesz gdy szye kto... spusczy na szwyadzeczthwo szyedzączey rady, czo ony koly wysznayą,
to ma... stacz mocznye za *prawdzywye szesznanye (OrtMac 50: za prawda) y za gysthe
szwyadzecztwo OrtOssol 43, 4.
Zeznawać (cf. Zb-) 1. '(dokonując oględzin)
oceniać rozmiary czegoś, jakość czegoś, dimensiones, ąualitatem alicuius rei spectando constituere’: Sządzą gye oglądacz ma, thy rany, y przed
prawem gye szesznawacz (quod iudex vulnera et
letales ictus conspicere debet, OrtMac 22: szaczowacz), [y] kakye były OrtOssol 27, 2.
2. 'wyznaczać, uznawać (należność), agnoscere, approbare (debitumf: Veniens prudens Gregorius in bona sanitate szesznava mu Andreas
Kasub duas mercas [...], przysvalya mv na ymyenyu, quid staret pro duabus marcis 1483 RKJŁ
VII 60.
3. 'starać się poznać, badać, examinare, scrutari : Ego dominus scrutans, sessznąw<aj?)ąncz,
corda et probans renes (Jer 17, 10) XV p. pr.
SKJ I 309.
Zezwać (cf. Zb-) f o r m y : inf zezwać Rozm
741; ~ praet. 3. sg. m. zezwał Rozm 104; ~
part. praet. act. zezwaw BZ Gen 29, 22; zezwawszy Sul 3, Rozm 117. 307, etc.
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Z n a c z e n i e : 'wezwać, &azaćprzyjść, zaprosić,
convocare, corrogare’: Mi thake thesz... radą mandrich k sobye zezwafszi..., yfalami 5w/ 3; Genze
to zezwaw wyelykye przyyaczyelye (vocatis multis
amicorum turbis) na godi, vczynyl swaczbo Z?Z
Gen 29, 22; Zesval (sc. Herod) rąda yyelyebnyeyszych (coacto consilio procerum) y sządzyl
swe szyny /tozra 104; Vslyszącz Iozeff przykazanye
boże..., począł szye gotovacz, zezvawschy... schąszyady svoye (vicinos... convocavit) ib. 117; Iesusz
zezvawschy dvanasczye zvolyenykow szwoych
(convocatis duodecim discipulis suis Mat 10, 1),
dal ym mocz nade zlemy duchy ib. 307, sim. ib.
359; Zesvawschy (sc. Jesus) k sobye tluscze (conyocatis ad se turbis Mat 15, 10) y rzeki ib. 355,
sim. ib. 804; O tem, kako Zydoyye kazały trąbycz
y zezvacz lyyd, kyedy chczyely yyescz do Pylata
mylego Iesusza ib. 741.
Zezwolenie (cf. Zb-) 'zgoda na coś, wspól
nota, porozumienie, conventio, conventus, pactum: Que conuencio, pospolithnoscz, Xpi ad
Belyal, aut que pars fideli cum infideli, aut qui
consensus, zesvolene, templo dei cum ydolis? (II
Cor 6, 16) 1461—7 Serm 109v.
Zezwolić (cf. Zb-) 'pozwolić, zgodzić się,
sinere, permittere9: Przethosz *szye mystrze zeszwolyly ym myecz, dopusczily y dały 1491
RKJŁ VII 56.
Zeżreć cf. Zejrzeć
Zeźrzały cf. Zejrżały
Zeźrzeć cf. Zejrzeć
(Zeżreć) Zeżrzeć (cf. Zb-) 'zjeść, comedere,
devorare'\ Głowo gego (sc. koziełka) y s nogamy,
y s droby szezrzeczye (yorabitis) BZ Ex 12, 9;
Vzitki zemye twey... sesrze (comedat) lvd, któ
regoś ty nye znasz BZ Deut 28, 33; ~ prze
nośnie: Sezrze ogen (deyorabit ignis) za<wo)ri
twe BZ Nah 3, 13, sim. ib. 3, 15.
Zeżrzeć cf. Zeżreć
Zeżżenie (cf. Zb-) 'spalenie, exustio, incendium: Jakom ya Mycolaya *minarczika przesz
zapoyyecz pańską nye chował w mlynye chyliczskym, który młyn śzdzekl ('zżegł’), dochodow
sz młyna them sezenyem, yako trzydzeszczy kop
gr<oszy>... nye udzelal panu Janusschevy sz
lesznego młyna 1471 Czrs s. LXXXV; ~
(w Biblii, in Sacra Scriptura) 'ofiara całopalna,
holocaustum, sacrifcium : Tocz gest prawo seszzenya (lex holocausti) y poszwyotney obyaty
BZ Ley 7, 37.
Zęby cf. Ząb
Zgadanie (cf. Zb-) 'zasięgnięcie porady pra
wnej, actus aliquem de iure consulendi: Item
interiocutorium dicitur consiliacio vlg. zgadanye
yel poradzenye 1444 AKPr II s. XIII.

Zgadka (cf. Zb-) 'wywody na temat pocho
dzenia, ąuaestiones, quae de origine gentis moventur: Sgathky (war. kal.: gadky) o pokolenyą
genelogi (rogayi te..., ut denuntiares quibusdam
ne aliter docerent, neque intenderent fabulis et
genealogiis interminatis, quae quaestiones praestant magis quam aedificationem dei, quae est in
fide I Tim 1 , 4 ) ca 1470 MamLub 289.
Zgadnąć (cf. Zb-) 1. 'poznać, domyślić się,
conicere, coniectare’: Tako y (leg. ji 'go’) napyryey
yderzyl yeden myedzy oczy pyąsczyy rzekącz:
Sgadn, Yesuszye, kto czye yderzyl! Rozm 731.
2. 'objaśnić, co niezrozumiałe, explicare, exp l a n a r e Sgadnyeczely narraueritis (si autem somnium et coniecturam eius narraveritis, praemia
et dona, et honorem multum accipietis a me Dan
2, 6) ca 1470 MamLub 235.
Zgadnienie (cf. Zb-) 'odgadnięcie, wyjaśnie
nie, tu o wytłumaczeniu snu, explicatio, interpretatio (somniif: Zgadnyenye (war. /wZ?.: sgodnyenye)
solucionem (post haec Daniel... locutus est...:
Introduc me in conspectu regis et solutionem regi
narrabo Dan 2, 24) ca 1470 MamLub 235. ~
Cf. Zgodnienie.
Zgadzać, Zgadzać się (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 2. sg. zgadzasz Rozm 518; 3. sg. zgadza
1448 RRp XXIV 352, Sul 21, XV med. GIKazB
III 79, etc.; 3. pl. zgadzają XV med. SKJ V 263;
~ part. praes. act. adv. zgadzając 1440 RRp
XXV 242, 1461—7 Serm 444v; adi. n. sg. m.
zgadzający ca 1500 Erz 133; d. pl. m. zgadzającym
1447 R XXII 40; ~ inf. zgadzać ca 1490
LeksRzW 89, ca 1500 Erz 133; ~ praet. 3. sg.
m. zgadzał XV in. GIKazB II 79; / zgadzała XV
p. post. RRp XXV 198, Rozm 17.
Z n a c z e n i a : 1. zgadzać (słowa) ' rozważać,
rozpamiętywać, examinare, c o g i t a r e Maria conseruabat omnia uerba hec... conferens, szgadzayancz (GIWroc 67r: *roszmyslaiocz, SA7 V 281:
znaschayącz, EwZam 293: nosząncz), ea in corde
suo (Luc 2, 19) 1461—7 5erra 444y.
2. zgadzać się 'postępować zgodnie z czymś,
a//cw/ consentire’: Ille conformaret se, zgadzał
<się>, in bono... et perseyeraret in inceptis bonis
XV m. GIKazB II 79; Det deus, quod eciam nos
tantam penitenciam ageremus pro nostris peccatis
in deserto huius mundi confirmando ylg. sgadzaiącz szo se cum matre ecclesia 1440 RRp XXV
242; Alye ysze skarada yest cząscz, yasz szą sz
swym ('wszym’) pospólstwem nye szgadza (quae
suo non congruit uniyerso), wstawyami Sul 21.
3. zgadzać się 'żyć w zgodzie, bez sporów, concordare, concordes esse’: In tribus beneplacitum
est spiritui meo...: Concordia fratrum, amor proximorum, yir et mulier bene sibi consencientes yesz
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ssze dobrze sgadzaya (Ecclus 25, 2) XV med. SKJ
V 263; Ego si exaltatus fuero a term, omnia traham
ad me (Jo 12, 32), id est hominem, qui cum omnibus
convenit sgadza (się) XV med. GIKazB III 79.
4. zgadzać się k czemuś 'mieć takie samo
zdanie, mieć podobne poglądy na coś, eadem
sententia esse, conąruere de aliąua re’: Quanto
homo sibi vilescit, tanto deo magis placet. Cui
concordans, k themu szye sgadzayącz, beatus Augustinus... dicit XV p. post. RRp XXV 200.
5. zgadzać się 'być odpowiednim, convenire,
c o n s o n a r e Ergo venerabilis res est, dum aliąua
vocatur hoc nomine Anna, in qua concordat,
w nyey sze sgadza, nomine cum re XV med. SKJ
V 262; Mens vaga discurrit, gl. hic inde vagatur,
et menti consonat, sgadza szą, etas 1466 R XXII
16; Sermo Cristi racioni, gl. argumento dowodo
wy, competit, gl. asimilatur sgadza szą, isti ib.
19; Conuenire, id est congruere, decere sgądzacz
szyą, slvschecz ca 1500 Erz 133.
6. zgadzać się 'być takim samym, niczym się
nie różnić, congruere, non differre’: Sed voluntas
nostra cum dei voluntate multum differt seu non
est conformis ne szgadza (się) 1448 RRp XXIV
352; Damascenus dicit, quod hec Stella motu
differebat, nye szgadzala sze, a ceteris stellis XV
p. post. RRp XXV 198; Maria bądącz s temy
dostoynymy dzyevyczamy ve wschem dobrem
zgadzała szye z nymy (se bonis moribus ipsis
conformabat) Rozm 17; ~ Tv [yedno] Krystus
yest studna vsvey ('wszej’) pravdy sz yedne
krayny, z drugyey krayny yest matka Iesucristuszova studnya vsvey ('wszej’) mylosczy [...].
O przekląty Iudaszv, yen yesz (pośrod ich),
czemv szyą nye zgadzasch [...] thych to [s]krayn
(quare non percepisti de condicionibus illorum,
in quorum eras medium)? Rozm 518.
7. zgadzać się wieloznaczne z powodu braku
kontekstu: Kv nye sgaczayvczym ad discrepaciones 1447 R XXII 40; Dissidere, id est discrepare
nye sgadzacz (się) ca 1490 LeksRzW 89; Sgadzayaczy szyą conueniens ca 1500 Erz 133; Nye
sgądzacz szyą dissentire ib.; Nye sgądzącz szya
disconuenire ib.; Nye sgądzącz szya discrepare
ib.; Nye szgadza szya non respondet ib.
Zgaga 'uczucie pieczenia w przefyku, ardor
faucium : Szgaga orexis ca 1455 JA XIV 490;
Sgaga Park 410; Orexis est vomitus ex ore, inde
orexia vlg. sgągą ca 1500 Erz 133.
Zganiać (cf. Zb-) f o r m y : praet. 1. sg. m.
zganiałem 1428 Kościan nr 1332; -m zganiał 1407
RtKon nr 266, 1410 KsMaz I nr 1490; 3. sg. m.
zganiał 1411 Kai nr 361, ca 1470 MamLub 8.
Z n a ć z en i e : 'usuwać skądś, przepędzać, spę
dzać, odganiać, expellere, eicere’: Yacom ya ne

sganal Stephana s Mroczkoui roboti 1410 KsMaz
I nr 1490; Iaco pan Dzetrzich ne sedl na pane
*Derscze *loką ani gey kosnikow sganal po trzikrocz gwałtem 1411 Kai nr 361; Quod me expulsit
al. zganyą(ł) de sede et de loco, que ego a deo
et a principe domino meo graciosissimo habeo
1447 TymProc 217; ~ Jacomu (leg. jakom mu)
ne sganal yego bydła na szastawe ani drzewa brał
1407 RtKon nr 266; Jako czosm zayąl trzodą
Matemyną..., thąm zayąl na mem prawem dzedziczthwe Kosmyne, a ne szganalem gey sz gego
dzedziny na Cozmyn 1428 Kościan nr 1332; ~
Abiebat sganyal, odpądzą(ł) (war. kal.: abigebat
zagnał, odpandzal; descenderunt volucres super
cadavera et abigebat eas Abram Gen 15, W) ca
1470 MamLub 8.
Zganić (cf. Zb-) 'skarcić, upomnieć, exprobrare, castigare’: Recumbentibus illis XI apparuit
illis Iesus et exprobrauit, szganil, id est skarał
(GIWroc 39v, MamKal 270: karał, GIKazB II 53:
szkaral, ib. 94: sbakal, MamLub 270: karał, ganyl,
bakal, swarzył), incredulitatem eorum (Marc 16,
14) ca 1400 CatCodJagRp I 195; Vitupera sromocz, sgayn 1447 R XXII 40; Sganyon bądzesch
confutaberis (cum ceteros irriseris, a nullo confutaberis? Job 11, 3) ca 1470 MamLub 120.
Zgańbić cf. Zhańbić
Zgańbienie cf. Zhańbienie
Zgarbić się (cf. Zb-) 'pochylić się, zgiąć się,
flecti, inclinari : Ibi (sc. in chorea) est expressa
visio facierum, quia nullus depressus, zgarbywszy
szye, corizat, sed erectus XV ex. R XXV 146;
~ Dvch boszy... pomazał mya... kazacz gyathym odpusczenye..., opuszczycz zgarbyone na
vlzenye (dimittere confractos in remissionem Luc
4, 19) EwZam 307.
Zgardzenie (cf. Zb-) 1. 'zniewaga, obelga,
contumelia>: liii autem neglexerunt et abierunt,
alius in villam suam, alius vero in negociacionem
suam. Reliąui tenuerunt servos eius et contumelia,
sgardzenym (GIJag 93: sromothami), affectos,
occiderunt (Mat 22, 6) XV med. GIWroc 86v.
2. 'wyrzeczenie się czegoś, odtrącenie, abnegatio, renuntiatw : Quod IHI-or sunt cause incidendi in temptacionem, sc. loci amenitas, diviciarum fertilitas, ornatorum preciositas, mulierum
speciositas... Contra que Illl-or, IHI-or sunt re
media: vite asperitas, abdicacio, sgardzenye, et
sterilitas, vestitorum vilitas, mulierum extraneitas
XV med. GIKazB III 86.
Zgardzić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2. pl.
zgardzicie BZ Lev 26, 15; ~ praet. 2. sg. m.
zgardziłeś Puł 88, 37; 3. sg. m. zgardził XV med.
GIWroc 56r, Puł 21, 25; /. zgardziła XV p. pr.
R XXII 334; 3. pl. m. zgardzili XV med. GIWroc
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86r, 1471 MamKal 208; ~ part. praet. pass.
g. a. d. sg. f zgardzonej XV p. pr. R XVI 347;
ac. sg. neutr. zgardzone XV med. GIWroc 82v;
n. pl. m. zgardzeni MW 80b.
Z n a c z e n i a : 1. 'okazać brak szacunku, zlek
ceważyć, contemnere, s p e m e r e Ista (sc. Katherina)
tria contempsit, zgardzila, propter deum, scilicet
nobilitatem, divicias et pulchritudinem XV p. pr.
R XXII 334; Dixit se ascendere celum, quia in
terra dedignaretur sgardzyl XV med. GIWroc 56r;
~ kogoś, coś: Boy sze yego wszelke plyemyę
Israhela, bo nye zgardzyl (Fi. wzgardził) any potępyl proszby vbogych (non sprevit neque despexit
deprecationem pauperis) Pul 21, 25; Ale ty odpędzylesz y zgardzylesz (Fi. wzgardził ies), oddały lesz
pomazayncza twego (despexisti... christum tuum)
Pul 88, 37; ~ czymś: Sgardziczeli (Kalużn 287:
wzgardzyczyely) prawi mimi (si spreveritis leges
meas)..., ya to vcinyo wam BZ Lev 26, 15; ~
Me detestabilem sgardzoney XV p. pr. R XVI 347;
Cum aqua deleret terram, sanavit mundum sapiencia
per contemptibile, sgardzone, lignum (Sap 10, 4)
XV med. GIWroc 82v; Thoszmy szye szthaly
poszromoczeny y od *wszythkyey szgardzeny (Psal
122, 3) MW 80b.
2. 'przez lekceważenie nie chcieć (czynić cze
gośj, odmówić, neglegere, dedignarC: Humilis
dominus filium vocat, quem sacerdotes tangere
dedignantur sgardzyly XV med. GIWroc 86r;
Zgardzyly (war. lub.: gardzyly) renuerunt (dom ine,... attrivisti eos et renuerunt accipere disciplinam Jer 5, 3) 1471 MamKal 208.
Zgarnąć (cf Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zgarnie Slota w. 4; ~ praet. 3. sg. neutr. zgar
nęło Sul 72; ~ part. praet. pass. 3. sg. neutr.
zgarniono Sul 72; ~ praes. pass. 3. pl. neutr.
są zgarniona Sul 62.
Z n a c z e n i e : 'zebrać razem, w jedno miejsce,
skupić, zgromadzić, colligere, congregare’: Thv
yvsz konyecz gest praw króla Kazymyrowych...
a czso wyączey szbywa nath tho capitul abo praw,
thy szą... w thych yvsze sgarnyona Sul 62; Tho
capitulum stogy wiszszey nisz wszistko sgarnyono
poth capitulum: Nobilitatis stirps Sul 72; Tho tesz
viszszey iusz poth gynszymy capituli theyze ma*
therigey sgarnalo sza ib.\ ~ Sgarne (sc. chle
bowy stół) na szo wszytko pole, czszo
w sto<do)le y w tobole, czszole szo na niwę
swoze, tho wszytko na stole losze Slota w. 4.
Zgarniać się (cf. Zb-) 7nieście się w czymś,
zawierać się, być zamkniętym, contineri, concludi : Tedy syn boży yyekuysczye vrodzony szgarna
szye v zyvoczye (concluditur in... utero) blogoslavyone dzyevycze Rozm 51.
Zgarzały cf. Zgorzały

Zgasić (cf. Zb-)f o r m y : praes. ind. 3. sg. zgasi
Rozm 329; ~ part. praes. act. adv. zgasząc Sul
45; ~ praet. 2. sg. f. -ś zgasiła XV p. post. R
XXII 60; 3. sg. m. zgasił Sul 45, Dział 35; ~
condit. pass. 3. sg. f. byłaby zgaszona Sul 38.
Z n a c z e n i a : 1. 'sprawić, że coś przestaje się
palić, stłumić ogień, exstinguere, ignem restinguere’: Falek... swyeczą sgasil (exstinxit, Dział 35:
zagasyl) Sul 45; Przerzeczonego Falka, gen swyecze sgaszącz (candelae exstinguendo, Dział 35:
zagaszenym swiecze) ranye dal przycziną, w ranyeszmy vsządzyli bicz skazanego ib.; Falko...
poznał, ysze swieczą zgasyl (exstinctionem can
delae confiteretur, Sul 45: zagaszenye visnal) Dział
35; Rąba gorayączego albo kvrzączego nye zgaszy
(non exstinguet Mat 12, 20) Rozm 329; ~ prze
nośnie: Kachnycko, thoczesz mą [mą] vdrączyla,
yszesz my thy szgasyla plomeny tfey myloscy
XV p. post. R XXII 60.
2. 'unieważnić, abolere, irritum facere': Iakokole... plączą, rzeczona... przisąd,... biłaby od
dalona, pothnyeszona y szgaszona (licet... fuerit
sublata et exstincta, Dział 27: plath... yvsz byl
zagynąl)..., vsnana gest bicz othnowyona Sul 38.
Zgasnąć (cf. Zb-) 'przestać się palić, exstingui, restingui: łasz (sc. świeca) gdi była sgasla
(qua exstincta, Dział 35: s ktorego zagaszenya
swiecze), Ydzyk nye wye... przes kogo... byl
yrenyon Sul 45; ~ przenośnie: Tue dileccionis
affectus non tamen effuerat, yt erga teipsum...
intempescat, gl. sc. tuus affectus tepidus sit,
debilis sgaszlaby 1466 RRp XXII 10.
Zgaszenie (cf. Zb-) 'sprawienie, że coś prze
staje się palić, actus aliąuid exstinguendC: M y...
Ydzyka... przyszągą wsząwszy, ysze <w> przerzeczonem sgaszenyy swyecze (in praedicta exstinctione candelae) nye wye, przes kogo bi byl
yrenyon Sul 45; ~ Naczesz przyschedl? Ku
straczenyy oycza? Kv zgaschenyy syycze? Kv
vbyczyv zyvotha? Rozm 618.
Zgiąć (cf. Zb-) 'zakrzywić do dołu, nachylić,
tu przenośnie, inclinare, frangere, hoc loco translate’: Parata sunt iudicia peccatoribus et mallei
percucientes stultorum corpora (Prov 19, 29). Nimis
ergo est durus, qui non frangitur, zegnye, consideracione istorum malleorum 1456 R XXXIII 183.
Zgibać (cf. Zb-) 'zginać, uginać, inclinare,
flectere’: Mnye, boże, dzyszya rosvmyey, kolyana
thobye zgybaya ky chwalye thwey y raczę thobye
szkladaya Naw 99.
Zgibczeć (cf. Zb-) 'stać się wiotkim, giętkim,
tu przenośnie: złagodnieć, zmięknąć, lentescere,
mitescere, hoc loco translate': Flecte ramos arbor
alta, tensa, laxa viscera et yigor lentescat ille
skłon rosgi, drzewo wischoke, togę, oslap trzewa,
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gyodrzoscz sgipczeye XV p. pr. GIJag 82, sim.
XV p. pr. WisłRp nr 2646.
Zginać (cf. Zb-j 'nadawać kształt luku, tu
o plecach: pochylać, skłaniać, incurrere, inclin a r e Dorsum eorum semper incurua sgynay
(Rom 11, 10 a. Psal 68, 24) 1453 F XXIII 298.
Zginąć (c/. Zb-j f o r m y : praes. ind. 2. sg.
zginiesz FZ Deut 28, 22. 45. 51. Judith 6, 4; 3.
sg. zginie F/ 1, 7, FI i
9, 18. 40, 5. Ath
2, eto. eto.; 5. dw. zginięta F/ 48, 9; 1. pl. zginiem
BZ Judith 7, 14; 2. pl. zginiecie FI i Puł 2, 12.
9, 39; 5. /?/. zginą FI 36, 40, F/ i Puł 9,' 3. 17,
41, efc. e/c.; ~ /raper. 2. sg. zgiń 1444 F XXIII
304; 3. sg. zgiń XV med. GIWroc 77v, Pwć 108,
14; 3. pl. zgińcie F/ i Puł 67, 2. 82, 16. 103,
36, Puł 70, 14; ~ aor. 3. sg. (?) zginę FI 9,
5; ~ inf. zginąć 1399 HubeZb 96, OrtOssol
56, 3, OrtRp 16, 4, efc.; ~ /?raćr. 3. sg. m.
jest zginął 1429 Kościan nr 1392, BZ Deut 2,
14, Dział 28; zginął 1398 StPPP VIII nr 6772,
1421 TPaw VII nr 2425, 1421 ZapWarsz nr 5,
etc. etc.; f. zginęła jest FI 9, 7, BZ Num 21, 30;
jest zginęła BZ Deut 29, 5; zginęła BZ Jos 5,
12, OrtMac 127, OrtOssol 93, 1, etc.; neutr.
zginęło 1398 Kościan nr 106, 1406 TPaw IV nr
2708, 1417 MacPam II 342, etc.; 3. pl. m. zginęli
są FI 9, 6. 82, 9; są zginęli BZ Jos 5, 6. Judith
8, 25; zginęli XV med. GIWroc 69r, BZ II Par
29, 9, Puł 9, 6. 82, 9; zginęły 1393 HubeZb 67,
OrtMac 69. 70, etc.; f. zginęły są BZ Jos 4, 7;
zginęły 1408 Kościan nr 363, BZ Jos 3, 16. Jud
21, 16, etc.; ~ pląperf. 3. sg. m. zginął był
Rozm 387. 388; /. była zginęła Rozm 384. 385;
neutr. było zginęło Rozm 384. 407; ~ condit.
1. sg. m. zginąłbych FI 118, 92, XV in. GIKazB
II 116; /. bych zginęła MW 127a, Naw 184; 2.
sg. m. zginąłby Rozm 141; 3. sg. m. -by zginął
Rozm 238. 268. 440; -by zginąłby Sul 93, EwZam
305; / . -by zginęła Gn gl. 165b, FI i Puł Ez 11,
Puł 11 arg.; neutr. -by zginęłoby BZ Ex 19, 21;
2. pl. m. -byście zginęli BZ Deut 28, 63; 3. pl.
m. -bychą zginęli FI 91, 8; -by zginęli BZ Deut
2, 15, Puł 91, 8; (-)by zginęły OrtMac 70,
OrtOssol 55, 4. 56, 1, etc.; ~ condit. praet.
1. sg. m. zginąłbych był MW 34b—35a, Puł 118,
92; 1. pl. m. bychom byli zginęli BZ Num 14,
3. 20, 3; ~ part. praet. act. II cf. Zginęły.
Z n a c z e n i a : 1. (o istotach żywych, de animantibus) *ulec zagładzie, stracić życie, umrzeć,
zwłaszcza śmiercią gwałtowną, perire, obire, de
cedere'\ Prziymice pokaznene, bo snadz rozgnewa
se gospodzin i sginecze {Puł: zgynyecze) s drogi
prawey (nequando... pereatis de via iusta) FI 2,
12; W obroczenu neprzyaczela mego opak
rozboleio se y *zgino {Puł: sgyną) od oblicza

twego (peribunt a facie tua) FI 9, 3; Nagabal ies
lud y zgino (periit, Puł: zgynąl) nemilosciwi FI
9, 5; Neprzyaczele *zginoly so {Puł: zgynęly)
meczem (defecerunt frameae) FI 9, 6; Gospodzin
crolewal na weky..., zgynecze pogani z zeme
iego (peribitis... de terra illius) FI 9, 39, sim.
Puł; Pospołu ostatcowe nemilosciwich zgino (interibunt, Puł: zagyno) FI 36, 40, sim. FI i Puł
17, 41. 72, 26. 91, 9, etc.; Pospołu nemodri y
szalony zgineta (peribunt, Puł: zagynyeta) FI 48,
9; Iaco pline wozk..., taco zgincze (pereant)
grzeszni przed obliczim boszim FI 67, 2, sim.
Puł; Od karana oblicza twego zginoo (peribunt)
FI 79, 17, sim. Puł; *Zginoly so (disperierunt,
Puł: zgynęly) w Endor, vczinili se so iaco gnoy
zeme FI 82, 9; Osromoczeni bodzcze y zgincze
(pereant) FI 82, 16, sim. Puł; Pokaszo se wszistczi,
gisz stroio lichoto, abicho *zginoli (ut intereant,
Puł: aby zgynęly) na weki wekom FI 91, 8;
Zghyncze grzyeszny z szemye (deficiant peccatores a terra) FI 103, 36, sim. Puł; Gedno ysze
zakon twoy myslene mogę gest, tegdy snadz
zghynalbych {Puł, MW 34b—35a: zgynolbich byl)
we smer[c]ze mogey (periissem in humilitate mea)
FI 118, 92; Si essem cetus..., deficerem,
sginolbich, pre miseriis huius mundi XV in.
GIKazB II 116; Sgyn evanesce (o tortuose serpens,... hic Christus est, liąuesce, gl. evanesce!)
1444 R XXIII 304; Paklibi... on sbyeeg tham
w yego sbyezenyv sgynąlbi (si... perierit)
i wmarlbi..., tegdi ten isti bolyanczi... gymyenye
tego tho mązoboycze... possyandzye Sul 93; Nam
multi non credentes in eum {sc. Christum) interierunt *sgynoli XV med. GIWroc 69r; Zaprzyszyosz
lud, aby znacz nye chczyely przestopycz granycz,
abi wydzely pana a sgynolobi s nych wyelkye
mnostwo (ne... pereat... multitudo) BZ Ex 19,
21; Wszelki czlowyek, ienze syo prziblizi... k temy, któreś poswyoczono iest..., sgynye przed
bogem (peribit coram domino) BZ Lev 22, 3;
Ach, bichom bili szmarli a zgynoli (utinam mortui
essemus..., utinam pereamus)! BZ Num 14, 3;
Bichom bili sgynoli (utinam perissemus) myedzi
braczo naszo przed panem! ib. 20, 3; Ktoregos
{sc. pana) roka bila przecziw gim, abi sginoli (ut
interirent) s posrzodkv stanów BZ Deut 2, 15;
0<d> vst dwv swyatkv... sginye (peribit), ktosz
ma zabit bycz ib. 17, 6; Przecziwicz syo tobye
bodze {sc. pan), doyod nye sginyesz (donec pereas) ib. 28, 22, sim. ib. 28, 45. 51. Judith 6,
4; Podwroczi {sc. pan), abyscze sginoli z zemye
(ut auferamini de terra) BZ Deut 28, 63; Ale
lvd... nye obrzazan byl, doyod so nye zgynoly
(donec consumerentur), ktorzisz so nye poslvchali
glosy bożego BZ Jos 5, 6; Bo wszitki zoni
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w Benyamy[a]nowu rodu zgynoli (conciderunt)
ib. 29, 5; Zgynola *mamna (defecit manna),
BZ Jud 21, 16; Owa oczczowye waszi zgynoly
gdysz so yysz gedli z owoczv zemskyego BZ Jos
od myecza (corruerunt... gladiis) BZ II Par 29,
5, 12; Si secus fecerit, hoc est non solverit,
9; Ivsz nye, kto bi wspomogl, gdisz zgynyem
extunc hoc, quod dedit, sgyn[y]alo seu ypadlo
5
przed gych oczima w pragnyenyy (cum proster1465 KsNWarsz I nr 645; Sgynye (war. kal.:
namur antę oculos eorum in siti) BZ Judith 7,
zgynye) pertranssiens (erit... sicut favilla pertrans14; Ale cy ... od robakow so zgynoly (a serpentibus
iens multitudo eorum Is 29, 5) ca 1470 MamLub
perierunt) ib. 8, 25; Zgyną (war. lub.: zagyną,
192; Diripietur zgynye (war. lub.: gynye) aut
BZ: pogynye) consumentur (universa, quae in
yyruana bandze (ubi non est saepes, diripietur
terra sunt, consumentur Gen 6, 17) 1471 MamKal 10 possessio Ecclus 36, 27) 1471 MamKal 171;
7; Osromany bodzcze y zgyncze (deficiant, FI:
Wznydzye w dnyoch yego sprawedlnoszcz y oplsydzicze) vwloczcze duszey moyey Pul 70, 14,
wytoszcz pokoya, alysz zgynye (FI: odneson
sim. ib. 67, 2; Rządzy lby dny tvoye v my erze
bodze) myeszyocz (donec auferatur luna) Pul 71,
a nye zgynąlby zla smyerczyą (quod non sic
7; Lyepyey czy..., aby yeden s tvoych czlonkow
crudeliter perires) Rozm 141; Vy nycz nye vyczye 15 zgynąl (ut pereat Mat 5, 30), nyzby wschytko
any myslyczye, yze vam podobnyey vczynycz,
czyalo <twoje> v ogyen było vrzvczono Rozm
aby yeden czlovyek vmarl s lyvda (pro sa lyvd),
268, sim. ib.', Any tesz kto leye vyna... novego
nyzly wschytek lyvd vmarl albo zgynąl (ut... gens
w stare ssądy, boby szye <sędy> rozkoczyly y
pereat Jo 11, 50) ib. 440; ~ użycia przenośne
rozlyaloby szye vyno, y ssądy by zgynąly (alioi poetyckie: Alle ty wytargl gesz dvszo moyo, 20 quin... utres pereunt Mat 9, 17) ib. 295; ~
aby ne zghynala (ut non periret Is 38, 17),
'przeminąć, nie ostać się, nie zachować się,
porzvczyl <jeś) za *chirzybet twoy wszytky grze
praeterire, perire, d e p e r i r e Smara vbogich ne
zginę (non peribit) do concza FI 9, 18, sim. Pub,
chy mogę FI Ez 11, sim. Pub, Bo [kto] ktokoly
bi yadl kwaszony chleb, dusza gego zgynye
*Zgynola (Pul: zgynęlo) wczekane (periit fuga)
z Yzrahela (peribit anima illa de Israel) BZ Ex 25 ote mne FI 141, 6; W on dzen zghyno wszytky
12, 15, sim. ib. 12, 19. Lev 7, 20. 21, etc.', ~
mysly gych (peribunt omnes cogitationes eorum)
'zostać potępionym (przez boga), stracić prawo
FI 145, 3, sim. Pul, MW 125b; Sgynye na darmo
vszile wasze (consumetur incassum labor vester)
do życia w niebie, aeternis suppliciis a deo damnari: Iosz (sc. wierę) alesz wszelky s pełna...
BZ Lev 26, 20; Slvsba nyewolstwa gych sginola
<nie> zachowa, kromę wotpena na w<ie)ky zghy- 30 iest (iugum ipsorum disperiit) BZ Num 21, 30;
ne (peribit) FI Ath 2, sim. Pul, MW 8b; Genzie
Ysze rospvsczone łakomstwo, aczby sprawiedlytesz człowiek od stworziczie<la> swego any po
wosczą nye było sklonyono, tedi zgoda y pokoy
zgrzeszenyu zgynol MW 122b; Angele bozi, strzemyedzi lvdzmy by zgynaly (deperirent) Dział 1;
zi myą w tern boyu, bich nye zgynala w *strzasPsalm Dawydow za oktawę, to iest dzyen sodny,
lywem sodze MW 127a; Szwyąthy Mychalye 35 yegosz soda (leg. żąda), aby szwyeczka zloszcz
Archangyelye, obron mye w skodzye, bych nye
zgynęla (ut... destruatur) Pul 11 arg.; Decor
zgynala w dzyeny szadny Naw 184; Aby wszelknunquam palescit nye szgynye XV p. post. GIKórn
ny, chtory vyerzy ven, nye sgynalby (ut... non
II 190; ~ Zginola iest (periit, Pul: zgynęla)
pereat Jo 3, 15, Rozm 238: aby... nye zagynalby),
pamocz gich se zwokem FI 9, 7; Neprzyaczele
alye aby mai szyvoth yyeczny EwZam 305; Podlvg 40 mogi mol wili so zla mne: Gdy vmrze y zginę
prava pravego czlovyek myal sgynącz na vyeky
ymo iego (quando... peribit nomen eius)? FI 40,
Rozm 44; Kto nye bądzye czynycz pokuthy, ten
5, sim. Pub, Bodzcze przeczywo gospodnw weszzgynye z grzeschnemy ib. 373; Szyn czlovyeczy
ghy y zgyn (FI: zgh<yń> albo zgladzy) z zyemye
przyschedl vzdrovycz, czo było zgynąlo (quod
pamyęcz gich (dispereat de terra memoria eorum)
perierat Mat 18, 11) ib. 384, sim. ib. 407; Ya 45 Pul 108, 14; ~ Bo znaie gospodzin drogo
ym daye zyvoth yyeczny, yze nye zgyną (non
prawich a droga zlich zginę (peribit, Pul: zagyperibunt Jo 10, 28) na yyeky ib. 428; Ktoresz
nye) FI 1,7; Pereat, sgyn, dies, in qua conceptus
my dal, strzegłem ych, yze nyyeden nye zgynąl
est homo (Job 3, 3) XV med. GIWroc 77v.
(nemo ex eis periit Jo 17, 12), yedno syn stra3. 'zagubić się, zniknąć, stracić się, perire,
50
czenya, czvsch Iudasch ib. 577, sim. ib. 634.
deperdi': Iaco praue cupil podsandek wecziscze
2.
'ulec zniszczeniu, zniweczeniu, perire, dePopransniky i listi na ne mai, ale mu zginoli
perire, exstinguf: Nye bodzesz syo mazacz ole1393 HubeZb 67; Jaco w Iedlczi bilo nemeczske
gem, bo skapye a sgynye (quia defłuent et peri
prawo, ale sginanl prziuiley 1398 StPPP VIII
bunt) BZ Deut 28, 40; Ani obow waszich nog
nr 6772, sim. 1421 ZapWarsz nr 5; Nolebant (sc.
wyotchosczo gest sginola (nec... consumpta sunt) 55 caecus et contractus mendicantes) autem sanitatem

ZGINĄĆ

ZGINIENIE

conseąui, ne periret conąuestus eorum ysbi gich
*byrza ne sg[dz]yn0la Gn gl. 165b; Jako yest
Gnewoszewi ne wzol Jan, any tobe zginolo,
polugrziwna re furtiua 1406 TPaw IV nr 2708,
sim. 1417 MacPam II 342, 1437 Pyzdr nr 1144;
Jacosmy wydzeli... listh starosczsky wszdawny
na poi Peska..., ale gim sgynąl..., kedi Medzyrecz
gorzał 1424 Pozn nr 1181; Jako ten lyst, czom
gy yą myala na ty pyenyadze, ten my gest *skynąl
1429 Kościan nr 1392; Tedy pyenadze szgynaly
(pecunia est ammissa) pospołu sz gey rzeczamy
OrtOssol 55, 4, sim. ib. 56, 1. 3. 57, 1, OrtMac
69. 70. 72; Gdy Hannus nye chcze wyerzycz
they panyey, aby thy pyenadze... szgynaly (quod
pecunia... amissa sit) besz gey wyny OrtOssol
56, 1, sim. ib. 55, 4, OrtMac 70; Jakom ya drogy
dobrowolney kxadzv Janowy... nye zasthapyl
gwalthem... any w them gemv szgynaly bothy,
pyerz, sschaffran y vszda 1471 ZapWarsz nr 3051;
Jako nam prawo na brzęk rzeky... sluzancze
sgynalo 1490 ib. nr 1645; Thym... yaczym rzeczy
my szgynaly 1497 ib. nr 1798; ~ Wody, któreś to
na doi so, splin0 y sgyn0 (decurrent atque deficient), ale któreś s gori przichadzayo, w *gyednyey globokosci zostano BZ Jos 3, 13; Któreś
( j c . wody) nizey bili, w pvste morze... plinoli,
az owszem sginoli (usquequo... deficerent) ib.
3, 16; Zginoli so wody (defecerunt aquae) iordanske przed skrzino zaslvbyena bożego ib. 4,
7; ~ Iaco czszo my Swanthoslaw wroczil ow
cze a drugi<ch> my ne wroczil, tych my sgynolo
tako vele iako trzydzeszczi 1398 Kościan nr
106; Jaco pan Jost ne casal swim ogrodnicom
vilanczicz szeszczora szvini Janovich, czso mu
sginoli 1408 ib. nr 363, sim. 1484 ZapWarsz nr
1604; Jakom przi tern bil posłem... do Przedwoya, aby gego kon wyprauil..., a on slubiw
gy wiprauicz y ne wiprauil a wtem gego kon
szginal 1421 TPaw VII nr 2425; Gdi czo sgynye
we czrzedzye Sul 15, sim. ib. 45; Tedy ony
wzgardzili a pomoczy dacz nye chczeli, a wtem
mnye kony gest zgynąl (equum suum amisit,
Sul 39: konya straczil) Dział 28; Błądziłem iako
owcza, która zgynala (quae periit Psal 118, 176,
FI: zaghynala gest) MW 116a, sim. Pup Który
by czlovyek..., który by myal sto ovyecz a straczylby yedne..., azaby nye zostavyl dzyeyyączydzyeszyat dzyevyączy na pvsczy a schedschy
kv oney ovczy, która była zgynąla (quae perierat
Luc 15, 4), alyzby yą nalasl? Rozm 384, sim.
ib. 385; Yze ten moy syn [który] byl yest vmarl
a ozyl, sgynąl byl (perierat Luc 15, 24) a nalyezyon ib. 387, sim. ib. 388; ~ Ipse (sc.
Iesus) evanuit, gl. evanuit *sgynol (GIKazB II
53. 55: yypsznal sza, R XXV 139, R XXIV

374: zelsnal sza), ab oculis eorum (Luc 24, 31)
XV med. GIWroc 26v.
4. (o pokarmach, de cibis) 'zepsuć się, stracić
świeżość, właściwy smak, putrescere, saporem
amittere’: Chrobaky sze to roszlyazlo a zgynolo
(computruit) BZ Ex 16, 20; ~ przenośnie:
Czynczye karmyą, ktoraz nye zgynye (non cibum,
qui perit Jo 6, 27), alye która ostanye w zyvot
yyeczny Rozm 353.
5. zginąć (dawnością) 'ulec przedawnieniu,
stracić coś, prawo do czegoś na skutek przedaw
nienia, praescribi, praescriptione irritum fie n :
Yaco prawe Czestco mai to smowo s Yaroczem,
ese ne mai ten wol dawnosczo sginacz 1399
HubeZb 96; Morerentur bona in dominium, que
bona ignoraret?... Respondemus..., quod iudex
et dominacio in bonis suis in ipsos defunctis
prescribi, sgynacz, non potest (OrtOssol 31, 2,
OrtMac 30: nye mogą szye zamylczecz), quamdiu
bona eadem coram iudicio non fuerint dimissa
seu donata OrtRp 16, 4.
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Zginęły (cf. Zb-) 1. 'zamordowany, zabity,
interemptus, occisus’: Bo wezrzal gest z *wisokostzy swotey swe, gospodzyn s neba na zemo
wezrzal gest,... bi rozwozal syny zagubonych,
albo zabitich, albo *zginolich (filios interemptorum, Pul: zagubyonych) FI 101, 21.
2. 'stracony, utracony, zagubiony, perditus,
amissus’: Myły gosczyy,... t[ed]y pyenyadze
maya mnye szgynale bycz (debet mihi amissum
fore, OrtOssol 56, 3: mayą mnye szgynącz)
OrtMac 71; Venit Iesus tanquam bonus pastor,
ut ovem perditam, sgynąlą, quereret XV p. post.
RRp XXV 178.
Z g in ien ie (cf. Z b -) / o rmy: n. sg. zginienie
XV ex. GIWp 69; ~ g. sg. zginienia FI i Puł
54, 26. 106, 20, XV med. GIWroc 94r, Puł
102, 4; ~ ac. sg. zginienie 1423 Czrs 284,
1471 MamKal 221, Puł 139, 12; - /. sg. (we)
zginieniu FI 139, 12.
Z n a c z e n i a : 1. 'zagłada, zatrata, wyniszcze
nie, zatracenie, pernicies, clades, interitus': Ti
zaprawdo, bosze, wwedzesz ie w iamo zginena
(in puteum interitus) FI 54, 26, sim. Pup Posiał
słowo swoye y yzdrowyl ye, y wytargl ye ze
zghynena gych (de interitionibus eorum) FI 106,
20, sim. Pup Mosza krzywego zle ylapy we
zghyneny (in interitu, Puł: we zgynyenye) FI
139, 12; Cum discipuli essent in mari et motus
esset magnus, timentes periclitari, sgynena, timuerunt (Mat 8, 24) XV med. GIWroc 94r;
Zgynyenye (war. lub.: *sczynyenye) defeccionem
(defectionem yestram faciam de civitatibus Iuda
Bar 2, 22) 1471 MamKal 221; Ienze odkupuye
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ze zgynyenya (de interitu, FI: ze ztraty) żywot
twoy Puł 102, 4; A fsakze by nge tffe spomozenge, dafno by było me *sgynegenge y tffe kw
mnge s Dawydem movgenge XV ex. GIWp 69.
2. 'stracenie, przepadek, utrata, amissio, /actara’: O które drewo Scepan na my zalowal, o to
my so on poddał na sginene 1423 Czrs 284, sim. ib.
Zglądnąć (cf Zb-) (?) 'spojrzeć, perspicere,
intueri : Videns, *slodnofszy, vidi affliccionem
populi mei (Act 7, 34) XV med. GIWroc 112v.
Zgładzać (c/. Zb-) 1. (o istotach żywych, de
animantibus) 'pozbawiać życia, zabijać, interficere, occidere': Bodo ge zgladzacz myeczem (perseąuar eos in gladio) FZ Jer 29, 18.
2. 'niszczyć, usuwać, delere, t o l le r e Tszcziczo
dusze sgladza (sc. żałtarz, tedium animae anihilat)
F/ I Prol 12.
3. (o Chrystusie, de Christo) zgładzać grzechy
'odkupywać, zmazywać grzechy, peccata tollere,
redimere': O baranku boży, yen sgladzasz (Msza
VII: zgładzasz, XII: noszysz) grzechi szwyatha
(qui tollis peccata mundi), szmyluy sza nad namy
1456 Msza VI s. 263, sim. VIII. XIV.
Zgładzenie (c/ Zb-) 1. 'zatracenie, unice
stwienie, zniszczenie, exterminium, pernicies': Asch
do sglądzenya (war. kai: do zgladzienya, FZ: do
zagladzenya) vsque ad consummacionem (numquid
iratus es nobis usque ad consummationem? I Esdr
9, 14) ca 1470 MamLub 101; W zgladzyenye (war.
&a/: w sgladzienye, doskonanye) in consummaciones (filii autem adulterorum in inconsummatione
erunt Sap 3, 16) /Z?. 151.
2. 'puszczenie w niepamięć, darowanie, dimissio, remissw : Szpowyadam szya..., czom grzeszył,
yszem nye popelnya<ł> szethmorgą myloszyerdzą
bożego na szgladzenye szedmy grzech<o)w
sz<m)yerthelnych Spaw 6; Gdi slyachczicz zabye
slyachczycza, pyanczdzyesyant kop... zaplaczicz
ma a pokoran... dlya sgladzenya nyeprziyasny (pro
contracta inimicitia)... vczinicz ma Sw/ 92.
3. zgładzenie grzechów 'odkupienie, zmaza
nie grzechów przez Chrystusa, actws peccata
tollendi, redimendP: Exhaurienda kv szglądzenyv (war. kal.: zgladzienyą, leg. zgładzeniu)
grzechov (sic et Christus semel oblatus est ad
multorum exhaurienda peccata Hebr 9, 28) ca
1470 MamLub 295.
4. 'odrzucenie, potępienie, detestatio, reiectio’
(?): Szgladzenye grzecha detestacionem peccati
XV p. post. GIKÓrn II 190.
Zgładzić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zgładzę F/ i P*d 17, 46, FZ Lev 23, 30. IV Reg
21, 13, 1471 MamKal 217; (bohemizm) zgładzim
ca 1470 MamLub 217; 2. sg. zgładzisz FZ Jos 7,
13. III Reg 22, 11, MW lOOb; 3. sg. zgładzi FZ

Deut 31, 4. 21. Dan 2, 44; 3. p/. zgładzą FZ Jos
7, 9; ~ imper. 2. sg. zgładzi Naw 180, XV ex
Kałużn 290; zgładź F/ i Puł 50, 2. 10, 1444 R
XXIII 308, etc.; 3. sg. zgładzi FI 108, 14, FI i Puł
11, 3, FZ Jos 7, 3, 1471 MamKal 101; - aor.
3. sg. zgładzi FZ Gen 7, 23; ~ inf zgładzić
1466 RRp XXII 19, ca 1470 MamLub 110, ca
1500 Erz 133, etc.; ~ praet. 1. sg. m. zgładziłem
ca 1470 MamLub 198; 2. sg. m. zgładził jeś FI
9, 5; zgładziłeś Puł 9, 5; 3. sg. m. zgładził FZ
Deut 2, 21, OrtMac 138, OrtOssol 101, 2, c/c.;
/. zgładziła 1474 R XXIII 297; 3. p/. m. zgładzili
są FZ Deut 2, 23; ~ condit. 3. sg. m. -by zgładził
FZ Deut 1, 27; neutr. -by zgładziło FZ Deut 25,
6; ~ part. praet. act. zgładzi w FZ Deut 2, 22;
~ part. praet. pass. n. sg. f. zgładzona ca 1470
MamLub 278; n. pl. m. zgładzeni ca 1470 MamLub
156; ~ inf. pass. sg. f. zgładzona czy zgładzoną
być ca 1428 PF I 492; pl. f. być zgładzony Sul
85; ~ imper. pass. 3. sg. m. bądź zgładzon Puł
108, 13; 3. pl. m. zgładzeni bądźcie FI i Puł 68,
33; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie zgładzon FI
108, 13; zgładzon będzie FZ Num 15, 31; 1. pl.
m. zgładzeni będziemy XV med. Zab 514; 3. pl.
m. zgładzony a. zgładzoni będą ca 1470 MamLub
181; ~ praet. pass. 3. sg. f. była zgładzona Rozm
787; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by był zgładzon
Rozm 61A.
Z n a c z e n i a : 1. (o istotach żywych, de ani
mantibus) 'pozbawić życia, zabić, interficere, occidere, necare’: Iaco bioto vlicz sgladzo (delebo,
Puł: zgładzę) ie (sc. nieprzyjaciele) FI 17, 46;
Szgladzeny badzemy delebimur XV med. Zab
514; Zgładzi bog wszitek wyek żywi (delevit
omnem substantiam), gez to bil na zemy FZ Gen
7, 23; Kaszda dvsza,... któraś bi dzala czoszkoli
vcinila, sgladzo yo s lvda swego (delebo eam de
populo suo) FZ Lev 23, 30; Bo słowo boże
wsgardzil (sc. gość)..., a przeto sgladzon bodze
(delebitur) FZ Num 15, 31; Nyenavidzi nas bog,
a przeto viwyodl nas z zemye egypskey, aby nas
dal w rocze Amorreyskyego, yszbi sgladzil (ut...
deleret) nas FZ Deut 1, 27; Lvd wyeliki..., ktoris
to sgladzil pan przed gich oblicim (quos delevit
dominus a facie eorum) ib. 2, 21; Iakosz byl
vcinil pan..., zgładzi w (delens) Horreyske ib. 2,
22; Ktorzisz (sc. Kapadocszczy) wiszedwszi s Kapadocye, sgladzili so ge (sc. Ewejskie, deleverunt
eos) ib. 2, 23; Vczini pan gim, iakosz gest vcinil
Seonowi..., y sgladzi ge (delebit eos) ib. 31, 4;
Nye ostogisz syo przed nyeprzyaczelmi swimi,
doyod nye sgladzysz s sebye (donec deleatur ex
te) tego, genze pokalan gest tim to grzechem FZ
Jos 7, 13; Sgladzeny exterminati (per multitudinem
bestiarum exterminati sunt Sap 16, 1) ca 1470
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MamLub 156; Consvmentur strawy oni albo sgladzony bądą {war. kal.: zgładzony bandą; qui dereliąuerunt dominum, consumentur Is 1, 28) ib. 181;
Zgładzą (war. lub.: sgladzym) consumam (ego
consumam cunctas gentes Jer 46, 28) 1471 MamKal
217; Bo thy zgladzysz (tu percussisti Psal 3, 8,
FI: ies ty *pobib, Pul: yes ty pobył) wszythky
nyeprzyiacziele moie MW lOOb; Albo by mogl (sc.
Krystus) na vass spusczycz *ogyn y szarą gorącza
z nyeba y zgladzycz vass yako Sodomą y Gomorą
Rozm 627; ~ zgładzić z ksiąg żywych: Sgladzeni bodzcze {Pul: zgladzeny bądzcze) s ksok
sziwich (deleantur de libro viventium) FI 68, 33;
~ zgładzid z świata: Geden czlowyek... wolał:
Czeter! trzy krocz, słowie: Nyestoycze na mego
morderza, ysz mego przyyaczela szgladzyl szwyatha (leg. z świata) sz szywotha ku szmyerczy (qui
amicum meum de vita ad mortem offecit) OrtOssol
101, 2, sim. OrtMac 138; Których... myły Kristus
nye chczyal svyata {leg. z świata) zgladzycz, a to
by szye napelnylo slovo Rozm 634; ~ użycie
poetyckie: Sgladzy (disperdat, Pul: zgladzy) gospodzin wszistka vsta lsciwa FI 11, 3.
2. 'zniszczyć, zniweczyć, usunąć, delere, exterminare, tollere': Trzy tisyocze mozow poydze
y sgladzy myasto (deleant civitatem) BZ Jos 7,
3; Vczinyl sobye Sedechias... rogy szelyazne
y rzeki:... Tymy to rozdrzesz zemyo syrsko, asz
io y zgładzisz (donec deleas eam) BZ III Reg 22,
11; Zgladzo {sc. ja pan bog) Ierusalem, iako
obiczay cski zagladzicz (delebo Ierusalem, sicut
deleri solent tabulae) BZ IV Reg 21, 13; A setrze
{sc. bog) a zgładzi (comminuet et consumet)
wszitka krolewstwa ta to BZ Dan 2, 44; Sgladzycz
{war. kal.: zgladzicz, BZ: abi... zatracyl) exterminare (praeceperat enim illi Nabuchodonosor
rex, ut omnes deos terrae exterminaret Judith 3,
13) ca 1470 MamLub 110; Zgladzy {war. lub.:
sgladzyl) dissipet (deus... dissipet omnia regna
I Esdr 6, 12) 1471 MamKal 101; Propterea eam
{sc. Niniven) dominus voluit subvertere szgladzycz ca 1500 GIKazB I 65; ~ Mens omnino
cesserat a domino iam consolatus deleri, gl.
deflere sgladzycz, posse reatus 1466 RRp XXII
19; Sgladzylem {war. kal.: zgładziłem) deleui
(delevi ut nubem iniquitates tuas Is 44, 22) ca
1470 MamLub 198; Abolita, id est deleta sgladzoną {war. kal.: zgładzona; exinanita est fides,
abolita est promissio Rom 4, 14) ib. 278; Przyschedlesz przed czaszem chczącz... mocz wschego
prava naschego zgladzycz (chirographum delere)
Rozm 219, sim. ib. 291; Gescze *dvoye rzecz
<może> bycz, czemv Pylath nye doczekał... navczenya, czo by pravda była: pyrve przeto, bo...
pravda navky na syyeczye była zaczmyona a pra-

vda zyvota osveya była zgładzona ib. 787; ~
zgładzić czyjeś imię, pamięć, coś z pamięci 'spra
wić, że ktoś, coś zostanie całkowicie zapomniane,
aliąuid oblitterare, e memoria tollere’: Ymo gich
{sc. niemiłościwych) sgladzil ies (delesti, Pul:
zgladzylesz) na weky FI 9, 5; Bodzcze przeczywo
gospodnw weszghy y zgh<yń> albo zgladzy {Pul:
zgyn) z szeme pomocz {pro pamocz) gych (dispereat de terra memoria eorum) FI 108, 14;
Wschitky sandi, kthoresz dzali syan czasu xyanzanth..., nye mayąn bicz daley powtarzani, ale
lepyey przerzeczone sandi i wschithky rzeczi
s pamyanczy mayąn bicz sgladzoni (a memoria
removemus) a wyeczne mylczenye wlozilismi
gym Sul 85; Pirworodzonemv synv... zdzege
ymyo gego, aby syo nye sgladzilo gego ymyo
z Israhel (ut non deleatur nomen eius ex Israel)
BZ Deut 25, 6; Vsliszoli Kananeysczi..., sbyerzo
syo..., ogarno nasz y sgladzo ymyo nasze z zemye
(delebunt nomen nostrum de terra) BZ Jos 7, 9;
~ zapamiętanie coś zgładzi *coś zostanie zapo
mniane, aliąuid oblitterabitur : Odpowye gemv
spyewanye to to swyadeczstwa, gegos to nizadne
*zapomyotanye nye sgladzi (quod nulla delevit
oblivio) z vst syemyenya twego BZ Deut 31, 21.
3. (o złych uczynkach, de malis facinoribus)
'puścić w niepamięć, darować, przebaczyć, dimittere, ig n o s c e r e I podług mnoszstwa lutowana
twego sgladz {Pul: zgladz, sim. ib. 50, 10, MW
116b) lichoto moio (dele iniquitatem meam) FI
50, 2, sim. KartŚwidz, sim. FI 50, 10, KartŚwidz’,
Grzech maczerze yego ne bodze sgladzon (non
deleatur, Pul: nye bodz zgladzon) FI 108, 13;
Sgladzoną bicz complactatam ca 1428 PF I 492;
Zgladz absterge (o caeli deus sanctissime,... illumina cor hominum, absterge, gl. remove, sordes
criminum) 1444 R XXIII 308; Abolere, id est
delere smazącz, zethrzecz, sglądzycz ca 1500 Erz
133; ~ I czo szye przez tho rozvmye, yze
napyrvey nyevyastha zyavya Pyotra?... Przeto,
aby błąd starego grzecha nyevyesczyem plemyenyem byl zgladzon Rozm 674.
4. (o Chrystusie, de Christo) zgładzić grzechy
'odkupić, znmzać grzechy, peccata tollere, redimere’: Szynv boży..., thy zgladzy grzechy moye!
Naw 180; Et sic tulit {sc. Christus), sgladzyl,
peccata hominum, prout dixit Johannes Baptista:
Ecce agnus dei, qui tollit, gladzy, peccata mundi
XV p. post. GIDom 58; ~ O krzyzv,... pomnoz
lazky sprawyedlywym a zgladzy grzechy wszyth
ky m vynnym! XV ex. Kałużn 290.
5. 'pozbawić, privare, spoliare’: Triste ministerium, cuius, gl. sc. iuuenis, sors invida matrem...
nudauerat, gl. priuauerat, spoliauerat oddaliła,
szgladzyla, vma, gl. sepulcro 1474 R XXIII 297.
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Zgło cf. Gzło
Zgłoba, Złoba f o r m y : n. sg. zgłoba FI 7,
10. 17. 31, 2, etc.; złoba ca 1420 F XXIV 83;
~ g. sg. zgłoby FI 49, 20, Naw 68, /tozra 594,
etc.; ~ ac. sg. zgłobę FI 106, 34. 108, 16, FI
i Puł 35, 4, etc.; ~ /. sg. zgłobą Rozm 550;
złobą Rozm 535; ~
/. sg. (w) zgłobie Rozm
282. 635. 667; żłobie MW gl. 64; - £. pl.
zgłob FI 5, 12; ~
ac. /?/. zgłoby KartSwidz;
~ i. pl. żłobami XV p. pr.R XVI 347.
Z n a c z e n i a : 1. 'niegodziwość, zfy uczynek,
występek, malitia, neąuitia, crim en: Podług mnoszstwa zglob (impietatum, Puk zloszczy) gich
wiszeni ie F/ 5, 12; Skonczay se zgłoba (neąuitia,
Puk zloszcz) grzesznicow F/ 7, 10; Obrocz se
boi iego w głowo iego y w wirzch iego zgłoba
(iniąuitas, Puk zloszcz) iego sstopy F/ 7, 17;
Zglobo (iniąuitatem) mislil iest (sc. krzywy) w loszu swoiem F/ 35, 4, sim. Puł; Vsta twoia oplwita
bila zgłoby (malitia, PwŁ zloszczyo) F/ 49, 20;
Poloszyl... szemo płodno w neplodnoscz pre
zglobo (a malitia, PwŁ od zloszczy) przebywayocych w ny FI 106, 34; W pamocz wroczy
se lychota *elbo *zglowa, albo *neprawedlnost
(iniąuitas, Puk zloszcz) oczcz<o>w yego przed
oczyma gospodnowyma FI 108, 13; Mocz szina
bożego, szloba albo szloszcz dyabla złego ca
1420 R XXIV 83; Podług mnoszstwa lutowana
twego sgladz lychoto, gl. sglobo (F/ i Puł: lichoto)
moyo (dele iniąuitatem meam Psal 50, 3) Kart
Swidz; Otevroci liczę twoge od grzechów mich
y vszitki lichoti, gl. sglobyy (F/: lichoti, Puk
zloszczy) mee sgladz (omnes iniąuitates meas dele
Psal 50, 11) ib.; Ira habet... has species:...
malignitas, zathworzenye w zllobye, est mali operacio illius, ąui vltra offendere non potest MW
gl. 64; Słowa vst yego zgłoba (iniąuitas, Fk
lichota) y lesz Puł 35, 3; Nye rospomynay tedy
zgłoby moyey y krewkosczy czlowyeczthwa mego
Naw 68; O Iudaschv, oslyepyony twa sląba (pro
slobą), przestań tvego złego vmyslu Rozm 535;
Smączyl szye yest (sc. Jesus)..., chczącz y (leg.
ji, sc. Judasza) od yego złego vmysla odewzacz
(pro odezwacz), przyvodzącz na yego ssyawną
zgłoba slovy dobrovolnymy ib. 544; O zakamyala
(pro zakamyaly) zglobą, czemv lasky svego mystrza nye baczysz, yen tvey zlosczy nye chcze
zyavycz? ib. 550; Zal my Iudascha, yze... nye
polepszył szye, alye dokonał syey sgloby ib. 594;
Movyą, yze Kristus byl przez yadu grzecha y
zsgloby ib. 603; Vydzącz skonalą zglobą yego
(sc. Judasza), zyayyąyącz grzech yego rzeki (sc.
Krystus): Iudaschu, czaloyanym syna czloyyeczego zdradzasz? ib. 619; Ysch yednem (leg. je, sc.
sługi żydowskie, jednem) sloyem porzyczyl (sc.

Jesus) na zyemye, a yschakoz ostały v syey
zglobye ib. 635; Przetoz na omovą przyyyedly
Iesucrista zvyązanego do Annascha napyryey nye
przeto, ysch byl byskupem tego lata, ale starschy
y ve zglobye skarzelszy (pro skarzedszy) ib. 667;
Sluchayczye, synovye *vschytkym zgłoby, synoyye grzecha! ib. 740; Myły Kristus nye pytha,
yako czo (pro chczą) yyedzyecz, ale yyączey
chczyącz zyavycz zglobą żydowską, yz (leg. jiż),
czvsch Zydovye, przemyenyaly yemv tha yyną,
yzby szye krolyem czynyl, alye ta ych zglobą
zyavyla szye v Pylatoyye odpoyyedzenyy ib. 777;
Any zglobą (iniąuitas Psal 58, 5, FI: lichota,
Puk zloszcz) moya any grzech moy, gospodnye!
ib. 788; Przystampyącz byskupovye y kxyazątha
zydovsczy począly nan (sc. na Jesusa) s pełna
zalovacz vstavycznye, movyącz nan krzywe svyadecztvo, alye ta nye była vstavycznoscz, alye
vyelyka zglobą ych, bo nye ss mylosczy, alye
z bolyesczy przychodzyly nan ych vyelye zasrosczy ib. 797; A takosch nye telko vzgardzon (sc.
Jesukryst), alye tez *nasmyevam, yako pyrvey
od Zydov sromoczon s pravey zgłoby ib. 801;
~ Doszyczczy dzyen ma v yego zglobye (sufficit
diei malitia sua Mat 6, 34) Rozm 282; ~ *zdra
da, proditio, dolus’: Blogoslawoni mosz, iemusz
ne poloszil bog grzecha ani iest w iego dusze
zglobą (dolus, Puk zdrada) FI 31, 2.
2. 'przekleństwo, złorzeczenie, też obelga, maledictio, convicium': Y mylowal *zglobo albo
klotwo (maledictionem, Puk poklyęczie) FI 108,
16; ~ Zlobamy conviciis XV p. pr. R XVI
347.
3. w złym rozumieniu czeskiego żałoba 'skar
ga, narzekanie': Y movil iest pan kv Moyzeszovi...: Dokod wyellikoscz nagorsza szemrze przecziwko mnye? Sglobo (ąuerelas, Biblia taborska:
żalobu) synów israelskich vsliszalesm BZ Num
14, 27.
Zgłobić (się), Żłobić (się) f o rmy: a. z zaim
kiem zwrotnym się: imper. 2. pl. zgłobcie FI
104, 15; żłóbcie Puł 104, 15; ~ praet. 3. sg.
m. zgłobił jest FI 73, 4.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 2. pl.
żłobicie ca 1470 MamLub 265; ~ part. praes.
act. adv. żłobiąc Sul 47; adi. d. pl. m. zgłobiącym
FI i Puł 93, 16; ~ inf. złobić(i) ca 1470 Mam
Lub 116; ~ praet. 3. sg. m. jest żłobił 1471
MamKal 130; żłobił ca 1470 MamLub 130; 3.
pl. m. zgłobili FI i Puł 82, 3; żłobili ca 1470
MamLub 116. 131.
Z n a c z e n i e : 'czynić zło, postępować źle, nie
godziwie, szkodzić, malefacere, małe agere, nocere’: Wznesy rocze twoye w pichi gich do concza, kelco zglobyl se iest (Puł: wzglobyl szye
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yest, MamLub 130: zlobyl, MamKal: yest slobyl)
neprzyaczel w swotem (ąuanta malignatus est inimicus in sancto) FI 73, 4; Na lud twoy zglobili
(sc. nieprzyjaciele twoi, MamLub 131: zlobyli)
rado (malignaverunt consilium) FI 82, 3, sim.
Pub; Kto przistane mene przecywo zgloboczim
(adversus malignantes)? FI 93, 16, sim. Pul; Nye
tykaycze pomazanczow mogich a w proroczyech
mogich ne zglobcze sye (nolite malignari, Pub
nye zlobcze szye) FI 104, 15; Slobyli aut zlobyczy
(war. kal.: zlobyli, mamotrekt mikułowski: zlobiti)
sevire (converte, sc. tu domine, consilium eorum
super eos et eum, qui in nos coepit saevire,
disperde Esth 14, 11) ca 1470 MamLub 116;
Quid molesti estis czo slobycze na *myą albo
gnyewacze szą (war. kal.: czo zalugyeczie aut
gnevaczie schią, ZabUPozn 118: czemvscze
myerzączko; quid molesti estis huic mulieri? Mat
26, 10) ib. 265; ~ Vstawyamy y movimy onego bicz przeszeczczyvego, gysz tagempnye slobyącz (insidiando) przebywaczom krolewstwa na
szego slodzeye a szbyegy chowa Sul 47. ~ Cf.
Wzgłobić.
Zgłobiwy 'zły, popełniający złe uczynki, wys
tępny, malus, maleficus, improbus’: Otstopicze
ode mne, zgłobiwy (maligni, Pub zloszny)! FI
118, 115.
Zgłobliwie *złośliwie, niegodziwie, małe, ma
lignę’: Ne weselcze se nade mno, gisz to se
przecziwaio mene zglobliwe (inique) FI 34, 22,
sim. Pub; Przetoz ny z yednego (i. e. z nijednego)
przykładu mogły (sc. Żydowie) tego myecz, aby
myły Cristus myenyl szye... krolyem, alye tho
zgloblyve przemyenyly yemv Rozm 778.
(Zgłobliwość) Złobliwość *złość,
niegodziwość, zły uczynek, występek, malitia, neąuitiaj:
Mowy s. Paweł apostoł: slobliwosczyą albo na
slobliwosczy baczczye dzyeczynny, ale nye na
smislech (nolite pueri effici sensibus, sed malitia
parvuli estote I Cor 14, 20) XV med. R XXII 244;
Slobliwoszcz (Szwed 49: szła ognivoscza) malignitas (tradidit illos deus in reprobum sensum,...
repletos omni iniquitate, malitia,... plenos... dolo,
malignitate Rom 1, 29) ca 1470 MamLub 278.
Zgłobliwy f o rmy: n. sg. m. zgłobliwy FI 5,
5. 9, 23, Rozm 133; ~ g. sg. m. zgłobliwego
FI 5, 7. 9, 38; ~ g. pl. m. zgłobliwych FI 25,
5; ~ ac. pl. m. zglobliwe FI 118, 113.
Z n a c z e n i e : 'zły, popełniający złe uczynki,
występny, malus, maleficus, improbus’: Ani przebiwacz bodze przi tobe zglobliwi (malignus, Pub
zloszczywy) FI 5, 5; Bo se chwali grzesznik
w szodzach dusze swoiey y zglobliwi (iniquus,
Pub zlosny) blogoslawon iest FI 9, 23; Zetrzi
ramo grzesznego y zgłobliwego (maligni, Pub

zloszczywego) FI 9, 38; Nenazrzal iesm kosczola
zglobliwich (ecclesiam malignantium, Pub zloszczywych) FI 25, 5; Zgloblywe albo lyche (iniquos,
Pub zlosne) w nenawyscy ymal gesm FI 118,
113; Czlovyecze, wstany,... vykny prawdzye,
mądrosczy a vyerze, aby nygdy zgloblyyy nye
byl Rozm 133; ~ 'zdradliwy, podstępny, dolosus, fraudulentus': Mosza krwawego y zglobliwego (virum sanguinum et dolosum, Pub zdradnego) szadacz se bodze gospodzin FI 5, 7.
Zgłupieć (cf. Zb-) 'stać się nierozumnym, głu
pim, stracić rozum, obbrutescere, stupidum fieri :
Facti sunt insipientes y szglupyely XV med. R
XXV 152.
Zgnać cf. Zegnać
Zgnicie (cf. Zb-) 'zepsucie, rozkład, corruptio, tabes’: Bo ne ostawisz dusze moiey w pecie
y <ne> dasz swotemu twemu widzecz zgnicza
(corruptionem) FI 15, 10, sim. Puł.
Zgnić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zgnije XV med. R XXV 155; 3. pl. zgniją BZ
Num 14, 33; ~ praet. 3. sg. neutr. zgniło 1397
Pozn nr 220; 3. pl. zgniły czy zgnili ca 1470
MamLub 199; /. zgniły Puł 37, 5; ~ part.
praet. act. II cf. Zgniły.
Z n a c z e n i e : 'ulec zepsuciu, rozkładowi, zni
szczeniu, putrescere, tabescere, corrumpi: Jaco to
dwoie chisz obaliło szo i sgnilo, y ne godziło szo
nikomu 1397 Pozn nr 220; Fructus huius vitis non
marcescet, nye szwadnye, non putrescet nye sgnyye
XV med. R XXV 155; Ponyoszo nyecistoti wasze,
doyod nye sgnyo (donec consumantur) marchi otczow gich na pvsci BZ Num 14, 33; Sgnyly (war.
kal.: zgnyly) contabuerunt (onera vestra gravi pondere usque ad lassitudinem contabuerunt et contrita
sunt simul Is 46, 2) ca 1470 MamLub 199; Zgnyly
(putruerunt, FI: sprochnali so) y skazyly szye blizny
moye Puł 37, 5. ~ Cf. Zgniły.
Zgniły (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. m. zgniły ca
1500 Erz 133; ~ g. sg. f. zgniłej (1426) 1546
DokMp II 63; neutr. zgniłego 1397 TPaw III nr
4085; ~ ac. sg. m. zgniły XV p. post. R LIII 62.
Z n a c z e n i a : 1. 'taki który uległ zepsuciu,
rozkładowi, putridus, tabidus': Sicut ego non plus
recepi de feno, nisi quod mihi procurator dedit
putredinem vlg. szgnilego 1397 TPaw III nr 4085;
Accipe quercum fetidum al. sgnyly et coque in
aceto XV p. post. R LIII 62; Sgnyly tabidus ca
1500 Erz 133.
2. 'bagnisty, paludosus, caenosus’: Ad granicias
limittandas superequitavimus... ac limitavimus...
inter villam Rudno et villam, dictam Szubkow,
a rivulo putrefacto al. do szgnyley krynicze (1426)
1546 DokMp II 63. ~ Może już nomen proprium.
Zgnoiny cf. Zgoniny
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Zgoda (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zgoda XV
med. R XXII 246, XV med. SKJ V 263, Dział
1, etc.; ~ g. sg. zgody Sul 3. 12. 36, etc.; ~
d. sg. zgodzie XV p. post. GIDom 79; ~
sg. zgodę XV ex. SKJ I 52, ca 1500 GIKazB
I 60; - l. sg. (o) zgodzie 1486 AGZ XVI 203,
Pul 132 arg.
Z n a c z e n i a ' . 1. fbrak zatargów, nieporozu
mień, pojednanie, porozumienie, Concordia, concorditas, compositw : Kako gdysz myedzy... pa
nem Kaszy my rem... s yeney, a myedzy ksąndzem
Bodzanthą... stroni z drvghey, nyekthore *wyąnthpyenye o dzeszanczynach... bilo szą... poruszy
ło, pothem thi tho stroni chczancz kv konczv
zgodi (ad calculum concordiae) przes wanthpyenya
przycz, w nas... spusczyli... iako w iadnacza Sw/
3; Unum est necessarium, et quid? Sgody, gednoscy, ut veniremus ad unum deum XV med.
PamLit XXVIII 308; Myedzi slimy luczmy a dobrimy, yaco swyat stogi, sgoda nygdi nye bila
any bądze XV med. R XXII 246; Concordia
fratrum, zgoda myedzy brathy, amor proximorum,
vir et mulier bene sibi consencientes (Ecclus 25,
2) XV med. SKJ V 263; Conventionem szesscza,
szgodi, gednoszczy ca 1450 PF IV 572; Ysze
rospvsczone łakomstwo, aczby sprawiedlywosczą
nye było sklonyono, tedi zgoda (Concordia) y
pokoy myedzi lvdzmy by zgynaly Dział 1; Con
cordia, szgoda, sine discrepacione 1461—7 Serm
315v, sim. 1484 Reg 715; O apostolskey zgodzye
y czerekwy yednocze mol wy Dawid Puł 132 arg.;
Christus per medium eorum transiit, ut eos... ad
unitatem fidei perducat, przywiódł, et ad veram
pacem et concordiam sgodzye XV p. post. GIDom
79; Deus... repleat vos omni gaudio et pace in
credendo raczy vaam dacz sgodę y wyarę dobrą
(Rom 15, 13) XV ex. SKJ I 52; Paupercula vellet
habere pacem et concordiam a sgoda ca 1500
GIKazB I 60; ~ *pokój, brak wojen, pax publica': Chczeemi, aby przerzeczone dawnosczi
czassv pokoya a sgodi (tempore pacis et concor
diae, Dział 25: gdy ziemya gest w pokoyv)...
zyskowali szobye myesczcze Sul 36, sim. ib. 12;
~ jednacska zgoda 'porozumienie jednaczy
w rozstrzyganej przez nich sprawie, Concordia
perarbitros reconciliata': Andreas ministerialis...
recognovit, quia fuit circa mediatoriam concor
diam al. yednaczskyey zgodzye inter generosos
Iohannem... et Stanislaum 1486 AGZ XVI 203.
2. jednomyślność, jednakowość, unanimitas,
consensw: Ysze od dawnych czasów w ziemyach
królestwa naszego czastokrocz w sądzech nye po
dług zgody (non uniformiter, Sul 6: nye yanostayne), ale podlvg swych glow smyslv a starych lath
rozvmow rzeczy... rozmagycze sądzą Dział 6.

Zgodliwie (cf. Zb-) jednomyślnie, bez spo
rów, concorditer, unanimiter : Deus autem paciencie et solacii det wobis idipsum, id est rosznye,
sapere, id est czucz, in alterutrum, id est sgodliwe
(MamLub 280: geden drugyemv, R XLVII 351:
w drugyem społu),... ut unanimes, uno ore honorificetis deum (Rom 15, 5) 1435 GIKazB II 48;
Cum dicit: Pecieritis (Jo 16, 23), in quo tria
designantur, que debent oracioni commitari... Secundum est Concordia vlg. sgodnoscz, ut sit sensus
vlg. rosum: Pecieritis, scilicet concordanter vlg.
sgodliue 1440 RRp XXV 242.
Zgodliwy (cf. Zb-) jednomyślny, nie wdający
się w spory, concors, unanimis’: Fratres, omnes
vnanimes, szgodliui, in oracione estote XV med.
R XXIV 367.
Zgodlność (cf. Zb-) 'wspólne cechy, podo
bieństwo, convenientia, similitudó*: Tercio Xpus
probauit, quod falsum dicerent, quia scient, quod
deus nullam convenienciam, szgodlnosczy, habet
cum sathana XV med. R XXIV 366.
Zgodło (cf. Zb-) 'umówiona zapłata, merces
condicta’: Est argumentum, quod non soluunt
pharisei, protinus argentum soluit, sgodlo zaplacza, et instat ei 1466 R XXII 25.
Zgodnąć (cf. Zb-) 1. 'oszacować, ocenić war
tość, aestimare, taxare': Paklibi vbogy bil a sgodney vroczicz nye moglbi, stanye przed kapłanem
a czosz bi on sgodi (quantum ille aestimaverit)
a vidzal gy mogoczego wroczicz, tilko da BZ
Lev 27, 8.
2. 'ustalić, ustanowić, orzec, decernere, constituere’: To gest sood twoy, genszesz sam zgodi
(quod ipse decrevisti) BZ III Reg 20, 40.
Bohemizm.
Zgodnie (cf. Zb-) 1. jednomyślnie, bez spo
rów, concorditer, unanimiter : Pothem thi tho
stroni... w nas... za sząn y sza swoge namyastky
zgodnye (concorditer) przyswalyayancz spusczy
li... iako w iadnacza Sul 3; Xandz Iaroslaw... sz
królem Kazimirem... zgodnye a yphaliscze gest
wstawyl, popy sal y listi vczwirdzil prawa Sul 5;
Necessarium est, ut concorditer, sgodnye, petamus
(sc. deum), quia si non fuerit Concordia petendo,
quod peteremus, non obtinebimus XV p. post.
GIKazB III 89; ~ Sgodnye chuala concinnant
(te cordis una concinnant, te vox sonora concrepet)
1444 R XXIII 307.
2. *słusznie, właściwie, odpowiednio, convenienter, apte, ut decef: Ex hoc iam videmus,
quod valde convenienter, zgodnye, in eius (sc.
virginis Mariae) asumpcionem in celum dicitur:
Que est ista, que ascendit deliciis affluens XV
med. SKJ V 280; Per desertum intelligitur iste
mundus, qui merito, zgodnye, appellatur desertum
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ib.; Dixi, merito, zgodne, debuit hec virgo [...]
1456 ZabUPozn 91; Nullo alio ritu ita convenienter, tako sgodnye, potuit provideri saluti humani generis, sicut iam baptismo provisum est
XV p . post. GIKazB III 89.
Zgodzenie cf. Zgodny
Zgodnienie (cf. Zb-) 'odgadnięcie, wyjaśnie
nie, tu o wytłumaczeniu snu, explicatio, interpretatio (so m n iif: Sgodnyenye (war. kal.: zgadnyenye) solucionem (introduc me in conspectu regis
et solutionem regi narrabo Dan 2, 24) ca 1470
MamLub 235. ~ Bohemizm.
Zgodno (cf. Zb-) 'słusznie, właściwie, odpo
wiednio, convenienter,
ut d e c e f : Hoc tamen
non est dubium, quod genitrici sue prius apparuit
(sc. Christus), et bene possibilie, et congruum,
szgodno, nam ipsa plus omnibus eum diligebat
1448 RRp XXIV 352; Bo nye gest sgodno any
szą wydzy dostateczno (non enim consonum et
sufficiens videtur) za thako sznamyenythą szkodą
lekky zakład wszącz Sul 81; Ut filius (sc. dei)
nasceretur ex virgine, fuit conveniens ad complementum operum dei bilo zgodno ku doskonanyy
vczynkow bożych XV med. SKJ V 255.
Zgodność (cf Zb-) 1. 'brak wojen, stan pokoju,
p a x p u b lic a Czirzpyąncz kogo trzy lyatha... czassu
pokoya a zgodnoscz<i> (tempore pacis et concordiae, ib. 35: czasv... *zgedi) nyekaką dzedzyną...
dzirzeecz..., ode wszego prawa... they tho dzyedzyni othpadlym szą czvcz yma Sul 11.
2. jednomyślność, zgoda, unanimitas, Concor
d i a Cum dicit: Pecieritis (Jo 16, 23), in quo tria
designantur, que debent oracioni commitari... Secundum est Concordia vlg. sgodnoscz, ut sit sensus
vlg. rosum: Pecieritis, scilicet concordanter vlg.
sgodliue 1440 RRp XXV 242.
3. 'odpowiedniość, brak rozbieżności, congrueutia, convenientia': Po polskv... prawa laczinske
przeloziwschi,... prze sgodnoscz z laczinnyki... thv
stoy popyszan poczanthek gych Sul 5; Tercio hic
debemus considerare propheticalem conformitatem,
zgodnoscz, hoc est vbi dicit (sc. evangelista): Hoc
autem totum factum est, ut adimpleretur scriptura
(Mat 26, 56) XV p. post. RRp XXV 175.
Zgodny (cf. Zb-j f o r m y : n. sg. m. zgodny
ca 1455 JA XIV 4 9 2 ;/. zgodna ca 1500 GIKazB
I 47. 59; neutr. zgodne XV in. GIKazB II 115,
XV p. post. R XXV 175; ~ g. sg. neutr.
zgodnego Sul 73; ~ i. sg. f. zgodną Dział
33; neutr. zgodnym 1444 R XXIII 301; ~ n.
pl. zgodne XV p. post. R XXII 320; zgodny
XV med. R XXII 320; m. zgodni Sul 106, Dział
1, XV ex. GIKórn II 209; neutr. zgodna 1466
R XXII 15; ~ ac. pl. m. zgodne XV med.
GIWroc 78r.

Z n a c z e n i a : 1. 'zgadzający się, skłonny do
zgody, żyjący w zgodzie, bez kłótni i swarów,
concors, consors, s o c ia b ilis Incommutabilis diyinitas una in substancia,... consors, zgodne, in
yoluntate,... equalis, yednake, in gloria XV in.
GIKazB II 115; Sexto deus wlt habere sery os
concordes sgodne XV med. GIWroc 78r; S[y]ą
dzyeczy czysthe, małe,... graya, zgodni szą, richlo
daya XV med. R XXII 320; Przeto aby nyezgodny
yczychnali a zgodny przespyecznoscz myeli, vkladi y prawa są przez rącze bosze ystawyony Dział
1; S[y]ą dzyeczy czysthe,... nye zayrzą, nye
lacome, ale sgodne XV p. post. R XXII 320.
2. jednomyślny, unanimis, consentiens': Sze
sgodnego prziswolenya (de unanimi consensu)
prelatow y *riczerow naszich taky vrząth... chczemy... bicz chowany Sul 73; Zandayąncz, abi...
sandzye w gich (sc. praw) yirzekanyu skazawanya... bili yednego himnu i sgodny (unanimes et
concordes)..., ystawyami czlonky nyzey popyssane Sul 106; ~ jednobrzmiący, harmonijny,
consonus, c o n c in e n s Sgodnim spieuanim voce
concordes (turba matrum yirginumque... yoce con
cordes pudicis perstrepant concentibus saeculorum
saeculis) 1444 R XXIII 301; Concinnus sgodny,
wymowny, przymowny, llaszkawy ca 1455 JA
XIV 492.
3. 'odpowiedni, właściwy, należyty, conveniens,
congruus, a p t u s Esse solent yite consona, gl.
conveniencia sgothną, yerba sue 1466 R XXII 15;
Videamus, quod in isto ewangelio describitur nobis
primum congruitas, podobnoscz, loci istius Ierusalem,... tercio describitur nobis conformitas, zgodne
doskonanye, prophetalis sanctorum prophetarum
XV p. post. R XXV 175; Maxima pars yatum
patre et iuuenes patre digni szgodny XV ex. GIKórn
II 209; Szgodna rzecz proporcionalis res ca 1500
GIKaB I 47; Nam homo indiget ad hanc yisionem
illuminacione tali, que sit proporcionata, rzecz
szgodna, ad yisionem glorie ib.; Quia finiti ad
infinitum nulla est proporcio żądna rzecz yest *skodna ib. 59; ~ Ten nygednym prawem nye ma
bycz sądzon, gedno polskym prawem przed sądzą
ystawionym, który przekonany ma bycz skaran
smyerczą gemv zgodną (puniri poena digna, Sul
43: mąką podobną) Dział 33.
4. corruptum pro zgodzenie 'oszacowanie, oce
na wartości, aestimatio, taxatio': Paklibi ybogy
bil a sgodney (aestimationem, Biblia taborska:
shodenie) vroczicz nye moglbi, stanye przed ka
płanem a czosz bi on sgodl, a vidzal gy mogoczego
wroczicz, tilko da BZ Lev 27, 8.
Zgodzenie (cf. Zb-) 1. 'odpowiedniość, brak
rozbieżności, zgodność, conformitas, congruentia : Hec via, gl. dei consiliorum,... in duodecim
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consistit...: 10. conformitas, sgodzenye, vite ad
doctrinam XV med. GIKazB III 43.
2. *oszacowanie, ocena wartości, aestimatio,
taxatw: Aczbi kto vraszyl rolyo albo wynnycz00..., za szkod0 podług sgodzenya maa nawroczycz (pro damni aestimatione restituet) BZ Ex
22, 5; Czlowyek, ienze bi slvb vcinil a slvbilby
bogv *dvsza swo, pod sgodzenim da viplato (sub
aestimatione dabit pretium) BZ Lev 27, 2.
Zgodzić, Zgodzić się (cf Zb-) f o r m y : inf.
zgodzić 1419 Pyzdr nr 592, ca 1431 Msza XII
s. 212, sim. V, 1446—7 Msza XIV s. 182, etc.\
~ praet. 3. sg. neutr. zgodziło OrtMac 114,
OrtOssol 84, 4; 3. pi. m. zgodzili 1424 Pozn nr
1176, XV p. post. RRp XXV 199; - condit.
3. pl. -by zgodziły 1420 TPaw VII nr 1956; m.
zgodziliby 1469 ZapWarsz nr 1257.
Z n a c z e n i a : 1. 'doprowadzić do jedności,
zjednoczyć, połączyć, coniungere, conectere, coll i g a r e Przyezegnay thy dary..., tho swotho swathoscz..., kthoro t[y]obye offyeruyemy sza czerkyew thvoyo swatho kresczyansko, kthoro
vsmerzycz y vkogycz, adunare, zgodzycz uel
szgromadzycz (Msza V: *zgoczycz, slaczycz,
zgromadzycz, I. VIII. IX. XV. XVI: slączycz,
X: slanczycz ocrągem, II. III. VI. XIV: zyednacz,
VII: zgednacz w gednoszcz, XIII: *gednancz,
IV: sgromadzycz), szachowacz raczy ca 1431
Msza XII s. 212.
2. ' rozporządzić, pokierować, gubernare, regere’: Tho thegodla obyathovanya... proszimi,
panye, aby vkoyw szyą raczy przygacz, myeskanya albo czaszy nasze w thvem pokojv, vt...
disponas, rosikowacz, szgodzycz, srządzycz
(Msza III: roszgodz albo sądzy, V: *roskodzycz,
rosloszisz, VI: roszykovacz, rosgodzycz, srzą
dzycz, VII: aby... rozgodzyl, XII: roszgodz, IV:
roszlosch, rospraw, I. VIII: racz sdrządzycz, XVI:
rospraui) 1446— 7 Msza XIV s. 182.
3. zgodzić się 'przystać na coś, wyrazić
zgodę, też umówić się, dojść do porozumienia,
consentire, assentiri, approbare': Esz Mikoschca
wysznala LX kop... dzeczem dacz gotowich
pyenandzi [dacz], kediby syo szgodzili 1420
TPaw VII nr 1956; Venientes nobiles... convenerunt al. sgodzyli szą, quod dominus Dobrogostius... ad proximos terminos particulares...
debet adducere dominum Albertum 1424 Pozn
nr 1176; A pakliby sza czy przyatele nye mogli
szgodzycz, theda... magi obermana zvolycz, aby
tho vsdy mocznym yyrokyem aby yyrzeczono
było 1465 Ośw nr 133; Yakom ya nye rzeki...
szaplaczycz czthirech kop sza kmyecze Wacha
y Jana sz Wawrzyszewa podia possw (leg. po
zwu) Janowj Wolskemy yano tho, czom wisnal

y zaplaczyl [...] et si se nye sgodzyliby sza
[...] 1469 ZapWarsz nr 1257; Si arbitri semetipsi
in unum componere al. zgodzicz (się) non
possent, extunc partes habent talem terminum,
qualem hodie habere debuerunt 1478 AGZ XVIII
162; ~ liii constituerunt, a ony *szgodczyli
szya (GIKazB I 76, Rozm 511: namyenyly), ei
triginta denarios argenteos (Mat 26, 15) XV p.
post. RRp XXV 199.
4. zgodzić się 'żyć w zgodzie, bez sporów,
concordem esse, concordare': Ysze pan Dobeslaw
zamówił szye swemu czczewy grzywny płatu
w kaszdy rok (sc. płacić), kegdi by s nim ne bil
albo zgodzycz (się?) ne mogl 1419 Pyzdr nr
592; Si... Nicolaus et Barthosius cum dicta Margaretha, matre sua, non possent comanere al.
*sgodczicz (się), extunc solutas et datas sibi
Margarethe XL-ta marcas dotalicii... debent...
rehabere 1457 ArchTerCrac XV 275, 1; Si autem
in mansione componere al. zgodzicz syą non
possent, extunc Fyenna... patri suo... viginti mar
cas dare obligatur 1478 AGZ XVIII 163; - Si
igitur in vase cordis nostri... est acetuositas alicuius peccati..., non remanet ibi spiritus sancti
gracia..., hec enim sibi... sunt contraria, que
simul comparari, szgodycz (się), non possunt
XV p. post. RRp XXV 200.
5. zgodzić się 'być odpowiednim, nie sprzecz
nym, congruere, consonare’: Psallencium in ecclesia mens concordare debet cum voce *spyevayvcz w koscyele ma szya *szgodsycz sz glossem
ca 1500 JA IV 92.
6. zgodzić się 'przydarzyć się, przytrafić się,
accidere, contingere': Szgodzylo szyą (OrtMac
114: zgodzylo szye) potem (tunc accidit), ysz
masz oney ymrze (pro ymarley) zony poyal zona
tego ymarlego maszą OrtOssol 84, 4.
1. Zgon (cf. Zb-) 'droga do wypędzania bydła
na pastwisko, via, qua pecudes ad pas tum aguntur:
Fricz... nobiscum litigayit pro duobus tractibus,
quorum unus Kolesczniko, alter yero zgon in yulgari
nominatur, in lacu dieto Krampsko (1388) 1646
KodWP III 600; Mathias... et Stephanus... moczno
puscyli w rancze nobilibus dominis: Jarando de
Clobya, vbi sit zgon, Andree de Ludbrancz... et
Alberto de Lankę, pro lacu 1420 TPaw VII nr
1562. ~ Zapewne już nomen propńum.
2. Zgon (cf. Zb-) 'koniec, kres, finis, terminus’: Sgon, id est finis Park 405.
Zgoniec (cf Zb-) 'poprzednik, zwiastun, praecursor, nuntius’: Tales namque (sunt) omnes
antichristi precursores sgonczy XV med. GIWroc
101 r, sim. ib.
Zgoniny (cf. Zb-) corruptum pro zgnoiny pl.
tautum 'zmienione przez chorobę płyny ciała ludz
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kiego, morbo putrefacti h u m o r e s Humores putridos, szgonyny, desiccant et fluxum menstrualem
valde prohibent atque sedant XV ex. GIWp 79.
Zgonny (cf Zb-) zgonna toń 'toń, przy której
kończy się połów siecią, aąuae profundioris, gwa
pisces retibus capi solent, pars f i n a l i s (W tym
kącie jeziora proboszczowi wolno założyć jaz, to
jest) ab immissione al. od thonyey gonny, (tak
jednakże, aby jaz nie zawadzał) immissioni finali
al. zgonny thony (1439) 1532 KodWP V 606.
Zgorały cf. Zgorzały
Zgorzały, Zgorały (cf Zb-) 'taki który>spło
nął, spalony, combustus, e x u s t u s Czso to czinyo... mdły Zidzi?... Zaly bodo mocz dzalacz
kamyenye z gromad popyelnich, gesz so zgorale
(qui combusti sunt)? BZ Neh 4, 2; Tedy then
masz... szmvrowal then szgorzaly dom (munivit
domum exustam) OrtOssol 28, 1, sim. OrtMac
24; ~ przenośnie: Hic vir et ille senex, invidie
perflata genis, vsty, ignita, gl. accensum sgorzale
(wydawca błędnie czyta sgarzale), *wszgąle, doloris flamine fax iuuenem torquet honore senis
1466 R XXII 17.
Zgorzeć (cf Zb-) f o r m y : praet. 3. sg. m.
jest zgorzał 1401 Kai nr 13; zgorzał 1391 Pozn
nr 92, 1399 RtGn nr 62, 1400 Pozn nr 471, etc.;
f. zgorzała 1435 Pozn nr 1577; neutr. zgorzało
1391 Pozn nr 126, 1397 ib. nr 320, Rozm 335;
3. pi. m. są zgorzały 1389 Pozn nr 62; zgorzały
1422 Kościan nr 959, 1422 Pozn nr 1115, 1426
Kai nr 936, etc.; zgorzeły a. zgorzeli 1428 Kai
nr 1029; ~ condit. 3. sg. f. -by zgorzała Rozm
567; ~ part. praet. act. II cf. Zgorzały.
Z n a c z e n i e : 'ulec spaleniu, spłonąć, exuri,
comburi, igne consum i: Czso mai Micosz listi
dzelne y ty szo sgorzaly 1389 Pozn nr 62; Jaco
Wichna myala list starosczin na pyandzesont grziwen na Boruchowe swego wyana, ale ye sgorzal
1391 ib. nr 92, sim. 1399 RtGn nr 62, 1400 Pozn
nr 471, 1413 Kościan nr 493, etc.; Isz szo Jakusz
zalubil Szognewowi praf vczinicz o schano, czszo
szgorszalo 1391 Pozn nr 126; Jaco od Woczechowego ogna sgorzalo Dobrogostowi za *dwadzeiscze griwen 1397 ib. nr 320; Iaco Andrzey
oprawił Alscze dwadzescza grziwen na Beganine
a na tho ye list dal, a ten gest list sgorzal 1401
Kai nr 13; Yaco Hermanów oczecz... vydzersal
ta czascz... y lysty mąl ną ną, ale mv sgorzaly
1422 Pozn nr 1115, sim. 1422 Kościan nr 959,
1426 Kai nr 936, OrtMac 79, etc.; Ysze Jan...
vytrzymal dzedzyna... trzydzesczy y trzy lata...
a listi, które na nya mai dzedzyczne, thy mv
sgorzeli 1428 Kai nr 1029; Kyedy dom sgorzal,
tam list *thąn gysty sgorzal 1443 Pozn nr 1634;
Then tho dom byl drzewyany y szgorzal (ae-

dificia... combusta sunt) OrtOssol 27, 4, sim.
OrtMac 24; Yakosz yydzyal kyerz Moyzeschow
na pusczy, yenze ogyen (pro ognyem?) gorzał,
a nye zgorzał Rozm 47; Nye ostanyely kto ve
mnye, bądzye vyrzvczon na dvor yako rózga,
która yyschnye a potem ya... vrzvczą v ogyen,
aby zgorzała (ardet Jo 15, 6) ib. 567; ~ A
yako sloncze na nye yderzylo, nathychmyast zgo
rzało ono naszyenye (sole autem orto aestuayerunt
Mat 13, 6) Rozm 335; ~ pożarem zgorzeć:
Quia ista destruccio al. ta sskaza zgorzała, ys
sezgly ya zly ludze abo pożarem zgorzała 1435
Pozn nr 1577, sim. ib. ~ Cf. Zgorzały.
Zgorzenie (cf. Zb-) 'spalenie, spłonięcie, exustio, incendium': Yako vignanyu mlinarzewemu
z mlina... myno li trzi lata y zgorzenu tego gistego
młyna 1418 Kai nr 623.
Zgorzknąć (cf. Zb-) 'stać się gorzkim, zgorz
knieć, amarum fie n : Gustato spiritu desipit, *sgorzkna, <animae> omnis caro XV ex. GIGn 55.
Zgotować, Zgotować się (cf. Zb-) f o r m y :
praes. ind. 3. sg. zgotuje ca 1470 MamLub 152;
3. pl. zgotują 1469 AGZ V 215; ~ imper. 1.
pl. zgotujmy XV p. post. R XXV 199; 2. pl.
zgotujcie XV med. SKJ I 101; ~ inf. zgotować
1497 CracArt nr 1299; ~ praet. 3. sg. m.
zgotował XV ex. SKJ I 144; 3. pl. m. są zgotowali
OrtOssol 27, 3; zgotowali OrtMac 116, OrtOssol
86, 1; ~ condit. 3. sg. m. -by zgotował 1491
RKJŁ VII 58; ~ part. praet. pass. n. sg. f.
zgotowana De morte w. 318; neutr. zgotowano
XV in. R XXV 218, XV med. ArchLit XVI 13;
~ praes. pass. 3. sg. m. zgotowany jest MW
124b; bywa zgotowan XV p. post. PFRp III 291;
/. jest zgotowana XV med. SKJ V 264; neutr.
zgotowano bywa ca 1420 R XXIV 86.
Z n a c z e n i a : 1. 'uczynić zdatnym do działa
nia, przysposobić, praeparare, comparare, promptum vel aptum facere': Fratres,... nunc exhibete
membra yestra, wydaycze, zgotvycze, *zrączce
(R XXV 166: zgotowicze, szrzadzcze, AKH VI
445: yylesczye, pro yylosczye, yydaycze) czlonky
czyala waschego, seruire iusticie in sanctificacionem (Rom 6, 19) XV med. SKJ I 101; Armabit
yssykyye, sgotuge (war. kal.: *vschilugye, zgothugye; accipiet armaturam zelus illius et armabit
creaturam ad ultionem inimicorum Sap 5, 18) ca
1470 MamLub 152; Caules obstipant, sed eius
iura, gey polewky, relaxant, dum vtrumque datur,
yenter laxari paratur bywa szgothowąn XV p.
post. PFRp III 291; ~ zgotować się 'być go
towym do działania, praeparari, parari, animum
ad aliąuid praeparare’: Podrosznym ludzom...
albo ludzom, czo szye szgotowaly tako daleko
(homines, qui se aptayerunt trahere tam longe),
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ysz k szadowy przycz nye mogą, thym szye godzy
przysza[dzy]cz wyazany {leg. w wiązany) czasz
OrtOssol 86, 1, sim. OrtMac 116; Surgite, adulteri, fomicatores, quia adventum domini appropinquat, sperate, szgotuymy ssze, in occursu eius
XV p. post. R XXV 199; ~ na coś: Podrosznym
ludzem, yako gosczom... albo myesczanom, kthorzy szą szye na daleką drogą szgothowaly (qui
se itineri disposuerunt extrahendum, OrtMac 23:
szyą... gothowaly), tym maya gorączy sąnd osąndzycz o dług OrtOssol 27, 3; Prefatus dominus
archiepiscopus et ipse dominus Karnkowsky, dum
poterint et parati seu apti ad hoc erunt al. gdy
szą na to zgotągą {leg. zgotują), possunt... sipare
unam aliam piscinam 1469 AGZ V 215.
2. 'uczynić dostępnym, osiągalnym, przygoto
wać, praeparare, apparare’: Zebichom na them
kazanu prziszli g boszkemu posznanu po them
zawithanu, zgothowano (ArchLit XVI 13: sgotowano) gest {pro gesz) wszem dobrim XV in. R
XXV 218; Quia per eam {sc. Mariam) celum
reparatur vlg. szgothowano biwa ca 1420 R
XXIV 86; Ostenderet (sc. deus) hoc donum et
premium, odplathą, quod viduis est in celo preparatum yest sgothowana XV med. SKJ V 264;
Darmo poszyvaasz lvbyeszczka, yusz czy sgo
thowana deszczką De morte w. 318; Zgotowany
iest {FI: gotow iest, Pul: nagotowan iest) stolecz
twoy (parata sedes tua Psal 92, 2), panye MW
124b; Thowarzisz, yesliby chczial precz vendrovacz,... thedj ma przed thim... odpowyedziecz
swemv mystrzowy, a tho dlathego, aby mv mystrz
w czas sgothowal pyenyądze yego 1491 RKJŁ
VII 58; Ipse Martinus debet preparare al. sgothowacz candelas fraternitati 1497 CracArt nr
1299; Ona zaplata nam oth pana bogą bądzye
zaplączona, która on obyeczal,... kthore sgothoval
bog thym, kthorzy yego mylvyą XV ex. SKJ
I 144.
Zgotowanie (cf. Zb-) 1. 'przysposobienie,
praeparatio, przygotowanie, comparatw : Induite
loricam iusticie et calciati pedes... in preparacione,
sgothowanya, ewangelii pacis (Eph 6, 15) 1453
R XLVII 351; Żądzą vbogich wysliszal gospodzyn, zgotowanye (praeparationem, FI: nastroiene) szyrcz gich słyszało vcho twoye Pul 9, 41.
2. (u Żydów, apud Iudaeos) 'dzień przygoto
wania baranka na święto Paschy, dies praeparationis Paschae’: Item parasceve sgotovanye ca
1500 GIKazB I 59.
Zgotowić, Zgotowić się (cf. Zb-) 1. 'uczynić
zdatnym do działania, przysposobić, praeparare,
apparare, promptum facere': Zgotowicze, szrzadzcze (nunc exhibete membra vestra servire iustitiae
in sanctificationem Rom 6, 19, SKJ I 101: wy-

daycze, zgotvycze, *zrączce, AKH VI 445: vylesczye, pro vylosczye, yydaycze) 1449 R XXV
166; ~ zgotowić się 'być gotowym do działa
nia, parari, comparari: Archiepiscopus et Carncowsky dum parati seu apti ad hoc erunt al. gdy
szya na to sgotovya, possunt sipare unam aliam
piscinam 1469 AGZ XII 326.
2. 'przygotować, uczynić dostępnym, praepa
rare, apponere’: Non ad hoc venerat {sc. Christus), ut caput suum terreno dyademate coronaret,
sed ut id ad coronam spineam prepararet sgotowil
XV med. GIKazB III 23.
Zgrabić (cf. Zb-) 'grabiami zgarnąć na jedno
miejsce, pectine foenum colligere': Ipsi kmethones
nostri tenebuntur omnia prata nostra... falcastrare,
rastrare et artomare al. zgrabycz y stozycz 1499
MMAe XVIII nr 620.
Zgraja (cf. Zb-) 'tłum, gromada, turba, grex:
Populorum frequencias sgraya 1420 JA XII 143.
Zgrodzić (cf. Zb-) 'postawić ogrodzenie, płot,
ogrodzić, saepire, saepe munire’: Quia tu habuisti
sepire a sementis viam in ripa fluvii... et hoc tu
non sepsisti al. ny zgrodzil 1441 AGZ I 28.
Zgromadnie (cf. Zb-) 'wspólnie, razem,
łącznie, simul, una, coniuncte’: Sgromadnye collectiue ca 1500 Erz 133.
Zgromadność (cf. Zb-) 'wielka ilość czegoś
zebrana, skupiona w jednym miejscu, multitudo
rerum uno loco congregatarum, collectw : Sgromadnoscz multitudo XV med. R XXV 157; Llicet
terrene facultatis tumulus, gl. temporalis possessionis congeries czesznego ymyenya sgromathnoscz, tanquam ex torrente tibi senciatur affligere,
gl. augere 1466 R XXII 11; Corpus tuum, id est
universitas, zgromadnoscz, operum lucidum totum
1493 GlAug 125; Sgromadnoscz communitas ca
1500 Erz 133.
Zgromadny, Z grum adnyfc/ Zb-) 'razem ze
brany, simul congregatus, collectus : Przigodnich
rzeczi zgromadne wyprawyenye praw krolya
*Kazymyrovimy thv stogy popysane Sul 6; Do
konały szą przythczee zgrvmaadne praw krolya
Kazymyrza Sul 20; ~ Gychze (sc. praw) zgrumadni rozvm krothkymi... slowi po polskv...
przeloziwschi..., thv stoy popyszan poczanthek
gych Sul 5, sim. ib. 20.
Zgromadzać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3.
sg. zgromadza ca 1430 GIKazB II 18, Puł 23 arg.;
~ imper. 2. pl. zgromadzajcie FI 49, 6, XV p.
pr. SKJ I 314, ca 1470 MamLub 246; ~ part.
praes. act. adv. zgromadzaję FI 32, 7; adi. d. sg.
m. zgromadzającemu ca 1420 R XXIV 86; ~
inf. zgromadzać XV ex. PF V 25, ca 1500 Erz
133; ~ fut. 2. sg. m. zgromadzać będziesz BZ
Lev 19, 10; ~ praet. 3. sg. m. zgromadzał BZ
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Ex 16, 18; neutr. zgromadzało FI i Puł 40, 6; ~
condit. 3. sg. m. by zgromadzał Rozm 677.
Z n a c z e n i a : 1. 'zbierać w jednym miejscu,
skupiać, składać, in unum congregare, colligere,
c o g e r e Sgromądzącz cumulare ca 1500
133;
~ a. c istotach żywych, de animantibus: Sgromadzaycze iemu (sc. bogu, congregate illi,
zgromadzcze) swote iego FI 49, 6; Simile est
regnum celorum sagene misse in marę et ex omni
genere piscium congreganti sze ffszego rodu,
pocolena, rodzaiw ryb szgromadzagączemu (Mat
13, 47, R XXIV 359: sgromadzonego, Rozm 343:
ktorasz zaymye) ca 1420 R XXIV 86; Vocate
cetum, congregate, sgromadzaycze, populum (Joel
2, 16) XV p. pr. SKJ I 314, sim. ca 1470 MamLub
246; Ten psalm powyada, yze Krystus swoy zbór
krwyo szwyęto odkupyony zgromadza na potoczech tego szwyata nye ruszayoczy szye Puł 23
arg.; Sgromądzącz gregare Erz 133; Spytał yego
(,sc. Annasz Krystusa)..., czemv by vczennyky
zgromadzał Rozm 677.
b. o rzeczach, de rebus: Alye kaszdi podle
tego, yako mogl sznyeszcz, sgromadzal (sed singuli... congregaverunt) BZ Ex 16, 18; Qui non
colligit, ne szgromadza (Rozm 300. 371: zbyra),
mecum, dispergit (Luc 11, 23) ca 1430 GIKazB
II 18; ~ Słowem boszim nebosa so sczwerdzona..., sgromadzaio (congregans, Puł: zbyrayocz)
iaco w pochirz wodi morske FI 32, 7.
c. o owocach, de fructibus: Any vinnicze twey
gron z rokv twich odpadlich sgromądzącz bodzesz
(neąue... racemos et grana... congregabis) BZ
Lev 19, 10.
d. o abstraktach, de abstractis: Sercze iego
zgromadzało lichoto sobe (congregavit iniquitatem
sibi) FI 40, 6, sim. Puł.
2.
Sgromądzącz convellere XV ex. PF
V 25.
Zgromadzenie (cf Zb-) f o r m y : n. sg. zgro
madzenie FI i Puł 67, 33, ca 1428 PF I 486.
488, 1440 RRp XXV 242, etc.-, ~ g. sg. zgro
madzenia 1440 R XXV 242, XV med. GIKazB
III 50, Puł 11 arg., etc.; ~ d. sg. zgromadzeniu
ca 1428 PF I 486; ~ ac. sg. zgromadzenie
1426 Msza IV s. 313, 1454 R XLVII 352, BZ
Gen 1, 10, etc.; ~ l. sg. (we) zgromadzeniu
BZ Deut 18, 16, ca 1470 MamLub 122; ~ n.
pl. zgromadzenia ca 1470 MamLub 180.
Z n a c z e n i a : 1. 'wielka ilość czegoś skupiona
w jednym miejscu, multitudo': a. (o istotach ży
wych, de animantibus) 'gromada, tłum, zebranie,
turba, congregatio': Sgromadzene (Puł: zgromadzenye) iunczow w krowach ludzskich (congregatio taurorum in vaccis populorum) FI 67, 33;
Szgromadzene contencio ca 1428 PF I 486; Sgro-

madzenv communitati ib.; At ille obmutuit (Mat
22, 12), scilicet cetus, sgromadzene, omnium
dampnatorum erubescet, videns... suam iniquitatem 1440 RRp XXV 242; Malye sszgromadzene
w gednosczy bywa wyelykye v boga 1448 R
XXIV 352; Templum materiale est signum colleccionis, sgromadzenya, fidelium Christianorum
XV med. GIKazB III 50; Szemrały soo wszitko
zgromadzenye (congregatio) synów israhelskich
przeczywo Moyszeszowy BZ Ex 16, 2; Tego
bodzesz slvchacz, iakosz prosyl na Oreb od pana
boga swego, gdisz syo sebraw we wsem sgromadzenyy (quando contio congregata est) BZ Deut
18, 16; Vczinyl (sc. Salomon) ósmi dzen zgro
madzenye (collectam) BZ II Par 7, 9; Sgromadzyenya (war. kał.: sgromadzenya) *currus (iniqui
sunt coetus vestri Is 1, 13) ca 1470 MamLub
180; Cetus zbór, zgromadzenye (quia omnes adulteri sunt coetus praevaricatorum Jer 9, 2) 1471
MamKal 209; Ten psalm wypowyada, yze Xps
przezgromadzenye (leg. przez zgromadzenie a.
prze zgromadzenie) błędnych pysma yednotę przes
szwyentego ducha wzyawya Puł 28 arg.; Ps<alm>
Azaph, to yest wyernego zgromadzenya czerekwye Puł 11 arg.; ~ <W> sgromadzenyy (war.
kal.: w sgromadzienyą) in congerie (ipse ad sepulcra ducetur et in congerie mortuorum vigilabit
Job 21, 32) ca 1470 MamLub 122; ~ 'zakon,
conventus, coenobium’: Nye chczemy, by tho
zgromadzenye navyedzal... kthory lagyk (nolumus... congregationem... a laico visitari) 1484
Reg 721; ~ *ogół mieszkańców, omnes incolae’: Quare Christo fuit data asina, ex quo non
erat de gremio vlg. sgromadzena (leg. z zgroma
dzenia) civitatis Ierusalem? 1440 R XXV 242;
~ zgromadzenie
krześcijaństwa
'wspólnota
chrześcijan, kościół chrześcijański, omnes Christiani, Ecclesia Christiana’: Yako *przyemno
myalby... ty d ary ..., które dayemi, obyatuyemy thobye za czyrkew swanto albo za zgromadze
nye (Msza III. II. VI. VII. IX. XIII. XIV: za
pospólstwo, XII. XV: sza czyrkiew) wyernego
krzesczyansthwa (pro ecclesia tua sancta catholica)
1426 Msza IV s. 313.
b. o wodzie, de aqua: Zgromadzenye wod
(congregationes aquarum) nazwał (sc. bog) morze
BZ Gen 1, 10; Przeschnoli cysterni y zgroma
dzenye wod (collectiones aquarum) BZ Judith 7,
11; ~ Via illorum dicitur lubricum (Psal 34,
6) racione fluxuum sgromadzenya XV p. post. R
XXV 174.
c. (o abstraktach, de abstractis) 'skupienie,
nasilenie, cumulus, congeries, vis': Graciam et
gloriam dabit dominus (Psal 83, 12) et acerwm,
szgromadzenye, leńcie 1454 R XLVII 352; Con-
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sidero in deo patre omnium bonorum sufficientem
et plenam congregacionem, dostatheczne szgromadzenye, aut perfeccionem in istis verbis 1456
ZabUPozn 105; Notare debemus omnium bonorum
5
*affluenciam agregacionem dostateczne szgromadzene ib. 108; Hanc domum (sc. aeternam) honorare valde debemus... primo propter divinam
presenciam,...
sacramentorum continenciam,
sgromadzenya swyathosczy,... sexto propter multorum sacrorum continenciam sgromadzenya swya- 10
tosczy XV p. post. GIDom 85—6.
2.
'ogół, całość, summa, totumf?): Szgromadzene summa ca 1428 PF I 488.
Zgromadzić, Zgrum adzić (cf. Z b-) f o r m y :
praes. ind. 1. sg. zgromadzę Puł Deut 34; 2. 15
sg. zgromadzisz BZ Ex 34, 22. Lev 8, 3. Num
22, 6, etc.; 3. sg. zgromadzi FI i Puł 38, 10,
ca 1470 MamLub 193, EwZam 300; 1. pi.
zgromadzimy BZ Gen 19, 20; 2. pl. zgromadzicie
BZ Lev 23, 39; 3. pl. zgromadzą ca 1470 20
MamLub 291; ~ praes. ind. z partykułą ać
dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg. ać
zgromadzi BZ IV Reg 22, 4; ~ imper. 2. sg.
zgromadź 1448 RRp XXIV 353, BZ Ex 9, 19.
Num 3, 6, etc.; 2. pl. zgromadźcie BZ Gen 49, 25
2. Deut 31, 28. I Reg 14, 38, etc.; 3. pl.
zgromadźcie BZ Gen 1, 9; ~ inf. zgromadzić(i) ca 1470 MamLub 109; zgromadzić 1426
Msza IV s. 313, sim. V. XII, ca 1428 PF I 490,
etc.; zgrumadzić MW gl. 67; ~ praet. 1. sg. 30
m. zgromadziłem BZ II Esdr 8, 43; 3. sg. m.
zgromadził BZ I Par 13, 5. 15, 3. II Par 32,
27, etc.; neutr. zgromadziło Rozm 165; 3. pl.
m. zgromadzili są BZ Ex 8, 14; są zgromadzili
FI 16, 11; zgromadzili BZ I Reg 29, 1. IV Reg 35
22, 9. II Par 29, 15, etc.; f. zgromadziły są BZ
Ex 15, 8; neutr. zgromadziły są FI 103, 23;
zgromadziły Puł 103, 23; ~ pląperf. 3. sg.
m. jest był zgromadził Gn 4b; 3. pl. m. byli
zgromadzili BZ II Par 34, 9; ~ condit. 3. 40
pl. m. -by zgromadzili BZ IV Reg 23, 35; ~
part. praet. act. zgromadziw BZ Ex 35, 1. Num
20, 10. Deut 33, 5, etc.; zgromadziwszy BZ
Num 16, 19; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
zgromadzon ca 1470 MamLub 90; / . zgroma 45
dzona ca 1430 GIKazB II 17; neutr. zgromadzono
BZ II Par 34, 17, 1471 MamKal 18; cf. też
Zgrom adzony; ~ praes. pass. 3. pl. m. zgro
madzeni są Puł 34, 18; zgromadzoni są FI 34,
18; zgromadzony są BZ II Par 24, 11; ~ part. 50
praes. pass. adv. pl. m. sąc zgrom adzeni
BZ Deut 31, 12; ~ fut. pass. 2. sg. m. zgro
madzon będziesz ca 1470 MamLub 45, 1471
MamKal 45; 3. sg. neutr. będzie zgromadzono
55
BZ Ex 9, 19.
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Z n a c z e n i a : 1. 'skupić w jednym miejscu,
zebrać (zwykle w określonym celu), congregare,
colligere, c o g e r e a. o istotach żywych, de animantibus: Wzeszło gest sluncze y *zgromazdzyli
so se (sc. szczenięta lwów, congregati sunt, Puł:
zgromadzyly szye) FI 103, 23; Superne sacietatis
opulentissime deus, da lasso vlg. vdrączon[y]emv
cibum, collige dispersum, *skromadz roszypan[y]ego, libera captivum 1448 RRp XXIV 353;
Sgromaczczye sze (congregamini)..., synowye Iacobowy! BZ Gen 49, 2; Zgromadź dobidczyota
*sw00 (congrega iumenta tua) BZ Ex 9, 19;
Sgromadzyw wszitk0 tluszcz0 (congregata... turba) synów israhelskych rzeki (sc. Mojżesz) k nym
ib. 35, 1, sim. ib. Deut 33, 5; Sgromadź pokolenye
Levi (applica tribum Levi) BZ Num 3 ,6 ; Czyscz
bodzes słowa zakonv tego to... a ysliszo wszitczi
soocz sgromadzeni (audientibus eis in unum omni
populo congregato) BZ Deut 31, 12; Nye sgromadzyszli (congregaveris) otcza twego y maczerze, y braczey BZ Jos 2, 18; Zgromadziw zastop
(congregato exercitu) y pobył (sc. Saul) Amalecha
BZ I Reg 14, 48; Przetosz zgromadził (congregavit) Dauid wszitek Israhel BZ I Par 13, 5;
Zgromadziły (sc. uczeni) bracyo (congregaverunt
fratres) swo BZ II Par 29, 15, sim. ib. 32, 4;
Zgromadzcye wszitki (congregate universos), ktorzi so w myescye BZ Judith 7, 15; Sgromadzą
(war. kal.: zgromadzą) coacervabunt (erit enim
tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt,
sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros
prurientes auribus II Tim 4, 3) ca 1470 MamLub
291; Ierusalem, Ierusalem,... ąuocies volui con
gregare, ssgrumadzycz (wydawca czyta błędnie
ssgromadzycz), filios tuos (Mat 23, 37)! MW gl.
67; Zgromadzcze (FI: sgromadzaycze) yemu (sc.
bogu, congregate illi) szwyęte yego Puł 49, 6;
Sgromadzyl bog apostoli, s dalyekych sye stron
sebraly XV p. post. SlOcc XXXIV 162; Sgromadzycz congregare XV ex. P F V 19; Szgromadzycz
coaceruare ca 1500 Erz 133; ~ do czegoś:
Zgromadził (sc. Dawid) wszitek Israhel do Ierusalema (congregavit universum Israel in Ierusalem)
BZ I Par 15, 3; ~ z czegoś: Wszitko, czsosz
bodzye na dworze nalyeszono a nye zgromadzono
s poły a (congregata de agris), spadnye na nye
graad BZ Ex 9, 19; Zgromaczcye sam lyvd ze
wszech kotow (applicate huc universos angulos
populi) BZ I Reg 14, 38; ~ k, ku komuś,
czemuś: Sgromadzysz wszystek sbor israhelskych
synów ku dzwyrzom stanowym (congregabis
omnem coetum ad ostium tabernaculi) BZ Lev 8,
3; Sgromadzcze kv mnye (congregate ad me)
wyoczsze z rodv BZ Deut 31, 28; Zgromadź zbór
ku mnye (congrega ad me) BZ III Reg 18, 19;
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Zgromadziłem ge (sc. męże ze wszego Izraela)
k rzece (congregavi eos ad fluvium) BZ II Esdr
8, 43; ~ przeciwko komuś: To gdisz vcinili,
gdzesz stal Moyzes a Aaron, sgromadziwszi przecziwko gym (coacervassent adversum eos) wszitko
pospólstwo *wye drzwyach stanowich, wzyavila
syo wszitkim sława boża BZ Num 16, 19; ~
na coś: Zgromadzyly soo ge (sc. żaby) na besmyarne kupy (congregaverunt eas in immensos
aggeres) BZ Ex 8, 14; ~ w coś: Prziwyodl
(sc. Ezechijasz) kapłani boże y nauczone, zgromadziw ge w ulyczo na wschód sluncza (congregavit eos in plateam orientalem) BZ II Par 29,
4; Czy szye vszysczy zgromadzyly v dom Annaschov Rozm 710; ~ przed czymś: Przeto
wzol Moyzes rosgo... sgromadziw mnostwo przed
skalo (congregata multitudine antę petram) BZ
Num 20, 10; ~ w czymś: Myasto gest tu blyzu,... sgromadzymi syo w nyem (salvabor in ea)
BZ Gen 19, 20; Tedi zgromadziły syo zastopowye
fylystinsci w Iafeth (congregata sunt... agmina in
Aphec) BZ I Reg 29, 1.
b. (o rzeczach, de rebus) 'pozbierać, zebrawszy
złożyć w jednym miejscu, coacervare, cumulare,
colligere’: Zgromadzoni so (Puł: zgromadzeny
so) na mo biczowe (congregata sunt super me
flagella) FI 34, 18; ~ Zkarbi (sc. człowiek),
a ne we, komu zgromadzi ie (congregabit ea) FI
38, 10, sim. Pub, Gydzi ku Elchiaszowy..., acz
zgromadzi pyenyodze (ut confletur pecunia), gesz
so wnyesyoni do koscyola boszego BZ IV Reg
22, 4; Zgromadziły (conflaverunt, MamLub 90:
sgromadzyly) slugy twe pyenyodze, gesz naleszly
w domv boszem ib. 22, 9; Ale złoto a srzebro
dal Ioachim pharaonowy, gdi bil vlozil zemy
pyenyodze na wszelke lyato, abi zgromadziły (ut
conferretur) podle przikazanya pharaonowa) ib.
23, 35; Zgromadzoni so przes lyczbi pyenyodze
(congregata est... pecunia), gesz dawały kroi
a Ioyada BZ II Par 24, 11; Skarbi sobye zgro
madził (sc. Ezechijasz, thesauros sibi... congregavit) wyelyke, y srzebra, y złota, y drogego
kamyenya ib. 32, 27; Gysz... wzowszi *pyenyodze..., gesz biły zgromadziły (quam congregayerant) slugy koscyelny... ze wszech... *pokoleny
israhelskich ib. 34, 9; Srzebro, gesz nalezono
w domv bozem, zgromadzono (argentum...
conflaverunt) a dano włodarzom ib. 34, 17;
Swyote ialmuszni lepsze so, ny$z skarbi złote
zgromadzicz (quam thesauros auri recondere,
MamLub 109: sgromadzyczy) BZ Tob 12, 8; ~
Bodzeszly myecz vyele, sczedrze daway,... bo
przes *to dobro otplato sobye na skarb zgroma
dzisz (praemium enim bonum tibi thesaurizas)
w dzen twey nodze BZ Tob 4, 10; ~ Rzeki

(sc. bog): Sgromaczczye sze wodi (congregentur
aquae)... w myasto gedno BZ Gen 1, 9; Sgro
madzyly soo sze wodi (congregatae sunt aquae)
BZ Ex 15, 8; ~ Ysczy on (sc. Krystus) ten to
fszyczek svath f sw (leg. swu) roku gestcy gy
on byl sgromadzil Gn 4b.
c. (o płodach rolnych, de fructibus) 'usuną
wszy z pola umieścić w jednym miejscu, colli
gere, metere’: Godi tydnyowe vczynysz sobye
w pyrwich vrodach sznywa... a godi, gdisz wroczy sze czasz lyetni, wsziczko sgromadzysz
(cuncta conduntur) BZ Ex 34, 22; Gdisz sgromadzicze wsz<y>tki vzitki (quando congregaveritis omnes fructus) zemye w<a>szey, bodzecze
slawicz dny boże BZ Lev 23, 39; Alyecz przyydzye mocznyeyszy,... a yyczyszczy gvmno
szvogye, a szgromadzy pszenyczą do stodoły
svogyey (congregabit triticum in horreum suum
Luc 3, 17) EwZam 300.
d. (o abstraktach, de abstractis) 'skupić, złą
czyć, nasilić, counire, augere’: Omnis virtus uni
ta, szgromadzona, forcior est seipsa dispersa ca
1430 GIKazB II 17; Bo wyem, ze iest... przekloti,
na kogosz ty klotwo sgromadzisz (in quem maledicta congesseris) BZ Num 22, 6; Multum
peccauit, qui sponte malum cumulavit *sgronadzil
1466 R XXII 20; Sgromadzy (war. kal.: zgromadzy) *contvmabit (ipse enim cogitationes concinnavit ad perdendos mites in sermone mendaci
Is 32, 7) ca 1470 MamLub 193; Zgromadzę na
nye zla (congregabo super eos mała Deut 32, 23)
Pw^Deut 34; ~ Iesus: V yedney personye moye
bostvo szye zgromadzylo (in persona sola mea
deitas extensa est) a w t(w )em zyvoczye y
v t(w )ym czyelye ogarnyono Rozm 165.
2. 'zjednoczyć, połączyć, coniungere, conectere, colligare’: Yako... przeszegnalby ty dary...,
które... obyatuyemy thobye za czyrkew swanto,...
kthorosch ypokogycz, sztrzecz, sgromadzycz
(Msza XII: zgodzycz uel szgromadzycz, V: *zgoczycz, slaczycz, zgromadzycz, I. VIII. IX. XV.
XVI: slączycz, X: slanczycz ocrągem, II. III.
VI. XIV: zyednacz, VII: zgednacz w gednoszcz,
XIII: *gednancz) y thesch rzodzicz racz (quam
pacificare, custodire, adunare et regere digneris)
1426 Msza IV s. 313; Colligeris przyloszon,
sgromadzon (war. kal.: zgromadzon, BZ: przilozon) bandzesz (sic colligeris ad populum tuum
Num 31, 2) ca 1470 MamLub 45; Sgromadzisch
<się> (war. lub.: sgromadzon, BZ: bodzesz
przyiot) colligeris (idcirco colligam te ad patres
tuos et colligeris ad sepulcrum tuum in pace IV
Reg 22, 20) 1471 MamKal 90.
3. w niedokładnym tłumaczeniu tekstu
łacińskiego: Neprzyacele mogi duszo moio so
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ogarn0li, tuk swoy S0 sgromadzili (concluserunt,
Z n a c z e n i e : 'uczynić ciepłym, ogrzać, caleP u l są yęly) FI 16, 11.
facere, fovere’: Wsządycz trzeba luczkyey przyya4.
w błędnym tłumaczeniu wieloznacznego
szny, by czą szgrzely w swoyey laszny De morte
łacińskiego iungo: Zgromadzono junctum (quo
w. 246; Flecte, quod est rigidum, foue, quod est
5
frigidum nakloyn, czo gyest sbwcznale, szwche,
cum pervenisset iuncto Ioseph curru suo Gen 46,
szgrzyey (AKLit III 106: sgrzeyh), czo gyest oszy29) 1471 MamKal 18.
Cf. Zgromadzony
mnale XV p. post. GIKórn II 192; ~
zgrzać
Zgromadzony (cf. Zb-j 'zagarniający w jed
się 'stać się gorącym, rozgrzać się, calefieri, cano miejsce, congregans, colligens : Simile est
l e s c e r e Sgrzalo se (concaluit, P ul zgrzało szye
regnum celorum sagene misse in marę et ex omni 10 yest) sercze moie we mne FI 38, 4.
genere piscium congreganti sgromadzonego (Mat
Zgrzebi cf. Zgrzebie
13, 47, R XXIV 86: szgromadzagączemu, Rozm
Zgrzebie, Zgrzebi (cf. Zb-j 'krótkie włókna
lnu lub konopi pozostające przy czesaniu przędzi
343: ktorasz zaymye) XV med. R XXIV 359.
wa, stuppa lintea vel cannabina': *Sgszebye stuZgromić (cf. Zb-j 'pokonać napełniając stra
chem, percellere, perfundere' : Ex hoc perculsi, 15 pam XV p. pr. R XLVII 358; Szgrzeby vasalia
gl. nos... custodes (sc. sepulcri Christi) sgromyede canapo 1475 Rost nr 3274; Quando aranea
ny, ruimus vertigine 1466 R XXII 25.
pupugeret aliquem, statim canapum in eo (sc.
yino) debet madidari uel de superfluitatibus canapy
Zgroza (cf. Zb-j 'coś wywołującego strach,
tu zdrada, podstęp, horrendum, hoc loco dolus,
al. sgrzebye et debet aligari super wlnus XV p.
fraus : Zgrozamy (w«r. /wb.: lsczamy, i?Z: skła 20 post. R LIII 63; Stuppa et est canapi yel lini
sgrzeby vel kadzyel ca 1500 Erz 133; Item recipe
mali so wasz *ssciwye) insidiis (Num 25,18) 1471
canapum, quod solent mulieres nere al. szgrzeby
MamKal 43.
Zgrumadny cf. Zgromadny
et antiquam aruinam pone super wlnus incidendo
canapum ca 1500 JA IV 89.
Zgrumadzić cf. Zgromadzić
Zgryzły (cf. Zb-j 'zniszczony przez pogryzie 25
Zgrzeszać (cf. Zb-j f o r m y : praes. ind. 3.
nie, corrosus, deletus' : Corpus ergo nostrum vepl. zgrzeszają BZ Num 15, 29. Tob 12, 10; ~
stimentum est, quod ueteratur, starzege <się>,
imper. 2. sg. zgrzeszaj BZ I Reg 19, 4, Rozm
veteratum vermiculatur, vermiculatum dissipatur
257; 2. pl. zgrzeszajcie FI 4, 5; ~ part. praes.
<w)yethszeye <p)rzesz mole szgrisle <o)dzene
act. adi. d. sg. m. zgrzeszającemu Rozm 539; d.
30 pl. m. zgrzeszającym Puł 24, 9;
1461—7 Serm 110v.
~ inf. zgrze
Zgryźć (c/ Zb-j f o r m y : praes. ind. 3. sg.
szać XV ex. PF V 23.
zgryzie Rozm 279. 280; 3. pl. zgryzą XV med.
Z n a c z e n i e : 'popełniać grzech, dopuszczać
/? XXII 247; ~ praet. 3. sg. f. jest zgryzła
się grzechu, przekraczać przepisy religijno-etyczRozm 211; 3. pl. m. zgryźli Rozm 629; ~ part.
ne, delinąuere, peccare’: Gnewaycze se a ne
praet. act. II cf. Zgryzły.
35
zgrzeszayce (nolite peccare, P ul nye chczyeycze
Z n a c z e n i e : 'gryząc zniszczyć, corrodere,
zgrzesszycz) FI 4, 5; Gedno prawo bodze wszem,
rodendo delere': Nye skarbczye skarbów vam na
ktorzis sgrzeszayo (qui peccaverint) nyewyadomye
zyemy, gdzyes rdza albo mol zgryszyą (leg.
BZ Num 15, 29; Ale ktorzi zgrzeszaioo a nyezgryzie, demolitur, GIWroc 78v: sge)..., alye
prawoscz czinyo (qui... faciunt peccatum et inskarbczye {skarby > vam na nyebyeszyech, gdzye 40 iquitatem), nyeprzyiacyele S0 dusze swey BZ Tob
any rdza skazy, any mol zgryzye (neque... de
12, 10; Sgrzeschacz forefacere XV ex. PF V 23;
molitur Mat 6, 19. 20, GIKazB I 62: nye skasy,
Ovasz vzdrovyon a yvsch nye zgrzeschay yyeczey
R XXII 247: any mole sgrizą) Rozm 279. 280;
(iam noli peccare Jo 5, 14) Rozm 257; ~ nad
Albo by mogl (sc. Krystus) vschytką vaszą bron
kimś: Nye zgrzeszay, krolyy, nad swim sługo
zetrzecz, yako vczynyl voyscze syrskyey, yze 45 Dauidem (ne pecces... in... David), bo gest przewschyczky czyaczyyy ych lączysk na yeden czass
cyw tobye nye zgrzeszil BZ I Reg 19, 4; ~
robaczy zgrysly ib. 629; ~ przenośnie: Myzgrzeszający: Przeto zakon da (sc. gospodzin)
loscz domy tvego yest myą zgrysla (comedit me
zgrzeszayączym (delinquentibus, FI: zostaioczim)
Jo 2, 17, ib. 449: snyadla mye, EwZam 304:
na drodze Puł 24, 9; A vy maczye ymyyacz
50
sthravyla myą) Rozm 211. ~ Cf. Zgryzły.
yeden drugyemv nogy, czusch odpvsczycz zgrze
Zgrzać, Zgrzać się (cf. Zb-) f o r m y : imper.
schay ączemv (peccata dimittere), ye(de)n za dru2. sg. zgrzej XV p. post. GIKórn II 192, XV ex.
gyego modłyącz szye Rozm 539.
AKLit III 106; ~ praet. 3. sg. neutr. zgrzało
Zgrzeszenie (cf. Zb-)f o r m y : n. sg. zgrzesze
jest Pul 38, 4; zgrzało FI 38, 4; ~ condit. 3.
nie BZ I Reg 20, 1, Naw 93; ~ g. sg. zgrze
55
pl. m. by zgrzeli De morte w. 246.
szenia FI i Puł 21, 1, 1431 PF V 64, XV med.
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R XXV 153, BZ Gen 50, 17, eter, ~ d. sg.
zgrzeszeniu BZ IV Reg 13, 2, Rozm 44; ~ ac.
sg. zgrzeszenie BZ I Par 9, 1, XV p. post. R XIX
90, XV ex. GIWp 69. 70, eter, ~ i. sg. zgrzeszenim XV p. post. JA XII 144; ~ l. sg. (po)
zgrzeszeniu MW 122b, XV ex. GIWp 69.
Z n a c z e n i a : 1. 'popełnienie grzechu, dopu
szczenie się grzechu, actus peccandi, peccatum
committendi : Czsokoly bi gynego s wyela vczynylbi, w gemsze obiczay sgrzessenya mayo lyydzye (in quibus solent peccare homines) BZ Lev
6, 3; Gen przywyodl Israhela ku zgrzeszenyv (qui
peccare fecit Israel) BZ IV Reg 13, 2; Genzie
tesz człowiek od stworziczie<la> swego any po
zgrzeszenyu zgynol MW 122b; Wyerzą ya, yze
yest twe wyaczsche szmylowanye y myloszyerdzye, nyz me czyaszsche zgrzeschenye Naw 93;
Antę ruinam exaltatur cor przeth szgrzesenym
podnosy XV p. post. JA XII 144.
2. 'grzech, przekroczenie przepisów religijnoetycznych, peccatum, delictum : Daleco od zbawena mego słowa zgrzeszena (Puk *zgresszenya)
mego (verba delictorum meorum) FI 21, 1;
Szgrzessena int<e)ritu 1431 PF V 64; Y z obyczayv szgrzeszenya et ex modo peccati XV med.
R XXV 153; Proszocz, abi zapomnyal sgrzeszenya
braczyey twich a grzechu y sloszczy (scełeris...
et peccati atque malitiae), yosz to so ukazali
przeczy w tobye BZ Gen 50, 17; Które me przewynyenye a które gest me sgrzeszenye przecyw
oczczv twemu (peccatum meum in patrem tuum)?
BZ I Reg 20, 1; Przewyedzeny so do Babilona
prze swe zgrzeszenye (propter delictum suum) BZ
I Par 9, 1; Boży ssynv, odpusczys nam nasche
zgrzeschenye XV p. post. R XIX 90; Tho, czo
cyrpymy, zebys tho przywl {leg. przyjął) za wgelkge nase *sgrzysenge XV ex. GIWp 69; Smylwg
se nad namy za nase ceskge sgrzesenge ib.; Nye
racz bacyc na nase sgrzesenye, ale dag nam
vgerne yypokwtowanye ib.; Którzys (sc. Manasses
i Dawid) były <w) zapamgetangw y wgelkym
zgrzesenyw ib.; Żebyśmy nge oddawały ngeprzyacelwm nasym złym, ale dobrym za yh procyff
nam sgrzesenge ib. 70; Mylosyerdzye boże przyklonylo szye k na<s)zemy sgrzeschenyy Rozm
44; Tenże (sc. człowiek) przes yyelyky błąd y
yyelykye zgrzeschenye aby <nie) zagynąly, mu
szym... smyloyacz szye nad nymy ib.; Bo odpvsczy<cie)ly lyvdzem ych grzechy, oczyecz nyebyesky tesch wam odpysczy wasze zgrzeschenye
(delicta yestra Mat 6, 14) ib. 274; Nye mnymayczye, aby prze to *sgrescheny ten, który myą
podał, nye byl ynądzon yyeczną mąką ib. 546;
Mąką od svego zgrzeschenya bądzye czyrpyecz
na yyek yyekom y pyeklye ib. 547; A on szye

tez ssam krzyw ykazal, kyedy tako gorzsko za
svoye zgrzeschenye płakał ib. 690; ~ pirwe
zgrzeszenie 'grzech pierworodny, peccatum orig i n a l e Alye iuz bądzye czyrpyecz na yyeky
mąką pyryego zgrzeschenya (pro solo originali
peccato) Rozm 546.
Zgrzeszyć (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zgrzeszę Rozm 174; 2. sg. zgrzeszysz BZ I Reg
19, 5; 3. sg. zgrzeszy BZ Lev 5, 1. Deut 21, 22,
Dział 33, Rozm 325; 2. pl. zgrzeszycie BZ Num
18, 32. I Reg 14, 34; 3. pl. zgrzeszą FI i Pul 33,
21, Pul 33, 22; ~ inf. zgrzeszyć FI i Pul 77,
20, BZ Deut 24, 4, Pul 4, 5; ~ praet. 1. sg. m.
zgrzeszył jeśm FI i Pul 40, 4. 50, 5. 118, 67,
KartŚwidz; zgrzeszyłeśm BZ Ex 9, 27. 10, 16.
Num 22, 34; zgrzeszyłem BZ I Reg 15, 24. 30,
26, 21, etc.; -śm zgrzeszył Spow 2; -(e)m zgrzeszył
Spow 3. 6, BZ Jos 7, 20. III Reg 18, 9. I Par
21, 11; f. zgrzeszyłam Naw 164; -em zgrzeszyła
Spow 4; (-m) zgrzeszyła Naw 164; 2. sg. m. -ś
zgrzeszył XV med. Zab 518; 3. sg. m. zgrzeszył
jest BZ Jos 7, 11; jest zgrzeszył BZ Ley 5, 18.
19. Deut 25, 2. I Reg 19, 4; zgrzeszył Kśw cr
17. 18, BZ I Reg 14, 33. III Reg 13, 34, etc.
etc.; f. zgrzeszyła jest BZ Ley 5, 2; jest zgrzeszyła
BZ Num 15, 28; 1. pl. m. zgrzeszyli jesmy FI
105, 6; zgrzeszyliśmy BZ Deut 1, 41. Jud 10, 10.
II Par 6, 37, etc.; -smy zgrzeszyli Spow 1, BZ
Gen 20, 9. Num 14, 40, etc.; -m zgrzeszyli Spow
7; 2. pl. m. zgrzeszyliście BZ II Par 28, 10; 3. pl.
m. są zgrzeszyli BZ Num 15, 25; zgrzeszyli FI
i Pul 77, 36, Sul 49, BZ Deut 32, 5, etc.; ~
pląperf. 3. sg. m. był zgrzeszył BZ II Par 29, 19;
~ condit. 1. sg. m. (-)bych zgrzeszył FI i Pul 38,
1, BZ Neh 6, 13, MW 5a, Pul 118, 11; 2. sg. m.
-by zgrzeszył BZ Gen 20, 6; 3. sg. m. zgrzeszyłby
BZ Ley 24, 22; (-)by zgrzeszył Gn 173b, FI i Pul
35, 1, BZ II Par 6, 36; /. -by zgrzeszyła BZ Num
15, 27; 1. pl. m. -bychom zgrzeszyli BZ II Par
28, 13; 2. pl. m. zgrzeszylibyście BZ Deut 20, 18;
3. pl. m. -by zgrzeszyli Rozm 374.
Z n a c z e n i e : *popełnić grzech, dopuścić się
grzechu, przekroczyć przepisy, delinąuere, pec
c a r e a. religijno-etyczne: To uznaie (sc. czło
wiek), kegdy sgresil, y kake uremo sgresil, kilkocroch sgresil Kśw cr 17. 18, sim. Rozm 692.
754; A szaprafdocz by ten tho clouek mało sgrzesil, ysze gdiscibi szo on na tho rosmislil, isbicz
on f krothke chyyly ymrzecz muszyl Gn 173b;
Gisz so nenasrzeli prawego, zgrzeszo (delinquent)
FI 33, 21, sim. Pul, sim. Pul 33, 22; Rzelk {pro
rzeki) iest krziwi, abi ne zgrzeszil (ut delinquat,
war. ut non delinquat), sam w sobe FI 35, 1,
sim. Puł; We wszech tich zgrzeszili ieszcze (peccaverunt adhuc) FI 77, 36, sim. Pul, sim. BZ II
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Par 29, 6, etc.\ Rgrzeszyly (pro zgrzeszyły) gesmy
(peccavimus, Puł: zgrzeszyłyśmy) y s otczsy naszymy FI 105, 6; Drzewey nysz v<ś>merzyl gesn
(pro gesm) S0 , ya zgrzeszył gesm (ego deliąui,
MW 28a: zgrzeszilem) FI 118, 67, sim. Puł;
Iacosm co *czosto sgrzessil (Spow 4: yakomkoly
g<rze)szchyla), tego mi dzissa zal Spow 2; Tesz
sya davam vynyen deo omnipotenti ze dvanascye
*czlongow vyary... y tesz czom szgrzesyl, ysszem
nye popelnyl szyedmy vczynkow mylosyernych
Spow 3; Yakomkoly szgrzeszyl y pana boga
rosznyewal, spyacz, czwyaczy, chodzacz, leszacz
Spow 6; Causa, prze czos szgrzeszil, et modus
in culpa cacosz szgrzeszil vel *opiczay XV med.
Zab 518; Zgrzeszylesm (peccavi) owa nynye BZ
Ex 9, 27; Zgrzeszyły (si peccaverit) dussa slyszocz
glos przysyogayoczego BZ Lev 5, 1; Dussa,
ktorasz syo dodknye nyeczystego..., wynna gest
a sgrzeszyla gest (deliąuit) ib. 5, 2; Bodze prosycz
zayn, bo gest nye wyedzocz sgrzeszyl (quia nesciens fecerit) ib. 5, 18, sim. ib. Deut 25, 2;
Lyecz myesczanin, lyecz przichodzen sgrzeszilibi
(leg. zgrzeszyłliby, sive peregrinus, sive civis
peccaverit) BZ Lev 24, 22; Gotovismi gycz esz
na to myasto..., bosmi sgrzeszili (peccavimus)
5ZNum 14, 40; Bodze gim (sc. synom israelskim)
odpvscono, bo so nye swey (leg. z swej) woley
sgrzeszili (peccaverunt) ib. 15, 25; Aczbi dvsza
gedna nye wyedzocza sgrzeszila (quod si... nesciens peccaverit), offyerowacz bodze kozo roczno
za grzech swoy ib. 15, 27; Bodze syo modlicz
za nyo kapłan, ze gest nye wyedzocz sgrzeszila
(quod inscia peccaverit) ib. 15, 28; Nye day
sgrzeszicz w zemi twee (ne peccare facias terram
tuam) BZ Deut 24, 4; Sgrzeszyl gest (peccavit)
lvd israhelsky BZ Jos 7, 11; Sgrzeszilysmi (peccavimus tibi), ostawszi cyebye, pana boga naszego
BZ Jud 10, 10; Sgrzeszilem (peccavi), iszem nye
posłuchał rzeczi boszey BZ I Reg 15, 24, sim.
ib. 15, 30; Prze to prziczino zgrzeszil (peccavit)
dom Geroboamow BZ III Reg 13, 34; Csom
zgrzeszil (quid peccavi)? i b . 18, 9; Iacyem zgrze
szil (ego qui peccavi) BZ I Par 21, 17; Zgrzeszilysmi (peccavimus), nyeprawyesmi czinyly BZ
II Par 6, 37, sim. ib. I Esdr 9, 7. Neh 1, 6.
Judith 7, 19; Gesz bil pokalyal kroi Achaz...,
gdisz ivsz bil zgrzeszil (praevaricatus est) BZ II
Par 29, 19; Gnyewayczye szye a nye chczyeycze
zgrzesszycz (nolite peccare, FI: ne zgrzeszayce)!
Puł 4, 5; Yadl (sc. Dawid) chleb offertorzny...,
a wschakosch nye zgrzeschyl, bo była tego potrzebyzna Rozm 325; Takyesz y dzys vbogy...
nayescz szye może, poruschyly post, nye zgrzeschy (nec... reus est) ib.\ Odpovyedzyal myły
Iesus, yschby Zydovye nye mnyey zgrzeschyly,

nysch czy ystny, którzy pobyczy ib. 374; Zgrze
szyłem (peccavi Mat 27, 4), vydavschy y zdradzyvschy krev nyevynną ib. 759, sim. ib. 760;
Acz ty dzyeczy pobyty, czo on (sc. Jesukryst)
thu zgrzeszył? ib. 806; ~ z określeniami nazy
wającymi grzech i sposób popełnienia grzechu:
czymś: Szpowadami szo..., yszeszmi szgrzeszili
(Spow 6: czom grzeszył, 2: izem sse dopusczil)
szedmo szmerthnimi grzechi (Spow 4: y<s>chem
*schre<s>chyla szyedmy, leg. z siedmi, *grechow
szmerthelnych) Spow 1; Yakomkoly szgrzeszyl
pychą, lakomstvem..., tego my zal Spow 3; Davam szya vynyen bogv *wszechmogocemv s pyączy szmyslow czyala mego grzessnego, czom
szgrzessyl yydzenym, szlyssenym ib.\ Gdisz
sgrzeszi czlowyek tim (quando peccaverit), prze
ges to smyerczi bodze osodzon BZ Deut 21, 22;
Poda ge pan bog israhelsky prze grzechy Geroboamowi, gymysz zgrzeszil (qui peccavit) BZ III
Reg 14, 16, sim. ib. 15, 30. 16, 19. IV Reg 21,
17; A tak zagładził Zamri wszitek dom Baazow...
prze wszelke grzechi Bazowi a grzechy Hela...,
gymysz zgrzeszily (qui peccaverunt) BZ III Reg
16, 13; Wiznawacz syo bodo za grzechi sinow
israhelskich, gymysz zgrzeszily przecyw tobye
(quibus peccaverunt tibi) BZ Neh 1, 6; Czyem
(leg. czem) tu sgrzeszyl (sc. Judasz), przez to
bądzye y vmączon Rozm 761; ~ na czymś:
Nye sgrzeszicze na tern (non peccabitis super
hoc), vibome a tvczne sobye zachowawayocz BZ
Num 18, 32; ~ w czymś: Szpowadami szo...,
iszeszmi szgrzeszili w poczi szmiszloch sziwotha
naszego (Spow 7: *czam szgrzeszily pyanczą
szmysli, 6: czom szgrzeszyl pyaczya szmyszlnymy
grzechy) Spow 1; Chczemy..., aby szyąth zysk
ymyecz *zyądaly, sstąd skodamy biły *vnyedzeny
a pomsczeny, w czem sgrzeszily (in quo peccaverunt) Sul 49; Bosmi wyelmy zgrzeszily w tey
to rzeczi (peccavimus in sermone isto) BZ I Esdr
10, 13, sim. ib. II Esdr 9, 11; Jesus pothym
oszadzon, Pylath yego szadzyl, od Zydow yesth
nawyedzon, a w thym Pylath sgrzeszyl XV ex.
SKJ I 145; Ssam ssyebye schybyenyczy oddal
(sc. Judasz) a v tern vyączey zgrzeschyl nyz
pyrvey Rozm 762; ~ z określeniami nazywają
cymi kogoś, coś, przeciw komu, czemu popełniono
grzech: komuś: Gospodne,... vzdrow duszo moio,
bo zgrzeszil iesm tobe (peccavi tibi) FI 40, 4,
sim. Puł, sim. FI i Puł 50, 5, KartSwidz; Prziloszili so ieszcze zgrzeszicz iemu (sc. bogu,
peccare ei) FI 77, 20, sim. Puł; Sgrzeszili gemv
(sc. bogu, peccaverunt ei, Puł Deut 5: zgrzeszyły)
BZ Deut 32, 5; Abichom nye zgrzeszily panu (ne
peccemus domino) BZ II Par 28, 13; Tobyesmi
zgrzeszily (tibi peccavimus) BZ Jer 14, 7;
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W szyerczu moym skrył yesm słowa twoya, abich
nye zgrzeszył (FI: abych ne grzeszył) tobye (sc.
gospodnu, ut non peccem tibi) Puł 118, 11, sim.
MW 5a; ~ naprzeciw komuś: Zgrzeschylam
tez, myły panye, zgrzeschyla naprzeczyv thobye
wyelkosczya grzechy mogymy Naw 164; ~
przeciw komuś: A przetom czy o ostrzekl, abi
przeczy w mnye (sc. bogu) nye sgrzessyl (ne
peccares in me) BZ Gen 20, 6; Zgrzeszylesm
przeczyw panu bogu waszemu (peccavi in dominum deum vestrum) BZ Ex 10, 16; Sgrzeszilismi
przecziw panv (peccavimus domino) BZ Deut
1, 41; Isze lyvd zgrzeszil przecyw bogu (quod...
peccasset domino), isze iadl se k<r>wyo BZ
I Reg 14, 33; Nye zgrzeszicye przecyw panu
(non peccabitis domino), gedzoc se krwyo ib.
14, 34; Nye zgrzeszay, krolyv, nad... Dauidem,
bo gest przecyw tobye nye zgrzeszil (non peccavit tibi) ib. 19, 4; Gestlybi zgrzeszil przecyw
tobye (si... peccaverint tibi) any gest czlowyek,
gen bi nye zgrzeszil BZ II Par 6, 36; Przeto
zgrzeszilyscye tim przecyw panu bogu waszemv
(peccastis... super hoc domino deo vestro) ib.
28, 10; Mismi zgrzeszily przecyw panu bogu
naszemv (nos praevaricati sumus in deum nostrum) BZ I Esdr 10, 2; Mismi przecyw panv
zgrzeszily (nos in dominum peccavimus) BZ II
Esdr 8, 93; Tegodla <nadzieję się>, yze przeczy w
bogv nycz nye zgrzescha (delinąuere nihil contra
deum me spero) Rozm 174; Oczse, zgrzeschylem
przeczyw nyebv y przeczyw tobye (peccavi in
caelum et coram te Luc 15, 18) ib. 386, sim.
ib. 387; ~ prze kogoś: Czsosmi prze czy o
(sc. Abrahama) sgrzeszyly (quid peccavimus in
te)? BZ Gen 20, 9; ~ w kogoś: Bo przes
nyeymyeyotnoszcz gest sgrzeszyl w boga (dęliquit in dominum) BZ Lev 5, 19; Aby snad nye
navczili czebe czinicz wszey ganyebnosczi... y
sgrzeszylibiscze w pana boga wasego (peccetis
in dominum deum vestrum) BZ Deut 20, 18;
~ przed kimś: Vyernye iaczem sgrzeszyl przed
panem bogyem (ego peccavi domino deo) BZ
Jos 7, 20; ~ w czymś: Bodo strzedz dróg
swogich, bich ne *zggrzeszil w zacone moiem
(ut non delinquam in lingua mea, war. et non
delinquam in lege mea, Puł: w moym yęzyku)
FI 38, 1, sim. Puł,; Szpowadami szo..., yszeszmi
szgrzeszili we dwnaczcze (leg. dwunaccie)
czloncow chrzeszczianszkey wary Spow 1;
W twich sodzech zgrzeszily (in iudiciis tuis
peccaverunt) BZ Neh 9, 29; ~ wyjątkowo
w znaczeniu niedokonanym: Y przeto tedi sgrzeszisz w nyewynney krwy (quare ergo peccas in
sanguine innoxio), chczocz zabycz Dauida? BZ
I Reg 19, 5.

b. prawne: Powyedzal (sc. rzecznik) szwoyą
żałobą a w czem on *skrzeszyl (in quo fefellit,
OrtMac 65: grzeszył), w them gego przyszasznyczy karały OrtOssol 53, 1; Chczem, aby gdze
kto zgrzeszy (ubi crimen est commissum, Sul 43:
gdze grzech szstal szą), tam tesz ma czyrpyecz
ty msze prawem, które w tern myescze... gest
Dział 33.
Zgrzytać, Skrzy tac, Skrżyta ć f o r m y : praes.
ind. 3. sg. skrzy ta De morte w. 36; zgrzyta ca
1500 Erz 134; ~ part. praes. act. adv. skrzytajęcy XV med. PF V 58; ad i. g. sg. m. skrzytającego ca 1470 MamLub 252; ~ inf. skrzy tac
Rozm 718; zgrzytać ca 1500 Erz 134; ~ fut. 3.
sg. m. skrżytać będzie FI 36, 12; skrzytać będzie
FI i Puł 111, 9, Puł 36, 12; ~ praet. 3. sg. m.
skrzy tał 1466 R XXII 24; neutr. skrzy tało FI 2,
1; 3. pl. m. skrżytali są FI 34, 19; skrzytali są
Puł 34, 19; skrzytali XV p. pr. R XVI 344, ca
1470 MamLub 128, 1471 R XXIV 379, Puł 2, 1.
Z n a c z e n i a : 1. 'wydawać dźwięk przez silne
pocieranie twardych przedmiotów (np. zębów dla
okazania złości, niechęci itp.), stridere, frendere,
imprimis dentibus’: Skrszitali so (Puł: skrzytaly
so, MamLub 128, R XXIV 379: scrzytaly) na
mo *zobi swimi (frenduerunt super me dentibus
suis) FI 34, 19; Chowacz bodze grzeszni prawego
y skrszitacz bodze (Puł: skrzytacz będzye) nan
zobi swimi (stridebit super eum dentibus suis) FI
36, 12; Grzeszny... zhoby swymy skrzytacz bodze
(dentibus suis fremet) FI 111, 9, sim. Pub, Nonne
hoc fuit magna dei potencia, quod tam magnum
persecutorem Christianorum, qui strindens denti
bus, *sczrythayaczy żaby, equitabat in via XV
med. PF V 58; Nye było vark v gyey gaby,
poszevayacz szkrzytha szaby De morte w. 36;
Sgrzythacz frendere ca 1500 Erz 134; Sgrzytącz
stridere ib.: A ony vszysczy począly nan skrzytacz
ząmbaby (pro ząmbamy) Rozm 718.
2. 'wydawać charakterystyczny głos, sonum
singularem edere’: (o koniu, de equo) 'rżeć,
hinnire’: Frementis, skrzytayaczego, id est sonantis (vox impetus rotae et equi frementis Nah 3,
2) ca 1470 MamLub 252; ~ (o świni, de sue)
'chrząkać, grundire’: Aper frendit krzaka, sgrzytha vel skrzeka ca 1500 Erz 134; ~ (o wężu,
de angue) 'syczeć, sibilare': Scrzytaly strident
(angues Triptolemi strident et squamea curvis
colla levant attrita iugis) XV p. pr. R XVI 344.
3. 'burzyć się, wyrażać niechęć, gniew, stri
dere, irasci: Przecz scrszitalo (fremuerunt, Puł:
skrzytaly) pogaństwo? FI 2, 1; Signis invidit,
cum gens Iudeica vidit, at in eum, gl. sc. Cristum,
stridit, gl. fremit scrzytal, corque dolore scidit
1466 R XXII 24.
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Zgrzytanie, Skrzy tanie 1. 'dźwięk wydawany
przez silne pocieranie zębów o siebie, stridor dentiurri: Sgrzythąnye stridor ca 1500 Erz 134; ~
skrzy tanie ząb: Synovye krolevstva bądą vrzuczeny vnatrzne (leg. w wnętrzne) ve cznye (pro 5
czmy), gdzye to bądzye krzyk a zkrzytanye ząb
(stridor dentium Mat 8, 12) Rozm 287; Wschytky
poslye v ogyen yyeczny y bądzye tamo krzyk y
skrzytanye ząb (stridor dentium Mat 13, 42) ib.
10
341, sim. ib. 343. 379. 413, etc.
2.
'gniewny krzyk, fremitus, clamor irascentis’:
We skrzy tany u (in fremitu Hab 3,1 2 ) podepczesz
zyemyę Pul Hab 18.
Zguba (cf. Zb-)f o r m y : n. sg. zguba ca 1420
WokTryd nr 346, ca 1450 P F IV 576, 1471 MamKal 15
4; - g. sg. zguby 1453 StPPP IX nr 512, 1461
DecrMCrac nr 410; ~ ac. sg. zgubę FI i Pul
108, 12, 1439 StPPP II nr 2766, 1444 AGZ XIV
148, etc.; ~ i. sg. zgubą 1463 AGZ XVI 1. 7;
20
~ /. sg. (w) zgubie 1466 AGZ XVI 35.
Z n a c z e n i a : 1. 'zagłada, unicestwienie, zmszczenie, pernicies, ruina': Bodzcze synowe yego
we zgybo (fiant... in interitum) Z7/ 108, 12, sim.
Pul; Sguba periculum ca 1420 WokTry'd nr 346;
Periculum strata, szgyba ca 1450 PF IV 576; 25
Zguba (war. lub.: zagubą) vastacio (Michaeas...,
coheres Christi, vastationem annuntiat filiae latronis Prol VIII) 1471 MamKal 4.
2. 'strata, utrata, szkoda, damnum, iactura,
dispendium : Stanislaus... ponit pecunias in iure... 30
pro Clodawyensy sculteciatu... et pro isto nulla
dampna wlt sustinere any zadney szguby 1453
StPPP IX nr 512; Dicta pars adversa coram ipsis
(sc. consulibus) recognovisset eciam, quod eidem
actori pro aliąuo dampno siye perdicione al. zgubi 35
promisisset, sed ipse actor eosdem VII florenos
zgubi eidem adverse parti negat, tunc et ipsa pars
adyersa..., pro premissis VII florenis zgubi...
actorem evadere tenetur 1461 DecrMCrac nr 410;
~ we zgubę 'na przepadłe, na stracone, perpe- 40
tuo amittenduni: Que octuaginta marce debent
ibi remanere we zgubą al. in perdicionem 1439
StPPP II nr 2766; Si non solveret, extunc sex
boves recipere, qui transibunt in perdicionem al.
ye szguba 1444 AGZ XIV 148; ~ ~ dubium: 45
Sculteciam... Dolinszky... yendidit... Stanislao,
promittens racione yendicionis scultecie ab omni
bus impedimentis et damnis tueri... sub suo ammisso al. pode szgubą 1463 AGZ XVI 1, sim.
ib. 7; Iohannes..., pars citata, condempnavit... 50
Stanislaum... et Annam... tamquam actores pro
amissione al. w zgybye, pro quocunque ipsum
citayerant 1466 ib. 35.
3. 'zaniedbanie, niedbalstwo, neglegentia, incuria: Mozely szam szyebie przyszasznyk szą- 55
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dzycz (leg. zsadzic) prze szguba swego obesczą
(causa neglegentiae victualitatis suae) czyly nye
może? OrtOssol 60, 3, sim. OrtMac 78.
Zgubca (cf. Zb-) fen kto doprowadza do
spustoszenia, zniszczenia, niszczyciel, exterminator, vastator: Sgubczą (war. kal.: zgupcza) depopulator (qui depopulator est, yastat Is 21, 2)
ca 1470 MamLub 188.
Zgubiać (cf. Zb-) *doprowadzać do zatraty,
p e r d e r e Ne zgubay s nemilosciwimi, bosze,
dusze moiey (ne perdas... animam meam, Pul:
duszę moyę) FI 25, 9, sim. Pul; S czinoczimi
lichoto ne zgubay me (ne perdas me) FI 27, 3,
sim. Pul.
Zgubić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zgubię 1466 RRp XXII 19; 2. sg. zgubisz FI i Pul
5, 6, BZ Judith 7, 9; 3. pl. zgubią OrtMac 97,
OrtOssol 72, 3; ~ imper. 2. pl. zgubicie BZ
Num 33, 53; - inf. zgubić XV ex. PF V 23,
Rozm 104; ~ praet. 1. sg. m. zgubił(eśm) 1427
Pozn nr 1254; 2. sg. m. zgubił jeś FI i Pul 72,
26; zgubiłeś BZ Num 21, 29; 3. sg. m. zgubił
1400 Pozn nr 470, 1403 ib. nr 727. 728. 1405
KsMaz I nr 499, etc.; f. zgubiła Gloger, BZ II Par
22, 10; ~ condit. 3. sg. m. (-)by zgubił Rozm
426. 806; 3. pl. m. -by zgubili Pul 118, 95, Rozm
327; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zgubieny FI
30, 16; zgubiony Pul 30, 16; neutr. zgubiono
OrtMac 39; g. pl. m. zgubionych Naw 32.
Z n a c z e n i a : 1. 'pozbawić kogoś życia, zgła
dzić, zabić, interficere, necare, o c c id e r e Zgubyl
(sc. Manaen) wsz<y)tki zoni gich brzemyenne
(interfecit omnes praegnantes eius) a rozrzazal ge
BZ IV Reg 15, 16; Bo zaiste Atalya... wstała
y zgubyla wszitko pokolenye krolyowo (interfecit
omnem stirpem regiam) domv Iorama BZ II Par
22, 10; Polosz stroszo y studnyc, acz z nych nye
byerzo wodi, a tak przes myecza zgubysz gee
(interficies eos) BZ Judith 7, 9; Nalyezyono falserza
sz *wfalszywemy pyenyądzmy... Falserza thego
s pyenyądzmy szgubyono (fecerunt falsum condemnare) OrtMac 39; Bandzely kthory czlowyek s pra
wa oszandzon na szmyercz a odproszą go, ysz go
nye szgubyą (fuerit... liber rogatus) OrtOssol 12,
3, sim. OrtMac 97; O to rozgnyevawschy szye
Herod, posiał (pro poslav) kąty y kazał zgvbycz
szyny (iussit filios occidi) Rozm 104; Gdy go nye
nalasl (sc. Herod Jesusa), kazał yyelye dzyeczy
pobycz, aby y tego myedzy ymy zabyl albo zgubyl
ib. 806; ~ sie sam zgubić 'popełnić samobój
stwo, mortem sibi consciscere': Ysz takyego czlowyeka, czo szye szam szgvbyl (OrtMac 129: czo
szye szam obyeszy), tego nye maya pogrzescz
w zemy tawrdey (pro twardey), ale mayą gy zarzvczicz w blotho OrtOssol 94, 1.
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2. 'doprowadzić do zguby, zatracić, wynisz
czyć, perdere, delere, exterminare': Zgubisz
wsz<y)stky (perdes omnes), gisz molwo lsze F/
5, 6, sim. Pul; Vczinil iesm se iaco ss0d zgubeni
(vas perditum, F m/: zgubyony) F/ 30, 16; Zgubił
ies wszistky (perdidisti omnes), gisz *odstopaio
od czebe F/ 72, 26, 57'ra. Pub, Wysokości gey
(sc. ziemie kanaańskiej) opvscicze, ocisczayocz
zemyo y wszistki sgvbicze bidliczele w nyey
BZ Num 33, 53; Ne dicas ideo me miserum,
gl. sc. peccatorem, pereo, gl. damnabo sgubya
1466 RRp XXII 19; Mnye czakaly grzeszny,
aby zgubyly (FI: bycho zagubyly) mye (ut perderent me) Pul 118, 95; Zgubycz perdare XV
ex. PF V 23; Vyschedwschy nyevyerny lyczemyernyczy vczynyly rądą przeczyw mylemv Iesuszovy,... yakoby y (leg. ji 'go’) zgubyly (quomodo perderent eum Mat 12, 14) Rozm 327;
Slodzyecz nyprzecz ny przyydzye, yedno by
vkradl a by zabyl y zgubyl (nisi ut... mactet et
perdat Jo 10, 10) ib. 426; ~ Sdrowa bandz,
oprawyenye zgvbyonych Naw 32.
3. 'zostać pozbawionym czegoś, privari':
Chczesz nyeewiasty widzecz przekraszo, tegdi
parnyotay, yze Tanita (pro Tamara) od swego
brata czystoto szgubila Gloger.
4. 'dopuścić do zginięcia czegoś, perdere,
amittere’: Ysze Jarisz wykupił Naczaslauice...
y list na ne mai, ale gy sgubil 1400 Pozn nr
470; Jacoszm Przechowich rzeczi, gdi sgubon<y>,
taco wele yaco dzeszocz grziwen [...] ani gich
vszitku mai 1404 Kościan nr 218; Yacom ya
Micolaya ne gonił any szgubil (sc. Mikołaj) panczinaczcze grossy 1405 KsMaz I nr 499; Iaco
Micolay ne sgubil Voyczechovi troie scota w gego
oczrzedzi 1405 Pyzdr nr 246; Jaco ty listy rakoyemskye... straczilesm y sgubyl, y ne wem
nycz o nych 1427 Pozn nr 1254; Paknąlybi thaczi
sandzee... swemv lakomstwv nye odpvsczącz,
przed przerzeczonymy czassi myedzi szobą roszdzelily... yano bydlyą s przerzeczonych, skodą
czyrpącemv zwyerzą sgvbyonee szacvnk (pro pod
ług szacvnku zwyerzącza sgvbyonego, iuxta valorem animalis deperditi),... z wyną... maya wroczycz Sul 22.
5. 'przegrać sprawę w sądzie, causam amittere,
perdere’: Czso Sewerzin mowil Wawrzinczowi,
ysbi ne dal na so rocu vstacz, an ('a on’) mimo
to mov0 dal [dal] na so rocu vstacz y tim *stgubil
(ib. nr 727: sgubil) 1403 Pozn nr 728.
6. corruptum pro zginąć: Byada tobye, Moab,
sgvbiles (Biblia taborska: zhynul sy), *lvdzi Tamos (peristi, popule Chamos) BZ Num 21, 29.
Zgubienie (cf. Zb-) 1. 'pozbawienie kogoś ży
cia, zabicie, occisio, ne:ć: Gdi wlodika zabyye

slyachczycza..., a nye myalbi czim zaplaczycz,
tegdi schiyąn swą przeplaczy. Pakli... prziyaczyele
yego sgubyenya żałowali (si... de peremptione sua
dolerent), tegdi schiyąn yego otkupycz mogąn Sul
93; Bocz tho bądzye, ysby Herod szvkal dzyeczyączya kv zgvbyenyv yego (ad perdendum eum
Mat 2, 13, Rozm 80: na zgubyenye) EwZam 295;
~ 'skazanie na śmierć, capitis damnatw: Yidit
enim Pilatus Ihm ligatum et cathenam, signum
damnacionis, gl. damnacionis szgvbyenyą, straczenya, in collo habentem XV p. post. Kalużn 273.
2. 'zagłada, unicestwienie, wyniszczenie, pernicies, ruina': Ego quoque in interitu, sgubena
(leg. z zgubienia), vestro ridebo (Prov 1, 26) XV
med. GIWroc 64v; Pobilissmi ge (sc. króla bazańskiego i wszytek lud jego) az do sgvbyenya
(percussimus eos usque ad internecionem) BZ
Deut 3, 3; ~ 'miejsce zagłady, locus perditionis’: Azali kto mowicz bodze w grobe miloserdze
twoie a prawdo twoio we zgubene (in perditione,
war. in perditionem)? FI 87, 12.
3. 'przegranie sprawy w sądzie, causa apud
iudices amissa : Ego recipio pro lucro et pro
amissione vlg. o dobicze y o sgubenye, quod
michi ministerialis terminum peremptorium cum
domino Hinczcone assignauit 1406 Piek VI 308.
Zgubły (cf. Zb-) w(e) zgubłe imię 'na przepadłe, na stracone, perpetuo amittendum: Quas
(sc. tres marcas) si non solveret, extunc peccora
tantidem valoris dare tenebitur sub spe amissionis
al. w zgubie *gymy 1432 AGZ XI 69; Nobilis
Nicolaus Korzensky debet statuere Andream kmethonem..., qui sibi domino Korzensky peccora al.
bidlo fideiusserat nomine perdicionis al. v zgubie
gymą dicti Gregorii statuere 1433 StPPP II nr
2491; Martinus subiecit se sub impignoracionem
quatuor boum suis in bonis, ubi eosdem Derslaus
inveniet w sguble gymyą 1437 AGZ XII 19; Wlathko potens est... recipere... yiginti boves, qui transibunt in perdicionem al. ve szguble gymya 1444
AGZ XIV 154; Iwan... obligavit se solvere octo
marcas... Iohanni... Si non solveret, tunc Iohannes... debet sibi... octo boves meliores suos vel
suorum kmethonum recipere sub amissione al.
w zgubie gymye 1448 AGZ XI 333; Syenko...
obligauit se fideiussoribus... soluere septem mar
cas..., quod si non soluerit, extunc ipsis debet dare
intromissionem in domum ipsius..., et posuerunt
solidum sub pena amissionis domus eiusdem al.
w sguble ymą 1449 Przem II nr 513; Pakossius
Katherine debebit dare quadraginta marcas... za
wyano y za possag et hec pecunia debet dari in
nomen perditum al. w szguble gymą 1459 AGZ
XI 443; Quandocunque... Nicolaus sibi prefate
matri sue... dederit easdem pecunias, absque quauis
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contradiccione recipere debebit in vim perdicionis
al. w szguble gymyą 1473 StPPP II nr 4098. ~
Rutenizm.
Zgubny (cf. Zb-) 1. 'podległy zniszczeniu,
nietrwały, przemijający, caducus, delebilis, transitorius’: Vade, gl. sc. tu naute, igitur et disce
hinc, gl. ex hoc, nequaquam in *peritutis, gl. in
caducis, in rebus transsitoriis zgubnych, confidere
XV med. RRp XXIII 280.
2. w zgubne imię 'na przepadłe, na stracone,
perpetuo amittendum : Iohannes... recognovit, quomodo... patri... Andree... post sororem suam centum marcas nomine predictorum (pro perdicionis)
vlg. v zgvbne gymyą, dedit 1492 AGZ XIX 400;
Post cuius mortem dietę Katherine predicti fratres
Iohannes et Casper, privigni ipsius, se abrenunciaverunt et dederunt in perdicionem al. w sgubne
ymya in perpetuum 1497 AGZ XVII 347.
Zgwałcenie (cf. Zb-) 'dokonanie gwałtu na
kobiecie, też pozbawienie jej dziewictwa, vis feminae illata, etiam defloratw : O vszylnem sgwalczenyv dzewky alybo nyewyasty (de violentiis
virginibus aut maritatis... illatis) Sul 58, sim. ib.
19. 67; Sgvalczenye defloratio ca 1500 Erz 134.
Zgwałcić (cf. Zb -) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zgwałcę XV p. post. R XXV 179; 3. sg. zgwałci
Sul 10. 14. 61; ~ inf. zgwałcić ca 1500 Erz
134; ~ praet. 1. sg. m. -m zgwałcił 1469 Czrs
s. LXXXIV; 2. sg. m. zgwałciłeś ca 1500 GIKazB
I 71; 3. sg. m. zgwałcił 1471 MamKal 76, XV
p. post. R XXV 179; 3. pl. m. zgwałcili 1466 R
XXII 24; ~ condit. 3. sg. m. zgwałcił(by) Sul
88; -by zgwałcił Dział 55.
Z n a c z e n i a : 1. 'dokonać gwałtu na kobiecie,
zmusić siłą kobietę do stosunku płciowego, vim
virgini inferre, feminam violare’: Gdi paan wszy
zzoną kmyeczową sgwalczi, gwalthem onyeczisczy
alybo dzewcze wsylstwo wczyny Sul 14; Aczby
kto dzewką... kromye woley rodzyny zgwalczył
(quod quicumque virginem... rapuerit et eam violenter oppresserit, Sul 58: ysz kthorykole dzewyczą... vlapyl a yą gwałtem vsylil) Dział 55; Nec
frater cum sorore deberent solicitarii permanere,
prout patet in virgine Thamar, quam frater camalis
corrupit sgvalczyl XV p. post. R XXV 179; Deflorare, id est virginitatem priuare puellis, stuprari idem
sgvalczycz ca 1500 Erz 134; O stulte et cece
Iuda,... patrem tuum proprium, vlosnego, occidisti
et matrem tuam germanam stuprasti sgvalczylesz
ca 1500 GIKazB I 71; ~ usilstwem zgwałcić:
Kędy pan wszy na kthoremkole myesczczv swoyą
wyesznyanką vsylsthwem sg walczy (quando... villanam oppresserit violenter, Dział 62: gdy pan
nyektori gwałt czynyl w dzedzynye, to gest o panye abo o panny) Sul 61; ~ dziewiestwo albo

panieństwo zgwałcić 'pozbawić dziewictwa, virginitate pńvare’: Gdi ktho smyalosczyąn zląn nyewyesczye albo wdowye gwałt yczinilbi albo dzew
cze dzyeviczstwo albo panyenstwo zgwalczil
(quando aliquis... mulieri violentiam fecerit vel
puelłae violaret virginitatem)5w/88; ~ ~ 'por
wać pannę wbrew woli rodziców, virginem invitis
parentibus rapere’: Aczliby panna abo dzewka
przyzwolyla syą wzącz a potem s tym w malszenstwo wstąpyla, czso yą zgwalczyl (filia ... raptori
consenciens et se procurans recipi a raptore, Sul
58: dzewka... drapyeszczy przyswolącz abo szą
wszącz przy cynyącz oth drapyeszcze), rodzyna gey
posagy nye da Dział 55.
2. 'napaść, najechać, najść siłą celem zniszcze
nia, vi invadere': Jacom ya... nye *woychal *wo
thwoyą dzedzyną... gwalthem anym szgwalczyl
domu thwego, anym czy zamków odbył 1469
Czrs s. LXXXIV.
3. 'wyniszczyć, zgładzić, exstinguere, dissolvere, delere’: Zgwalczil (war. lub.: s<g)walczyl)
oppressit (virum, qui attrivit nos et oppressit
inique, ita delere debemus II Reg 21, 5) 1471
MamKal 76; Dicit Xpus:... Ero vastator in die
iudicii sine misericordia et yastabo, sgwalczą,
homines in corpore XV p. post. R XXV 179.
4. 'niewłaściwym zachowaniem znieważyć,
sprofanować, dedecorare, profanare, polluere’:
Wyna sedmnadzyescza... comorze krolewskey ma
bicz przidana..., kyedi kto sand sgwalczi (iudicium violans) alybo go nye czczancz myecz...
w szandze wymye sz nozen Sul 10; Quia si
contaminent (sc. Iudaei), gl. polluerent, yiolarent
sgwalczyly, hoc, gl. sc. festum Pasce, nece damna
timent 1466 R XXII 24.
(Zhańbić) Zgańbić (cf. Zb-) f o r m y : inf.
zgańbić ca 1500 Erz 133; ~ praet. 3. pl. m.
zgańbili fiZNum 13, 33, 1471 MamKal 262; ~
pląperf. 3. sg. m. był zgańbił BZ I Reg 20, 34;
~ part. praet. pass. n. sg. m. zgańbion 1476
StPPP II nr 4166.
Z n a c z e n i a : 1. *zniesławić, obmówić, przed
stawić w złym świetle, contumeliis afficere, calumniari: Sganbili zemyo (detraxerunt terrae),
ktorosz oglodali bili..., rzekocz: Zemyo (pro
zemya), ktorozesmi schodzili, srze bidliczele swe
BZ Num 13, 33; Tedi Ionatas wstał..., zamocyw
syo prze Dawyda, asze gy bil zganbyl (eo quod
confudisset eum) ocyecz gego BZ I Reg 20, 34;
Diffamauerunt ogloszily aut zganbyli, roznyesly
(Rozm 298: zyavyly y, leg. ji 'go’, illi autem
exeuntes diffamaverunt eum in tota terra illa Mat
9, 31) 1471 MamKal 262.
2. 'postawić komuś zarzut, też obwinić, oskarżyć,
reprehendere, criminari, accusare’: Sgaynbon[y]a
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reprehensibilis 1447 R XXII 40; Jurabit nobilis
Veronica... contra nobilem Jacobum... pro eo,
sicut... ipsum non spopondit intercedere, quod
ibi non esset culpabilis al. sganbyon al. any
zesromoczon 1476 StPPP II nr 4166; Reprehendere kąracz, sgąnbycz ca 1500 Erz 133.
Zhańbienie, Zgańbienie (cf Zb-j 1. 'narusze
nie czci, zniesławienie, confusio, ignominia : Ba
bilon confusio, szganbyenye albo szsromoczene,
peccatum est, pro quo confuditur homo in iudicio
1461—7 Serm 92r.
2. 'wstyd, hańba, confusio, dedecus, ignomi
nia’: Obprobrium, szhanbyenye, per te (sc. Eva)
in omnes mulieres yenit, iam per virginem Mariam
est sublatum oddalono XV p. post. R XXV 182;
~ Nas myloscywy panye,... dagze my wybawgenge, abyh kosdemw powgedal tffe łaskawe
karany e a s mego karany a ynsym wpamgetange,
ażebyś yh k temw whowal przes moc sffw nasffgensw takowyg lekoscy y zangbgenga (pro
zganbgenga) XV ex. GIWp 69.
3. 'obelga, potwarz, zniewaga, contumelia,
convicium, opprobrium : Sganybyenym (war.
kal.: zganbyenym, GIWroc 87v: sgardzenym,
G//ag 93: sromothami, /? XXV 270: potwarz)
contumeliis (reliqui vero tenuerunt servos eius et
contumeliis affectos occiderunt Mat 22, 6) ca
1470 MamLub 265.
Ziajać cf. Ziarać
Ziarać 'wpatrywać się usilnie, ga/?/c się, intueri,
aspectare’: Zzaia (pra zzara), zzele, zzima, zzolo,
zzoba Park 411; Szak zzaraa za mno /Z?. 414.
Ziarnaty, Zarnaty f o r m y : g. sg. ftcwJr. zarnatego ca 1470 MamLub 147; ziarnatego 1471
MamKal 147; ~ n. /?/. ncwfr. zarnata 5Z Num
20, 5; ~ g. /?/. rccwfr. zarnatych Z?Z Num 13,
24, ca 1470 MamLub 147; ziarnatych ca 1470
MamLub 41, 1471 MamKal 147; ~ a c . p l .
neutr. zarnata ca 1470 MamLub 27. ~ /tozróżnienie za- i zia- mc zawsze pewne.
Z n a c z e n i e : jabłko z(i)arnate, z(i)arnate jabł
ko 'owce granatowca, fructus Punicae granati
Lć: Iablek zarnatich (de malis... granatis, MamLwZ? 41: z yablek zyarnatich, war. £a/.: polnych,
Biblia taborska: yablek zrnatych) y figow s tego
myasta nabrali Z?Z Num 13, 24; Any syo figy
rodzo, any vino, any zarnata iablka (malogranata,
Biblia taborska: zrnata iablka) ib. 20, 5; Zarnata
iablka (mamotrekt mikułowski: zrnata yablka) mała
Punica (quasi mała Punica facies ex hyacintho et
purpura Ex 28, 33) ca 1470 MamLub 27; Zarnatego (war. kal.: ziarnatego, mamotrekt mikuło
wski: zrnateho) yaplka mali Pvnici (sicut fragmen
mali Punici, ita genae tuae Cant 4, 3) ib. 147;
Ray yablek zarnatich (war. kal.: ziarnathich, ma-

motrekt mikułowski: iablek zrnatych) paradisus
malorum Pvnicorum (emissiones tuae paradisus
malorum Punicorum cum pomorum fructibus Cant
4, 13) ib. ~ Bohemizm.
Ziarno, Żarno f o r my: n. sg. ziarno Park
411, ca 1470 MamLub 217, ca 1500 Erz 134,
etc/, ~ g. sg. żarna Sul 16. 50. 105, 1497
ZapWarsz nr 1779; ziarna XV med. RRp XXIII
279; ~ d. sg. ziarnu Rozm 340. 377; ~ ac.
sg. żarno XV in. CyzPłoc; ziarno Rozm 377; ~
/. sg. (o) żarnu Rozm 377; ~ n. pl. żarna 1460
Rost nr 3370, Rozm 335; ziarna 1466 R XXII
15, ca 1500 GIGn 139; - ac. pl. zama XV
in. GIKazB II 98. ~ Rozróżnienie za- i zianie zawsze pewne.
Z n a c z e n i a : 1. 'element rozmnażania się
roślin nasiennych, przede wszystkim zbóż, nasie
nie, granum, semen : Nalaszl szarno w szycze
XV in. CyzPłoc; Qui vellent mundum obtinere...,
paleas deo ymmolarent et sibi grana, żarna, servarent XV in. GIKazB II 98; Za koppą kthoregolye
żarna (cuiuscumque grani, Dział 41: zbosza ktoregokole nasyenya) we dnye wząnthą trzy grzywni
sandowy... ma zaplaczycz Sul 16, sim. ib. 50;
Zitho zama i rodzayu *koliszdigo (in... frumentis
grani et generis quorumlibet), ozymye i yarne,
ku they tho wdowye... ma sluschecz Sul 105; In
fervore messis cantans et quiescens cicada, cum
vidisset formicam multo labore granum, gl. frumenti zyarna, suis organulis attrahentem..., ei
dixit XV med. RRp XXIII 279; Plus michi grana,
gl. sc. semina zyarna, placent, quam tibi regis
opes 1466 R XXII 15; Antea scribebatur sic:
szyarno, szyemya Park 411; Jakosmy byli przy
thym lythkupye y pyły gy, jsze Gyadam kupyl
zama w Gyana 1497 ZapWarsz nr 1779; Zyarno
granum ca 1500 Erz 134; Dulcia grana, szyarna,
sunt ibi ca 1500 GIGn 139; Yako yest szyal,
yedno na<s)zyenye padło podlye drogy..., a drugye żarna padły na kamyenye, gdzye <nie> było
yyelye zyemye (Mat 13, 5) Rozm 335; ~ 'na
siona poszczególnych gatunków roślin, grana singularum plantaruin : ziarno gorczyczne, gorczyczne z(i)arno (gorczyca jasna a. czarna, Sinapsis
alba L. sive Brassica nigra Koch): Czczyenye
albo przykład o gorczycznym zarny... Czerny
podobno yest kroleystvo nyebyeskye...? Podobno
yest ky zyarnv gorczycznemv (grano sinapis Luc
13, 19, sim. ib. 340), które zyarno yzyayschy
ezloyyek y yszyeye na syym ogrodzye Rozm 377;
Bądzyeczyely myecz vyarą yako gorczyczne
zyarno (granum sinapis Luc 17, 6) ib. 398; ~
ziarno żytne (żyto, Secale L.): Zyarno zytne (gra
num frumenti Jo 12, 24) ypadvschy v zyemyą
nye ymrzely, samo ostanye Rozm 466.
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2. 'owoc, f r u c t u s a. 'owoc winorośli, wm o
grono, uva, racemus (Vitis vinifera L . f : Racemum
aut wa szyarno (si vindemiatores venissent super
te, sc. Idumaea, non reliąuissent racemum? Jer
49, 9) ca 1470 MamLub 217; ~ b. jałowcowa
żarna 'owoc jałowca pospolitego, fructus Iuniperi
communis L.’: Yalowczowa żarna attoricius 1460
Rost nr 3370.
Ziąć 'przywłaszczyć sobie, ukraść, zrabować,
s/£/ arrogare, furari : Jako ya ne sząl Yanowa
kona s kołu na yego lancze chąszebną rzeczą
1425 ZapWarsz nr 111; lakom ia nye posiał swei
czeladzi Pyotrowi vszdzenice [y] siancz szilan
1437 KsMaz III nr 2631; Jakom ya przes seszlanye
czeladzi mogey nye zanl bydła na gymyenyy
Pyotrowem 1470 ZapWarsz nr 2938. ~ Możli
wa też lekcja zjąc. ~ Cf. Wiąć w Uzupełnie
niach, Wziąć.
Z-ić cf Zejść
Ziele f o r m y : n. sg. ziele FI i Pul 89, 6,
1419 Rost nr 5045. 5079, etc. etc.; ~ g. sg.
ziela 1444 /? XXIII 308, BZ Jer 14, 6, 1461—7
Serm 443r, cJc.; ~ ac. sg. ziele FI i Pa/ 103,
15. 146, 9, PZ Gen 1, 11, c/c.; ~ i. sg. zielim
1420 Kościan nr 804; ~ /. sg. (o) zielu Rozm
121; ~ ac. p/. ziela Pazra 122.
Z n a c z e n i a : 1. 'roślina zielna (o pędach nie
zdrewniałych), tu głównie o bliżej znaczeniowo
nieokreślonym zbiorze takich roślin, w tym nie
kiedy roślin jadalnych lub o właściwościach lecz
niczych, herba, planta v i r i d i s Rano iaco zyele
sydze (sicut herba transeat) FI 89, 6, sim. Puł;
Wy wodzy syano skotu a sele (producens... herbam) slusbye ludskey FI 103, 15, sim. Puł, sim.
FI i Puł 146, 9, MW 130a; Jaco Pyotr... ne
vkradl Wyssacowy szescz grzywen s skrzynką y s
selim, speciebus yaco grzywna 1420 Kościan nr
804; Wsplodz, szemya, szelye (herbam), czynyocz
szemyo {leg. siemię) BZ Gen I, 11; Bog vdzalal
nyebo y szemyo..., y wszelkye żele po kragynach
(omnem herbam regionis) ib. 2, 5; Wszitky ribi
morskye dawam tobye w mocz... y żele zelone
wszitkocz dawam (quasi olera virentia tradidi
vobis omnia) ib. 9, 3; Seszli oczi gich, bo nye
bilo szelya (non erat herba) BZ Jer 14, 6; Lac...
est... in virginibus vero generaliter... ex ąuidam
herbis sz zelo (leg. ziela) 1461—7 Serm 443r;
A wszdy konyecz themv bandze, gdy lekarsz
w mey scolye szandze, boyyem *przyczyw szmyrtelney *sczodze nye naydze szelya na ogrodzę
De morte w. 316; Zzele, zzima, zzolo, zzoba
Park 411; Mathka boża schyele swyączy 1471
CyzKłob 444; Drugy kroi myal pełen <ogrod)
naszadzony szelya a drzew *balsamovy (aromatum hortum complantatum) Rozm 73; Na tey

latorosly zakvytl kvyat vesoly..., a nyzadny mogl
poznacz, które by rodzylo to zyelye (quid portaret
germinis) ib.; O zyelyy (de herbis), ktoresch przynyosl (sc. Jesus) svey mylę matce, dzyevyczy
Marye ib. 121; O tern, yako to ystne zyelye dało
przykra vonya ib., sim. ib. 224; Mary a dzyeyycza
nyegdy siała mylego Iesvsa na polye po zyelya
(quod colligeret... herbas), które by szye godzylo
varzyw (leg. warzywu) ib. 122; Myły Iesus...
schedl... na polye, aby... rval zyelya kapvsczye
potrzebna (herbas necessarias ac olera collegit)
ib.; Przy godzylo szye yednego dnya, yze przynyosl (sc. Jesus) zarany zyelye (herbas) y poda
svoyey matce ib., sim. ib.; Kasda nyemocz...
była moczą bożą a tego zyelya nathychmyast
yzdroyyona (haec herba solo tactu repulit languores) ib. 224; Vyelykym czydem <na) mnye vkazano, bo przez ('bez’) lekarstwa y przesz zyelya
(sine... herbis) yednym slovem a rąky ylozenym
yestem yzdrovyon ib. 232; Górze wam, Żydom,
yze day<e)czye dzyeszyeczyną od myathky, od
ruthy y ode wsego zyelya (mentham et rutam et
omne olus Luc 11, 42), a przestąpaczye ssąd a
myloscz bożą ib. 306; Tez podobno krolewstwo
nyebyeskye zyarny gorczycznemv..., które yest
<na)mnyeysche myedzy ynym naszyenym, alye
yako yrosczye, bądzye yyeczsche nad yne zyelye
(maius est omnibus oleribus Mat 13, 32) ib. 340;
*Pczoly ky zebranyy myodv nye wschelkye zyelye
yest yzyteczne (apibus herbae necessariae non
sunt), alye yedno kvyeczye ib. 417; ~ Podo
bno szye vczynylo krolewstwo nyebyeskye czloyyekoyy, który szyal dobre naszyenye na syey
roly, a... przyschedwschy nyeprzyączyel yego y
przyszyal na to *kąkąl myedzy psenyczą... A ya
ko rosło pospolv zyelye (cum autem crevisset
herba Mat 13, 26) y począlo vkazoyacz oyocz,
pokazał szye *kąkąl myedzy thym Rozm 339; ~
Ruta est quedam herba... dobre zyele, czysczy
oczy barzo vyelye ca 1500 Erz 134; Mary a
vzyavschy funt masczy drogyego zyelya nardovego (accepit libram unguenti nardi pistici pretiosi
Jo 12, 3) Rozm 442.
2. bot. 'nazwy określonych gatunków roślin,
plantarum n o m i n a bielmowe ziele 'mak piasko
wy, Papaver argemone L.’ (?): Byelmove szyele
albumaria ca 1500 Rost nr 2015; ~ bolewo,
kurze ziele 'pięciornik kurze ziele, Potentilla tormentilla Schrkć: Curze żele 1437 Rost nr 2567,
sim. 1475 ib. nr 3026; Kurze żele tormentilla
1472 ib. nr 575, sim. 1475 ib. nr 3043, 1484 ib.
nr 6347, etc.; Bolewo zelye tormentilla 1478 ib.
nr 1966; *Kurzy *zyely tormentilla 1491 ib. nr
11099; ~ czarne ziele 'psianka czarna, Solanum nigrum L.’: Czarne zyele maurela XV p.
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post. R LIII 67; ~ czarne, królewskie, wrzodowe
ziele *sasanka łąkowa, Pulsatilla pratensis Mili.9:
Pulsatilla czarne żele, krolewsle (pro krolewske)
żele, *wrodowe żele 1472 Rost nr 487. 488. 491;
Czarne zelye 1493 ib. nr 2331, sim. ib. nr 2385;
~ czartowo, Pietra, świętego Piotra ziele 'czarcikęs łąkowy, Succisa pratensis Moench9: Swątego
Pyotra żele iacea alba 1472 Rost nr 904; Scoriola,
swyatego Pyotra żele, stringit XV p. post. R LIII
69; Czartowo zelye morsus diaboli ca 1500 Rost
nr 7204; Pietra ziele ib. nr 7204a; ~ denne
ziele 'zawilec wielkokwiatowy, Anemone silvestris
L.9: Denne żele lilium montanum 1472 Rost nr
1688; ~ długie, wielikie ziele 'gorysz miarz,
Peucedanum ostruthium Koch9: Dluge żele 1472
Rost nr 1225; Velike żele ib. nr 1227; Astreus,
meu wyelykye zelye ca 1500 ib. nr 7100; ~
dupne ziele 'kokorycz pusta, Corydalis tuberosa
D. C.9: Aristologia rotunda dupne korzene abo
zelye 1472 Rost nr 663; ~ duże gromowe ziele
'oman łąkowy, Inula Britannica L.9: Du[r]zye
gromoue żele cinotalmus 1472 Rost nr 1628; ~
gadowe, gadowo, godne, hadowe, jadowe ziele
'rdest wężownik, Polygonum bistorta L .9: Godne
zelye viperana 1460 Rost nr 3761; Dragenthea
vel colubrina yadove żele ca 1465 ib. nr 3885;
Gadove zyele viperana ib. nr 4633; Cerbonia,
viperana hadove zelye 1472 ib. nr 1213; Dragantea
grece, in latino dicitur coluberna gadowo zyele
XV ex. GILek 37; Gadove zyele viperaria ca 1500
Rost nr 5589; ~ gromowe żele 'dąbrówka roz
łogowa, Ajuga reptans L.9: Gromoue żele flumina
1472 Rost nr 1593; ~ jaskolicze, jaskółcze zie
le, ziele jaskółcze 'glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium maius L.9: Yaskolicze żele celidonia
maior 1419 Rost nr 5239, sim. ib. nr 5306; Zyelye
iaskolcze celidonia 1491 ib. nr 11013; Celidonia
jascolczye szyelye siue zo<ł>thnyk XV ex. GILek
73; ~ jelenie, lemieszowe, lemieszowo ziele
'gorysz siny, Peucedanum cervaria Cuss.9: Cauda
porcina, feniculus agrestis, pes porcinus lemyeschowo syelye 1419 Rost nr 5286, sim. ib. nr
5287; Lemessowe żele peucedanum alterum 1472
ib. nr 337; Lyemyeszowo zyelye 1475 ib. nr
3028; *Gyelyennye szyelye peucedana ib. nr 3020;
~ kamienne ziele 'skalnica ziarenkowata, Saxifraga granulata L.9: Camyenne zelye saxifraga
1484 Rost nr 6317; ~ krowie ziele 'mlecz zwy
czajny, Sonchus oleraceus L .9('?): Herbam merice
(sc. recipe), que vocatur crowe żele XV in. R
XXV 228; ~ kurze ziele a. 'portulaka pospo
lita, Portulaca oleracea L.9: Andragys, pes pulli,
portulata curze żele 1419 Rost nr 5045; ~ b.
jaskier ostry, Ranunculus acris L. et omnes sp.
virosae terrestres9: Apium rusticum, caput gaili,

scelerata cvrze żele 1419 Rost nr 5097; ~ matki
bożej ziele 'zanokcica skalna, Asplenium trichomanes L.9: Mathky bozey zyelye capillus Veneris
1484 Rost nr 5962; ~ niewieście ziele 'man
dragora lekarska, Mandragora officinalis L.9:
Nyewyesczye szyelye mandragora 1484 Rost nr
6200; ~ przemiętne, przemiotne, przymiatowe ziele 'starzec zwyczajny, Senecio vulgaris
L.9: Przyemyath[th]ne szyele carduus benedictus
1460 Rost nr 3428; Przymyatove syelye 1475
ib. nr 2926; Przemyothne szyele carduus bene
dictus 1493 ib. nr 10946; ~ romanowe, romanowo ziele 'wilczomlecz obrotny, Tithymalus
helioscopius Hill.9: Romanove szelye esula maior
1460 Rost nr 3529; Romanoue żele exula romana
1472 ib. 285; Romanowo *zyely titimallus 1491
ib. nr 11098; Recipe herbam, que dicitur romanowo zelye temperatum XV ex. GILek 44; Romanovo zyele diptamus ca 1500 Rost nr 5408;
~ rozchodne, woskowe ziele, rozchodnik ziele
'rozchodnik ostry, Sedum acre L.9: Roschodnik
syelye 1475 Rost nr 2927; Voszkove zyelye
vermicularis ib. nr 3124; Roszchodne zyelye
yermicularis ib. nr 3260, sim. 1478 ib. nr 2261;
~ strzelne ziele 'popłoch pospolity, Onopordon
acanthium L .9: *S<t)rzyelnye syelye 1475 Rost
nr 2932; ~ świętego ducha ziele 'miłek wio
senny, Adonis vernalis L.9: Szwyatego ducha
zyele eleborus nigra ca 1500 Rost nr 5422; ~
świętego Jana ziele a. 'porzeczka czerwona,
Ribes rubrum L .9: Swyatego Jana zelye 1484
Rost nr 6272; ~ b. 'dziurawiec zwyczajny,
Hypericum perforatum L.9: Swanthego lana syele
ipericon 1460 Rost nr 3598, sim. 1491 ib. nr
11104; ~ świętego Pietra ziele 'driakiew go
łębia, Scabiosa columbaria L.9: Swątego Petra
żele febronia 1472 Rost nr 1288; ~ tatarskie
ziele 'tatarak zwyczajny, Acorus calamus L.9:
Tatarskye *szyle calamus aromaticus 1460 Rost
nr 3420; Tatarszkye szelye calamus aromaticus
ca 1465 ib. nr 3875, sim. 1472 ib. nr 99, 1478
ib. nr 2320, ca 1500 Erz 134; Thatarskye szyelye
1475 Rost nr 3013; Calamus silvestris tatarskye
*zylye, tatarskye zyelye 1484 ib. nr 5998. 5999;
Tatarszkye zyelye calamus silvestris 1485 ib. nr
6001, sim. 1486 ib. nr 6002; Thatharsky<e>
zelye calamus aromaticus 1491 ib. nr 11049;
Accipe... calamum, id est thatarskye szyele XV
p. post. R LIII 63; Calamus aromaticus nascitur
in India et habet nodos spissos... tatarske żele
ib. 65, sim. XV ex. GIWp 77; Mulieres... debiles... istas herbas nec odorent: arthemisiam
vlg. bylyczą,... calamum aromaticum thatharskye zyelye ca 1500 PF IV 760; ~ wątrobne
ziele 'Marchanda polymorpha L. vel Asperula
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odorata L. vel Parnassia palustris L.’: Wotrobne
*zile epatica 1437 Rost nr 2595; W 0trobne
zyelye eupatica 1464 ib. nr 4793; W<ą)trobne
zyelye epatica 1475 ib. nr 3167; *Vadrobne
szyele epatica 1478 ib. nr 2274; Wotrobne (ib.
nr 6039: *wyadrobnye) zyelye epatica 1484 ib.
nr 6037; ~ wiel(i)kie ziele 'lebiodka majeran,
Origanum maiorana L.’: Vyelkye żele maiorana
ca 1465 Rost nr 3992; Maiorana, maioran wyelykye zyelye 1484 ib. nr 6185; Welikye zelye
maiorana ca 1500 ib. nr 7197; ~ wielkie ziele
'wiązówka błotna, Spiraea ulmaria Lć: Vyelkye
zyele elitropia ca 1465 Rost nr 4323; ~ wrzo
dowe ziele a. 'Centaurea scabiosa L. vel Scabiosa columbaria L.’: Wrzodowe zyelye scabiosa
1484 Rost nr 6326; ~ b. 'płesznik zwyczajny,
Pullicaria vulgaris Stev.': Wrzodove szelye scabrosa ca 1465 Rost nr 4064; Wrzodove zyele
scabiosus ca 1500 ib. nr 5574; ~ żabie ziele
'Nasturtium silvestre R. Br. vel Barbarea vulgaris
R. Br.': Zabye zelye 1472 Rost nr 445; ~
żegżuliczne ziele 'roślina z rodziny storczykowatych, Orchidearum sp. tuberibus digitatis : Zexuliczne żele palma Christi 1472 Rost nr 258; ~
żołnie ziele 'przelot pospolity, Anthyllis vulneraria
Lć: Zolnye zelye herba meropis 1437 Rost nr
2642; ~ ~ łuk ziele: może 'j akiś gatunek
z rodzaju czosnku, fortasse alium ąuoddam’: Luk
szyele candabia ca 1455 JA XIV 489; ~ ~
ziele, co pod nim czyrwiec roście 'bodziszek
cuchnący, Geranium Robertianum L.’: Acus muscata minor, muscata minor, reumatica minor
zyelye, czo pod nym *czyrweyecz rosczye 1419
Rost nr 5079; ~ ~ bohemizm 'kapusta wa
rzywna, Brassica oleracea L. v. capitata' : Zyele
caulis XV ex. GILek 36.
3. suszone części roślin używane w lecznictwie:
fiołkowe ziele 'liście fiołka wonnego, folia Violae
odoratae Lć: Folia violarum, violaria ffiolkowe
żele 1419 Rost nr 5293.
4. w błędnym rozumieniu tekstu łacińskiego :
Mella locustis, gl. talis dulcis herbe *tago rzekanczego slotkego ziela (praebuit hyrtum tegimen
camelus artibus sacris, strophium bidentes, cui
latex haustum, sociata pastum mella locustis) 1444
R XXIII 308.
5. za czeskim może błędnym żele zamiast zemle,
tj. Żemle ‘rodzaj placka z fig, placenta e ficis’:
Wlozila (sc. Judyt) na swo sluszebnyczo... banyo
oleia... a szele (palathas, Biblia taborska: żele),
a syr, a chleb BZ Judith 10, 5.
Zielenić się 'być zielonym, mieć barwę zieloną,
też przenośnie, virere, viridem esse, etiam translate’: Vczinyeny so iako syano polne a szelenyoci
korzeń po strzechach (facti sunt velut faenum agri

et virens herba tectorum) BZ IV Reg 19, 26; ~
przenośnie: Vir contemplativus albet propter carnis
incorrupcionem, albedo enim est filia sanctitatis
et... viret, zeleny sza,... viror enim color est
ąuasi immarcescibilis 1461—7 Serm 198r.
Zielenieć się 'być zielonym, odznaczać się
barwą zieloną, virere, viridem esse': Bona arbor,
cuius radix plena humore, folia virent zelenyey[...]
sza 1461—7 Serm 434r; ~ Yoczmyen sze szelyenyal (leg. zieleniał czy zzieleniał, hordeum
esset virens) a lyen yusz bil *pokowye wypuszczyl
BZ Ex 9, 31. ~ Cf. Zzielenieć.
Zieleniuchny hipocor. 'zielony, viridissimus9:
Thy yesz goląbyczka boża, noszącz roszczką zyelenyvchną ca 1500 PieśniWład 174.
Zielina 'rośliny zielne, plantae virides’: zielina
ziemska 'wszystko, co rośnie, roślinność pokrywa
jąca ziemię, omnes herbae terrarum: Wzwyedz
rokoo SW 00 na szemyo egipskoo ku kobilkam...,
acz sznyedzoo wszitkoo szelyno szemskoo (omnem
herbam) BZ Ex 10, 12; Poszarta gest wszitka
szelyna szemskaa (herba terrae)..., a owszeyky
nyczs szelonego na drzewynye nye ostało y na
szelynye szemskyey (in herbis terrae) ib. 10, 15.
Zielny 'mający związek z ziołami, wyrabiany
z ziół, ad herbas pertinens, ex herbis factus’:
O tobyesmy schlyszely yyelykye dzyvy y yyelyką
tvoyą mocz, ktorąsz czynysz nyemocznem..., bo
przez lekarstwa zelnego albo korzennego (sine
medicamine, radicibus et herbis) vzdravyasz nyemoczy yednem slovem Rozm 226; ~ zagroda
zielna 'ogród warzywny, hortus holitorius’: Day
my wynnyczo swo, acz yczinyo sobye zagrodo
szelno (hortum olerum) BZ III Reg 21, 2.
Zieloność f o r m y : n. sg. zieloność 1466 R
XXII 24, 1461—7 Serm 446r; - g. sg. zielo
ności XV p. post. R XXV 221; ~ ac. sg.
zieloność BZ Deut 32, 2; ~ i. sg. zielonością
1440 RRp XXV 242.
Z n a c z e n i a : 1. 'kolor zielony, tu jako cecha
żywych roślin, viriditas, viror: Propter ista quatuor
Cristus ąuatuor arboribus comparatur: propter uirorem foliorum, zelonos[...], comparatur arbori
plantate... secus decursus aąuarum 1461—7 Serm
196y; Effundam spiritum meum super semen tuum... et germinabunt inter herbas, żela, ąuasi
salices iuxta preterfluentes aąuas (Is 44, 4). Viror,
zelonoscz, in foliis, na lisczv, salitum exemplum
est bonorum operum ib. 446r; Iacosz tho Moyszeszow kyerz gorzał, a przythem szwa przirodnoszcz
zelonoszcy *yymąl XV p. post. R XXV 221; ~
Non tamen de hys habet (sc. pater caelestis) curam,
sed eciam <de> herbis et arboribus, quia illa vestit
yiriditate, szelonoscza, floribus et fructu 1440 RRp
XXV 242.
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2. 'rośliny zielne, herbae v i r i d e s Poplinye
iako roszą przemowyenye me, iako przewal na
zelonoscz (quasi imber super herbam) BZ Deut
32, 2; Hic Zephiri flamen violarum scemate gramen, gl. viridarium zyelonoscz, pingens muriceis
purpurat arva rosis 1466 R XXII 24.
Zielony f o r m y : n. sg. m. zielony Gn gl. 70b,
1413-4 JA XIV 502, ca 1500 R XIX 74; f zielona
1413-4 JA XIV 502, 1462 R XXV 269, 1493
PF IV 663, XV p. post. R XXV 175; neutr. zielone
1471 MamKal 175; ~ g. sg. m. zielonego 1472
ZapWarsz nr 2969; f. zielonej 1488 ZapWarsz nr
1628; neutr. zielonego BZ Ex 10, 15. Deut 29,
23; ~ ac. sg. m. zielony ca 1455 Dóbr 324;
neutr. zielone BZ Gen 9 ,3 ; ~ i. sg. m. zielonym
BZ Gen 8, 11; ~ /. sg. m. (na) zielonem 1417
Kai nr 561; f. zielone SkargaWroc w. 68; ~ n.
pl. neutr. zielona ca 1470 MamLub 175; ~ ac.
pl. zielone XV p. pr. R XVI 344; ~ i. pl.
zielonymi XV p. post. RRp XXV 199.
Z n a c z e n i a : 1. 'mający barwę świeżej trawy,
młodego listowia, viridis, virens*\ a. o roślinach,
również o powierzchni nimi okrytej, de plantis
locisąue plantis obsitis: Alii sunt tamąuam lignum
aridum... Quidam sunt tamąuam lignum viridum,
zelone, ad instar olive XV med. GIKazB III 79;
Thasz ya gyda, roszkoszny may, dayacz kwyathky
y szelony gay ca 1455 Dóbr 324; Po ósmy dnyoch...
*golobek wislan s korabya, genze *szo zaszo
wroczyl s olywowim z zelonim listem (portans
ramum olivae virentibus foliis), w swich vszczyech
gy mayocz BZ Gen 8, 11; Czso żywo gest, tocz
dawam na pokarm y żele zelone (holera virentia)
wszitkocz dawam ib. 9, 3; Ffrigida, gl. vmbrosus
zyelony, sopito blanditur silua leoni 1466 R XXII
14; Zielone naschienye (war. lub.: zelona nasyenyą)
virides saciones (Ecclus 40, 22) 1471 MamKal
175; Omnes... ei (sc. Christi) obviam exirent cum
floribus et frondibus szelonymy (leg. z zielonymi?)
XV p. post. RRp XXV 199; Cwatek zelony ten są
przemyenil, a tha slyczna panna prosy Xristusa za
nami ca 1500 R XIX 74; ~ Poszarta gest wszitka
szelyna szemskaa..., a owszeyky nyczs szelonego
(nihiląue omnino virens) na drzewynye nye ostało
y na szelynye szemskyey BZ Ex 10, 15; Naród
bodoczi y synowye, ges to syo narodzo potem...,
vsrzo rany zemye tey y nyemoci, gimys to ge gest
sznodzil pan bog, szaro ('siarką’)... szgoocz tak,
aby wyoczey nye bila poszewana ani czso zelonego
(nec virens ąuippiam) syo wsp<ł)odzilo BZ Deut
29, 23; ~ zielona łąka 'wedle niektórych ów
czesnych pojęć miejsce przebywania dusz przed ich
przejściem do raju, locus, qui animarum sedes antę
portas paradisi credebatur: Dvsza s *cela *vilecela, *ne zelone lacze *stale SkargaWroc w. 68.

b. o rzeczach, de rebus: Ista sponsa ornata
fuit et hoc triplici uestitu, scilicet viridi, zelony,
albo et rubeo Gn gl. 70b; Yacom ten lyst czetl
y myal gy w ranku na takyem yedwaby zawyeszony (pro zawyeszona) na szyelonem pyeczancz
1417 Kai nr 561; Zyelone virentes (pingunt maculosa virentes terga notae) XV p. pr. R XVI
344; Zelona, zamączona (sc. aqua) 1462 R XXV
269; Jakom ya przischethwschi do domv Mikolayowego gwałtem nye wzalem capthvra zelonego
1472 ZapWarsz nr 2969; Jakom ya nye pobrał
gwalthem Zydowy Mvshe... schvby zeloney, lysskamy pothbithey 1488 ib. nr 1628; Item szvknya
zyelyona dobra 1493 PF IV 663, sim. ib.; Si
bona vina capis, hec quinque probantur in illis:
fforcia, formosa, fragrancia, gl. sc. vonyegacze,
frigida, fusca, gl. sc. *zelenye XV p. post. PFRp
III 290.
2. Środa Zielona, Zielony (Czwartek) ' Wielka
Środa, Wielki Czwartek, Magna feria ąuarta,
Magna feria ąuinta': Szroda Zelona, Zelony
Czwartek 1413—4 JA XIV 502; Etiam ista quinta
feria vocatur Viridis, *Szyelona, et hoc propter
hoc, quia hodie incipiunt virere et florere arbores
XV p. post. R XXV 175.
3. w błędnym rozumieniu czeskiego zelnu 'ze
lnu jako 'zelenu : De bisso retorta zieloną
byalym przethikano (war. lub.: zelono byalim
przeszv[t]cano, mamotrekt klementyński: ze lnu
bieleho przesukano; feceruntąue omnes corde
sapientes ad explendum opus tabernaculi, cortinas decem de bysso retorta et hyacintho, et
purpura coccoąue bis tincto opere vario Ex 36, 8)
1471 MamKal 28.
Cf. Korzeń, Żabka
Ziemek cf. Ziomek
Ziemia f o r my : n. sg. ziemia Gn 174a. 180a,
FI i Pul 17, 9, etc. etc.; ~ g. sg. ziemie 1396
Kościan nr 31, 1400 Pozn nr 487, Gn 2b, etc.
etc., Rozm 818; ziemi 1464 MiesHer XI 1. 2,
1468 TymProc 188, XV ex. YergGeorg 80, etc.;
~ d. sg. ziemi Gn 173b. 177b, FI i Pul 146,
8, etc. etc.; ~ ac. sg. ziemię Kśw av 8, Gn
lb. 2b, etc. etc.; ~ v. sg. ziemia FI i Pul 65,
1. 97, 6. 99, \ , B Z \ Par 16, 23, Rozm 465; i. sg. ziemią FI i Pul 44, 18. 96, 10. 107, 5,
etc. etc.; ~ l. sg. (w) ziemi 1395 Pozn nr 187,
1400 ib. nr 446, Gn la, etc. etc.; ziemie FI 112,
5. 136, 5. 141, 7, etc., Rozm 114; ziemiej FI Is
6; ~ n. pl. ziemie Sul 46, Dział 37; ~ g.
pl. ziem Gn 3a, FI 71, 8, FI i Pul 17, 17, etc.
etc.; ziemi BZ Deut 28, 10. Jos 4, 25, Dział 47;
~ d. pl. ziemiam Aleksy w. 127, BZ IV Reg
19, 11. II Par 32, 13, etc.; ~ ac. pl. ziemie
Sul 46. 71, BZ Judith 5, 20, etc.; ~ v. pl.
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ziemie Pul 95, 7; ~ l. pl. (w) ziemiach FI
i Pul 48, 11, Sul 5. 6, etc. etc.; ziemiech BZ Ex
10, 14.
Z n a c z e n i a : 1. 'według ówczesnych pojęć
wszystko co znajduje się pod niebem, świat ziem
ski, term , omnia quae sub caelo esse illo tempore
putabantur : Chuala bocz bogu na uiszszokosczy,
a mir boszy bodz na szemy (in terra Luc 2, 14)
ludzem dobre vole Gn la, sim. FI i Pul 148, 13,
EwZam 292, etc.; Yszecz szo gest ono (sc. krolewstwo niebieskie) ludzem na szemy tako bilo
yydzalo, gakobi szo ono na ne obalicz bilo chało
{leg. chciało) Gn la, sim. ib. 3a; Tesczy Xc
gesthcy on posnan bil svathlosczo presto, isczy
on nebo y szemo osfecza Gn lb, sim. ib. 2b, FI
i Pul 101, 20, etc.; Isczy gest ono (sc. wielikie
wiesiele) od szeme asz do neba bilo doszoglo Gn
2b, sim. FI i Pul 84, 12; Gegoscy nebo y szema
sderszecz bila ne mogła, tenci szo gest byl f lone
v swe miły matuchny... polosyl Gn 180a, sim.
1461—7 Serm 350v, Rozm 164; Iszbi wocey ne
smal wiszicz se czlowek na zemi (super terram)
FI 9, 41, sim. Pul, sim. FI i Pul 118, 19, MW
6a, etc.; Wezdrszala zema (terra) FI 17, 9, sim.
Pul, sim. FI i Pul 45, 2. 6. 67, 9, XV cx. SKJ
I 145; Semo iego osodze zemo (terram) FI 24,
14, sim. Pul, sim. FI i Pul 36, 36, etc.; Smerni
bodo dzedziczmi zeme (hereditabunt terram, Pul:
bodo bydlycz na zyemy) FI 36, 11, sim. FI i Pul
74, 8, etc.; Bo crol wszey zeme (omnis terrae)
bog FI 46, 7, sim. Pul, sim. BZ Gen 1 1 ,9 , etc.;
Prziswal nebo s wirzchu y zemo (terram) obezrzecz lud FI 49, 5, sim. Pul, sim. FI i Pul 113,
24; Powiszi se na nebosa, bosze, y we wszeliko
zemo (in omnem terram) sława twoia FI 56, 7,
sim. Pul, sim. FI i Pul 56, 14; Bo zaprawdo
w serczu lichoty strogicze, na *zemo (in terra,
Pul: na zyemy) krziwdi roce wasze spewaio FI
57, 2; Wnydo w nyzcosczi zeme (in inferiora
terrae) FI 62, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 70, 22.
138, 14; Chwalcze gi nebo y zema (terra), morze
y wszelike lapaiocze w nich FI 68, 39, sim. Pul,
sim. FI i Pul 88, 12. 95, 11, Rozm 266; Poruszo
se wszistka zaloszena zeme (omnia fundamenta
terrae) FI 81, 5, sim. Pul, sim. Rozm 5. 164;
Gen... smerne wydzy na newe (pro nebe) y na
szeme (in terra, Pul: na zemy) FI 112, 5; Zyawcze
to we wszey zemey (in universa terra Is 12, 5,
Pul: we wszelikey zyemy) FI Is 6; Otcze nas,...
*bwncz thwa wola yako na nebe tako na zemi
Ojcz 1— 12. 14—9; Werzo w boga w oczcza
wszechmogoczego, thworziczela neba y zeme
( Wierzę 11: *zyomie) Wierzę 1. 3— 10. 12. 13a.
14. 17. 18. 20. 21, sim. BZ Gen 24, 3, etc.;
Que sub nomine terre, yas szą przesz szyema,

exprimitur XV med. R XXV 152; W poczotcze
bog stworzył nyebo y szemy o (terram), alye
szemya (terra) bila nyeuszyteczna a proszna BZ
Gen 1, 1. 2; Ptasztwo so rozplodz na szemy
(super terram) ib. 1, 22, sim. ib. 1, 25. 26, etc.;
Genze (sc. bog) wladnye nyebem y zemyo (possessorem caeli et terrae) ib. 14, 22; Przykryły
(sc. kobyłki) wszitek swyrzch szemye (universam
superficiem terrae) BZ Ex 10, 15; Dam wam
z wirzchv nyebo iako zelazo a zemyo myedzano
(terram aeneam) BZ Lev 26, 19; Iminet terre nad
zyemyą (ut daret eis, ąuamdiu caelum imminet
terrae Deut 11, 21) ca 1470 MamLub 49; Przysthapuyą yako tho vboga, nądzna do pana nyeba
y zyemye Naw 131, sim. Rozm 7. 8, etc.; Yen ma
krolevacz na wsche zyemye (per totum orbem)
Rozm 95; Ya vam kaza nye przyszyegacz any przez
nyebo, bocz yest stolecz boży, any przez zyemye
(per terram Mat 5, 35), bocz yest podnozek yego
svyatych nog ib. 269, sim. ib. 691; Nye skarbczye
skarbów vam na zyemy (in terra Mat 6, 19)...,
alye skarbczye (skarby) vam na nyebyeszyech ib.
279; Bo yest przyślą od skrayney zyemye (a finibus
terrae Luc 11, 31) schukacz (pro słuchacz) mądrosczy Salomonovey ib. 304; To szye stało..., aby
nyebv y zyemy myerzyonym szye vkazal ib. 769,
sim. ib. 502; Ósmego dnya bądzye vschey zyemye
drzenye (terrae motus) ib. 479, sim. ib. 480; Y
osvem ('owszem’) by mogl kazacz zyemy, yschby
pod vaschemy nogamy szye otvorzyla ib. 627; Bo
ten, przez ktoregosch yest svyat stvorzon, dobrze
mogl vczynycz, yzby tego zyemya pożarła, który
y (leg. ji 'go’) vderzyl ib. 686; ~ okrąg ziemie,
ziem, świat ziemie, ziem, (wszą) ziemia, ziemie
'cały świat, totus orbis terrarum': Ziawona so
zaloszena zem (fundamenta orbis terrarum) FI 17,
17, sim. Pul; We wszeliko zemo wiszedl iest zwok
gich y w konczoch okrogu zeme (in fines orbis
terrae, Pul: w koyncze szwyata zyem) słowa gich
FI 18, 4, sim. Pul; Bosza iest zema y pelnoscz
iey, okrog zem (orbis terrarum) y gisz przebiwaio
w nem FI 23, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 97, 8.
10; Panacz bodze... od rzeky asz do craiow okroga
zem (ad terminos orbis terrarum, Pul: od kraya
zyemye) FI 71, 8; Bo *zaprawdo oprawił swat
zeme (orbem terrae, Pul: szwyat), iensze ne poruszon *bodze FI 95, 10; (Yesz pospólstwo)
strzecz, slączycz, rządzycz (raczy) po wszem
szwyecze szemye (toto orbe terrarum, Msza IV:
po wschem swyathu zem, V: po wszey zemy, II.
III. VI. VII. XIV. XVI: wszym okrogem zemskym,
IX: wszemu *ocrozenyv zemszkemy) 1413—4
Msza I s. 260, sim. VIII; ~ ziemia (żywących,
żywych) 'o życiu doczesnym (w przeciwstawieniu
do życia po śmierci), de hac vita: Werzo widzecz
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dobra bosza w zemi sziwoczich (in terra viventium)
FI 26, 19, sim. Puł, sim. FI i Pul Ez 11, MW
20a; Przeto bog... wynese... korzeń twoy szeme
(leg. z ziemie, Puł: z zyemye) sziwich (de terra
viventium) FI 51, 5; Lvb bodze (pro bod0) panv
w ziemy swywych (pro szywych, in regione vivorum) FI 114, 9; Wolał gesm k tobe, rzeki gesm:
Ty ges nadzeya moya, czoscz moya w szeme (Pul:
w zyemy) szywych (in terra viventium) FI 141,
7; Kto sządą a schuka fali na nyebye, tenczy syą
nye bogi sromoti na zyemi XV med. R XXII 247;
Abych thako thutha na zyemy przyyala a po mogym
zyvoczye gyego ogladala Naw 133; ~ 'miesz
kańcy ziemi, ludzie, terrae incolae, homines : Na
uczce se, czso sodzice zemo (terram) FI 2, 10,
sim. Puł, sim. FI i Pul 93, 2. 95, 12. 97, 9;
Gospodne bosze nasz, kako dziwne iest ymo twoie
we wszelikey zemy (in universa terra) FI 8, 1,
sim. Puł, sim. FI i Puł 8, 9; *Nawrocze se ku
gospodnu wszitcy craiowe zeme (universi fines
terrae, Puł: wszytky kraye zyemske) FI 21, 29,
sim. ib. 60, 2. 73, 18, etc.; Vstawisz ie *ksoszoti
nade wszo zemo (super omnem terram) FI 44, 18,
sim. Puł, sim. FI i Puł 96, 10. 107, 5; Spewaycze
bogu, wszelika zema (iubilate deo, omnis terra) FI
65, 1, sim. Puł, sim. FI i Puł 97, 6. 99, 1, BZ
I Par 16, 23; Gensze wypuscza molwo swoyo
szemy (terrae) FI 147, 4, sim. Puł, MW 133b;
Bodzem w poganbyenyy wszey zemy (universae
terrae) BZ Judith 5, 25; ~ On będzye sądzyl
okrąng zyeme (orbem terrae, FI: swat) w sprawyedlywoszczy Puł 9, 8; ~ 'jedna ze sfer kuli
ziemskiej, una e zonis sphaerae terrestris : Górna
zemya torrida zona XV ex. GIWp 15.
2. 'grunt, gleba, terra, solum, gleba, humus':
Yszecz bog gego... gest on s yyszokosczy na
szemo spatl byl Gn 173a; Voczcy on (sc. wąż)
gedno ycho ogonem szaslony a drudzecz on ku
szemy skloniy Gn 173b, sim. ib. 177b; Vocz prze
fftore ycho, chosci ge vosz f szemo sclony, mas
szo... na tho rospamotacz, ysze gesz thy s szeme
stworzon, a cdisz yocz thy ymrzesz, tedy szo
yocz thy szaszo f szemo obroczisz Gn 174a;
Zema (terra) dala owocz swoy FI 66, 5, sim. Puł,
sim. FI i Puł 84, 13, B Z Ge n 1,11, etc.; Sstopy...
iaco crope kapaiocze na zemo (super terram) FI
71, 6, sim. Puł, sim. 1451 MacDod 105, Rozm
598, etc.; Kwiscz bodo z masta iaco syano zeme
(faenum terrae, Puł: szyano zyemskye) FI 71,
16, sim. FI i Puł 82, 9; Poloszyl... szemo płodno
(terram fructiferam) w nyeplodnoscz FI 106, 34,
sim. Puł; Gensze... gotuge szemy (terrae) deszdz
FI 146, 8, sim. Puł; *Tedo so podawa (sc. Doliwa)
pod wsitko swe hymene, *gczecoli czo ma, hy
w semi hy na ssemi XV in. Maik 117; Mnogy

ydze za stoi, szodze za nym yaco wol, yakoby
w zemo yetknol kol Słota w. 21, sim. Rozm 489;
Czosz pan Lucas vczinil mlin na Krzinkach, tim
podnyeszenim vodi zemya przed pogrodkamy...
gemu scodi nye uczinil 1437 Pyzdr nr 1110, sim.
ib. nr 1109; Zyemia arva (laudant rite deum lux,
polus, arva, fretum) 1444 R XXIII 306; Ziemie
soli (triumphat ille splendide et dignus amplitudine, soli poliąue patriam una facit rem publicam)
ib.; Cum ferro et pede movere terram circa yitem
et facere ipsam mollem, id est puchlna zema XV
med. GIJag 95; Pokloknol nagyma kolyanoma na
zemo, przychylyw swe swyothe oblycze g zemy
1451 MacDod 105, sim. Rozm 597. 598; Ale
promyenye wodne wsplywali s szemye (e terra)
BZ Gen 2, 6, sim. ib. 8, 5, etc.; Potem stworzył
pan bog czlowyeka s gilu szemye (de limo terrae,
Rozm 34: s gyloyate zyemye) ib. 2, 7; Bodzesz
na pyerszach laszycz a szemyo (terram) geszcz
ib. 3, 14; Wnydze... w korab... wszitko, czsosz
szo na zemye obracza (quod moyetur super terram)
ib. 7, 14; Wznyozly (sc. wody) korab wz goro
od zemye (a terra) ib. 7, 17; Padł na swe oblicze
na zemyo (in terram) ib. 19, 1, sim. Rozm 596;
Ołtarz z szemye (de terra) uczynyczye my BZ Ex
20, 24; Gdisz bodzecze *zyoocz naszenya wasza,
nye przizinaycze przi samey zemi (usque ad
solum) BZ Ley 23, 22, sim. ca 1470 MamLub
37; Czosz wolnye rodzi zemya (humus), nye
bodzesz znoocz BZ Lev 25, 5; Tedi lvbycz syo
zemi (terrae) bodo soboti gey ib. 26, 34, sim. ib.
Deut 28, 12, etc.; Ani zemye (terram) krogila
radliczo BZ Deut 21, 3; Przeto przebodo gy ia
kopygym ku zemy (in terra) geno BZ I Reg 26,
8; Koscyol asz <do> zemye (ad solum) skaszon
gest BZ Nah 2, 6; Ya thu stoyą y wszdawąm
szwemv mazowy wszythko, czokolwye mam,...
bandz na szemy (OrtMac 68: nad zyemy a) bandz
pod zemyą (super terra aut sub terra) OrtOssol
54, 4, sim. OrtMac 68; Ysz takyego czlowyeka,
czo szye szam szgvbyl, tego nye maya pogrzescz
w zemy tawrdey (pro twardey, in nullo arido...
seu in terram tenacem, OrtMac 129: w szyemya
thwardą) OrtOssol 94, 1; Sternet, gl. destruet,
dirumpet stlvmy, humi, gl. ad terram zyemy,
stigias rex iste, gl. sc. Ihus Cristus, giganthomachias 1466 R XXII 27; Myszthrz... pathl na
szyemya, eze staknal De morte w. 46, sim. XV
ex. SKJ I 145, Rozm 94, etc.; Reptile po syemy
płosz (war. kal.: plosch po ziemy; producant
aquae reptile animae viventis Gen 1, 20) ca 1470
MamLub 5, sim. ib. 79; Sinu od posrzotką (war.
kal.: od schrzotka) zyemye (de sinu terrae usque
ad crepidinem novissimam duo cubiti Ezech 43,
14) ib. 232; Humus dziedzina albo ziemya (war.
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lub.: dzedzyną, BZ: dzedziny; humus pinguis an
sterilis, sc. est in terra Chanaan Num 13, 21)
1471 MamKal 41; Ad terram prosternent te rowno
zyema (leg. z ziemią) cza położą (Luc 19, 44)
XV p. post. RRp XXV 200; Na pvsczi myeszkacz
*bende, na zemy sloney y gorskiey XV ex. R
XXXIII 187; Collibus an piano, szyemye, melius
sit ponere vitem, quere prius XV ex. VergGeorg
83; Gdy dzyeczyąthko gest płakało, na goley
szyemy leszalo, thedy mathka pokląknąla De nativ
w. 26, sim. Rozm 118; Vzryala zyola (leg. zioła
a) trawą roszkosznye ydaczy yzyemyą (leg. iz
ziemie, de terra) Rozm 4; Tamo yest zyemya
sylno kamyenysta y barzo ostrego kamyenya y
ostrego pyaskv ib. 235; Vy yestesczye *schvl
zyemye (sal terrae Mat 5, 13) ib. 265; Tako
bądzye syn czlovyeczy trzy dny y trzy noczy v
serczv zyemye (in corde terrae Mat 12, 40) ib.
304, sim. ib. 330; Then, który szyal na dobrey
zyemy (in terram bonam Mat 13, 23) ib. 338;
Przykład o skarbye skrytem na zyemy. Podobno
yest krolewstwo nyebyeskye skarby skrythemv na
roly (Mat 13, 44) ib. 342; Kazał tlusczy, aby
szyedly na zyemy (super terram Mat 15, 35) ib.
359, sim. ib. 769; Vvyązaly potem nogy povrozem
y czyagnąly na doi k zyemy ib. 820; Bo kedykoly
(leg. kędy koli) schedl, tedy (leg. tędy) była zye
mya czyrvona od oblyevanya krve yego ib. 827;
~ przenośnie: Blogoslawyona zyemya, Anna
swyatha, kthora zbawyenyy nasszemv początek
dala MW 57a, sim. ib.; Tha naswyathsza nyegdy
nyeplodna zyemya roszka sz szyebye wipysczy
MW 57b, sim. ib.; Anna szwyatha nyebem y
ziemya szobye szprawyl MW 76a; ~
~ Począla (sc. Maryja) *vnyątacz kosczyol. A yako
smyotla proch v gromada,... pobrała przed szyą
w szyknyą... A zatem poschedl yeden stary ka
płan zydowsky. Vzrayschy (leg. uźrawszy ji)
dzyevyczą Mary a naczela szyą lyekacz... y osy la
on proch na zyemyą Rozm 20; Marya vslyschavschy tą yyelyką zaloscz, nathychmyast spadla
stolcza (leg. z stolca) na zyemyą ib. 695; ~
jako jeden z czterech elementów: Allecz gest gy
on (sc. Kryst człowieka) szeme (leg. z ziemie)
stworzil..., isczy szema naprzecif vodze gest Szu
cha Gn 174a; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus
stworzył zywyoly, to yest *zyemye, wyatr,
ogye<ń), wodę Puł 73 arg.; Czthyrzy zyyyoly...
szą od czyebye stvorzony...: ogyen, zyemya,
yylkoscz y poyyetrze Rozm 5.
3. ją d stały (w przeciwstawieniu do obszaru
wodnego), terra arida, aridum, c o n t i n e n s Na
zwał bog suchoszcz szemyo (yocayit... aridam
terram) BZ Gen 1, 10; Zyemga adriam (qui fecit
marę et aridam Jon 1 ,9 ) ca 1470 MamLub 249;
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Ziemyą suchą (war. lub.: zemyą) aridam (quia
circuitis marę et aridam Mat 23, 15) 1471
MamKal 265; Przyyyodyszy na szyemye (ad
terram Luc 5, 11, R XXV 142: do brzegw)
lodzye,... nasladovaly są yego EwZam 307;
Vyvyodl vass przez morze yako po schuchey
zyemy Rozm 810.
4.
'kraj, kraina, dzielnica, też państwo, terra,
regio, civitas : Sam... pres mo prisogl iesm, iz
uam hochal <dac z)emo urogow uasih Kśw av
8; Chalcy gest on tho bil przeuedzecz, yelecz
gest on szem, masth, grodof, ffszy y tesze ludzy
pod szobo mai byl Gn 3a, sim. ca 1430 GIKazB
II 14, BZ II Par 32, 13, Puł 64 arg. 75 arg.;
Tedy vocz biskypoue the tho gysthe szeme szo
szo oni były sgachaly Gn 172b, sim. BZ Gen 2,
12; Szodala czebe dusza moia... w zemi pustey
(in terra deserta) FI 62, 3, sim. Puł, sim. BZ Deut
32, 10, Puł Deut 13; Kako pacz bodzemy pene
panowo w szeme (Puł: w zyemy, sim. BZ Ex
18, 3. Ley 26, 35) czydzey (in terra aliena) FI
136, 5; Gallia, taka zemya XV p. pr. R XLVII
358; Deinde in Persidem, szeme, ambo yenerunt
XV med. GIWroc 88y, sim. ca 1500 GIKazB
I 85; Bądą wasz gonicz... wiganyayącz ss myasta
do myasta, ot zyemye do zyemye XV med. R
XXII 246; Wyącz tho szwyathe plemyą prziszlo
w gyedna szemya Aleksy w. 96, sim. Rozm 89.
92, etc.; Roszlal po wszim zemyąm lud Aleksy
w. 127, sim. BZ IV Reg 19, 11. II Par 32, 13;
Bral szą do szemye do *gydney, do myasta Szyrey
Aleksy w. 152; Ktoresz (sc. imię) bodzemi rozmnaszacz po wszech zemyach (in universas terras)
BZ Gen 11,4, sim. ib. 11, 8; Czyn myloszerdze...
zemy (terrae), w nyeyzes syo ti obraczal ib. 21,
23, sim. ib. Deut 28, 24. 29, 24, MW 68a;
Gydzisz do zemye wydzenya (in terram visionis)
BZ Gen 22, 2; Zgynye dusza gego zboru (leg.
z zboru) izrahelskyego tako z przychodnyow yako
turodzyczow w szemy (quam de indigenis terrae,
MamLub 21: w zemy rodzylich) BZ Ex 12, 19;
Dokoot biły nye przyszły do szemye przebiteczney
(in terram habitabilem) ib. 16, 35; Nyszadni nye
bodzye sze przeczy wycz szyemy twey (terrae tuae)
ib. 34, 24; Bo w rocze twe poddan iest ze wsim
lvdem swim y zemyo swo (cum... terra sua) BZ
Deut 3, 2, sim. Puł 101, 15; Dal nam zemyo
(terram) mlekyem a myodem czekoczo BZ Deut
26, 9, sim. ib. 26, 15. 27, 3; Vsrzi lvd ze wszech
zemy (omnes terrarum populi), ze ymyo boże
nazwano gest nad tobo ib. 28, 10, sim. ib. Jos
4, 25; Zemya nyeczista (terra immunda) gest
podle nyeczistoti lyvda a gynich zem (ceterarum
terrarum) ganyebnoscy gych BZ I Esdr 9, 11;
Wszitki moczne... pobywszi, zemye gych (terras
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eorum) y myasta ony S0 obdzerzely BZ Judith 5,
20; Provincias, id est regiones ziemye (war. lub.:
wlosczy; effunde indignationem tuam... super
provincias, quae nomen tuum non invoeaverunt
Jer 10, 25) 1471 MamKal 210; Przynyeszcze
gospodnu, zyemye (FI: oczcziszni) poganow (patriae gentium),... sławo y czescz Pul 95, 7; Deus
enim fecit tres provincias, zemye, et in ąualibet
provincia posuit, vstavyl, propriam lingwam XV
p. post. RRp XXV 176; Szedł do Galylee, do tee
to szyemye XV ex. MPKJ II 318; Kyedy (pro
tedy) szya ('są’) veschly v zyemye na ymya
Splenen (Splenen civitatem magnam) Rozm 91;
Kyedy yyelyky glod byl ve wschythkey zyemy
(in omni terra Luc 4, 25) ib. 252, sim. ib. 298.
789; ~ Przetosz pomnecz bodo czebe z zeme
iordanskey (de terra Iordanis) FI 41, 8, sim. Puł;
Castrametati sunt in terra Israel w semy zydoffskey (Jud 6, 33) XV med. GIWroc 140v, sim.
ca 1500 PieśniWład 177; Super omnia montana
Iudee diwlgabantur, po wschech górach wzyawyaly sze zemye zydowskyey, omnia verba hec (Luc
1, 65) XV med. SKJ V 271, sim. Rozm 90; Ta
(sc. rzeka) obchodzy wszitko szemyo murzyńsko
(omnem terram Aethiopiae) BZ Gen 2, 13; Bil
gest (sc. Abimelech) oraczem zemye polestynskyey (terrae Palaestinorum) ib. 21, 34, sim. ib.
21, 33, Rozm 245; Potem Iacob przyszedł do
myasta Luza w zemye cananeyskyey (in terra
Chanaan) BZ Gen 35, 6, sim. Rozm 114; Gensze
my sze wzyawyl w Lvza, gesz to gest w szemy
kananeyskyey (in terra Chanaan) BZ Gen 48, 3,
sim. ib. 48, 5. Ex 13, 17; Gdim szedł s Mezopotanyey syrskyey w szemyo kananeysko (in terra
Chanaan) BZ Gen 48, 7, sim. ib. Ex 6, 4; Gechali
s nym... wszistczy starszy po rodu szyemye
egipskey (terrae Aegypti) BZ Gen 50, 7; Przyszła
mucha przeczyoszka w doom ffaraonow... a we
wszich szemyach egipskich (in omnem terram
Aegypti) BZ Ex 8, 24; Ktoresz to (sc. kobyłki)
weszły nade wszitkoo szemyo egypskoo (super
universam terram Aegypti) y szyedzalo gich bez
czysla po wszich szemyech egipskich (in cunctis
finibus Aegyptiorum) ib. 10, 14; Oddalismi (pro
odyalismi)... *wszitka zemyo *galaadska (universam terram Galaad) y *bazanska BZ Deut 3, 10;
Wszitka Bazan weszwana *zemyo obrzimska (ter
ra gigantum) ib. 3, 13; Murzinska zemya (Aethiopia) syla gego BZ Nah 3, 9, sim. Rozm 239.
455. 583; Goszczye wy tesz były bowym w eypszkyey zemy (in terra Aegypti Ex 22, 21) XV
P• post. Kałużn 285; Badał szyą od nych (sc.
Herod od książąt kapłańskich), gdzye by szya Xp
narodzyl. A ony odpovyedzyely mv: W Bethlegem zydowskyey zyemy (in Bethlehem Iudae Mat

2, 5) EwZam 293, sim. Rozm 206. 254. 814;
A thy, Bethlegem, szyemya szydowska (terra Iuda
Mat 2, 6), nykakye mnyeysza yestesz w kszyąszączyech szydowskych EwZam 293, sim. Rozm
109; Bavorska zyemya Bauaria ca 1500 Erz 134;
Sclauonia est ąuedam prouincia slovaczską zyemyą ib.; Bo anyol... byl posłań od boga do
myasta galyleyskye zyemye (in civitatem Galilaeae
Luc 1, 26) Rozm 49, sim. ib. 253. 448, etc.; Tey
noczy v bavorskey zyemy (in barbara Ryzia)...
spadł grad sylny ib. 71; Wschedl do eypskey
zyemye (Aegyptum) ib. 90, sim. ib. 117. 118;
Kyedy wschedl Iesus v zyemyą eypską (terram
Aegypti) ib. 91, sim. ib. 250; Ze wsche zydow
skyey zyemye (ex omni Iudaea) zlapacz kazał
navyelyebnyeysche Zydow syny ib. 109, sim. ib.
234; Yschby tesch chczyal panovacz nad żydow
ską zyemya ib. 111, sim. ib. 115; Yze vtenczass
czthyrze krolyovye v zydovskey zyemy (in Iudaea)
krolovaly ib. 114, sim. ib. 30. 118, etc.; Pastuschy
na granyczach zyemye israelskey (in finibus Israel)
yednego... pastucha vstavyly krolyem ib. 114,
sim. EwZam 296; Abagarus... dobremv Iesucristvszovy..., patriarsche vyelykyemv v zyemy ierosolymskey (in Ierusalem finibus), zdrovye y vschytko dobre Rozm 226; Ma w sobye (sc. Syryja)
zyemye żydowską, któraś yest Palestyna ib. 233,
sim. ib. 245; Bo o nym yyelyky słuch yyschedl
po wschytkey zyemy szyrskey ib. 234; Myły
Krystus schedl do zydowszkey zyemye albo do
Ierusalem ib. 235, sim. ib. 242; lako myły Iesus...
obschedl wschytką galileyską zyemyą (totam Galilaeam Mat 4, 23) ib. 262, sim. ib. 399. 796;
Naslyadovaly yego yyelykye tluscze lyvda z galyleyskey zyemye (de Galilaea Mat 4, 25)... y s
syemye podia Yordana (de trans Iordanem) ib.
263; Yze zyemy gomorskey a sodomskyey (terrae
Sodomorum Mat 11, 24) lzey bądzye w ssądny
dzyen ib. 318, sim. ib. 309; Vtenczasz przyschły
z galyleyskey zyemye (de Galilaeis Luc 13, 1)
nyektorzy ib. 373; ~ Chos gesmcy ga vasz s te
tho szeme Egypta (de terra Aegypti Ex 20, 2)
yyuotl Gn 175a, sim. ib. 180a, FI i Puł 80, 5.
9; Gesecz xoszo gest ono s te tho szeme Syrie
było Gn 176a; Przed oczczi gich czinil dziwi
w zemi Egipta (in terra Aegypti) FI 77, 15, sim.
Puł, sim. FI i Puł 77, 56; Ny kv yedney (i. e.
ku nijednej) byl posłań Elyasch, gedno do Sarepta
do yedney zyemye Sydony (in Sarepta Sidoniae
Luc 4, 26) Rozm 252; ~ Tak przebiwal Israel
w zemi Amorreyskego (in terra Amorrhaei) BZ
Num 21, 31; ~ Tobye dam szemyo Kanaan
(terram Chanaan) FI 104, 11, sim. Puł, sim. Rozm
352; Yakub gosczem bil w szemy Kam (in terra
Cham) FI 104, 22, sim. Puł, sim. FI i Puł 104,
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26. 105, 22, BZ Gen 11, 2, etc.; Gez to szo
toczy około wszytkyey szemye Eyulat (omnem
terram Hevilath) BZ Gen 2, 11; Wiwyodl ge (sc.
Tarę swe syny) s oney zemye w Hur (de Ur) kaldeyskyey, abi szły do szemye Chanaan (in terram 5
Chanaan) ib. 11, 31; Abi szły do Kanaan zemye
(in terram Chanaan) ib. 12, 5; Iair... dzerzal
wszistek kray Argob az do zemye Gessvry (ad
terminos Gessuri) BZ Deut 3, 14; Prziwyodlem gy
do zemye Kanaan (in terram Chanaan) BZ Jos 24, 10
3; Opvsczacz tą zyemye Iudeą (Iudaeam Jo 4, 3)
y schedl potem do Galilee a myslyl ydz przez
Samaryą, przez poganyska zyemye (per Samariam
Jo 4, 4) Rozm 243; Kyedy ssą to chodzyly v
Galyley zyemy (in Galilaea Mat 17, 21) ib. 369; 15
~ 'mieszkańcy kraju, incolae t e r r a e K temv
Yanovy yychodzyla wszytka żydowska zyemya
(omnis Iudaea) Rozm 177; ~ ~ obiecana zie
mia, ziemia obiecana, ziemia żądna *przyrzeczona
Żydom na zamieszkanie Palestyna, terra promis- 20
sionis, quae vocabatur, Palaestina a ludaeis incolenda : Za nyczse gymyely so szemo szodno (terram
desiderabilem) FI 105, 24, sim. Pul; Perierunt ab
exterminatore, gl. id est ab angelo, qui eos percussit
extra terminos terre promissionis od... anyola, yen 25
ge pobył przed granyczamy zyemye obyeczaney
(I Cor 10, 10) XV med. SKJ I 104; Schesczzeth
thysszancz z Egyptą Zydow g zyemy obye[cze]cząney wyszło XV ex. MacDod 139; Bo yyedzyal,
yze po czyebye (pro telye) dny nyestalo vody 30
w obyeczanee zyemy (sciebat... exploratam terram
promissionis) Rozm 194; Vschakocz... tocz yest
ten, który nam obyeczaną zyemya dal ib. 716, sim.
XV ex. MacDod 140; ~ ziemia przyrodzona,
przyrodzona ziemia, przyrodzona ziemia albo zna 35
na, ziemia occow, otcow, swa ziemia 'miejsce
urodzenia, kraj rodzinny, ojczyzna, locus, quo quis
natus est, patńaj: Vmarl gest Aram... w *zwey
przyrodzoney zemy (in terra nativitatis suae), w Hur
kaldeyskyey BZ Gen 11, 28; Winydz s <swe> 40
szemye (de terra tua) a s swego rodu y z domu
swego oczcza a poydzy do zemye (in terram),
ktorosz ya tobye vkazo ib. 12, 1; Wrocz szo do
zemye swich oc zezów (in terram patrum tuorum)
ib. 31, 3; Wrocz szo do zemye przyrodzoney (in 45
terram nativitatis tuae) ib. 31, 13; Dowyedze-cz
wasz do szemye otczow mich (ad terram patrum
vestrorum) ib. 48, 21; Iozeph... poschedl w swą
zyemyą (in patriam) Rozm 117; Czosmy schlyschely
czynov, ktoresch czynyl v Kaphamavm, vczyn 50
tesch thv v t<w>ey przyrodzoney zyemy albo
znaney (in patria tua Luc 4, 23) ib. 252.
5.
jednostka terytorialnego podziału kraju,
terra, regio, pars certa totius regm: Tedi wogewoda rzeki:... Mne sza tako uidzi, bi kto mogl 55
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goscza sbicz lati, kto ne ma dzedziezstwa v szemi
1395 Pozn nr 187; Iaco Marczin w kszozey szemi
ne cradne 1406 KsMaz I nr 696, sim. 1407 ib.
nr 925, 1411 ib. nr 1650, etc.; Jaco Janusz...
nye sbil any pobrał Niclossa... any zeme (leg.
z ziemie) cradl, any zemsky slodzey bil 1407
Kościan nr 348, sim. 1410 ib. nr 437; Kędy
nyeprzyeczele byezeli w zemya a [a] sskodzyly
zemyą 1424 ib. nr 1064; Abi poddani naschi
w krolewstwye naszem bydląnczi, a nawyąnczey
w krolewstwye Polski y w zemyach (in regno
Poloniae et terris),... czestnye żyli Sul 5, sim.
ib. 6. 95. 100, Dział 6; Abi... podług... stathvt...
wszystczi... sąndze zeem *nasychich (terrarum
nostrarum, Dział 6: ziemye królestwa naszego)...
myeli sząndzicz Sul 6, sim. ib. 73. 78. 79; Gdi
naam szą przigodzi nyekthorą tych tho zeem
(terrarum) nawyedzycz (Dział 11: gdi my w którą
zemyą... wgedzemy) Sul 24; Chczeemi, abi sandzaa y podsandek they zeemye (terrae, Dział 11:
tego powiaty)... na dworze naszeem rzeczi myely
sandzicz ib.; Ysz woźny... przes zemą (per terram,
Dział 15: po zemyam) krązzącz, vboge slyachti...
gabayąącz Sul 27, sim. ib. 68; O sbyeglych z ze
mye (extra regnum) a o prawye zemskyego wogewodi Sul 60, sim. ib. 70, Dział 60; Czy mayą
bycz wszythezy stolecz thym zemyam (terris),
czo gych on na krzesczyanstwo nawroczil OrtOssol 39, 1, sim. OrtMac 43; Zaluge<li> goscz
na gosczyą s czudzey zemye (ex provinciis alienis)
przed prawem OrtOssol 47, 2, sim. ib. 15, 2,
OrtMac 57; Gesthly czlowyek dluzen a wydze
s myasta na zyemyą (de civitate ad provinciam
in aliud iudicium), to gest ysze szye wyrwye
s tego prawa, w ktorem szyedzy, aby gego doma
nye zastano w gego prawye OrtOssol 47, 4, sim.
OrtMac 58; Nasze obesczye mvszymy w gynych
zemyach (extra provinciam) szvkacz OrtOssol 60,
3, sim. OrtMac 78; Aząly tho czy (pro sząly czy
tho) sz gynych stron albo szyem (homines extranei) rowno błyszczy przyrodzeny themv vmarlemv
z waschym myesczanynem OrtOssol 77, 4, sim.
ib. 19, 2. 77, 3, OrtMac 104; Ten czlowyek
wolał szye na prawo, ktorekoly by pan chczal,
czo ma w szwey zemy (in domini provincia)
OrtOssol 103, 3, sim. OrtMac 141; Gdy my
s tych zemy (extra terram) wygedzem (Sul 63:
prócz zyemye bądzemy), roky pospolite... mayą
bycz trzymany Dział 47; Tedy starosta... tego
zbiega... przewiescz (m a) asz na granycze zemye
(ad metas terrae) ib. 61; Gednym prawem maya
sadzycz we wszystkych zyemyach krolewskych
ib. 63; <I>sz slyachta z nyerzadnego ryczerstwa
wyaczey wiosną zyemya (Sul 71: wlosthne zemye)
nysz nyeprzyiaczelską (proprias terras quam alie-
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nas) zwykły spvstoschacz ib. 65; Gdy ktho w gynney zyemy gest a bądze pozwan na rok zdany
stacz ib. 67; Pavel s (pro f) xanzey zyemy nye
cradnye 1464 MiesHer XI 1, sim. ib. 2, 1468
TymProc 188; Thakowy obiczay placzenya lothv
5
od svm iesth zachowani myedzi sliachthą pospoliczie we wsech ziemiach (in omnibus terris)
kxiąsthwa mazoweczkiego 1498 Mac Praw VI
275, sim. ib.; ~ Jaco Boyan y Bogusław sa
wsze zeme cuyawskye zlodzeye 1415—27 Bibl- 10
Warsz 1861 III 39; Z radi... xandza Iaroslawa...
y wszystkych slyachcziczow naschych z zemye
polskey (de term Poloniae) Sul 6, sim. Dział 2;
Abi tha tho wstawyenya... w przerzeczoney zemy
polskey (in... terra Poloniae)... biły chowani Sul 15
6, sim. Dział 2; Abi geden w krakowskey a drvgy
w sząndomirskey zemyach (in... terris) sandzee
naszy ymyany Sul 24; Sbythna capytula... praw
króla Kazymyrovich... w polskey zemy popyszanych Sul 62; Vstawyamy, ysz gdy nasza królewska 20
wyelmosznoscz w zyemyą kalyską (terram Calisiensem) alybo poznanyską wgeszdzy Sul 63;
Zemsczy pyszarze we wszysthkych zemyach (in
omnibus terris) krolewsthwa naszego, yako w Wyelgey Polscze..., w Kvyawach a w Dobrzinskey 25
oth zapysow genako bracz mayą swa prawa,
podług yako pyszarze krakowskey y sądomyrskey
zem (Cracoviensis et Sandomiriensis terrarum)
byerzą Sul 79; Oocz (pro tocz) sąn prawa vstawyona w zemy mazowesskyey (terrae Masoviae) 30
przes... Semouitha..., xyanząn wschitkyey zyemye mazowesskyey (Masoviae) Sul 85; Tedi za
tho iste vsylstwo cztirdzyesczy grziwyen groschi
obikley liczbi zyemye mazowesskyey (terrae Masoviae) zaplaczicz ma Sul 90; Nye byerze czla 35
nyeobiczaynego any dzyela... rosterku myedzi
syemya ruską y mazovyeska 1483 SprTNW VIII
2, 39; łan Koszyel, pawesznyk sz lubelszkye
szyemye 1497 Gors Piech 208; ~ Yssze Dzerszek... nye began (pro begal) na zemą krole[s]w- 40
stwa polszkego... any gey scodzyl 1428 Kościan
nr 1345.
6.
'własność ziemska, posiadłość, majątek, terra,
praedium, bona im m o b ilia Iaco Potrek do Kaliszkego sial, zondayo miru, drzewey nisz w zemi 45
zawadził 1400 Pozn nr 446; Ani iego volo ani
iego kazno pany Jagneszka wszanta do *czucey
zeme ib. nr 487, sim. 1401 Kościan nr 179, ca
1419 AK Pr VIIIa 43; Czso żałował na mo Regnolth
o czascz szeme, o tham ya sz nim ne szmouil 50
1405 KsMaz I nr 498a, sim. 1407 ib. nr 936, 1422
PF VIII 17, 1423 ZapWarsz nr 84; Iacom ya zadał
dzeszocz grziwen na Micolayowo zemo a ne malem
gich straczicz 1406 KsMaz I nr 707, sim. 1413 ib.
nr 2104, 1417 ib. nr 2762, 1428 ZapWarsz nr 55
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2813; Iaco Przedslaw bil w szemy mimo trzi lata
a nigdi Moyka, Maczka y Yarosslawa prauem nye
*vpomonol 1414 Kai nr 457, sim. 1470 ZapWarsz
nr 2940; O ctoro zemo Machna na mo szalowała,
theyesm ya weczne ne okupował 1414 KsMaz I nr
2235, sim. 1428 ZapWarsz nr 2862; Iaco ta sossna,
iasz iest wszantha do Przedwoyouego domu, ta
yest stała na Micolaioue szemi 1415 Kai nr 488,
sim. 1405 KsMaz I nr 611, 1416 Pyzdr nr 460;
Wącz od gori xsząsa zema a gego bioto, a voda
y geszoro 1419 Pozn nr 1048; Jaco tha zema,
czssosmy ja obgely..., tha sszą temv prawim dzalem
dostała 1420 Kościan nr 856; Jse Marczin ne...
kazał Sczepancowy... possecz stodoły... any z seme vyal 1421 ib. 895, sim. ib. nr 896, 1396 ib.
nr 31, 1424 Pozn nr 1172; Jako mne Wszebor dal
zemo za zemo w zamyano weczne 1424 ZapWarsz
nr 105, sim. 1412 Pyzdr nr 342; Ysze Dzerszek...
nye byegal sz gynszimy szbyegy... na pana Micolaya... y na szemą 1427 Kościan nr 1198; Eze
Woytek kandi setl, tandi ugednan po Byeycowskyego granice a za thi zyemyą dosicz uciniono 1439
Czrs s. LXXXII; Gdi przes zemye swoge (per
terras proprias, Dział 37: po swymsze szemyam)
gydą na woyna Sul 46, sim. ib. 71; Przes yesz
(sc. szkody) zyemye nasze (terrae nostrae) barszo
opvsczyewayą Sul 46, sim. Dział 37; Ysz połowiczą
tych tho sczepow ostawycz na zyemy (ib. 16:
w zemi, Dział 41: na dzedzynye) lyvbo na szyedlyskv (in solo sive in area) kaszdy wynowath bącz
Sul 49; Compatriotarum, id est terrestrium hominum
vlg. dzedziczow w zemy OrtCel 3; Dominus Swynka obligatus est adducere granicies... et veniendo
ad Sczalby... ire scopulo usque ad terram czyzyowska vlg. ycz kopczem posrotkem pola myedzy
kopczy... asch do zyemye czyzowskey 1461 AGZ
VI 68; Que habet (sc. Phedko iura) super bona
sua, pro quibus ipsum infestavit nobilis Stanislaus...
defendendo violenter sibi agrum certum ipsius al.
zemyą 1463 AGZ XII 448; Yako hocyecz moy
nye wyedzal kmyecza Pustholy w syemy w they,
pirwey nysly then kmyecz byl hv Pyetra 1464
ZapWarsz nr 1168; Gdi komv bądzie dano... wviązanye w rolią albo w ziemyą (in terram seu agrum),
kądi czinsv nie mas 1498 MacPraw VI 275; ~
Zwali so ymona swa w zemach swogich (in terris
suis) FI 48, 11, sim. Puł; Myal na zemy zaiste
stad owczich y skoczskich przes lyczbi BZ II Par
32, 29.
Ziemianin, Ziemieninf o r m y : n. sg. ziemianin
Sul 88. 90. 101, etc. etc.; ziemienin Sul 46. 100.
104; ~ g. sg. ziemianina Sul 100. 101. 107,
etc.; ~ d. sg. ziemianinowi Sul 11. 101, Dział
21; ziemieninowi Sul 33; ~ ac. sg. ziemianina
Sul 22; ziemienina Sul 110; ~ i. sg. ziemianinem
46*
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Sul 101; ziemieninem 1473 AGZ XII 351; - l.
sg. (na) ziemianinie Dział 9; ~ i. du. ziemianinoma Dział 48; ~
n. pl. ziemianie Gn 176a,
BZ II Par 36, 1, Dział 7, etc.; ziemienie Sul 94;
~ g. pl. ziemian Sul 82. 89. 92, etc.; ziemianow 5
Sul 77; ~ d. pl. ziemianom 1405 HubeZb 111,
Dział 61; ziemieninom Sul 60; ~ ac. pl. ziemiany Sul 90. 107, Dział 57, Tęcz w. 13; ~ v.
pl. ziemianie FI i Puł 48, 2, ca 1470 MamLub
10
129; ~ i. pl. ziemiany Dział 26.
Z n a c z e n i a : 1. 'mieszkaniec kraju, krainy,
terrae cuiusdam incola' : A tako vocz fszythczy
szemane szocz szo ony były do gednego mastha
sgachaly (Luc 2, 3) Gn 176a; Przeto zemyanye
(populus terrae) wszowszi Ioachaza... vstauily gy 15
królem BZ II Par 36, 1; Indigene przyrodzeny,
*zyenyanye (erunt vobis sicut indigenae inter filios
Israel Ezech 47, 22) ca 1470 MamLub 233;
Ziemyanyn (war. lub.: *zymyanyn) Scita (ubi non
est gentilis et Iudaeus..., barbarus et Scytha Col 20
3, 11) 1471 MamKal 288; ~ Vszima poczuycze, wszistcy, gisz przebiwacze na swecze, ktorzicoli zemane (quique terrigenae) y sinowe ludzszczi, pospołu w iedno bogati y vbogi FI 48, 2,
25
sim. Puł, ca 1470 MamLub 129.
2.
'właściciel majątku ziemskiego, szlachcic
mieszkający i mający dobra w danym kraju, nobilis, possessor bonorum terrestrium : Eze Bartek
złym {obyczajem?) ne żywe przeczywo zemanom
y przeczy wo panu staroscze any złego (pro z tego) 30
vzytka ma 1405 HubeZb 111; Vstawyami, abi
kedi kthori sąndzaa... za wyni sandowe... naszego
zemyanyna (nostrum terrigenam) bogathego alybo
vbogego, slyachczycza alybo prostego... począdza
(Dział 9: zakład weszmye o wyną na naschem 35
sziemyanynye) Sul 22; Wstawyamy, isz gdi nyekthory... myesczanyn svkna... kthoremv zyemyenynowy (terrigenae, ib. 11, Dział 21: zemyanynovy) na bork da Sul 33; Vstawyamy, abi nygeden
othichmyast zemyenyn (terrigena, Dział 37: zie 40
myanyn) nasz z czvdzozemczem... kostek nye
gygral Sul 46, sim. ib. 100; Ten thako przewyedzony, do roka oth czasv swego viszsca z zyemye,
krolewsthw (leg. krolewstwu) a zyemyenynom
(terrigenis, Dział 61: zemyanom) skody czynycz 45
nye ma Sul 60, sim. ib.; O granyczach naszych
zemyanow (nobilium) tako vmyslilysmy obeszrzecz Sul 11; Ysze... thaczy nyevolny... v obczych zemyan (apud alienos terrigenas) y v sząszadow... noczowani bywayą Sul 82, sim. ib. 92; 50
Gdi nyekteri slachczicz s zyemyan (ex terrigenis)
przerzeczonego xąnząnczyą drugego slachczicza... dzyewką... rankąn gwałtowną wzyąlbi Sul
89; Gwałt slyachczyankam przes zemyany gynschego panystwa Sul 90; Gdibi... ten, yenze bi 55
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nye bil xanzanczi zyemyanin (terrigena ipsius
domini ducis), równi gwałt vczinicz bi smyal ib.;
Gdi nyekterzi zyemyenye o swoye sboze... targ
yyeczny... yczinyą Sul 94; Ze gdi ktori kmyecz
se wsy ktoregokoly slyachczicza albo zemyanyna
(terrigenae)... w drugego zyemyanyna (terrige
nae) yyes... syąn... przenosi Sul 100, sim. Dział
17. 18. 19. 38. 57. 60; Ze... kyedikole nynye
nyektori kmyecz s nyektorim zyemyanynem (cum
aliquo terrigena) zmowy Sul 101; Thesz mnyeyschą summa pyenyandzi themu tho panu albo
zemyanynowi (domino siye terrigenae) zaplaczi
ib.; Paklibi tego tho zyemyanyna poswyatczenye
istne nye biłoby, tegdi kmyecz od ygabanya...
ma bicz rosdrzeschon ib., sim. ib. 107. 109;
Vstawilismi, ize kyedikoli nyektori slyachczicz
naasz zemyenin (aliquis nobilis noster terrigena)
dzewkąn swoyan vida za mąnsz Sul 104; Gdikole
która gymyenya dzyedziczna przes... zyemyani
(per... terrigenas) ot syostr... okupyoni mayąn
bicz Sul 107; Paklibi zaprawdąn slyachczycz albo
zemyanyn (nobilis siye terrigena) pospoliti bilbi
a kmyeczya bi zabyl Sul 109, sim. ib. 101. 112.
113; Gdi nyektori zyemyanin (terrigena), ktoregokoli stadia, poyisschenya i dostoynosczy bilbi...,,
na drugego zyemyenyna (contra alium terrigenam)
zalowacz... chczyalbi Sul 110; Zemyanyn terrarius
XV p. pr. Zab 519; Chczalyby (leg. chciałliby)
wasz pan kogo *vwynycz o gyna rzecz, kakokoly
o zemszkye gymyenye..., temy (m a) dacz dzen
przedszye... a ma gemv oszadzycz szwych szyeman zemszkye prawo (statuere debet sibi ius sui
yiri) OrtOssol 47, 3, sim. OrtMac 57; Przygyącze
statyth od zyemyan Dział 6; Chczemi, aby nasze
ykladi y statuta... wszytczi ziemyanye przyiąli ib.
1; Ysze czastokrocz dychowny w oczczysznye
myeschkayą, praw any vkonow królestwa naszego
podług zemyan a slyachty naszey nye postapyyącz,
a wszakosz królestwa naszego yako gynszy zie
myanye poszywayą ib. 10; Kako gdy nyektori
ziemyanyn o nyeposluszenstwo zdań bądze na
dzeczkowanye ib. 17, sim. ib. 9. 18. 21. 53; Tedy
my chczącz pokoy myecz myedzy zemyany ib.
26; Nyektorzy zyemyanye naszego królestwa mayącz od nas... lysti przywyleyne swym myastom
abo wsyam pod prawem nyemyeczskym ib. 33;
<A)by zemyanye abo gynszy maszowie... myely
nyektore zachowanye czczy dla swego oczysczenya ib. 34, sim. ib. 29. 36. 40; Ale podkomorze
gdy gednego dnya rozgranyczy dzedzyny myedzy
dwiema zemyanynoma ib. 48; Kako sluszebnyczy
w naszem królestwie ziemyany (pauperes milites,
Sul 68: vboge slachczicze) abo wsy dvchownych
vcziaszayą ib. 57; Do wroczlawyanow poszlaly...
a szkarzancz na zemyany, by gym gwalthy dzalaly
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Tęcz w. 13; Iacobus... recognovit, quia dedit
cittacionem coram alio, przed opczim zyemyenynem, terrigena 1473 AGZ XII 351; Yeslibi niekthori zyemyanyn (aliąuis nobilium)... smialbi
wnicz... do miescza sządowego zbroino 1498
5
MacPraw VI 272, sim. ib. 273.
3.
'członek stanu pośredniego między stanem
szlacheckim a chłopskim, nobilis minorum gentiu m : Gdy zyemyanyn zbyye kmyeczya. Item
gdi nyektori wlodica kmyecza zbiye..., tegdi 10
kmyecz ma nayn zalowacz Sul 88; A quibusdam
vasallis zyemyanye ca 1500 GIGn 40.
Ziemiański 'należący do właściciela majątku
ziemskiego, qui ad bonorum terrestrium possessorem p ertin ef: O nascziu gualtownem na dom 15
ziemiański 1498 MacPraw VI 272.
Ziemica 1. 'posiadłość ziemska, pole, bona
terrestria, ager : Przyschedl (sc. Jesus) do yednego
myasta {Samaryjej, które słowie) Sychar, podły a
*zyemyczye y ffolvarkv (iuxta praedium Jo 4, 5), 20
który byl dal Iakob Iozephovy Rozm 244.
2. 'kraj, kraina, dzielnica, też państwo, terra,
regio, civitas’ (?): Territorii sszemycze (leg. z ziemice?) XV med. R XXV 158.
Ziemienin c f Ziemianin
25
Ziemienny cf. Dym
Ziemieżłuć cf. Ziemieżółć
Ziemieżółć, Ziemieżłuć bot. 'centuria pospo
lita, Erythraea centaurium P e r s *Zennezwld
centaurea 1481 Rost nr 4983; Zemyezlucz cen- 30
taurea XV ex. GILek 36. ~ W ostatnim cytacie
możliwa też lekcja ziemieżłucz. Nazwa byłaby
bohemizmem leksykalnym.
Ziemiomierna 'nauka o mierzeniu ziemi, geo
metria : Zyemomyema geometria ca 1492 Zab 148. 35
Ziemiżółć bot. 'centuria pospolita, Erythraea
centaurium Pers.’: *Zemyzulcz centaurea 1472
Rost nr 835.
Ziemność 'znikomość, bezwartościowośc, humulitas, vilitas’: Qui (sc. salvator) reformabit 40
corpus humilitatis, na wzdraz pyrzwy przywyedze
albo odnowy czalo vnyznosczy, szyemnosczy,
nostre configuratum corpori claritatis sue, przy
ró w n a n ie , podobne czalu *swyąthosczy (R XXV
167: szwathlosczy) gego, secundum operacionem, 45
qua possit eciam subicere sibi omnia (Phil 3, 21)
XV ex. SKJ I 121.
Ziemny f o r m y : g. sg. neutr. ziemnego OrtCel
3, XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316; ~ ac. sg.
m. ziemny 1491 CracArt nr 1074; ~ ac. pi. m. 50
ziemne XV p. post. R XIX 50; f. ziemne 1444 R
XXIII 302; neutr. ziemne 1438 Pozn nr 1598.
Z n a c z e n i a : 1. 'dotyczący ziemi, to jest świa
ta, terrestris, ad terram, id est mundum, pertinens
Nye za szyemne (PF IV 592: zyemskye) pye- 55
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nyadze, alye szwa krwya nyewynną vybavyl
sz mak dusza vynna XV p. post. R XIX 50.
2. 'dotyczący powierzchni czy wierzchniej war
stwy ziemi, terrenus, ad solum pertinens’: Wilkosczy ziemne vapores terrestres (quando enim
calor solis invenit in terra aliquos vapores terrestres
siccos et frigidos, tunc calor solis istos vapores
alevat) 1444 R XXIII 302.
3. 'zrobiony z ziemi, terrenus, luteus’: Myaskanya zemnego hospicii lutei XV p. post. Bibl
Warsz 1866 I 316.
4. 'dotyczący lądu, terrester, ad terram continentem pertinens’: clo ziemne 'cło pobierane od
przewozu towarów lądem, portorium a mercibus
in terra vectis solvendum’: Jakom ya szą nye
wrzuczila *wye cz[s]la w szemne y wodne (leg.
w wodne) any w lay (pro lan) 1438 Pozn nr
1598.
5. 'dotyczący własności ziemskiej, ad bona
terrestria pertinens’: Dominus proprietatis pan
dzedzynny uel dzedzycz gymyenya zemnego Ort
Cel 3; De prefata autem lapidea et domo ipsi
Lassel et Katherina... domino preposito... censum
terrestrem al. syemny et censum dominorum consulum 4 grossos... tenebuntur exsolvere 1491
CracArt nr 1074.
Cf. Bluszcz, Wiśnia, Żółć
Ziemski f o r m y : n. sg. m. ziemski 1407
Kościan nr 348, 1418 Pozn nr 1020, Sul 78, etc.
etc.', f. ziemska 1416 Kai nr 535, 1423 Kościan
nr 1017, 1427 Kai nr 818, etc.; neutr. ziemskie
Sul 80, BZ Gen 12, 3, OrtCel 6, etc. ; ~ g.
sg. m. ziemskiego 1391 Pozn nr 281, 1407 ib.
nr 619, 1411 Pyzdr nr 329, etc. etc.; f. ziemskie
1428 Pyzdr nr 885; ziemskiej 1427 AKH III 337,
1451 ZapWarsz nr 940; neutr. ziemskiego 1395
Pozn nr 187, 1398 Kościan nr 108, 1402 Kai nr
72, etc. etc.; ~ d. sg. m. ziemskiemu Sul 17.
50. 80, etc.; f. ziemskiej 1448 Pilz 276; neutr.
ziemskiemu XV p. pr. Msza IX s. 259; ~ ac.
sg. m. ziemski 1412 Pozn nr 685, 1417 Czrs 108,
1425 Kai nr 922, etc. etc.; f. ziemską 1407
HubeZb 86, 1411 ib. 93, 1418 Kai nr 585, etc.
etc.; neutr. ziemskie 1407 HubeZb 88, 1419 AKPr
VIIIa 44, 1420 Czrs 221, etc. etc.; ~ v. sg.
m. ziemski Naw 97; ~ i. sg. m. ziemskim 1410
Kościan nr 437, 1424 Msza III s. 51, sim. II.
VI. XIV. XVI, etc.; ziemskiem 1470 ZapWarsz
nr 2993, XV p. post. Msza VII s. 51; / ziemską
1419 MacPraw VI 417, 1437 StPPP II nr 2700,
1444 Pozn nr 1647; neutr. ziemskim 1408 Pozn
nr 639. 644, Sul 80, OrtMac 46, etc.; ~ /. sg.
m. (w) ziemskiem FI i Puł 34, 23, 1437 Pyzdr
nr 1149, Dział 47; /. ziemskiej 1439 AGZ XII
72; neutr. ziemskiem 1427 KsMaz II nr 2930,
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OrtOssol 81, 4, OrtRp 27, 1; ziemskim OrtMac
110; ~ n. p i m. ziemszczy FI i Puł 2, 2. 21,
31, Sul 79, etc.; ziemskie 1418 Pozn nr 963, Puł
21, 29; f ziemskie 1493 ZapMaz 158; neutr.
ziemska BZ IV Reg 19, 19, Puł 71, 18; ~ g.
pl. m. ziemskich 1400 Pozn nr 476, 1412 Paw Sejm
nr 3, 1415 Kai nr 491, etc. etc.; f. ziemskich
1422 Kościan nr 938, 1427 Kai nr 962, 1428
Pozn nr 1287, etc.; ~ d. pl. f. ziemskiem XV
ex. MacDod 148; neutr. ziemskim BZ Gen 1, 26.
Jer 29, 18; ~ ac. pl. ziemskie Puł 148 arg.,
EwZam 305; m. ziemskie FI i Puł 2, 8. Ann 16,
1402 Kai nr 49, etc.; f. ziemskie XV in. R XXIV
75, BZ Gen 27, 28; neutr. ziemska BZ Gen 1,
25. 2, 19; ~ i. pl. m. ziemskimi BZ I Esdr 9,
2, Rozm 92; neutr. ziemskimi BZ Gen 3, 14; ~
/. pl. m. (w) ziemskich 1418 Pyzdr nr 566; /.
ziemskich 1420 Kościan nr 1407, 1423 Kai nr
837, Sul 81.
Z n a c z e n i a : 1. 'dotyczący ziemi, to jest świa
ta, istniejący na świecie, ad orbem terrarum
pertinens, qui in terra est, terrenus, terrestris’:
Przistaiali S 0 crolowe zemszczy (reges terrae) FI
2, 2, sim. Puł, sim. Rozm 372; Dam cy... w trzimane twoie craie zemske (terminos terrae) FI 2,
8, sim. Puł, sim. FI i Puł Ann 16, Puł 73, 18;
Pochwalały so wszitczy tluscy zemsczy (omnes
pingues terrae) FI 21, 31, sim. Puł; W gnewe
zemskem (in iracundia terrae) molwocz lsci so
mislili FI 34, 23, sim. Puł; Igitur spiritualiter
consideremus, per quam viam dominus Iesus venit
in terrestre vlg. w szemskie Ierusalem 1440 RRp
XXV 242; Ale on ego czlowyeka, yegozz łyvdzye
zyemzzczy (homines terrae) molwyo swyotego,
troyako rzeczo yesm vkazal nyeswyotego XV
med. MPKJ V 427, sim. BZ II Esdr 8, 70; Nye
za zyemskye (R XIX 50: szyemne) pyenyądze,
alye swą krwyą nyewynną wybawy duschą wynną
XV med. PF IV 592; Vt in nomine Iesv omne
genu flectatur celestium, terrestrium et infernorum
aby w gymyę pana Yesusowo wszelka mocz
szklonylaby sze nyebyeszka, zemszka, pyekyelna
(Phil 2, 10) XV med. SKJ I 80, sim. XV p. post.
GIDom 52; Cristus habuit duo regna, dwye krolestwye, scilicet celeste et terrestre y zemskye
XV med. SKJ V 265; Hic est (sc. ventus), qui
fiat a meridie terrene, zemskego, prosperitatis
sczeszczą 1454 R XLVII 353; Wiwyecz szemya...
dobitek, robaky y szwyerz szemsky (bestias terrae)
BZ Gen 1, 24; Vczynmi czlowyeka..., abi pano
wał... zwyerzotom szemskym (bestiis universae
terrae) ib. 1, 26; Potem pan bog stworzil szemyo
{pro szemye, leg. z ziemie) wszitka zwyerzota
zemska (formatis... cunctis animantibus terrae) y
wszitko ptastwo nyebyeskye ib. 2, 19, sim. ib.

1, 25; Bodzesz przeklot... myedzy wszem stworzenym y zwyerzoti szemskymi (inter... bestias
terrae) ib. 3, 14; Tobye bodze pożegnano wszitko
zemskye pokolenye (universae cognationes terrae)
i b . 12, 3; Ti gesz bog sam wszech krolyow
zemskich (regum omnium terrae) BZ IV Reg 19,
15, sim. ib. I Esdr 9, 7. 10, 11, Puł 75, 12;
Abi wyedzala wszitka krolewstwa zemska (omnia
regna terrae), izesz ti pan bog nasz sam BZ IV
Reg 19, 19; Dam ge w vtrudzenye wszitkym
krolewstwam zemskym (universis regnis terrae)
BZ Jer 29, 18; Gospodnye, genze na pomocz
człowieczego rodzaia nyebyeszko pospołu y
zemsko cząscz świata robioczego nawiedzasz MW
134b; Nawroczą szye ku gospodnu wszytky kraye
zyemske (universi fines terrae, Fl\ zeme) Puł 21,
29; Od krayow zyemskych (a finibus terrae, Fl\
od conczow zeme) k tobye yesm wolał Puł 60,
2; Blogoslavyona będo w nyem wszytka pokolyenya zyemska (omnes tribus terrae, FI: zeme)
Puł 71, 18; Ktho gyest w opwythosczy vina
trzezwy, then gest zemsky bog (terrenus deus)
XV p. post. P i s . XLV; Que {sc. hereditatis)
est duplex, vna terrestris, zemszka, sicut est odium
mundi huius et eius persecutio XV p. post. R
XXV 180; Bo gdy na them swecze zadney nie
zada (sc. łaska) zapłaty czesznyey {leg. cześniej
'doczesnej’) gy duchowney, przetho szemskem
rzeczam zasrzecz, zavydzecz nye umye XV ex.
MacDod 148; On yest wschech zemskych (terre
strium) y pyekyelnych (rzeczy) oprawcza y kroi
wschego svyata Rozm 26; Którzy mnymaly...,
aby on zadał królevstva *zemyskyego ib. 779;
Krolevstvo zyemskye albo svyeczkye okraschano
(pro okraschono) yma mocz, czusz sług zyem
skych ib. 780; Krolevstvo, toczvsch krolevska
mocz moya, nye yest stąd, czvsch nye ma początka
od zyemskych rzeczy, ale od boga oycza ib. 782;
Dana yest yemv mocz na czterzy cząsczy svyata
zamordovacz (mieczem), gdobem {pro głodem)
a smyerczyą, a robakem zyemskym (bestiis terrae
Ap 6, 8) byskupa ib. 831; ~ okrąg ziemski,
okrążenie ziemskie 'cały świat, totus orbis terraruni : Yeesz pospólstwo ypokoycz, ostrzeedz,
zyednacz y sprawyacz raaczysz wszym okrogem
zemskym (quam... regere digneris toto orbe ter
rarum, Msza VII: wschem okrągyem zyemskyem,
IX: wszemu *ocrozenyv zemszkemv, I. VIII: po
wszem szwyecze szemye, IV: po wschem swyathu
zem, V. XII: po wszey zemy) 1424 Msza III s.
51, sim. II. VI. XIV. XVI; - Iesly szyemskye
{R XXIV 75: zemske recy, Rozm 237: svyeczkey,
pro svyeczkye, rzeczy) movylem vam (si terrena
dixi vobis Jo 3, 12), a nye yyerzyczye, iacosz,
yesly povyem yam nyebyeskye, yyyerzyczye?
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EwZam 305; ~ ziemskie 'wszystko, co istnieje
na ziemi, omnia, quae in terra s u n f: Apostolowe
nebeske y take zyemske ku bozey chwale
wzywayo Pul 148 arg.
2. 'dotyczący gleby, gruntu, terrenus, ad glebam, solum, p e r t i n e n s Vstawyamy, aby woyewoda y starosta... myary thako zythne yako
svkenne y gynszych rzeczy zemskych (aliarum
rerum terrestrium), gesz na thargy przes kmyecze
przywożony bywayą..., myely mytho vstawyacz
Sw/ 82; S vszylym pokarma zemskyego bodzesz
poszywacz BZ Gen 3, 17, sim. ib. Deut 33, 16.
Jos 5, 12; Bile szemskye (herbam terrae) bodzesz
geszcz BZ Gen 3, 18; Dacz [bog] tobye bog roso
nyebyesko a tlustoszczy zemskye (de pinguedine
terrae) ib. 27, 28; *Wzczyogny proot swoy
a uderz w proch szemsky (pulverem terrae) BZ
Ex 8, 16, sim. ib. 8, 17; Tako ysze wszitek proch
szemsky (omnis pulvis terrae) obroczyl sze gest
w ploszczycze ib. 8, 17; Acz sznyedzoo wszitkoo
szelyno szemskoo ib. 10, 12; Y poszarta gest
wszitka szelyna szemskaa (herba terrae) ib. 10,
15; Tocz lvd, ienze iest... przikril wirzch zemski
(superficiem terrae) BZ Num 22, 11, sim. ib. Gen
2, 6; Gedli z vzitkow zemskich (de frugibus
terrae) BZ Jos 5, 11; Ty gesz Adama z gylu
vczinyl zemskego (de limo terrae) BZ Tob 8, 8;
*Będze kwyszcz z myasta yako szyano zyemskye
(faenum terrae, FI: zeme) Puł 71, 16.
3. 'dotyczący lądu, ad terram continentem
p e r t i n e n s Powythay..., krolyy zyemszky, morsky, szandzya y twórcze wschego sthworzenya
Naw 97; Nyektorzy movyly z nych, yze bogovye
morsczy boyoyaly z bogy *zemyskymy (cum diis
terrae) a szą ye przemogły Rozm 92.
4. 'dotyczący kraju, też krainy, dzielnicy, ad
terram, regionem, p e r t i n e n s Lvd zemski (populus terrae) *vkamyonvge ge BZ Ley 20, 2; Azali
to nye gest Dauid, kroi zemski (rex terrae)? BZ
I Reg 21, 11, sim. ib. Judith 5, 29. 11, 5;
Vzrzala... wszitek lyvd zemski (omnem populum
terrae) raduyo syo BZ IV Reg 11, 14; Przeto
ysze nye wyedzo obiczaia boga zemskego (dei
terrae) ib. 17, 26, sim. ib. 17, 27. 23, 35;
Prziszedl... Sobnya, pysarz zemski ib. 18, 37,
sim. ib. 18, 18; Nye ostawyono nyczego kromye
ybogego lyvda zemskego (populi terrae) ib. 24,
14, sim. ib. Neh 9, 30, etc.; Przewyodl... sodze
zemske (iudices terrae)... z Ierusalema do Babylona BZ IV Reg 24, 15; Mowyl gest... przecyw
bogom lyydzi zemskich (populorum terrae) BZ II
Par 32, 19, sim. ib. I Esdr 6, 21, etc.; Smyesyly
syemyo swyote s lyydzmy zemskimy (cum populis
terrarum) BZ I Esdr 9, 2; Abichom nye dawały
dzewek swich lyydu zemskemy (populo terrae)
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BZ Neh 10, 30; A tak zmyeszano syemyo swyote
s czvdzim rodem zemskym (alienigenis gentibus
terrae) BZ II Esdr 8,71; Abi wszitki bogy zemske
(omnes deos terrae) zatracyl BZ Judith 3, 13,
sim. ib. Neh 9, 24; Zemskim pysarzem a comme<n)tariis (porro Iozaphat... erat a commentariis
II Reg 8, 16) ca 1470 MamLub 72; ~ lako
Zagarza zemskego sbega ne choual ani s nim zil
1391 Pozn nr 281; Iaco Stasak ne chował sbegow
szemskich na Wyancencza 1400 ib. nr 476; Jaco
Janusz... nye sbil any pobrał Niclossa... s Torunya, any zeme (leg. z ziemie) cradl, any zemsky
slodzey (ib. nr 437: zemskim zlodzeyem) bil 1407
Kościan nr 348; ~ ziemski wojewoda 'wysoki
urzędnik sprawujący na określonym obszarze m.in.
władzę administracyjną i sądowniczą, palatinus,
magistratus maior, certae cuidam regioni administrandae praepositus': O sbyeglych z zemye
a o prawye zemskyego wogewodi Sul 60, sim.
ib. 70; ~ ziemskie pieniądze, grzywna ziem
ska, pieniądze ziemskie 'moneta używana w danej
ziemi, dzielnicy, kraju, nummi, qui in certa quadam
terra erant in usu : Yako Dzersek dawał Maczkovi
penandze w czas szemske 1402 Kai nr 49; Jako
tych pyenodzi szemskich, ktoresz noster pater
wibral, nichil plus penes nos et tantum undecim
marce 1412 PawSejm nr 3; Yaco Nastka szastavila
Dobyeslawe szwą czanscz dzedzini... we trzech
grziwnach zemszkich pyenandzi 1415 Kai nr 491,
sim. 1415 Pyzdr nr 422, 1418 ib. nr 519, etc.;
Czso Mycolay dzerszy sastawo w Marcowyczach,
tho dzerszy w szyemskych *penandzy 1418 Pyzdr
nr 566; Jaco pan Jan,., ne wząl gwałtowne...
Jacubowy... dzewanczy grzywen zemskych 1422
Kościan nr 938, sim. 1427 Kai nr 962, 1428
Pozn nr 1287; Ysse [yest] Mathias... szastawyl
yest Nastcze plossy dwye w trzech grz<y>wnach
ssemskych 1423 Kai nr 837; Yako ya nye ranczil
dwu grziwnu Janowy... za Olbrachta, yedne szyrokye a druge szemskye 1428 Pyzdr nr 885.
5.
'dotyczący średniowiecznego prawa polskie
go, in iure Polonico mediaevalC: ziemska dawność, dawność ziemska 'przedawnienie, okres
czasu, którego uptynięcie pociąga skutki prawne,
praescriptio, usucapio : Czso szedzi Micolay
w Scarzine szedliskem, to szedzi mimo dawnoscz
szemsko 1407 HubeZb 86; Eze Swema dzersi,
czo wkupił w Blasków, mimo szemsko dawnoscz
1411 ib. 93, sim. 1418 Kai nr 585, 1420 Pozn
nr 1074, etc.; Jaco my Hinczka... zapowedzal
dzedziną swa paniczem a temv nye wysla zemska
dawnoscz 1423 Kościan nr 1017, sim. 1444 Pozn
nr 1647; Jaco Jurek tey *payney Ancze... nyczs
ne wynowath po *ttrzech leczech, asz dawnoscz
szemska wysla 1427 Kai nr 818, sim. 1416 ib.
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nr 535; Promittimus eciam non euadere diuturnitate terrestri al. nye odbiwacz *szyemsko *dawnoszczio nec aliąuid pro auxilio recipere... et
personis nostris propriis coram judicio obmittimus
ipsam diuturnitatem terrestrem al. dawnoszcz
*szyemsko 1437 StPPP II nr 2700, sim. 1419
MacPraw VI 417; Pan Potr *pre p<rz>yszanga...
nye ma othbywacz szadna dawnoscza szemszka
1444 Pozn nr 1647; Ysze my ten kmecz sbegl
przez czasv ode mye a thego kmecza zazval...,
nye dadzacz zemskiey dawnoczy wynydz o tha
sbyeglocz 1448 Pi Iz 276; ~ ziemska uchwała,
ufała, ziemski obyczaj, układ, ziemskie prawo,
ułożenie, prawo ziemskie, uprawa ziemska, urząd
ziemski 'system średniowiecznego prawa polskie
go dotyczący przede wszystkim szlachty, corpus
iuris Polonici mediaevale, quod ad nohiles imprimis pertinebaf: Kedi Szara slubila viprauicz
Crzczona s tego rokoyemsthwa... y wyprauicz
podług szemszkego prawa 1398 Kościan nr 108,
sim. 1395 Pozn nr 187, 1402 Kai nr 72, etc.;
Iaco dzeczanczu wiszla latha mymo szemske vloszene 1407 HubeZb 88; Jaco Jan trzimal mlin
Olszewka podluk szemskego obyczaya 1407 Pozn
nr 619, sim. 1448 LubPodk 31; <Iż> ne trzimal
podług swego lista any załogi ne lezal podl<ug>
zemskego vlozena 1412 Kościan nr 468; Sin
autem quod absit non persoluerit eidem heredi...
Adam, extunc subdidit eum in commune dictamen
juris, videlicet vlg. dictum pod szemsky wclad
1417 Czrs 108, sim. 1412 Pozn nr 685, 1425
Kai nr 922, etc.; Yako bil w poselstwe, by Pyotr
dal schekyrą na rąky, nisz zemsky vklad wy sched
1418 Pozn nr 1020; Quod fecit fideiubere domino
Micosio terrigene ius al. zemskye prawo pro
Johanne kmethone 1420 Czrs 221, sim. 1419
AKPr VIIIa 44, 1423 ib. 47, etc.; Ta (sc. część)
mv za slvsbą nye dana any ge lath wydzerzal
podług zemskyego vkladu 1421 Kościan nr 861,
sim. 1411 Pyzdr nr 329, 1432 ib. nr 1048, etc.;
Veniens Nicolaus kmetho... dimisit tota frumenta
hyemalia... nobili domino Petro Scora... cum
littera procuratorii racione statuti terrestris al.
wprawy szemskey 1427 AKH III 337; Eze Sczepan
nye wiranczil v iunoszeg Wawrzinczowa bidla
w ginschem dludze, geno w zemskem prawe 1427
KsMaz II nr 2930; Hyszczem vsząl dwa conya
y dwye szekyrze... y thoczem goto w doconacz
ycladem szemskym y na tho mam przysandne
listy 1428 Kai nr 1018; Yako ten czlowyek nye
nal {pro mai) [o] nicz roley [g]orney po szemskyem vkladze 1437 Pyzdr nr 1149; Ktorasz {sc.
dziedzinę) widzerzal podług prawa zemskego 1443
Pozn nr 1628, sim. ib. nr 1627. 1629; Tho
chczemy rosvmyecz o onych slachczyczoch, ktho-

rzy na woyną slvzą a poth prawem zemskym
szą (iuri terrestri subsunt) Sul 80; Vczinywszy,
czso zemske prawo (ius terrestre) albo oney dzedzyny pożąda ib.; Jacom ja zadzirzal borj y lassy
w pokoyw trzy latha pola zemskyey vchfaly 1451
ZapWarsz nr 940; Ius terrestre, id est provinciale
prawo zemskye nyemyeczskye OrtCel 6; Secundum legem communem, id est secundum ius
prouinciale podług prawa zemskyego pospolnego
ib. 11; Gdyby ktho nalyezyon w szyemszkym
prawye nyemyeczkym, czo by go nye nalezono
w myesczkym nyemyeczkym OrtMac 110; A wy
tesz nyczyyą rzecz przed szyemszkym prawem
(coram feodali iudicio) mozeczye mowycz, yako
my mozem OrtOssol 41, 1, sim. OrtMac 46,
OrtRp 23, 2, 1408 Pozn nr 639. 644; Chczalyby
{leg. chciałliby) wasz pan kogo *vwynycz o gyna
rzecz, kakokoly o zemszkye gymyenye (pro bonis
feodalibus)..., temv (m a) dacz dzen przedszye...
a ma gemv oszadzycz szwych szyeman zemszkye
prawo (statuere debet sibi ius sui viri) OrtOssol
47, 3, sim. OrtMac 57; Gdyby czego w naszem
myesczkyem prawye nye naleszyono, a ta rzecz
nalezona by w szyemszkyem *prawem pyssanym
(in iure... provinciali, gl. terrestri), mozemly tho
szyemszkye {sim. OrtMac 110) prawo wyerzycz
(pro wyrzecz) za nyemyeczszkye prawo? OrtOssol
81, 4; Ubicumąue mulier condonata fuerit per
virum suum in civitatis iure seu provincia, w pra
wye zyemskyem, ibi suum donum post viri sui
mortem habere debet OrtRp 27, 1; Jakom ya
roszdzyelyl szya s Katharzyna y zadzyrzalem
zyemska vphala trzy lyatha 1464 ZapWarsz nr
1182; Jakom ya kmeczą Maczeya... gwalthem sz
dochodi *kxandzączimy any ss vrzandem zemszkyem nye wząl 1470 ib. nr 2993; Jakom ya sz
thoba yyednan przesz Mychala... y przes Mykolaya... o vrzanth szyemsky 1480 ib. nr 1509, sim.
1475 ib. nr 1445, 1482 ib. nr 1531, 1498 Mac
Praw VI 275; ~ roki ziemskie, ruga ziemska,
'posiedzenie sądu ziemskiego, sessio iuris terre
s t r i s Tamo my ne pomoszono prawa any tamo
rzecl *rącza any dwornik, ysz nyne szą ne *dzelą
roky szemske 1418 Pozn nr 963; Quod... Dzirgosch... iuravit prius solus... pro inculpacione
furticinii, qua fuit inculpatus al. w rudzye {leg.
w rudze) przissassnyey sive zemskyey 1439
AGZ XII 72; ~ sąd ziemski 'sąd właściwy dla
szlachty, iudicium nobilium : Tedy on dzedzycz
sz... szolthiszem mayą przystąpycz... kv sądv
zemskemv (ad iudicem terrestrem, war. ad iudi
cium terrestre) Sul 80; ~ księgi ziemskie, 'za
piski z posiedzeń sądu ziemskiego, commentarii
iuris terrestris' \ Ysze Mycolay... sadzał swe gyednacze... y czinil szwemu roku doszicz w ten
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dzyen, yako kszagy *zemsky obmawyayą 1444
Pyzdr nr 1206; Yako o <po)spolitem młynarzy tesz
w kszągach zemskych (in libro terrestri) wyszszey
gest obyszrzano Sul 81, sim. 1420 Kościan nr 1407;
Jakom ya nye rączyl Janowy... pyenyadzi possasznych... kv zapysszowy kxąk zemszkych 1471 ZapWarsz nr 2952, sim. 1469 ib. nr 2936, 1479 ib. nr
1474; Yako kxangy zemskye zakroczymskye *omaweyą 1493 ZapMaz 158; ~ ziemski pisarz, pisarz
ziemski 'członek sądu ziemskiego, prowadzący
kancelarię, notarius, scńptor qui res actas in commentarios iudicii r e f e r t Kaszdemv pyszarzowy
zemskyemv (notario terrestri) lvpyesze liszye...
dacz... ma Sul 50 sim. ib. 17, Dział 42; Zemsczy
pyszarze (terrestres notarii)... oth zapysow genako
bracz mayą swa prawa Sul 79; Gdi pyssarzs groczsky
albo zyemsky (notarius terrestris) czczye lyst sandowi w sandzye Sul 92, sim. ib. 78; O pysarzv
ziemskem Dział 47.
Ziemszczyzna 'jakiś rodzaj opłaty związanej
z własnością ziemską, exactio ąuaedam a possessore terrae solvenda (?)’: Equum volo restituere,
sed vos fideiubeatis michi pro zemsczysna 1447
AGZ XIV 246.
Ziewać, Dziewac f o r m y: praes. ind. 1. sg.
ziewaję 1437 Wist nr 228 s. 88; 3. sg. ziewa
1466 R XXII 20; dziewa XV p. pr. R XVI 343;
3. p l ziewają 1475 R XXV 129; ~ inf. ziewać
XV med. PF V 28, ca 1500 Erz 134; ~ praet.
3. sg. m. ziewał ca 1470 MamLub 86, 1476
GIKazB III 99, ca 1500 GIGn 39; neutr. ziewało
XV ex. MPKJ II 326.
Z n a c z e n i a : 1. 'otworzywszy szeroko usta
mimowolnie wciągać powietrze, zatrzymując je
przez chwilę, oscitare, hiare': Zewaya oscito 1437
Wist nr 228 s. 88; Dyszy, dzeva expirat, hiat
XV p. pr. R XVI 343; Zyevacz oscitare XV med.
PF V 28; Zyewal {war. kal: ziewnąlo, MPKJ II
326: zevalo) obscitauit (oscitavit puer septies
aperuitąue oculos IV Reg 4, 35) ca 1470 MamLub
86; Alia plaga fuit, quod quando quis hoscitavit
vlg. zyeval albo kychal, statim subitanea <morte>
moriebatur 1476 GIKazB III 99; Zyewacz oscitare
ca 1500 Erz 134; Cum aliquis oscitabat, *zyval,
frequenter continuo et subito spiritum emittebat
ca 1500 GIGn 39.
2. 'dyszeć, pałać jakimś silnym uczuciem,
affectu ąuodam forti f l a g r a r e Os quando claudet
cupidus, ne terrena laudet, vt locuples, gl. dives,
fiat semper auarus hiat, gl. appetit laborat zewa
1466 R XXII 20; Crudeles quanto magis petuntur, tanto magis yant, zyewayą, igne indignacionis 1475 R XXV 129.
Ziewnąć 'otworzywszy szeroko usta mimowol
nie wciągnąć powietrze, zatrzymując je przez

chwilę, oscitare, h i a r e Ziewnąlo {war. lub.:
zyewal, MPKJ II 326: zevalo) oscitauit (ascendit,
sc. Eliseus, et incubuit super eum, sc. puerum,
et oscitavit puer septies aperuitque oculos IV Reg
4, 35) 1471 MamKal 86. - Cf. Ziewać, Poziewać, Rozdziawiać.
Zięba zool. 'zięba, Fringilla coelebs L.’: Zoba
frigellus 1437 Rost nr 10833; Frigellus... est
nomen auis vlg. szyeba 1450 RpKapKr, Figella...
est quedam herba... uel auis proprie sąmba 1457
RozOss I 88; Zzele, zzima, zzolo, zzoba Park
411; Sząba ffrigellus 1472 Rost nr 1382; Frigella
est quedam auis, que frigore cantat zyąbą ca 1500
Erz 134; Frigellus est nomen auis zyabą vel
sczygel ib.
Ziębić cf. Oziębiać
Ziębnąć cf. Zaziębnąć
Zięć f o r m y : n. sg. zięć 1391 TPaw IV nr
3672, 1400 StPPP VIII nr 9659, 1403 RtGn nr
128, etc. etc.\ ~ g. sg. zięcia 1407 Pozn nr
621, 1413—4 JA XIV 503, 1444 Pyzdr nr 1238,
etc.', ~ d. sg. zięciu 1397 Pozn nr 341, BZ
Gen 19, 14. Tob 10, 8; zięciewi 1404 Kościan
nr 248, 1405 KsMaz I nr 647, 1436 KsMaz III
nr 2353, etc., 1477 ZapWarsz nr 3096; zięciowi
1423 TPaw VII nr 2681, 1439 Przem I nr 2893,
1443 ib. nr 3226, etc.; ~ ac. sg. zięcia 1417
Kal nr 545, 1435 Pyzdr nr 1056, BZ Gen 19,
12, etc.; ~ i. sg. zięciem 1398 Pozn nr 394,
1408 Kościan nr 372, 1485 AGZ XVI 196; d. pl. zięciom 1440 AcPosn I 66; ~ i. pl. zięćmi
1428 Monlur III 9, 1450 ib. 198.
Z n a c z e n i a : 1. 'mąż córki, też bratanicy,
gener, maritus filiae, etiam filiae fratris': Yaco
mne Regnold prossil, bich ranczil possak yego
zanczewi Micolayewi 1405 KsMaz I nr 647; Esz
Stanisław dal bil Andrzegeui, szwemu szyanczoui,
schescz kop posagu 1423 TPaw VII nr 2681;
Yssze Jan, Zacowskye sząncz, non recepit XVI
marcas... post Katherinam, matrem Elizabeth,
ottmmaru, czsso *nyal pascz na Katherziną 1428
Kościan nr 1346; Veniens ad iudicium banitum
Stephanus... cum filiabus suis et cum vlg. *zodzni
Iacobo seruitore et Petro rymer recognouerunt...,
quia satisfecit eis pueris suis pro porcione matris
eorum 1428 Monlur III 9; Albertus... resignauit
Thome, zanczowy suo, post filiam suam vnam
quartam agri 1447 Przem II nr 282; Rzekły so
ku Lotowy: Maszly tu to ktorego swego syocza
(generum) albo syni, albo dzewky, wiwyedzi ge
s tego to myasta BZ Gen 19, 12; Tedi wiszedl
Lot y rzeki ku swemu zoczyu (ad generos suos),
genze to myal poyocz gego dzewko ib. 19, 14;
Bo vyele gych bilo w zidowstwye, maiocz s nym
przisyogo, przeto isze bil zocz (gener) Sechenya-
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szowy BZ Neh 6, 18; Zatim Raguel mowyl ku
svemv zoczy (ad generum suum) BZ Tob 10, 8;
A gdisz Raguel wyelym slow swego zoczya...
przeprosycz nykake nye mogl (rogaret Raguel
5
Tobiam), polecyl gemu Saro, swo dzewko ib.
10, 10; Jako ya ósmi kop groschy vmowyonego
posagu... swemu zyączewi nye wynowath 1462
PF VIII 19; Misit eum (sc. Christum) Annas...
ad generem suum, do syaczya, sc. Caypham
pontificem ca 1500 GIKazB I 78; ~ Jaco gy 10
Bodzantha wranczil we dwadzescza krziwen do
gego sinouicze y do yego szancza 1407 Pozn nr
621; Wydzalo szya gym za krzyvda o szynovycza
u szaczya u szvego 1478 RKJŁ VII 59.
2.
'mąż sióstry, maritus sororis' : Adamek de15
Kalina amicus i zancz, qui sororem ipsius Petrassii
habet patruelem 1400 StPPP VIII nr 9659; Yakom
ya nye wranczil pana Sandziuogya do zancza y
do szostri za posag 1444 Pyzdr nr 1238; Tunc
dominus Iohannes debet residuitatem diuidere cum 20
suis generis vlg. s *sethmy et cum sororibus 1450
Monlur III 198; Syacz sororius XV p. post. PF
V 11.
1.
a. 2.: Jaco mo Iodrey wroczil ku swemu
soczu w sadzene 1397 Pozn nr 341; lako Iacusz 25
mai swim (leg. z swym) zocem vmov0 1398 ib.
nr 394; Yaco m<o)y szancz dzirszal trzi lata s pocoyem, yaco wsdano Wirzbancze 1403 RtGn nr
128, sim. 1406 KsMaz I nr 761, 1425 Kai nr
918, etc.; Jaco Ramsz ne radził szanczewi poszedz 30
Dzerszca ani mu koni trzimal 1404 Kościan nr
248, sim. 1436 KsMaz III nr 2353; Jacom penandze liczil ot Wiszothi..., a Czewley ye s swim
zanczem brał 1408 Kościan nr 372; A genero
szocza 1413—4 JA XIV 503; Johannes, gener 35
eiusdem Derslai vlg. szandz 1416 Kai nr 526;
Ysze Stanisław nye ranczyl Jacuszyewy za iego
szyancza nyczs ginego gadno w gego dzelniczo
1417 Kai nr 545, sim. 1458 Trześn 65, 1471
ZapWarsz nr 1421; Zoncz gener ca 1420 WokTryd 40
nr 485, sim. XV p. pr. R XVI 350, 1475 Wisi
nr 301, XV
PF IV 747, ca 1500 Erz 134;
Yaco nye wyedzal kmyothowicza Gnyewomira,
alyssz gy v nyego *zanthcza zastał w domu 1435
Pyzdr nr 1056; Eodem iudicio łan Miculczycz 45
recognouit fideiussoriam Iohanni, Kyelarove zączoui, vti fideiussit pro Melstinsky 1439 Przem
I nr 2893, sim. 1497 Trześn 137; Quas pecunias
dominus capitaneus prefatis generibus al. zyanczom exsolvit 1440 AcPosn I 66; Item Bachlar 50
resignauit suo genero al. zeczowi Petro medietatem domus 1443 Przem I nr 3226; Adam tenetur
suo generi al. ząncz Nicolao duas sexagenas 1453
KsNWarsz I nr 334; Gregorius... inscripsit sibi,
quod emit ac persolvit totaliter domum Petro, 55
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generi Lisz al. zanczevi 1453 ib. nr 342, sim.
1464 ib. nr 625; Yakom ya Stanisława nye prossyl,
aby raczył poi kopy vyn za zącza mego 1465
ZapWarsz nr 1235; Olefirko... recognovit, quia
aput... Iohannem..., generum suum al. v zacza,
in mutuum recepit centum marcarum 1469 AGZ
XVIII 14; *Jakom ya drogy dobrowolney nye
zasthapyl Stanyszlawowy..., gdi jechał oth
*szdzacza szwego 1472 ZapWarsz nr 3062; A genere suo al. od zecza 1473 Trześn 94; *Jakom
ya Janowy, szynowy Grzegorzewemv..., *szdzączewy m[y]emv,... *doszych vczynyl 1477 Zap
Warsz nr 3096; Invadiavit (sc. Petrus) quinque
kmethones in Pella superiori:... Ivan Zelaskonysz
genere al. szyączyem (leg. z zięciem) cum viginti
et medio secundo grosso,... Zaynko cum viginti
et medio secundo grossis censibus 1485 AGZ XVI
196; *Zyath rivalus XV p. post. PF V 30; Brath
zyączya czessarza przekopskyego... wskazał...
povyadayącz mv, yako czesarz zavolsky chcze
czyągnącz kv Nyeprv 1500 ListTat 174.
3.
Teść, socer, pater uxoris'(?): Stephanus po
Morcinie socer zancz 1391 TPaw IV nr 3672.
Zijć cf. Zejść
Zima f o r my : n. sg. zima Park 411, ca 1500
Erz 134, Rozm 688; ~ ac. sg. zimę 1419 Pyzdr
nr 611, 1424 TymProc 234, 1428 Kościan nr
1317, etc.; ~ i. sg. zimą BZ II Esdr 9, 6; ~
/. sg. zimie Sul 7. 22. 30, etc., Rozm 428. 482.
Z n a c z e n i a : 1. 'najzimniejsza pora roku,
zima, hiems, b r u m a Ysze Micolay poorał Margarzacze rolo... na yarz y na szymo 1419 Pyzdr
nr 611, sim. 1428 Kościan nr 1317, 1446 AGZ
XIV 208, 1495 ZapWarsz nr 1666; Debet eodem
frumento seminare eundem agrum zasacz na ssymą
1424 TymProc 234; Thedi kaszdi kmyecz... dwa
morgy na zymąn (ad hiemem) a trzeczy mórg
yyesnye yikopacz bandzye yynowat koszdego roku
Sul 92; Po wsze dny zemyo (pro zemya) bodze
myecz zymno a czyeplo, a zymo, a lato (aestas
et hiems) BZ Gen 8, 22; Zalowal szyą Pyotr na
Andrzeya, ysze chcze gy wygnacz sz domv...
a bydlyl sz nym przesz zyma (per hiemem)
w temsze domy OrtOssol 42, 1, sim. OrtMac 48;
Zymą hyems ca 1500 Erz 134, sim. Park 411;
Stały y <o)gnya grzeyącz szye nye przeto, yzby
zyma była, alye yze zymno było, yako byva
yyossną Rozm 688; ~ zimie 'zimą, w zimie,
in h i e n i e Kaschdi sąndza czanzą... lyecze dwye
nyedzeli, a zymye (hiemali tempore) hoszm dny
czalo schowacz yma Sul 7, sim. ib. 22. 30, Dział
9. 18; Zymye tempore yemali XV p. pr. R XLVII
359; Thesz byyam y czeszarszkyey szeny zymye,
lyecze y w geszeny De morte w. 187; Czyni mur
kamyenny zymye colligit lapides in hyeme (qui
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aedificat domum suam impendiis alienis, quasi
qui colligit lapides suos in hieme Ecclus 21, 9)
ca 1470 MamLub 165; Potem drugyego dnya było
svyąto yyelykye, które zvano po zydovskv Enczenye... A było zymye (hiems erat Jo 10, 22)
5
Rozm 428; Modlyczye szye, aby vasche vczyekanye nye było zymye (in hieme) albo v sobotą
Mat 24, 20) ib. 482.
2.
'zimno, chłód, frigus, a lg o r: Syedzalo
wszitko sebranye..., trzosocz syo przed zymo 10
(trementes propter hiemem praesentem, Biblia
taborska: trasuce sie zymv) BZ II Esdr 9, 6. ~
Bohemizm semantyczny.
Cf. Zimny 5.
Z-imać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg. 15
zimam BZ I Reg 30, 8; 2. sg. zimasz BZ Ex 34,
7. Deut 21, 10. I Reg 30, 8; ~ imper. 2. pl.
zimajcie BZ III Reg 20, 18; ~ inf. zimac Błaż
321; ~ praet. 3. pl. m. zimali BZ II Par 25,
12. 28, 8; ~ part. praet. act. zimawszy BZ 20
I Reg 30, 2; ~ part. praet. pass. n. pl. m.
zimani BZ II Par 29, 9; ac. pl. zimane BZ I Reg
30, 3; /. pl. m. (po) zimanych BZ Neh 1, 3; ~
fut. pass. 3. pl. m. zimani będą BZ Judith 5, 28,
Pul 9, 23; ~ praet. pass. 3. pl. m. byli zimani 25
BZ Judith 7, 2; ~ condit. pass. 3. pl. m. byliby
zimani Sul 44.
Z n a c z e n i a : 1. 'schwytać, zatrzymać, uwięzić,
wziąć do niewoli, pojmać, captivum ducere, capere,
comprehendere': Sodza daal ge (sc. niewiasty) 30
sgymacz, chczocz ge przimocycz, aby sye gych
bałwanom modliły Błaż 321; ~ Gdysz vnidzesz
kv boyv przecziw nyeprzyacżelom swym, a podda
ge pan bog twoy pod *twv roko a zgimas ge
(captivos duxeris) BZ Deut 21, 10; Zgymawszi 35
nyewyasti y poioly s tego myasta (captivas duxerant
mulieres ex ea) od małego asz do wyelkego BZ
I Reg 30, 2; Naleszly gee (sc. miasto) spalyone
ognyem a szoni swe y sini swe, y dzewki swe
poiote a zgymane (filios... et filias ductas esse 40
captivas) ib. 30, 3; Gechaczly po tich lotroch, czily
nyczs, a zgymamly ge (comprehendam eos)? Tedi
pan rzecze k nyemu (sc. k Dawidowi): Gedz za
nymy, bo zayste zgymasz ge (comprehendes eos)
ib. 30, 8; Lyvbo prze pokoy gydo, zgymaycye ge 45
ziwo (apprehendite eos vivos) BZ III Reg 20, 18;
Gynich XXa tisyoczow zgymaly (ceperunt)
mozowye Iuda BZ II Par 25, 12, sim. ib. 28, 8;
Sinowye waszi y dzewki, y zoni wasze zgymani
y wyedzoni w ioczstwo (captivae ductae sunt) prze 50
taki grzech ib. 29, 9; Ti, gisz ostały a ostaveny
so po zgymanich (qui remanserunt et relicti sunt
de captivitate) tam we włości, w vyelykem
vdroczenyv so BZ Neh 1,3; Gdisz zgymany bodo
(cum capti fuerint) gich moczny, tedi... s nymy 55
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Achior myeczem porazon bodze BZ Judith 5, 28;
Bilo pyeszich XX a sto tysyoczow... kromye tich
prziprawnich mozow, gisz biły zgymany (quos
occupaverat captivitas) ib. 7, 2; ~ przenośnie:
Kyedy sze pyszny zlosny, zazega szyę vbogy,
zgymany będą (FI: lapaio ie) w radach (comprehenduntur in consiliis), ktorymy myszlyą Puł 9, 23.
2. 'pozbawić kogoś czegoś, aliąuem aliąua re
privare, o r b a r e Kędy o dovynyenye alybo vyną
dzedzyczową tam gyste wyesznycze gych gymyenya bilibi slvpyeny, począdzany albo zgymany
Sul 44.
3. 'znosić, usuwać, tu przebaczać, tollere,
auferre, hoc loco ignoscere': Panvyoczy panye
bosze, myloszerny,... gensze sgymasz (aufers)
nyeprawoszcz y wy ni BZ Ex 34, 7.
Z-imanie (cf. Zb-) 'wzięcie do niewoli, poj
manie, captivitas, ademptio l ib e r ta tis Opitalem
gich o Zidzech, gisz biły ostały po zgymanyy
(qui remanserant et supererant de captivitate) BZ
Neh 1, 2.
Zimaziele bot. 'gruszyczka okrągłolistna, Pirola rotundifolia L .’: Zymazyełye semerathica
1460 Rost nr 3724.
Zimni cf. Zimny
Zimnica 'gorączka z dreszczami, febra, ma
laria, febris frigida : Rani czo pan byado y
zymniczo (febri) BZ Deut 28, 22; Tegosz krolyka
szin nyemogl na szmyercz a tho nyemoczą szymnycze (peste febrili) XV ex. MPKJ II 318;
Szyodmee godzyni opvszczyla go szymnycza (reliquit eum febris Jo 4, 52) ib. 320.
Zimnieć cf. Ozimniać, Ozimniewac, Zazimniały
1. Zimno f o r m y : n. sg. zimno Park 411,
Rozm 25. 156; ~ d. sg. zimnu XV med. MPKJ
V 426; ~ ac. sg. zimno BZ Gen 8, 22, Rozm
81. 82. 118. 158; - i. sg. zimnem Gn 5b, XV
p. pr. R XVI 345, XV med. MPKJ V 426,
1461—7 Serm 249v; ~ n. pl. zimna XV ex.
YergGeorg 83, XV R XXIII 286.
Z n a c z e n i a : 1. 'chłód, frigus, algor, gelu:
Isczy gego mila matuchna takocz gest ona f ten
to czasz vboga była, isczy ona nigednego koszuska
ne malacz go gest ona była, a to chosci bi gy
(sc. synka) ona pred sz<i)mnem bila przycrila
Gn 5b; Zymnem bruma (in fine supremo torpentes
traxit geminas brumaque perenni foedat et aeterno
contristat frigore telas) XV p. pr. R XVI 345;
Przeczy<w zi)mnv godzo sye dzya<ła miło
sierd z ia , yazz to odzye(wają) [...]zby sye zy
mnem [...jla (contra hoc frigus valent opera
misericordiae, quae vestiunt animam, ne frigore
dissolvatur) XV med. MPKJ V 426; Po wsze dny
zemyo (pro zemya) bodze myecz zymno a czyeplo
47*
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(frigus et aestus), a zymo, a lato BZ Gen 8, 22;
Percuciat te dominus egestate, febris et frigore,
zimnem (BZ: zym[n]o), et ardore, et estu (Deut
28, 22) 1461—7 Serm 249v; Zżyma, zzymno,
zzimozzelon Park 411; Optima putri arua solo:
id uenti curant gelideque pruine, *szrogy szymną,
et labefacta mouens robustus iugera fossor XV
ex. VergGeorg 83; Fulgura, tonitrua, pluuie et
fulgora (pro frigora?), zymna XV R XXIII 286;
Nygdy tamo lato nyest ('nie jest’) gorącze any
zymno marznącze (nec frigus hiemale) Rozm 25;
Bo tamo ydącz po drodze czyrpyely sa... goraczosczy słoneczna, zymno (frigus),... grady, vyatry ib. 81, sim. ib. 82. 118. 158.
2. (w średniowiecznej filozofii przyrody, in
philosophia medii aevi) 'jedna z istotnych cech
tzw. czterech żywiołów (elementów) i humorów,
una e proprietatibus ąuattuor elementorum et
humorum, quae dicu n tu r: Zymno (frigidum)
szychem (leg. z suchem) przyrodzenym... davaly
yemv byaloscz Rozm 156.
2. Zimno 'chłodno, frigide’: Stały v <o)gnya
grzeyącz szye, nye przeto, yzby zyma była, alye
yze zymno było (quia frigus erat Jo 18, 18), yako
byva yyossną Rozm 688.
Zimność 1. 'chłód, frigus, a lgor : Przed oblyczym zymnosczy gego (antę faciem frigoris eius)
kto scyrzpy? FI 147, 6, sim. Puł, MW 133b; ~
Irretit miserum grauitas annosa leonem, inglaciat
corpus corque senile gelu zymnoscz starosczy 1466
R XXII 13.
2. (w średniowiecznej filozofii przyrody, in phi
losophia medii aevi) 'jedna z istotnych cech tzw.
czterech żywiołów (elementów) i humorów, una e
proprietatibus ąuattuor elementorum et humorum,
ąuae dicuntur : Hec fsr. febris)... fit tripliciter: aut
a flegmate szymnosczy (leg. z zimności), et sic
yocatur cottidiana, aut a colera..., aut a mellancolia
XV p. post. RRp XXV 268; Zymnoscz z vylkosczyą davaly yemv czyelestnoscz (humidum et
frigidum phlegma propinabat) Rozm 156.
Zimny, Zimni f o rm y : n. sg. m. zimny (1412)
1795 KodWP V 203, BZ II Esdr 9, 11, 1461—7
Serm 415r, 1471 KodTyn 49 9 ;/. zimna Gn 174a,
1405 KodWP V 79, 1454 R XLVII 353, etc.;
neutr. zimno XV med. SKJ V 260; zimne Rozm
157; zimnie XV ex. AKLit III 106; ~ g. sg.
m. zimnego (1412) 1795 KodWP V 20 3 ;/. zimne
Rozm 108; ~ ac. sg. m. zimny (1342) 1720
DokMp IV 75, BZ Nah 3, 17; /. zimną 1461—7
Serm 152v, Rozm 108; neutr. zimne 1461—7
Serm 36v; ~ i. sg. f. zimną BZ Deut 28, 22,
1466 R XXII 23, Rozm 288; - /. sg. f. (w)
zimne (1392) 1587 KodWP III 648; - g. pl.
f. zimnych Rozm 217.

Z n a c z e n i a : 1. 'chłodny, frigidus, gelidus
Tesze naprzecif ognevy gest ona (sc. ziemia)...
szymna Gn 174a; Dzatki twe iak<o> kobilczota
kobilek, gesz syo sa<dzo) na plocye w dzen
szym<n)i (in die frigoris) BZ Nah 3, 17; Sicut...
marmor frigidum, simni, castitatem, que refrigerat
carnem, significat 1461—7 Serm 415r; Tria sunt
in petra, est enim frigida, zymna, dura, twarda,
et infructuosa nye davayączą owoczv XV p. post.
R XXV 179; A on (sc. kroi) chczyal podług
Iordana [...] a vzyval zymne vody (calidis aquis
utebatur) Rozm 108; ~ Acz czy dzysza zymno
twoye dzeczstwo, w myloszczy sze grzeye twoya
duscha szwyathą si frigescit corporalis infancia,
caritate tamen tua mens sancta [...] XV med. SKJ
V 260; Lacrimis melius loquitur anima quam
verbis, intimis affectibus quam exterioribus vocibus, ut ignitum eloquium, goranczey movi, capit
frigidum pectus zimne schercze 1461—7 Serm
36v; Arguit enim dominus de iusticia, quam
mundani non habent, quia quidam habent iusticiam
tepidam, symna, et ideo evomit eos dominus de
ore suo (Ap 3, 16) ib. 152v; Przydzy, dusze
swyathi,... sgrzeyh, czocz symnye (fove quod est
frigidum) XV ex. AKLit III 106; ~ zapewne
nomen proprium: Item pratum, dictum w zimne
wodę (1392) 1587 KodWP III 648; Addamus...
Alberto... pratum... cum agro simul vlg. a zymna
woda tunc circa viam vsque ad rubum 1405
KodWP V 79; Ab insula Dambrowica usque ad
zimnego dołu, a zimny doi usque ad insulam
Klecziska (1412) 1795 ib. 203; Alios scopulos
sipavit usque versus viam, quae ducit de Sosnka
in Czulow ab utroque parte viae et iterum usque
versus locum, dictum szymny doi 1471 KodTyn
499; De parte venientes dextra a quodam monticulo, ubi dicitur zymna voda erumpere et scaturire,
nos et partes granicies facientes retinuit (1488)
1547 KodPol II 578.
2. (w średniowiecznej filozofii przyrody, in
philosophia medii aevi) 'jedna z istotnych cech
tzw. czterech żywiołów (elementów) i humorów,
una e proprietatibus ąuattuor elementorum et
humorum, ąuae dicuntur: Melankolya..., ktoresch yest zymne a schvche {przyrodzenie), nygdy
yego nye vczynylo, aby byl smączyen Rozm 157.
3. zimna niemoc, (wielika) niemoc zimna 'go
rączka z dreszczami, febra, zwłaszcza zimnica, ma
laria, febris frigida'>: Notatur filii magna infirmitas,
cum dicitur: infirmabatur Caphameum et non simplici infirmitate febrili, zymna nemocz, que grauissima est 1454 R XLVII 353; Bo myal (sc. kroi)
vyelka a trudną nyemocz zymna (nam febris non
mediocris erat) Rozm 108; Od zymnych nyemoczy
(a febribus) vyely[ky]e ych zbavyl (sc. Jesus) ib.

372

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ZIMNY

ZINACZYĆ

217; Ony yemv povyedzyely, yze vczora syodmey
godzyny opvsczyla y (leg. ji 'go’) zymna nyemocz
(reliąuit eum febris Jo 4, 52) ib. 254; Szvyekra...
lyezala yyelyką nyemocza zymną nyemoczą (pro
nyemogą 'nie mogąc’, vidit, sc. Iesus, socrum eius
iacentem et febricitantem Mat 8, 14) ib. 288.
4. 'zimowy, taki jak w zimie, hiemalis, brumaliś\ Czas zimni gest (tempus hibernum) BZ II
Esdr 9, 11; Que, gl. sc. encia, creature, strinxit
boreas, gl. ille ventus, glacialibus hispidus algis,
gl. frigidis, crudelibus aquis, herbis zymną szmarszlosczą 1466 R XXII 23; ~ wschód zimny
'miejsce na horyzoncie, w którym pojawia się
rano słońce zimą, południowy wschód, punctum
inter ortum et meridiem spectans, quo sol in
hieme oritur: Vadunt (sc. limites) versus ortum
solis hiemalem al. na wschód zimny usque ad
fluvium (1342) 1720 DokMp IV 75.
5. corruptum pro zima 'chłód, frigor : Rani
czo pan byado y zymniczo, y zymno (pro zymo,
Serm 249v: zimnem, £/Z?//o taborska: y zymnicy
y zymv), goroczosczo y wyodrem (egestate, febri
et frigore, ardore et aestu) BZ Deut 28, 22.
Cf. K w iat
Z im ołza bot. 1. 'wiciokrzew suchodrzew, Loni
cera xylosteum L.’: Smolsza (pro zimolsza) crepanus 1460 Rost nr 3459; Zymolscha crepanus 1468
ib. nr 4254; Zymolza celerinus 1472 ib. nr 1216.
2. 'pomarańcza gorzka, Citrus bigaradia DuhJ:
Inter laurum, oliuam, arangium, gl. talem arborem
spinosam, arangium zymozelan vel zymolza, atque
palmam, ficus exorta XV med. R XXIII 280.
Z im o stra d bot. 'wieczornik damski, Hesperis
matronalis L.’: Zimostrad flegon 1472 Rost nr 1636.
Z im o s tra d k a , też pl. tantum Z im o stra d k i 1.
bot. 'zdziczała winna macica, degenerata Vitis
vinifera L.’: Item labrusca, labrusce vitis, hinc
siluestris vlg. zymostradka al. kały na, dicitur
a labrum, quia in labris, id est in extremitatibus
terre uel agrorum finibus et marginibus nascitur
1466 R XXII 25.
2. zimostradki 'późno dojrzewające gruszki,
pira sero maturęscentia*: Nam pira in natura
Pontica sunt dura et grossa et ad edendum mała
zimostratky XV ex. MPKJ II 325.
Z im o stra d k i cf. Z im o s tra d k a
Z -im ow ać się cf. 1. Z ejm o w ać się
Z im o zielan bot. 'pomarańcza gorzka, Citrus
bigaradia DuhJ: Inter laurum, oliuam, arangium,
gl. talem arborem spinosam, arangium zymozelan
(wydawca czyta zymozlim) vel zymolza, atque
palmam, ficus exorta XV med. R XXIII 280.
Z im oziele bot. 'gruszyczka okrągłolistna, Pirola rotundifolia L.’: Zymozele virina 1472 Rost
nr 495.

Z im ozielej bot. 'gruszyczka okrągłolistna, Pirola rotundifolia L.’: Zymozelyey consolida media
1468 Rost nr 4788; Zymozyeley seueratica ca
1500 ib. nr 5568.
Z im ozieleri bot. 'gruszyczka okrągłolistna, Pirola rotundifolia L.’: Szymoszyelen liliana 1460
Rost nr 3621.
Z im ozielon bot. 1. 'gruszyczka okrągłolistna,
Pirola rotundifolia L.’: Zymoszelon bistorta 1437
Rost nr 2486; *Symozylon buxana ca 1460 ib.
nr 3285; Zymozyelon buxana ca 1465 ib. nr 4194;
Zymozyelon pollilium ib. nr 4530; Zymozyelon
seneratica ib. nr 4577; Zimozelon senga 1472 ib.
nr 1613; Zymozelon portulare 1478 ib. nr 2290;
Zżyma, zzymno, zzimozzelon Park 411; Szymoszelon liliana 1493 Rost nr 10959; Item vngentum
super othok: primo saluiam kopythnyk,... roszchodnyk, zymozelon XV p. post. GIKórn II 178;
Biscorta, id est zymozelon XV ex. GILek 63;
Szymozyelyon pirola ca 1500 Rost nr 7254.
2. 'pomarańcza gorzka, Citrus bigaradia
DuhJ: Zymozyelon arangium ca 1500 Erz 134.
Z im o zlim cf. Z im o zielan
Z im zielo n bot. ' gruszy czka okrągłolistna, Pi
rola rotundifolia L.’: Szymzyelon buzana 1460
Rost nr 3412; Zymzyelon seneratica ca 1465 ib.
nr 4578; Zimzelon virina 1472 ib. nr 493.
Z -in aczać (cf. Z b -) 'zmieniać, odmieniać, mutare, p e r m u ta r e Cum ieiunatis, nolite fieri sicut
ipocrite tristes, qui exterminant, vysszvsszayv,
sgynaczayy (GIWroc 127r: wykazuyą, MamLub
261: yyszusaya, błądzą, pomorzayą, war. kal.,
Rozm 279: ykazągyą, leg. ukażują, PF IV 571:
*przyszwyayan, wycladayan, *vinyczyyayą), suas
facies (Mat 6, 16) ca 1500 GIKazB I 61.
Z -inaczyć, Z -inaczyć się (cf Z b-) f o r m y :
imper. 2. pl. zinaczycie FI 136, 10; ~ inf.
zinaczyc ca 1455 JA XIV 493; ~ praet. 3. sg.
m. zinaczył ca 1500 GIKazB I 69; 3. pl. m.
zinaczyli ca 1470 MamLub 244; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. zinaczono OrtMac 60, OrtOssol
49, 1.
Z n a c z e n i a : 1. 'zmienić, odmienić, mutare,
permutare’: Przetho nasze darowanye y zawyaszanye ma stacz, bo tho szye stało myedzy namy
sz dobrey woley,... a sz prawem nygdy przeczy w
temv rzeczono any szgynaczono (facta est, sc.
colligatio doni nostri,... nec mutata) do yego
szmyerczy OrtOssol 49, 1, sim. OrtMac 60.
2. zinaczyć się 'zmienić się, zmienić swój
wygląd, permutare’: Non poterunt eum agnoscere,
quia quando visum recepit, mutatus est in facie
sgynacyl <się> ca 1500 GIKazB I 69.
3. 'odłączyć, oddzielić, abalienare, separare':
Szgynaczycz alienandum ca 1455 JA XIV 493;
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Abalienati sunt odłączyły syą aut sgynaczyly syą
{war. hal.: zgyną<czy>ly schą, ipsi autem intraverunt ad Beelphegor et abalienati sunt in confusionem, et facti sunt abominabiles sicut ea,
5
quae dilexerunt Os 9, 10) ca 1470 MamLub 244.
4.
'zniszczyć, spustoszyć, exinanire, despoliar e *Pomotay, panv {pro pane), syny Edom
w dzen Yeruzalem, gysz to *mowa: Zgynaczycze,
zgynaczycze {Puł: skaszczye) asz do zaloszena
w ney (exinanite, exinanite usque ad fundamen- 10
tum in ea) FI 136, 10.
Zioło f o r my : n. sg. zioło Park 411; ~ g.
sg. zioła Rozm 73; ~ n. pi. zioła XV med.
GIWroc 23lv, 1466 R XXII 23, De morte w.
300, etc.; ~ g. pl. ziół FI i Puł 36, 2, BZ Jer 15
14, 5, Rozm 5; ~ ac. pl. zioła BZ Ex 9, 25,
Rozm 4; ~ i. pl. ziołmi XV med. GIKazB III
42; ziołami 1471 MamKal 21.
Z n a c z e n i e ' . 'roślina zielna (o pędach nie
zdrewniałych), herba, gramen, planta viridis'\ 20
Bo iaco sano richlo zwodno y iaco kapusta zol
(holera herbarum, Puł: odroszly zyol) richlo
spadno FI 36, 2; Dilige deum ,... qui dedit tibi...
terram cum graminibus zolmy {leg. z ziołmi?)
XV med. GIKazB III 42; Zola herba XV med. 25
GIWroc 23 lv; Wsziczky szyola polna (herbam
agri) zbił grad BZ Ex 9, 25; Vt tibi grata fragrent
illius aromata roszmagita zola 1466 R XXII 23;
Lekarze... povyedayv, esze yyelyka mocz szola
mayv De morte w. 300; Zzele, zzima, zzolo, 30
zzoba Park 411; S polny my ziolamy {war. lub.:
s polną loczygą aut rzeruchą, BZ: s kwaszno
rzerzuchoo) cum lactucis agrestibus (edent...
azymos panes cum lactucis agrestibus Ex 12, 8)
1471 MamKal 21; Vonne zioła {war. lub.: vonye, 35
pro vonne, rzeczy) aromata (haec sunt autem,
quae accipere debetis:... aromata in unguentum
et thymiamatha boni odoris Ex 25, 6) ib. 24;
Vzryala {sc. Anna) zyola {leg. zioła a) trawą
roszkosznye ydaczy y zyemyą {leg. iz ziemie, 40
herbas atque gramina de terra pullulare) Rozm
4; Zyemya daye svoy plod rozmaythych zyol
(herbarum diversarum) ib. 5; V yednym pnyv
vrosla latorośl krasna yednego zyola (cuiusdam
herbae surculus), yegos *nygd nye mogl poznacz 45
ib. 73; Pyątego dnya zyola (herbae) y drzewa
dadzą kravą rosą ib. 479.
(Ziomek) Ziemek 1. 'rodak, krajan, gentilis,
p o p u l a r i s Compatriota, id est vnius patrie zyemek ca 1500 Erz 134; Compatriota, id est vnius 50
patrie vlg. zyemek..., terrigena vero est aliquis
de terra genitus, ideo inepte dicitur terrigena
zyemek ib.; Zyemek patriota ib.
2. niejasne z powodu braku kontekstu: Zemka
55
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Z-iścić (cf. Zb-) 'wykonać, wypełnić, conficere, explere’: W *dczudzye rzeczy nye corzyscy,
tak przykazanye boże zgysczy {Dek III 1. 5. 27.
28. 30. 31: wgisczy, 16. 17. 22. 24. 25: gyschczy,
3: vczczy) Dek I 8. III 11.
Zizami czy Zyzami 'nasiona sezamu indyj
skiego,, semina Sesami indici L.’: Zisami sisaminum 1472 Rost nr 832.
Zjachać cf. Zjechać
Zjać cf. Zjechać
Zjadliwie (cf. Zb-) '? ’: Sgadlywye XV p. pr.
Zab 519.
Zjadły (cf. Zb-) wieloznaczne z powodu braku
kontekstu: Sczadli {pro syadli) mordax {RozPaul
167r: mordax..., id est corrosiws) XV p. post.
PF V 7.
Zjadnać cf. Zjednać
Zjawiać, Zjawiać się (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 1. sg. zjawiam Gn 2a, Rozm 44; 3. sg. zjawia
Kśw cr 25, FI i Puł 147, 8, MW 134a, etc.; 3.
pl. zjawiają Puł 146 arg.; ~ imper. 2. sg.
zjawiaj Puł 36, 5; ~ part. praes. act. adv.
zjawiając Rozm 619; ~ inf. zjawiać Rozm 549;
~ fut. 3. sg. m. będzie zjawiać Rozm 328; ~
praet. 3. sg. m. zjawiał XV med. GIWroc 79r; 3.
pl. m. zjawiały BZ Ex 9, 24; ~ condit. 3. sg.
f. -by zjawiała BZ Neh 9, 12; 3. pl. m. -by
zjawiali Rozm 328; ~ condit. pass. 3. sg. neutr.
by zjawiano Rozm 311.
Z n a c z e n i a : 1. 'podawać do wiadomości,
czynić wiadomym, ogłaszać, ujawniać, nuntiare,
annuntiare, propalare’: Exivit homo ad opus
suum. Na które? Na to, iez sam ziaua reca:
Pauper sum ego Kśw cr 25; Hoc audiens ipsorum
maleficia detegebat, *sgaywal, ut quidquid facerent in perniciem, hoc ipse convertit ad salutem
XV med. GIWroc 79r; Yze nykt ny ma zyavyacz
grzecha tayemnego svego blyznego (quod peccata
occulta aliorum publicare non debemus) Rozm
549; Vydzącz skonalą zglobą yego, zyavyąyącz
grzech yego, rzeki (sc. Jesus): Iudaschu, czalovanym syna czlovyeczego zdradzasz? ib. 619; ~
Isze tocz ga (sc. poseł niebieski) vam dzysza
velike veszele sgauam Gn 2a; Gensze zyawa
(annuntiat) słowo swoge Yakobowy FI 147, 8,
sim. Puł, MW 134a; Zyaway (revela, FI: ziaw)
gospodnu drogy twoye Puł 36, 5; Apostoly szwyętego ducha moczy wyerzoczym zyawyayo,
nauczayocz zawzdy boga chwalycz Puł 146 arg.;
O Gabriele, bądź poszel, tobye samemv zyavyam
o przevyschenyv svyątosczy tayemnycza Rozm
44; Bocz yest nycz nye skryto, czego by nye
zyavyano (nihil enim est opertum, quod non
revelabitur Mat 10, 26) a nycz nye yest tayemno,
czego by nye vvzvyedzyano ib. 311; Położą duch
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moy nan (sc. na dziecię) a on bądzye zyavyacz
ssąd poganystw (leg. pogaństwu, iudicium gentibus nuntiabit Mat 12, 18) ib. 328; ~ ~ zja
wiać kogoś 'ujawniać, że ktoś jest kimś, że 7'c.st
sprawcą czegoś, zdradzać, aliąuem prodere, Jradere’: Kazał ym (sc. Jesus niemocnym), aby yego
nye zyavyaly (ne manifestum eum facerent Mat
12, 16) Rozm 328, sim. ib.; I czo szye przez tho
rozvmye, yze napyrvey nyevyastha zyavya Pyotra?
/&. 674; ~ Zaprawda ty yesz z yego zvolyenykow, bo czyą tva mova zyavya (loąuela tua
manifestum te facit Mat 26, 73), bo yesz galyleysky czlovyek Rozm 690.
2. zjawiać się *pojawiać się, ukazywać się,
apparere, c o m p a r e r e A grad y *ogeyn... no
szy ly sze S 0 0 a tako wyelykye, sze nygdi drzewyey nye zyawyaly sze (apparuit) tako wyelikye
w szemy egipskye 5Z Ex 9, 24; A w slupye
oblokovem bilesz gich vodzem przes dzen..., abi
syo gym droga ziavyala (ut appareret eis via), po
ktorey szły BZ Neh 9, 12.
Cf. Wzjawiać
Zjawić, Zjewić, Zjawić się (cf. Zb-j f o r m y :
praes. ind. 1. sg. zjawię FI 88, 2, FI i Pul 74,
9, Pul 54, 19, etc.; 2. sg. zjawisz Pul Hab 3; 3.
sg. zjawi FI 28, 8. 29, 12, FI i Pul 110, 5, etc.;
1. pl. zjawimy FI i Pul 78, 15; 3. pl. zjawią FI
i Pul 50, 16. 106, 22, KartŚwidz; ~ imper. 2.
sg. zjaw FI 36, 5, FI i Pul 79, 2. 101, 24, etc.;
2. pl. zjawcie FI i Pul 95, 2. Is 6 ; ~ inf.
zjawić(i) ca 1470 MamLub 236; zjawić XV med.
GIWroc 50r, BZ Tob 12, 11, 1495 StPPP IX nr
1124, etc.; ~ praet. 1. sg. m. zjawił jeśm FI
i Pul 39, 8. 55, 8. 118, 26; zjawiłem Rozm 576;
-m zjawił Rozm 568; 2. sg. m. zjawił jeś FI i Pul
50, 7, KartŚwidz, Pul 76, 14; zjawiłeś BZ I Par
17, 25, Rozm 323; -(e)ś zjawił FI i Pul 143, 4,
BZ Gen 12, 18, XV p. post. R XIX 90; 3. sg.
m. zjawił jest FI 147, 9, BZ Deut 33, 2; jest
zjawił BZ Gen 18, 1; zjawił Kśw cv 38, 1442 R
XIX 77, XV med. GIWroc 56r, etc. etc.;f. zjawiła
jest BZ Ex 16, 10; zjawiła BZ III Reg 17, 10,
Rozm 111; neutr. zjawiło XV med. GIWroc 52r,
1453 R XXV 209; 3. pl. zjawiły Rozm 363; m.
zjawili są FI 63, 10; zjawili Pul 63, 10, Rozm
298; neutr. zjawiła są FI 96, 6 ; zjawiły Pul 96,
6; ~ pląperf. 3. sg. m. był zjawił BZ Gen 12,
7; ~ condit. 1. sg. m. bych zjawił FI i Pul 72,
28; 2. sg. m. -by zjawił Rozm 66; 3. sg. m. -by
zjawił BZ I Reg 22, 8; neutr. by zjawiło Rozm
54; 1. pl. m. -bychom zjawili Pul 70 arg.; 3. pl.
m. (-)bychą zjawili FI 91, 14. 101, 22; -by zjawili
Pul 91, 14. 101, 22; ~ condit. praet. 3. pl.
m- by były zjawiły Rozm 420; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. zjawion XV med. GIWroc 31v;

ac. sg. m. zjawion FI 38, 5; /. zjawionę Pul 142,
10; ac. pl. neutr. zjawiona FI i Pul 77, 7; ~
praes. pass. 3. sg. f. zjawiona jest Rozm 468; 3.
pl. neutr. zjawiona są FI i Pul 17, 17; ~ praet.
pass. 3. sg. neutr. jest było zjawiono Rozm 174;
~ fut. pass. 3. pl. m. zjawieni będą FI i Pul 58,
14; ~ condit. pass. 3. sg. m. by zjawiony był
FI 24, 15; by był zjawion Pul 24, 15; neutr. by
zjawiono było Rozm 407; by było zjawiono Rozm
57; by zjawiono Rozm 431. 680; 3. pl. neutr.
-by była zjewiona ca 1425 EwKReg 43.
Z n a c z e n i a : 1. 'podać do wiadomości, uczy
nić wiadomym, rozgłosić, ujawnić, rozsławić, też
wyznać, wyjawić, nuntiare, annuntiare, propalare, etiam secretum revelare'\ Beatus Petrus... ad
Neronem venit et omnem eius maliciam detegebat
*zgaywil XV med. GIWroc 56r; Y powołał pharao
Abrama a rzekocz gemu: Czso gest to, iszez my
vczynyl? Przeczesz my nye zyawyl (non indicasti),
isze twoya zona bila? BZ Gen 12, 18; Boscye
wszitci przecyw mnye przisyogaly a nye nygenego
z was, kto my bi ziawyl (qui mihi renuntiet) BZ
I Reg 22, 8; Ius decreuit, quod Sigismundus...
in tercio iudicio debet publicare al. zyavicz, quam
causam in subsidium sibi recepit manifeste 1495
StPPP IX nr 1124; Spytay oycza twego a zyawy
(annuntiabit Deut 32, 7, BZ: zwyastvge) tobye
Pul Deut 9; Nam multi retrahuntur a sancta penitentia..., quia pudet eos revelare, sgyavycz,
hoc, quod fecerunt ca 1500 GIKazB I 49; Vyaroval szye (sc. Jozef) tego nasylnye, by szye to
nye zyavylo (ne publicaretur), aby Mary a nye
była odvyesczona Rozm 54; A wschakosch yemv
(sc. zbójcy) Iozeph nyeczo o svyątosczy zyavyl
(aliqua sibi revelavit de sanctitate pueri) y o dostoyenystvye povyedzyal ib. 86; Iesus odpoyyedzyal: O myła matko,... pytay a ya tobye gotow
zyayycz (ea tibi sum praesto reyelare) ib. 163;
Vschelky czloyyek [który] <nie> czyny czo potayemnye a sada, by tho zyayyono (quaerit ipse
in pałam esse Jo 7, 4) ib. 431; O zakamyala
zglobą, czemy lasky syego mystrza nye baczysz,
yen tyey zlosczy nye chcze zyayycz? ib. 550,
sim. ib. 111; ~ Twardoscz iest gospodzin tim,
is to se iego boio, a obrzod iego bi ziawoni bil
gim (ut manifestetur illis, Pul: by tym byl zya
wy on) FI 24, 15; Aza spowadacz se bodze tobe
proch albosz ziawy (Pul: wzyawy) prawdo twoio
(annuntiabit yeritatem tuam)? FI 29, 12; Ziaw
(revela, Pul: zyaway) gospodnu drogo twoio
a pway wen FI 36, 5; Ziawon yczin me (notum
fac mihi, Pul: zyaw my), gospodne, konecz moy
FI 38, 5; Ziawil iesm (annuntiayi) y molwil iesm
FI 39, 8, sim. Pul; *Nepewnye y taiemne
modroscy twoiey ziawil ies mne (manifestasti
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mihi) FI 50, 7, sim. Ful, KartŚwidz\ Gospodne,
wargi moie otworz a vsta moia ziawo chwało
twoio (annuntiabit laudem tuam) FI 50, 16, sim.
Pul, KartSwidz, sim. FI i
106, 22; Bosze,
sziwot moy ziawil iesm (annuntiavi) tobe FI 55,
8, sim. Pul, 57'ra. F/ i
118, 26; Od szadana
y lsze ziaweni bodo (sc. nieprzyjaciele moi,
annuntiabuntur) we sconczanu FI 58, 14, sim.
Pul; Ziawili so (sc. wszystcy, annuntiaverunt,
Fw/: zyawyly) dzala bosza F/ 63, 10; Mne wem
przistacz bogu dobre iest..., bich ziawil (ut annuntiem) wszistka kazana twoia FI 72, 28, sim.
Put\ la zaprawdo ziawo (annuntiabo) na weky FI
74, 9, sim. Pul; Kelko kazał oczczom naszim
ziawona vczinicz ie (nota facere ea) sinom swogim
FI 77, 7, sim. Pul; W pocolenu y w pocolenu
ziawimi (annuntiabimus) chwało twoio FI 78, 15,
sim. Pul\ W pocolene y w pocolene ziawo (an
nuntiabo, Pul: wzyawyę) prawdo twoio w usczech
mogich FI 88, 2; leszcze rozplodzo se w starości
oplwitey a dobrze cirzpoczy bodo, bicho ziawili
(ut annuntient, Pul: aby zyawyly), bo prawi
gospodzin bog nasz FI 91, 14; Poycze gospodnu,... ziawcze ote dna w dzen zbawene iego
(annuntiate... salutare eius) FI 95, 2, sim. Pul\
Ziawila so (annuntiaverunt, Pul: zyawyly) nebossa
prawoto iego (sc. gospodna) FI 96, 6; Abycho
zyawily albo zwyestowaly (ut annuntient, Pul:
aby zyawyly) w Siyon ymo gospodnowo a chwało
yego w Yerusalem FI 101, 22; Maloscz dno w
mych zyaw albo powyedz (nuntia, Pul: zyaw)
mnye FI 101,24; Pomnecz bodze na weky obrzod
swoy, mocz albo sylo dzal swogych [y]zyawy
(annuntiabit) ludo (pro ludu) swogemv FI 110,
5, sim. Pub, Ne vczynyl gest tako wszey postaczy
a sodow swogych ne zyawyl gest (non manifestavit, Pul: zyawyl) gym FI 147, 9; Poyce gospodnv, bo welycze vczynyl gest, zyawcze (an
nuntiate Is 12, 5) to we wszey zemey FI Is 6,
sim. Pul; Ale kto czyny spr<a)wedlywost, venit
ad lucern, aby była zgewona (EwZam 306: aby
były obyavyony, Rozm 239: aby... były yavny)
gego dzala (ut manifestentur opera eius Jo 3, 21),
bo <w> *bocze so wczynena ca 1425 EwKReg
43; Circa primum sciendum, quod deus ex liberalitate sua cenam suam wlt omnibus notam fieri
*sgaywicz XV med. GIWroc 50r; Super omnia
montana Iudee d<i)wlgabantur *sgaywylo sze vel
rosnoslo sze, omnia verba hec (Luc 1, 65, EwZam
290: były obyavyone wszystky slova thy, SKJ V
271: wzyawyaly sze, R XXIV 360: roszyrzyly
a wzyawyly, PF IV 579: rosznyesyona, R XXIV
76: rosnasana) ib. 52r; Omnia, quecumque audivi
a patre meo, nota feci vobis *syawillesz *wal (Jo
15, 15, Rozm 568: tom vam zyavyl) ib. 88r; Nye

sydzesz szmyercyo any czso vcziny ocyecz moy
mało albo wyele pyrwey, nysz my ziawy (nisi
prius indicaverit mihi) BZ I Reg 20, 2; A przeto
chczo (sc. ja anjoł) wam prawdo ziauicz (manifesto... vobis veritatem) a nye skryio ot was
rzeczi tayney BZ Tob 12, 11, sim. Rozm 44. 56;
Zyawyczy aperire (vere deus vester deus deorum
est... et revelans mysteria, quoniam tu potuisti
aperire hoc sacramentum Dan 2, 47) ca 1470
MamLub 236; Wyeczor y rano... powyadacz będę
y zyawyę (annuntiabo, FI: swastowacz bodo),
y wysłucha (sc. gospodzin) glos moy Pul 54, 19;
Tu powyada, yze Xps wargy nasze otwarza,
abychom sławę ymyenya yego wszem wyernym
zyawyly Pul 70 arg.; Zyawyl yes (FI: znamenito
vczinil ies) w lyudzoch mocz twoyę (notam fecisti... virtutem tuam) Pul 76, 14; Zyawyl (sc.
bog, revelavit, FI: wyawil) prawotę swoyę Pul
97, 3; Zyawyonę (FI: *znamo) vczyn my drogę
(notam fac mihi viam) twoyę, bo yesm k tobye
wznyosl duszę moyę Pul 142, 10; Weszrod lyat
zyawysz (sc. działo twoje, notum facies Hab 3,
2, FI: yawno vczynysz) Pul Hab 3; Boży ssynv,...
thy yes then swyath ssąm slavyl,... szwąs moc
zgyawyl XV p. post. R XIX 90; Bocz czyebye
yybral bog wschechmogaczego (pro wschechmogaczy)... na to, by tobye napyrwe było zyavyono
odkvpyenye rodzaya czlovyeczego (ut incarnationis ipsius mysterium... tibi... revelaret) Rozm 57;
Czyebye króla poyyszaya, bosz... mnye samego
ze wschego lyyda yybral, aby my syna svego
yedynego polyeczyl y zyayyl yego svyąte oplczyenye (ut... eius incarnationem mihi revelares)
ib. 66; Yakosch yest było przedthym ynnym
doctorom przez myą (pro przez ynne doctory
[myą]) zyayyono (quae tamen erant prius ab aliis
doctoribus antę divulgata) y popyszano v kxyagach
potyyrdzonych ib. 174; Tocz yest my bog ogyen
ten (pro ten, o yem my bog) zyayyl (hic est ille,
de quo mihi deus revelavit) ib. 193; Spoyyadam
szye tobye a *dzyekyye, oycze, kroly zyemye y
nyeba, yzesz to skrył od rozumnych... a zyayylesz
tho (reyelasti ea Mat 11,25, /? XXIV 75: w[i]siavil
gesz ge) wschytko namnyeyszym ib. 323; Otworzą
w przykladzyech ysta moye, syayyą (MamLub
263: wyprawyą) skrythe rzeczy (eructabo abscondita Mat 13, 35) od początka svyatha ib. 340;
Blogoslavyony yesz, Symonye,... yze czyalo any
*krewy nye zyavyly thobye thego (quia caro et
sanguis non revelavit tibi Mat 16, 17), alye
oczyecz moy ib. 363; Nymyely ('mniemali’), by
kroleystyo nyebyeskye nathychmyast ym zyayyo
no było (quod... regnum dei manifestaretur Luc
19, 11) ib. 407; Mocz boża komy zyayyona yest
(bracchium domini cui revelatum est Jo 12, 38)?
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ib. 468; Zyavylem (manifestavi Jo 17, 6) thwe
svyąte ymyą ludv ib. 576; Bo tego, czo movyl
(sc. Jesus), nye chczyal taycz, ale vyączey chczyal,
by zyavyono ib. 680; ~ Claruit, syawon, au
tem sanctus Adalbertus miraculis in vita et post
mortem XV med. GIWroc 31v; ~ zjawić
w ucho komuś 'przekazać komuś wiadomość, po
lecenie, nuntium, mandatum alicui proferre’: Bo
ty, panye bosze moy, ziawylesz w vcho słudze
twemu (revelasti auriculam servi tui), abi mv
vdzalal dom BZ I Par 17, 25; ~ ~ zjawić
kogoś 'ujawnić, że ktoś jest kimś, że ktoś jest
sprawcą czegoś, aliąuem prodere, tradere’: Myły
Iesus ymą przygrozyl rzekącz: Patrzta, aby tego
nykt nye vyedzyal. Alye ony vyschedschy y zyavyly y (Je8- ji 'g o \ diffamaverunt eum Mat 9,
31, MamLub 262: ogloszyly albo rosznyesly, war.
kal.: ogloszily aut zganbyli, roznyesly) po oney
wschytky zyemy Rozm 298; Alye kto mnye mylvye, bądzye mylovan od oycza mego a ya gy
bądą mylovacz, y zyavyą ssam szyebye yemv
(manifestabo ei meipsum Jo 14, 21) ib. 564; Alye
o szvych zvolyenykoch nycz nye odpovyedzyal
(sc. Jesus), pyrve przeto, yze nyyednego przy
ssobye ny myal,... vtore przetho, yze ych nye
chczyal zyavycz, by nye polapyany ib. 682; Boga
nykt nye vydal, kyedy yedno yedyny syn yego,
który yest na pravyczy, ten gy zyavyl (ipse
enarravit Jo 1, 18) ib. 839.
2. 'sprawić, że coś staje się widoczne, pokazać,
revelare, detegere’: O, kaco iesc ti to crole mile
pouabil, iz gim nouo (gwiazdę poka)zal y zyauil!
Kśw cv 38; I pokazali so se studne wod y ziawona
so zaloszena zem (revelata sunt fundamenta orbis
terrarum) FI 17, 17, sim. Pul; ~ Glos boszi
gotuioczi ielene y ziawy (Pul. wzyawy) lomi
(revelabit condensa) FI 28, 8; ~ zjawić się
'pojawić się, ukazać się, pozwolić się zobaczyć,
apparere, comparere': Gensze sedzisz na Cheru
bin, ziaw se (manifestare) przed Effraym FI 79,
2, sim. Pul; Gospodne, czosz gest czlowek, yszes
zyawyl so gemv (quia innotuisti ei)? FI 143, 4,
sim. Puł\ Pastuje]schkam szo angel zyawyl 1442
R XIX 77; Chodzyl gest (sc. Enoch) s bogem
a nye zyawyl szo (non apparuit), bo gi precz
wszol bog BZ Gen 5, 24; Genze (sc. Abram)
vdzalal tu ołtarz panu bogu, genze gemu bil
zyawyl (się) (qui apparuerat ei) ib. 12, 7; A gdisz
bilo slunce za goro zaslo y vczyny szyo mrokowa
czma a blask syo zyawy (apparuit) ib. 15, 17;
Potem... zyawyl syo (ib. 35, 9: syo syawyl) gemu
(sc. Abramowi, apparuit ei) pan bog ib. 17, 1,
sim. ib. II Par 7, 12; Lepak syo gest gemu (sc.
Abrahamowi) pan bog syawyl (apparuit... ei)
w podolu Mambre BZ Gen 18, 1; Ano ('a ono’)

sława bosza zyawyla sze gest (apparuit) na puszczy
w oblocze BZ Ex 16, 10; Byel olegem pokropyono
offyeruyczye, bocz dzysz zyawy syo wam (apparebit vobis) pan wasz BZ Lev 9, 4, sim. ib.
Num 16, 43; Nalasl (sc. Mojżesz) *rosquetlsyo
rosgo Aaronowo... *rosquitayocza syo pokowim,
*zyawyacz (leg. zjawią-ć?) syo quecze (turgentibus gemmis eruperant flores) BZ Num 17, 8;
Pozegnanye gego (sc. boga), genze syo zyavil
(apparuit) we krzv, przydze na głowo Iozephowo
BZ Deut 33, 16; Y ziawy 1 syo przeto nad Gepte
duch boszi (factus est... spiritus domini) BZ Jud
11, 29; A gdisz prziszedl (sc. Elijasz) ku bronye
myeszczskey, ziawy la syo gemu (apparuit ei)
nyewyasta wdowa BZ III Reg 17, 10; Any ten
czlovyek, any yego rodzyna sgrzeschyly (sc. iże
się ślep narodził), alye by vczynky boże były v
nym szye zyavyly (ut manifestentur opera dei in
illo Jo 9, 3) Rozm 420; Gdysch ty to czynysch,
zyav szye temu szvyąthv (manifesta teipsum mundo Jo 7, 4) ib. 431; Gospodnye, czo szye stało,
yze nam chczeszye (leg. chcesz sie) zyavycz (quia
manifestaturus es nobis teipsum Jo 14, 22)? ib.
564; ~ Czo przepovyednyczy nam przepoyyadaly, o thakyey dzevyczy s pysma wycladaly,
tho szya nam zyavylo 1453 R XXV 209; ~
Bog s Syna(j> przysedl gest a s Seyr zyawyl syo
gest nam (ortus est nobis, MamLub 54: wsyawyl
szą) BZ Deut 33, 2; Y roznyewal syo Ozias...
grozocz kapłanom a rocze ziauy syo (orta est)
trod na gego czele ('czole’) BZ II Par 26, 19.
3. (o głosie, de voce) 'uczynić słyszalnym,
audibilem facere' (?): Suscitavit dominus spiritum
Cyri Persarum et transduxit, *zaywil, vocem in
universo regno suo (I Esdr 1,1) XV med. GIWroc
67r.
4. zjawić oczy czyjeś 'sprawić, że ktoś będzie
mógł widzieć rzeczy tajemne, niewidzialne dla
innych, efficere, ut aliąuis secreta videre p o s s if:
Zyaw oczy moy (revela oculos meos) y spatrzo
dzywy ze zakona twego FI 118, 18, sim. Pul.
Cf. Wzjawić
Zjawienie (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zjawienie
ca XIV med. GlVintr 222; ~ g. sg. zjawienia
BZ III Reg 22, 5; ~ ac. sg. zjawienie FI 121,
4, Rozm 78. 204. 210; ~ i. sg. zjawienim XV
med. GIWroc 106r; ~ n. pl. zjawienia ca 1492
Zab 148.
Z n a c z e n i a ' . 1. 'podanie do wiadomości,
ogłoszenie, uczynienie wiadomym, rozsławienie,
declaratio, publicatio, manifestatw : Gospodara
pewnego uiobrasene, prebitka iego ziauene i po
kazane ca XIV med. GlVintr 222; Bo tamo so
wstopily postaczy,... swadecztwo Ysz(r)aheyl na
zyawyenye (Pul na powyedzenye) ymaw (pro
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ymenw) panowv (ad confitendum nomini domini)
FI 121, 4; Divina revelacione, *sgaywena, est
demonstratus XV med. GIWroc 105r; Hec celebritas (sc. Conceptionis sanctae Mariae) tolleratur
racione aliąuarum graciarum et revelacionum syawenym ib. 106r; Alye to yest pyrwsche yavne
czvdo na zyavyenye slavy yego (sc. Jesusa, hoc
fuit primum publice et ad publicandum factum),
a to v tey wszy Kanye Rozm 210; ~ Bo Epyffanya nnyey (pro myeny) sza osvyeczenye,
wschakosch prze troyakye zyavyenye svyąt<ł>osczy dzyen ten troyakyem *ymyąnyem vezvan (has
tres tamen manifestationes propriis ąuidam nominibus distinguunt) Rozm 204; ~ 'pouczenie,
documentum, praeceptum*: Bo sza iusz yydzyaly
oczy moye zbavyenye tvoye, czosz thy nagotoval
przed oblyczem wschego lyvda, *svyeczya na
zyavyenye (MW 144a: na wzyawenye, EwZam
295: kv obyavyenyv) poganysthwa (lumen ad
revelationem gentium Luc 2, 32) Rozm 78.
2. 'wyrok, sententia : Y rzecze Iozaphat ku
krolyowy israhelskemv: Patrzi, proszo cyebye,
ziawyenya boszego (quaere... sermonem domini)
dzisz BZ III Reg 22, 5.
3. Zjawienie tajemnic bożych 'nazwa jednej
z ksiąg Nowego Testamentu, Apokalipsa, liber
Novi Testamenti, Apocalypsis*: Apokalypsis Szyawyenya *thayamnycz boszych ca 1492 Zab 148.
Cf. Wzjawienie
Zjawnie (cf. Zb-) 1. *otwarcie, wprost, jasno,
pałam, evidenter, manifeste’: Hec in proverbiis
locutus sum vobis. Venit hora, cum iam non in
proverbiis loąuar vobis, sed pałam, *sgaywne {R
XXIV 73, GIDom 56: iawno, Rozm 574. 679:
yavnye), de patre annunciabo vobis (Jo 16, 25)
XV med. GIWroc 36v.
2. błędnie za tekstem czeskim: Ale ony (sc.
synowie izraelszczy) ziawnye {Biblia taborska:
zgewnie) nye chcyely gich (sc. prorokow) posluchacz (quos protestantes illi audire nolebant) BZ
II Par 24, 19.
Zjawny (cf. Zb-) 1. 'widoczny, nie skrywany,
jawny, patens’: Sepulcrum patens, *sgayfny (FI,
Pał: otworzoni, MamLub 127: *otworzeno, war.
kal.: odworzono), est guttur eorum (Psal 5, 11)
XV med. GIWroc 58r; Smączyl szye yest (sc.
Jesus) duchem, czvs czlovyeczenstvem, Iudaschovy myloszyerdnye szye zalvyącz y svyadczyl yest,
chczącz y (leg. ji 'go’) od yego złego vmysla
odewzacz {pro odezwacz), przyvodzącz na yego
ssyawną zgloba slovy dobrovolnymy Rozm 544.
2. 'powszechny, publiczny, publicus, qui pałam
f i f (?): Officium autem prelati secularis est publicum, *zayfne, bonum diligere et amare XV
med. GIWroc 64r.

ZJECHAĆ

1. Zjąć się (cf. Zb-) 'zebrać się, zjechać się,
zgromadzić się, convenire, congregari : Kedi ge
nam dali v nasze rancze, przepiszi, tedi Wenczslaf
a Paaszek obesłali pana Hinczkoui gednacze, iszbi
5
szo szyoli we *Krzoszu 1395 Pozn nr 187; Posuimus terminum super proximam convencionem,
ubi terre Cracouiensis, Sandomiriensis et Russie
convencionaliter conveniant al. seyma sya inter
nobilem Iohannem Rzeschowsky actorem et Io10
hannem Dimitrowsky reum 1443 AGZ XIV 85.
2. Zjąć cf. Zdjąć
3. Zjąć cf. Ziąć
Zjąd (cf. Zb-) 1. (o miejscu, de loco) 'stąd,
z tego miejsca, inde, hinc \ Syedzy na prawyczy
15
boga occza wszechmogączego, zyąd (inde, Wierzę
6: szyod, 2. 14. 15: odyod, 1. 5. 14a. 16:
othyodze, 13: odkąd, 8: skód, 3: skandse, 7. 17.
18: stąd, 20. 13a: stądsze) przydze sądzycz ży
wych y martwych Wierzę 4.
20
2. ko relatywnie w związku z zaimkiem przysłownym: zjąd..., stąd 'skąd..., stąd, unde...,
inde’: Chczemy take, aby szyąth (unde) zysk
ymyecz zyądaly, sstąd skodamy biły *vnyedzeny
a pomsczeny, w czem sgrzeszily Sul 49.
25
Zjechać, Zjachać, Zjać, Zjachać się, Zjechać
się (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg. zjedzie
BZ Judith 3, 7; ~ imper. 2. sg. zjedź 1466 R
XXII 17; - inf. zjachać 1460 AGZ XIII 335;
~ praet. 1. sg. m. -śm zjechał 1405 Pyzdr nr
30
250; f . - m zjechała 1478 AKPr VIIIa 58; 3. sg.
m. zjechał 1406 Pyzdr nr 277, 1447 StPPP II nr
3303; zjachał 1492 ZapWarsz nr 1727; neutr.
zjechało 1401 KsZPozn nr 799; 3. pl. m. są zjeli
1426 Pozn nr 1229; zjeli 1426 Pozn nr 1230; m.
35
a. neutr. zjechali a. zjechały BZ I Par 11, 15;
~ pląperf. 3. pl. m. są byli zjachali Gn 172b.
176a; byli zjechali XV med. SKJ V 261; ~
part. praet. act. zjachaw 1433 Kal nr 1067;
zjachawszy 1467 AGZ XV 67.
40
Z n a c z e n i a : 1. 'jadąc z góry znaleźć się
niżej, na dole, deorsum vehi : Sgechaly trsye ze
trzydzeszcy ksyoszot ku skale (descenderunt ad
petram) BZ I Par 11, 15; Tedi Olofemes zgedze
z gori (descendit de montibus) BZ Judith 3, 7.
45
2. 'jadąc zboczyć, skręcić z drogi, de via
decedere’: Iacosm ne sgechal vmislem s welgey
drogy *amym r[a]wal Tomina syna 1405 Pyzdr
nr 250; Yako Jan syachaw s dobrowolne drogy
y wszal myo, y nyosl do chrosta gwalthem 1433
50
Kal nr 1067.
3. 'jadąc oddalić się, opuścić jakieś miejsce,
abeąuitare, avehi : Iaco Staszek ne odbił Paskowim towarzisse<m> [wo] czanszeig ani moczo
s dzedzini sgechal 1406 Pyzdr nr 277; Yaco nye
55 I bila to czelądz Jarognewskego Jąna... any szo
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('są’) s grodu s Drayma zgely (ib. nr 1230: any...
syeli), any zasza wy achali 1426 Pozn nr 1229;
Sin autem recederet al. zyachał de Leopoli a do
mino palatino et ipsa debita non solveret 1446
AGZ XIV 228; ~ Aut pugnes, gl. sc. tu agricola, aut svrge szgecz (pro szegcz?) s plączą!
1466 R XXII 17.
4. 'uciec, zbiec, fugere, a u f u g e r e Hec omnia
ipse Msczugius... recepit a familiare ipsius domini
Johannis, a quo ipse Johannes familiaris profugit
al. sgechal 1447 StPPP II nr 3303.
5. 'przyjechać, jadąc przybyć gdzieś, advehi,
a d e ą u ita r e Iohannes... cum... Stanislao, fratre
suo, ad bona prefata debent descendere al. zyachacz et conspicere regimen ipsius Elizabeth bonorum predictorum et puerorum 1460 AGZ XIII
335; Secundario exequitans al. szyachawszy destruxit dimidium alterum centum retenticula al.
yaszy super eadem piscina 1467 AGZ XV 67.
6. zjachać się, zjechać się (o wielu osobach,
de pluribus hominibus) 'przybyć, przyjechać z róż
nych stron w jedno miejsce, convenire, congreg a n : Tedy vocz biskvpoue the tho gysthe szeme
szo sz0 oni były sgachaly Gn 172b; Tako vocz
fszythczy szemane szocz szo onj były do gednego
mastha sgachaly Gn 176a; Ubi convicinitas dictum
opole con<v>enit vlg. sgechalo so ex utraque (sc.
parte) 1401 KsZPozn nr 799; Quia multi extranei
homines... ad hoc tempore illac conuenerant tam
sze były syechaly XV med. SKJ V 261.
7. 'najechać, napaść, przyjechać dokądś we
wrogich zamiarach, invehi, eąuis aggregi : lakom
ya szamoszyodma z domu Sczythow (leg. z Szczy
tów) nye syechala do Gosdu w dom Yakubow...,
nye wzyalam dwv lyethnykow 1478 AKPr VIIIa
58; Jako on mnye zy achał schylą na drodze dobrovolney, gdym yachal sz Warschevy do Rvscza,
y konyevy oko vyczak (pro vycząl?) 1492 ZapWarsz nr 1727.
Cf Wjechać, Wzjechać
Zjechanie (cf. Zb-) 1. 'ucieczka, fuga, discess u s Aczby nyekomv dawszy wyna, aczkoly przed
nas gy pozwano..., a tego to nye chczano przypusczycz kv oczysczienyy swey nyewynnosczy
przez nas..., a ten to dla tego nyeprzypysczenya
zabieszalby, przeto aby zabieszanye abo sgechanye (fuga, Sul 60: sbyesthwo) takye gemv na
sromotą nye obroczono, ystawyamy..., tedi ma
poswiatczycz Dział 60.
2. 'nakazane przestępcy opuszczenie na jakiś
czas kraju, exilium, expulsio e patria': Idem
occisus residebat in jurę Culmensi, yidelicet in
Lomza, et si pro eodem deberet pati (sc. qui
occidit) exilium al. zgyechane de terra juxta
consuetudinem de terra 1473 PawPoj nr 61.

Zjednać, Zjadnać, Zjednać się (cf. Zb-) f o r 
my: praes. ind. 1. sg. zjednam BZ Gen 24, 33;
3. sg. zjedna 1444 R XXIII 302, XV med. GIWroc
95v, BZ Jos 7, 16. 8, 14, etc.; ~ imper. 1.
pl. zjednajmy BZ Gen 34, 9; ~ inf. zjednać(i)
XV p. post. R XXV 226; zjednać XV in. GIKazB
III 78, ca 1420 Msza II s. 259, 1421 GIJag 96,
etc. etc.; ~ praet. 1. sg. m. -(e)m zjednał 1448
R XXIV 352, 1461 ZapWarsz nr 1118, 1480 ib.
nr 1526, 1481 ib. nr 1530; 3. sg. m. zjednał
1402 SKJ III 194, 1448 RRp XXIV 352, XV
med. GIWroc 105y, etc. etc.; zjadnał 1444 R
XXIII 303; /. zjednała XV med. GIWroc 61v;
neutr. zjednało 1436 RRp XXIII 276; 1. pl. m.
zjednaliśmy ca 1428 PF I 487; -smy zjednali
1405 Pozn nr 475, 1406 ib. nr 594, 1416 Kościan
nr 580, 1452 ZapWarsz nr 952; 3. pl. m. zjednali
1448 R XXIV 354; neutr. zjednały Rozm 156;
~ pląperf. 3. sg. m. był zjednał BZ Jos 8, 13;
~ condit. 3. sg. m. zjednałby OrtOssol 35, 1;
(-)by zjednał OrtMac 125, OrtOssol 34, 4. 91,
2; ~ condit. praet. 3. sg. m. by był zjednał
XV med. SKJ V 256; ~ part. praet. act. zjed
nawszy 1484 Reg 713; ~ part. praet. pass. n.
sg. m. zjednan 1461 ZapWarsz nr 1118; zjednany
XV med. SKJ V 257; /. zjednana XV med. SKJ
V 267; neutr. zjednano 1402 SKJ DI 194; g. pl. m.
zjednanych 1426 KsMaz II nr 2485; ~ praes.
pass. 1. pl. m. zjednanismy 1456 ZabUPozn 107.
Z n a ć z e n i a \ 1. 'polubownie rozsądzić spiera
jące się strony, doprowadzić skłóconych do zgody,
pogodzić, arbitrari, concordare, litigantes ad concordiam adducere’: Iaco praue syednal pano
Phalibogovo s panem Kilianem o *tty wsytky rze
czy, czo były medzy gymy, to ssyednano y opusczyla ye 1402 SKJ III 194; Czsosmi poznali,
tosmi poznali prawo prawda y tosmi zyednali 1405
Pozn nr 775; Jacosmi szyednali Potrasz<a>... s
Machno o ymene... y tosmi go yyednali 1406 ib.
nr 594; Jako kediszmy jednały Andracha s Niczkem
o ginne rzeczy, tediszmy gich ne sgednaly o tho
rzecz, o ktoro Andrach rok vstal na pana Niczka
1416 Kościan nr 580; Jakosmy thako zyednaly
Stanislava z Ondrzeyem z yeney strony a Paszka
z Jacubem... s drugyey strony od graniczę do gra
niczę tądy, kandy sobye stribovaly i znakj położyły
przes vrzandnikj 1452 ZapWarsz nr 952; Jakom ja
[...] sgednal Pyotra Stanislavem (leg. z Stanisła
wem) o *Vocyechowv *cesch y o dlugy othczovy
1461 ib. nr 1118; Haze Pyotr Stanislavem (leg.
z Stanisławem) sgednan... o dlugy *odcovy ib.;
Yakom ya tho syednal, ysz Jan... myal vdzyelacz
wyeczny roszdzyal *ymynym dzyedzycznym 1480
ib. nr 1526; Yakom ya szyednal... Vyelochną y
sz szynem yey... Loduigem... o dwa szpandy ow-
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schu poth zakładem cztherech kop 1481 ib. nr
1530; Dissencientes, neszgodnich, non composuimus ne *szgednaly XV ex. ErzGlos 180; ~
'uzgodnić w drodze postępowania polubownego,
ab arbitńs condicere’ (?): Jacom ya nye wino<wa)th Pyotrowi... coppi sgednanich pyenodzi
1426 KsMaz II nr 2485; ~ (o relacjach między
człowiekiem i bogiem, de relatione hominis et dei)
'pojednać, concordare, reconciliare': Ziedna sia s
bogem reconciliabitur deo (quia dicitur ipse: Medicina aspera melius curat, quam lenis, et quia
homo infirmus medicinam asperam, hoc est penitentiam, sibi asumere debet et per illam reconci
liabitur deo) 1444 R XXIII 302; Zgadnal composuit
(deus nollet liberare hominem, id est creaturam
suam, modo Christus exstitit mediator illorum et
composuit hominem cum deo) ib. 303; Tunc Chri
stus inquit:_lam vos patri reconciliam, yvszemczy
vasz szgednal sz mogym oczczem bogem, iam
hereditatem celestis regni vobis restituam przywroczyl 1448 R XXIV 352; Eciam sacerdotem debemus
honorare..., quia peccatorem precibus suis potest
reconciliare, szgednacz, deo et a pena et a morte
etema liberare 1448 RRp XXTV 354; Habuit (sc.
s. Nicolaus) ex officio suo peccatorem corrigere et
reconciliare vlg. sgednacz cum deo XV p. pr. RRp
XXII 333; Cum esses inimicus patri meo, reconciliavi, smyrzilesz<m>, proprie snednalym (pro
syednalem), te per me XV med. GIWroc 55r;
Karitas enim est inicium omnium bonorum,... que
hominem cum deo coniunxit et hominem deo
reconciliavit sgednala ib. 61 v; Reconciliati sumus,
szyednanyszmy, deo per mortem filii eius 1456
ZabUPozn 107.
2. zjednać się 'załatwić spór w drodze ugody
stron, ugodzić się z kimś, pogodzić się, pojednać
się, reconciliari, ad concordiam adduci, pacisci :
Gysz kony on przes czasz przerzeczoni nye
wszmoszely, thedi o thego kony a... przyiaczelsky
szą sgednacz ma (amicabiliter componere teneatur,
Dział 30: mayą myedzy sobą przyaczelsky vloszycz) Sul 39; Paklibi gyndze prócz sandu chczyelibi syąn siednacz (si... concordiam inire voluerint), thedi thimy iednaczmy... syan w<y)wyodąn
Sul 87; Gdy woyth woldruge o głową, o czyaszkye rany..., a then owynyony stanye ku prawu
gothow odpowyedacz..., mvszyly woyth thy przyszagy wzancz a mozely takyemv myrv wzlomczy
odpusczycz, aby szye sz nym szgednal (ut secum
reconciliaretur vel concordaretur, OrtMac 125: by
szye sz nymy zyednal), a mozely tesz woyth
o gednefi] taką rzecz wzancz przysza[sz]gą a drugye dacz szye szobą (leg. z sobą) szgednacz (et
aliud secum reconciliari dimitteret, OrtMac 125:
yednacz) OrtOssol 91, 2; Geden czlowyek zabyl

swa zoną y przynyoszl szwego roszgrzeszenyą
ykazanye (pro vkazanye), lysth, y[sz] szgednall
szye sz gey przy rodzony my przyaczelmy ib. 94,
2, sim. OrtMac 129; Gdysz ma roszgrzeszenye
od rzymszkyego stolczą y sz gye (sc. żony)
przyrodzonymy <się> zgednal (et causa cum mulieris amicis reconciliata, OrtMac 129: szye szged
nal) OrtOssol 94, 2; Ysch Stanyslaw... Stanyslawem (leg. z Stanisławem) kmyeczem... szya
sgyednal o <o)wyesch 1466 ZapWarsz nr 1267;
Yezdzil brath moy Yamhvrczi soltan do Mahmetowego grobv, przes kthoregom ya wskazał poselsthwo do czessarza thvreczkyego, proschącz
yego mylosczy, yzeby szyą raczil zyednacz s
krolyem polskim a bycz w myrze 1500 ListTat
174; ~ Braczya... mayą sye trzy razy w rok
spovyedaczi..., przeprosywszy blyznych <i
z ni>mi sye zyednawszy (reconciliando se proximis) 1484 Reg 713; Yze czlovyek nye ma szye
przeczyvycz svemv nyeprzyaczyelovy, alye ma
szye zyednacz rychło s nym Rozm 267.
3. 'pozyskać kogoś, coś, uzyskać, wyjednać,
parare, ordinare, i m p e tr a r e Braczyą słusznym
obyczayem, yestly mogą, mayą sobye zyednacz y
zrządzyczy mąza y... czlovyeka nabożnego (si...
virum religiosum... habere procurent)..., któryż by
ye przyvodzyl y ypomynal kv pokuczye 1484 Reg
718; ~ Gdyby szye radczczą albo przyszasznyk... przylubowałby szye ku dworu albo przymylowal, albo dzerzal, a tho szgyednal (si... istud
ordinaret vel optineret), aby myastho (pro myasthv)... przywyley szlomyono..., czo gest gego
pokuta? OrtOssol 34, 4; Kthorykolwy<e)k myesczyanyn ku dwom przymyla szyą a szgedną (quod
qui ciyis curiae se adamaret et ordinaret), j<ż)
myesczkye prawo... złomy a, tego mogą radczcze
oszalowacz ib., sim. OrtMac 36; Szgednalyby (leg.
zjednał-li-by) tho kthory przyszaszny czlowyek
a wyszna-li tho przed oszyadla rada (si idem consul
esset iuratus, qui istud ordinaret et fateretur coram
residenti consilio), tedy ten przestapyl swa przy sagą
a gest krzywoprzyszasczą OrtOssol 35, 1; ~
Racz nam (sc. Jezu)... mir y pokoy szgednacz (R
XXV 226: szgednaczy) 1421 GIJag 96; Szywoth
sgednal ymarlim XV med. PamLit XXVIII 308;
Chrystus pan... ludziom śmiertelnym radość ziednał
XV ex. R XIX 92; ~ (o skutkach negatywnych,
in malam partem) *ściągnąć, contrahere’: Ecce
nata est, que per filium suum salvatorem nostrum
ab hoc laqueo nos redemit... et destruens malediccionem dedit benediccionem, quam malediccionem
primi parentes nobis ordinaverant szgednaly 1448
R XXIV 354.
4. 'doprowadzić do jedności, zjednoczyć, po
łączyć, consociare, coniungere': Yeesz pospol-
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stwo ypokoycz, ostrzeedz, zyednacz (adunare,
Msza VI. XIV: szgyednacz, VII: zgednacz w gednoszcz, XIII: *gednancz, I. VIII. IX. XV. XVI:
slączycz, X: slanczycz ocrągem, XII: sgromadzycz, IV: zgodzycz uel szgromadzycz, V: *zgoczycz, slączycz, zgromadzycz) y sprawy acz raaczysz 1424 Msza III s. 51, sim. ca 1420 Msza
II s. 259; ~ Pokoynyely gydzecye ku mnye,
abiscye pomogły mnye, syerce me sgedna syo s
wamy (cor meum iungatur vobis) B Z I Par 12, 17.
5. 'zgromadzić, zebrać razem, congregare,
colligere, cogere’: Zgednacz (adunari) przikazal
(sc. Olofernes) wszitko woysko moci swey BZ
Judith 3, 15.
6. 'upodobnić, dostosować, conformare, obta
rć, similem reddere' : Quod... natura multum sibi
invicem cor et oculum conformauit, g/. vniuit,
confederauit sgednalo, sc. in agilitate motus...,
in vnitate conductus 1436 RRp XXIII 276; ~
Vtory (pro który) czlovyek na tern stoy, aby yego
tluscze naslyadovaly, ten czlovyek łączno svady
spravy, bo tych lyvdzy volya podług svey voley
może zyednacz, yz (leg. jiż) za nym na vschelyky
dzyen chodzą Rozm 586.
7. zjednać się 'nie pozostawać w sprzeczności
z czymś, dostosować się, congruere, convenire’:
Hodie enim nostra mater sancta ecclesia tradit nobis
ordinem contrahendi matrimonium volens sgednacz
se cum tempore (sc. liturgico) XV in. GIKazB III
78; Tako thy czthyrzy elementa albo przyrodzenya
zyednaly sszye (concordabant) v yego svyąthym
czyelye, yze yedno drugyemv svoym przyrodzenym
nygdy szye nye przeczyvylo Rozm 156.
8. 'sprawić, zrządzić, facere, ejficere’: Ysze
przeto bog wasze prziscye ku mnye zgednal (fecit),
abi y tako ma dzewka bila przigednana ku swey
rodzinye podle zakona Moysesowa BZ Tob 7,
14; ~ 'wcześniej ustalić, przewidzieć, naprzód
wyznaczyć, praevidere, praeordinare' : Homo natus est de ea (sc. civitate Bethleem) et ipse
fundavit, szgednal, eam altissimus 1448 RRp
XXIV 352; Et ideo virginem (sc. Mariam), de
qua naści voluit, ab eterno previdit sgednal XV
med. GIWroc 105v; Impletum eciam erat tempus
partus Xpi ab eterno a deo preordinatum od boga
zgyednany XV med. SKJ V 257.
9. 'dokonać, doprowadzić do skutku, f ungi:
Nye bodo geszcz drzewyey, alysz poselstwo sgednam (donec loquar sermones meos) BZ Gen 24,
33; ~ Synu memu szlubyla syo dzewka wasza,
dayczye gemv yo zonoo a sgednaymi społu
swadzbo (iungamus vicissim conubia, Stary te
stament Gardy: sgednaymy społu swatby), a dawayczye nam wasze dzewky, a nasze sobye poymuyczye BZ Gen 34, 9.

10. 'ukształtować, nadać jakieś cechy, disponere, formare' : Sed... ista Stella radios solis sua
claritate superabat... Taliter fuit disposita, thakocz
zyednana, hec Stella, de qua hic dicunt magi:
Vidimus stellam eius in oriente XV med. SKJ V
267.
11. *ustawić, umieścić, constituere, collocare’:
W[a]sza giną woyska na polnoczno strono byl
sgednal (sc. Jozue, dirigebat) BZ Jos 8, 13; To
gdysz vsrzal kroi Hay, pospyesziw syo rano,
viszedl se wszo woysko *myeczsko a z<j)edna
czoło przecziw <puszczy> (direxit aciem contra
desertum, Biblia taborska: zgedna celo proti puśti)
ib. 8, 14; Sgednal (war. kal.: zgyednal) stare
fecit (stare fecit cantores contra altare Ecclus 47,
11) ca 1470 MamLub 178; ~ Iozve, wstaw
rano, zgedna (applicuit) Israhela, kaszdego we
wsem (pro swem) pokolenyv BZ Jos 7, 16.
12. 'zatroszczyć się, zadbać o coś, procurare,
providere': Deus providebit, sgedna (MamKal 11:
zgyedna), sibi de victima holocausti (Gen 22, 8,
BZ: bog moy... nama nysczego, i. e. z niczego,
może dacz) XV med. GIWroc 95v, sim. ca 1470
MamLub 11; Hoc fecit Ioseph propter tria:... Secundo ideo eam (sc. virginem Mariam) duxit, quia
sciebat iam tempus pariendi appropinquasse et nemo
ei ita sollicite de necessariis prouidisset, a zadny
by byl tako pylno yey potrzeb nye zyednal, sicut
ipse (sc. Ioseph) XV med. SKJ V 256; ~ Bocz
wyerzo temu, yze angyol bozi gest s nym a zgedna
wszitki rzeczi gego dobrze (bene disponat omnia,
quae circa eum geruntur) BZ Tob 5, 27.
13. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Szyednalysmy decreuimus ca 1428 PF I 487.
Zjednanie (cf. Z b-) f o r m y : n. sg. zjednanie
1398 Kościan nr 50, XV in. GIKazB II 85, ca
1428 PF I 486, etc.; ~ g. sg. zjednania XV
med. SKJ W 256, Rozm 205; ~ d. sg. zjednaniu
Rozm 705; ~ i. sg. zjednanim BZ Judith 11,
16, ca 1470 MamLub 296, XV p. post. RRp XXV
199; ~ l. sg. (po) zjednaniu 1416 Pyzdr nr
455, 1422 Kal nr 670, 1423 Kościan nr 990, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'polubowne rozstrzygnięcie
sporu, zawarcie umowy, najczęściej za pośred
nictwem rozjemców, też ugoda między stronami
kończąca spór, Concordia ab arbitris reconciliata’: Isz Wocechowo swado ne dokonało sze Rothenborkowe szgednane s nym 1398 Kościan nr
50; Jaco p<o> Jacussowye a Gneuomirowye sgednanv minąla szą trzi *latho, czo gy bil Gneuomir
o trzi grziwni obzalowal 1416 Pyzdr nr 455; Jaco
czsso na myą pan Donyn zalowal, abych mv po
zgednanyy wząla XXIIII grzywen, tychem ya nye
wząla 1423 Kościan nr 990; Item reconciliacio,
id est Concordia zyednanye 1444 AKPr II s. XIII.
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2. 'najęcie kogoś do pracy za opłatą, conductio, actus aliąuem mercede conducendi : Convencione (PF IV 569: nayem, vrzandzenye) facta
cum operariis (Mat 20, 2). Syednane to non est
aliud, nisi promissio eterne vite XV in. GIKazB
II 85.
3. ' umowa przedślubna (dotycząca posagu),
pactio nuptialis (ad dotem pertinens)': Testes
nobilis Nicolai... ad instanciam Elizabeth... sue
sororis: Primus Stephanus..., qui presens fuit circa
composicionem al. zjednanyu, dum ipsa marito
mancipavit 1422 Kai nr 670.
4. ' kolejność, porządek, ordo, s e r i e s Tegosch
zyednanya naslyadvymy (hunc ordinem proseąuemur), drugyemv nye wloczącz (leg. uwłocząc)
Rozm 205.
5. 'ustalenie kolejności, uporządkowanie, ordinatio, dispjositw : Ku ssyednanyv, kako szye yedno
po drugyem dzyalo, mnymam, yze tako możemy
baczycz...: napyrvey, yze Iesus byl yąth v ogrodzye
y (wiedzion) v dom Annaszów Rozm 705.
6. 'brak sprzeczności, zgodność, consensus,
Concordia, tu w tytule dzieła św. Augustyna' \ K
temv odpovyeda svyaty *Augustym v kxyagach
O ssyednanyy eyanyelyst (De consensu evangelistarum) Rozm 703, sim. ib. 766.
7. *zrządzenie, wola, dispositio, iussum, vol u n t a s Hoc fecit Ioseph propter tria: Primo quia
deo disponente ita fieri debuit, tho sze stało
z bożego zgyednanya, ut virgo Bethleem vadens
ibi Xpum pareret, ut adimpletur prophecia Michie
XV med. SKJ V 256; Petrus... yoluit in collum
percutere servum pontificis..., sed nutu, zgednanym, dei solum illi auriculam... amputavit (Mat
26, 51) XV p. post. RRp XXV 199; - Bo to
mnye powyedzano zgednanym boszim (per proyidentiam dei) BZ Judith 11, 16; Deo pro nobis
aliquid proyidente[s] melius a tho bożym zgyednanym prze nasze lepsze, aby przesz nasz doconyąną (pro doconanyą) swego przyyaly (Hebr 11,
40) ca 1470 MamLub 296; ~ w tytule dzieła
św. Augustyna: Augustinus in libro De libero
arbitrio, sgednane, inquit XV med. GIWroc 107r.
8. (o Chrystusie, de Christo) 'ofiara przebła
galna dla pojednania człowieka z bogiem, expiatio, reconciliatio': Advocatum habemus apud patrem, Ihesum Christum iustum et ipse est
propiciacio, syednane (SKJ V 271: obyeta, Mam
Lub 306: slutowanye, Szwed 50: szlutowane), pro
peccatis nostris (I Jo 2, 2) XV med. GIWroc 36r.
9. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zyednanye ynio ca 1428 PF I 486; Szgednanje
Concordia ib. 493.
Zjednawać (cf. Zb-) 'rozsądzać polubownie
spierające się strony, arbitrari, disceptare’: Mi

thake thesz boże gymyą wzywawszi... yfalami,
zrzandzami, zgednayami a zkazygemi y skazuyancz
(pro skazuyancz) ygednawami myedzi krolyem
a by skupem przerzeczonim (nos... laudamus, atque
ordinamus et definiendo arbitramur inter dominum
regem et episcopum praedictos) Sul 3.
Zjedzą (cf. Zb-) 'miejsce, gdzie zwierzęta
wyjadły zboże, trawę, agri culti pars a pecoribus
depasta': Petrus... cum Andrea... terminum...
habent..., quia sibi duos boues ipsius ad stabulum
suum pepulit, non aducens eum vlg. do sgedzi,...
et quia pepulens sex scrophas in stabulum suum,
recepit de eis stabularia non conducens ad siedzi
ipsum 1415 AKPr VIIIa 130.
Zjedzenie (cf. Zb-) 'miejsce, gdzie zwierzęta
wyjadły zboże, trawę, agri culti pars a pecoribus
depasta'(?): Yze Stanek Woythka wabił ku sgedzenj
a Woythek ne chczal giez 1423 MPKJ II 301.
Zjeść (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg. zje
XV med. GIWroc 78r; 3. pl. zjedzą BZ Deut 28,
57; ~ inf. zjeść Rozm 358; ~ praet. 1. sg.
m. jeśm zjadł BZ Gen 27, 33; 3. sg. f. zjadła XV
p. post. R XXV 177; 3. pl. m. zjedli 1424 Kościan
nr 1050; f. zjadły 1414 KsMaz I nr 2291; praet. pass. 3. pl. m. zjedzony bywały Sul 30.
Z n a c z e n i a : 1. 'posilić się, spożyć, przyjąć
pokarm, consumere, edere'\ Kedi kthorą wyesz
cząądzayąą, gdze szescz wolow było wzząącz,...
czthirdzesczi bbrano, a nyszly na myesczcze przipądzony,... rosdzalyaani y sgedzoni bywały (consumebantur) Sul 30; Kto tu pyrwey przynyosl
szwyerzyni a ya gesm wszitko syadl (comedi)
drzewyey, nyszlys ty przyszedł BZ Gen 27, 33;
Bo ge (sc. młodzionki) sgedzo (comedent) tagemnye prze nyedostatky wszitkich rzeczy
w oblozenyy BZ Deut 28, 57; ~ Yako Woycechowi szwine syadli moy groch 1414 KsMaz
I nr 2291; Jako czssom zayąl conye Przybcoui,
tim zayąl w mem zicze, a ony my sgedly żyta
za copą 1424 Kościan nr 1050; Nye yest podobno
vzyacz chleb dzyeczyom y dacz pssom zyescz
(Mat 15, 26) Rozm 358; ~ przenośnie 'znisz
czyć, delere, destruere’: Nolite thezaurisare
vo<bi>s thezauros in terra, ubi erugo et tinea
demollitur sge (Mat 6, 19, Rozm 279: rdza albo
mol zgryszyą, leg. zgryzie) XV med. GIWroc 78r.
2. 'poranić, pokaleczyć, exulcerare, laedere’:
Cuius zonę (sc. de pilis equorum) asperitas ita
exulcerauerat, zgyadla, corpus eius (sc. sanctae
Hedvigis), quod sanguis de corpore eius profluebat
XV p. post. R XXV 177.
Zjeździć (cf. Zb-) 1. jadąc zboczyć, skręcić
z drogi, de via decedere': Iacosm ne ssgesdzil s
welgey drogy anim r[a]wal Tomina syna 1405
Pyzdr nr 249.
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2. 'jeżdżąc przeszukać jakiś obszar, objechać,
circumeąuitare, pereąuitare' : Olofernes, zgesdziw
wszodi wokol (dum Circuit per gyrum), naydze
studnyce BZ Judith 7, 6; Sgyesdzyl {war. kal.:
zgyezdzil) peruagatus (pervagatus est, sc. rex
Assyriorum, omnem terram et ascendens Samariam obsedit eam tribus annis IV Reg 17, 5) ca
1470 MamLub 88.
Zjeżdżać (cf. Zb-) jadąc znajdować się coraz
niżej, deorsum vehi : Yako iusch myły Iesus
przyblyzyl szye y ssye<ż>dz[y]al z Góry 01yvney
(cum appropinquaret iam ad descensum montis
01iveti Luc 19, 37), tluscze yyelykye lyvda...
sly przeczy w yemv Rozm 446. ~ Niedokładne
tłumaczenie tekstu łacińskiego.
Zjęcie (cf. Zb-) 'coś co łączy, wiąże ze sobą
łudzi, więzy, związki, vinculum, ligamen: Huic
merito succumbit eques, succumbit amori illa, gl.
sc. mulier, nouo ligat hos, gl. sc. militem et
mulierem, firmus amore thorus szyącze 1466 R
XXII 16.
Zjuszyć się (cf. Zb-) 'poplamić się krwią,
cruore respergi : Nam ipsa virgo cencies deosculando Xpi faciem... ita se illo sanguine precioso cruentaverat tota szgyuszyla sya ca 1500
GIKazB I 85.
Zlać, Zlać się (cf. Zb-) 1. 'wykonać przy
pomocy formy przedmiot z roztopionego metalu,
odlać, aliąuid e metallo liąuefacto formare
A przeto pyoczdzyeszyot sial (fudit) grogow {pro
krogow) zlotich BZ Ex 36, 13; Alye ty szczyani
okraszyl zlotem, slawszy gego podstawky (fusis
basibus) szrzebrne ib. 36, 34.
2. zlać się 'wylać się, rozlać się (tu przenośnie),
ebullire, erumpere (hoc loco translatef: Epvlierunt siały szą aut zebrały (war. kal.: szlaly ebulierunt; ebullierunt villae et agri in medio regionis
illius I Reg 5, 6) ca 1470 MamLub 64.
Cf. Wlać, Wziąć
Zląc się cf. Zlęknąć się
Zlec (cf. Zb-) 'zachorować obłożnie, in morbum lectualem c a d e r e Ktoricole slosze a
sza[r]mrze na szmertney poszczy<e)li ca 1450
PF IV 570; ~ zlec w niemoc: Paknyąly w
they nyemoczy... thrwacz bądze, thedy thrzecze
bądze mocz othlozycz a przysąze, ysz yako szlekl
w thą tho nyemocz (iacebat in ipsa infirmitate),
yescze do they doby nye wszmokl Sul 74. ~
Cf. Wzlec.
Zlechmanić (cf. Zb-) 'zmarnować, zmitrężyć,
pessumdare, perdere': Wprzagaya chory dobythek, chczącz zlechmanycz then dzyen wsithek
Satyra w. 12.
Zlecić się (cf. Zb-)
Tandem camerarii
dixerunt: Iura, quod tu es de Boleborouicze.

Tandem idem testis transiuit ad crucem et al.
szleczil se de cruce, nisi digitos non posuit in
hunc modum, quod fuit de Boleborouicze 1418
AKPr VIIIa 145.
Zlecieć, Zlecieć się (cf. Zb-) 1. 'sfrunąć,
devolare, deorsum v o l a r e Statim procul parum
supra descendit (sc. corvus), gl. se depressit, misit
se *zleczil XV med. RRp XXIII 279.
2. zlecieć się 'zgromadzić się unosząc się na
skrzydłach, convolare, volando congregan : Quam
(sc. villam) quidam a crocitacione corvorum, qui
eo tempore ad cadauer monstri confluxerant, gl.
convolauerant, congregati fuerant, slyeczyely ssya
biły, Cracouiam dixerunt XV med. GIWinc 145.
Cf. Wzlecieć
Zleczyć się (cf Zb-) 'przyjść do zdrowia,
wyleczyć się, sanari, curari': Gdysz wszitczi
obrzazani byli, ostały na temze stanowem myesczv, az syo zleciły (donec sanarentur) BZ Jos
5, 8.
Zlenienie (cf. Zb-) 'lenistwo, próżniactwo,
desidia, i n e r t i a Przez zlenyenya sine desidia
1447 R XXII 40.
Zlepiać (cf. Zb-) 'sklejać coś, conglutinare,
compingere': Slepya conglutinat (qui docet fatuum, quasi qui conglutinat testam Ecclus 22, 7)
ca 1470 MamLub 166.
Zlepić, Zlepić się (cf. Zb-) 1. 'skleić coś,
conglutinare, compingere': Tako naglye ony sko
rupy [naglye] szye samy zlyepyly (illae testulae
per se combinantur) Rozm 124.
2. 'uformować, ulepić coś, fingere, formare
Sslepil finxit (homo enim fecit illos, sc. idolas,
et qui spiritum mutuatus est, is finxit illos Sap
15, 16) ca \ 410 MamLub 156; ~ Slepyl (war.
kal.: zlepił, FI i Pul: iest sloszil) finxit (qui finxit
sigillatim corda eorum Psal 32, 15) ca 1470
MamLub 128.
3. zlepić się (o oczach, de oculis) ' zamknąć
się (pozornie) i stracić zdolność widzenia, caligine
obducC: Caligauerunt slepyly schą, schelnąly
schią (war. lub.: powlekły szą; senuit autem Isaac
et caligaverunt oculi eius, et videre non poterat
Gen 27, 1) 1471 MamKal 12.
Zlepienie (cf. Zb-) 'coś uformowanego, ule
pionego, figmentum, res ficta, fictilis': Zlyepyenye
figmentum (si... dicat opus factori suo: Non fecisti
me. Et figmentum dicat fictori suo: Non intelligis
Is 29, 16) ca 1470 MamLub 192.
Zlewacz (cf. Zb-) 'ten kto odlewa przedmioty
z roztopionego metalu, conflator, ąui res e metallo
liąuefacto f ngi f : Slewacz (war. kal.: zlewacz)
conflator (defecit sufflatorium, in igne consumptum est plumbum, frustra conflavit conflator Jer
6, 29) ca 1470 MamLub 209; Slewacz conflator
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(confusus est omnis conflator in sculptili Jer 51,
17) ib. 218.
Zlewać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zlewa ca 1470 MamLub 123; ~ part. praes.
act. adv. zlewaję ca 1470 MamLub 257; zlewając
1471 MamKal 257.
Z n a c z e n i a : 1. 'wykonywać przy pomocy for
my przedmioty z roztopionego metalu, odlewać,
res e metallo liąuefacto fingere’: Siewały conflarent
(neque enim, dum conflarentur, sc. idolae, sentiebant Bar 6, 23) ca 1470 MamLub 222.
2. 'przetapiać metal w celu oczyszczenia z do
mieszek, metallum purgandum liąuefacere': Siewa
szą conflatur in simul (habet argentum venarum
suarum principia et auro locus est, in quo conflatur
Job 28, 1) ca 1470 MamLub 123; Slewaya (war.
kai: zlevayąncz) conflans (sedebit conflans et
emundans argentum Mai 3, 3) ib. 257.
Zlękły (cf. Zb-) 'przestraszony, pavidus, /?crt e r r i t u s Intrauit (sc. Iohannes) in atrium..., Pe
trus autem stabat foris ad hostium, sc. pauidus
vlg. sląkly et timidus boyasny XV p. post. R
XXIV 375.
Zlęknąć się, Zląc się (cf. Zb-) f o r m y : inf.
zlęknąć ca 1500 Erz 134; ~ praet. 3. sg. m.
zląkł XV med. R XXIV 361, XV p. post. R XXV
182, XV p. post. RRp XXV 181; 3. pl. m. zlękli
1448 R XXIV 352, ca 1470 MamLub 228, ca
1500 GIKazB I 76; ~ condit. 3. pl. m. -by
zlękli BZ Deut 2, 25; ~ part. praet. act. zlęknąwszy XV p. post. R XXV 180; ~ part. praet.
act. II cf. Zlękły.
Z n a c z e n i a : 1. 'przestraszyć się, pavescere,
cjctimescere': Cumque dyaboli trepidarent, szląkly
sszą, audientes istam vocem..., tunc occurrit Iohannes Baptista 1448 R XXIV 352; Peciit (sc.
Iesus) baptizari ab eo (sc. Iohanne). Tunc Iohannes
contremuit, sląkl sza, yąl drzecz, et non audebat
tangere sanctam eius verticem XV med. ib. 361;
Dzysz pocznyesz pvsczacz strach y grozo two na
lvdzi..., aby vsliszawszi gymyo twe slokli syo
(ut... paveant) BZ Deut 2, 25; In Ierosolimam
veniens ad sepulcrum Xpi accedens, territus reddiit
szlaknawszy sya XV p. post. R XXV 180; Audiens
nunccius maxime territus siaki sya ib. 182; Quo
viso stupefactus et territus szlaki sya XV p. post.
RRp XXV 181; Sląknacz szya expauere ca 1500
Erz 134.
2. 'zdumieć się, osłupieć, zdziwić się, stupęscere,
mirari: Sląkli ssye attoniti (in terra sedebunt et
attoniti super repentino casu tuo admirabuntur Ezech
26, 16) ca 1470 MamLub 228; Audientes hoc
apostoli mutuo se intuebantur, slakly sya, dubitantes, de quo diceret ca 1500 GIKazB I 76.
Cf. Zlękły
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Zlicować (cf. Zb-) 'złapać na gorącym uczyn
ku, aliąuem in crimine recenti deprehendere':
Iohannes... terminum astitit in evasione contra...
Nicolaum... et ipsum in termino interrogativo
condempnavit... pro hominibus duobus Costh et
Iacowyecz faciatoriis al. zlyczowanimy in contumaciam... Nicolai 1469 AGZ XVII 15.
Zliczyć (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zliczę FI i Puł 138, 17; ~ imper. 2. sg. zliczy
BZ Gen 15, 5. Num 3, 15; 2. pl. zliczycie BZ
Num 26, 2; zliczcie BZ I Par 21, 2; ~ inf.
zliczyć BZ Num 23, 10, Rozm 818; ~ praet.
I. sg. m. zliczyłem BZ Neh 7, 1; 3. sg. m. zliczył
jest BZ Num 3, 16; zliczył 1424 Pyzdr nr 977,
BZ Jos 8, 10. I Reg 15, 4, etc.; 3. pl. m. zliczyli
są FI 21, 18, Rozm 819; zliczyli BZ IV Reg 12,
10. II Esdr 8, 68, Puł 21, 18; ~ pląperf. 3.
sg. m. zliczył był BZ I Par 21, 6; ~ condit.
1. sg. m. -bych zliczył BZ Neh 7, 5; 3. sg. m.
-by zliczył BZ I Par 21, 1; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. zliczon 1471 MamKal 226; neutr.
zliczono 1471 MamKal 93, Rozm 819; n. pl. m.
zliczeni ca 1470 MamLub 44; zliczony BZ I Par
23, 3; g. pl. m. zliczonych BZ I Esdr 8, 3; neutr.
zliczonych ca 1470 MamLub 38; ~ inf. pass.
sg. f. zliczona być BZ Judith 5, 9; ~ praes.
pass. 3. sg. m. zliczon jest
BZ Num 3,22.I Par
9, 1; 3. pl. m. zliczeni są BZ Num 1, 30. 2, 9.
11, etc.; zliczoni są BZ Num 1, 44. 2, 13; są
zliczeni BZ Num 1, 47. 14, 29; są zliczoni BZ
Num 2, 31; są zliczony BZ Num 2, 33, Rozm
312; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by był zliczon
BZ I Par 21, 17; neutr. by zliczono ca 1470
MamLub 93.
Z n a c z e n i a : 1. *policzyć, porachować, numerare, computare' : a. o ludziach i częściach
ciała ludzkiego, de hominibus eorumąue corporis
partibus: Zlyczo se (pro ye, Puł: zliczę ye) y nad
pyasek rozmnozo se (dinumerabo eos et... multiplicabuntur) FI 138, 17; Synów (leg. z synów)
Zzabvlonowich po rodzynye... zliczeni so (recensiti sunt) po ymyonoch kazdich ode dwvdzestv
laat BZ Num 1, 30, sim. ib. III Reg 20, 27. I Par
5, 17; Tocz so (sc. synowie), gisz to zliczoni so
(quos numeraverunt) BZ Num 1, 44; Slvdzy
kosczolovi w pokolenyv czeladnem so nye zli
czeni (non sunt numerati) s nimi ib. 1, 47; Ale
slvgy kosczelne nye so zliczoni (non sunt nume
rati) myedzi syni israelskimi ib. 2, 33; Mowil
iest pan kv Moyzeszowi... rzekoocz: Zliczi (numera) syni Levi po domyech otczow swych y po
czeladzi ib. 3, 15; Zliczil iest (numeravit) Moyzes,
iako iest przicazal pan ib. 3, 16; Wszitki, któreś
tv so zliczeni (qui numerati estis) ode dwvdzestv
laat..., nye ynidzecze do zemye ib. 14, 29; Kto
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zliczicz (dinumerare) bodze mocz proch Iakvbow?
ib. 23, 10; Rzece pan kv Moyzeszovi i kv Eleazarovi...: Zliczicze (numerate) wszitko czislo
synów israelskich ode dwvdzestv laat ib. 26, 2;
Wstaw na dnyv zliczil (recensuit) towarzysze BZ
Jos 8, 10, sim. ib. III Reg 20, 26. II Par 25, 5;
Potem sathan... popodzil Dauida, abi zlyczil (ut
numeraret) israhelski lyvd BZ I Par 21, 1; Rzeki
Dauid ku... ksyoszotom lyvczskim: Gydzcye
a zlyczcye (numerate) Israhel! ib. 21, 2; Bo Leui
a Benyamynowa (sc. pokolenia) nye zlyczil bil
(non numeravit) ib. 21, 6; Rzeki Dauid ku panu:
Wszakom ia, genszem kazał, abi lyvd bil zlyczon
(ut numeraretur populus) ib. 21, 17; Zlyczoni
(numerati sunt) slugy koscyelne ode dwudzestu
lyat ib. 23, 3; Gdi syo mur dokonał a postavylem
wrota w bronach, a zlyczilem (recensui) wrotne
y spyewaky..., y przikazalem B Z Neh 7, 1; Potem
bog dal gest w me syerce, iszem zvolal... po
spólstwo, abich ge zlyczil (ut recenserem eos) ib.
7, 5; Tu... tak syo rozmnozily, yze gich wyelykoscz nye mogła zlyczona bicz (ut dinumerari
eorum non posset exercitus) BZ Judith 5, 9;
Slyczeny recensiti {war. kal.: recensiti, numerati
zlyczieny, BZ: policzeni so; ista est summa filiorum Israel, qui recensiti sunt Num 26, 51) ca
1470 MamLub 44; By slycz<o)no {war. kal.:
zliczono, BZ: by polyczono) czyslo supputabitur
numerus (iuxta praecepta quoque David noyissima, supputabitur numerus filiorum Levi a viginti
annis I Par 23, 27) ib. 93; ~ Wszistek sbor
boyownikow iego, gisz to zliczoni so (qui numerati
sunt) dzewyocz a pyoczdzesyoot tisyoczow a
cztirzista BZ Num 2, 13; Wszistek sbor boyow
nikow iego, gisz to slyczeni so (qui recensiti sunt)
pyocz a trzydzesczy tysyoczow a cztirzissta ib.;
Wszitczi, ktorzis so zliczoni (qui numerati sunt)...,
bilo iest gich pyoczdzesyoot a ssto tysyoczow ib.
2, 31; Gisz to zliczon iest (numeratus est) lvd
plodv samczowego... sedm tysyoczow a pyoczsed
ib. 3, 22, sim. ib. I Par 9, 1; Przikazal Saul
lyvdu y zlyczil gich (recensuit eos) iako baranow
dwyeszcye tysyoczow pyeszich BZ I Reg 15, 4,
sim. ib. III Reg 20, 15; Z rodzaiv Thola moszowye
przesylny zlyczeny so (numerati sunt)... dwadzeszcya tisyoczow i dwa y szesczset BZ I Par 7,
2, sim. ib. Num 2, 9. 11, etc.; S sinow Pharezowich Zacharias a s nym zlyczonich (numerati
sunt) L a sto *mozow BZ I Esdr 8, 3; ~ Zliczili so (dinumeraverunt, Pul: zlyczyly) wszistky
coscy moie FI 21, 18, sim. Rozm 819; Alye
vaszey glovy y vloszy wschytky ssą zlyczony
(numerati sunt Mat 10, 30) Rozm 312; Bo y {leg.
ji 'go’) *bylo tako tvardo y tako vyssoko v słupa
vvyązaly, yzby byl mogl zlyczycz v yego svyą-

thym zyvoczye vszytky kosczy ib. 818; Bo yako
movyą mystrovye przyrodzenya, yze v kazdem
czlovyecze czthyrzysta schesczdzyessyath y dvoye
kosczy a takyez ych zlyczono v myłem Iesuszye
ib. 819.
b. o rzeczach, de rebus: Yakom nossyl wyerdunk do pana Burczkowa domu... y na stoi gye
poloszyl a on gye szliczyl y wroczyl gye szassyą
1424 Pyzdr nr 977; Weszrzy na nyebo a sliczy
gwyazdi (numera stellas), acz moszesz BZ Gen
15, 5; Wszedszi pysarz krolyow a biskup y wisipaly, y zlyczily pyenyodze (numerabant pecuniam), gesz to nalyazlasta w domv boszem BZ
IV Reg 12, 10.
c. o abstraktach, de abstractis: Juxta sup[er]putacionem podług slyczonich {war. kal.: zliczo
nych) lyat (iuxta numerum annorum iubilei emes
ab eo, et iuxta supputationem frugum vendet tibi
Lev 25, 14. 15, BZ: podle policzenya lyata) ca
1470 MamLub 38.
2. błędnie za tekstem czeskim: Zlyczily (honorificaverunt, Biblia taborska: poctli su) lyvd
zidowski y koscyol bozi BZ II Esdr 8, 68.
3. w błędnym tłumaczeniu łac. limatus 'wypo
lerowany' jako limitatus 'policzony, ograniczony':
*Sleczon limatus {war. kal.: slyczon limitatus;
loquere: Gladius, gladius exacutus est et limatus
Ezech 21, 9) ca 1470 MamLub 226.
Zlić (cf. Zb-) f o r m y : part. praet. pass. n.
sg. f. zlita ca 1470 MamLub 253; ac. sg. m.
zlitego XV p. pr. SKJ I 304; ac. pl. zlite ca 1470
MamLub 244; ~ praes. pass. 3. pl. m. są zlity
BZ Ex 38, 30.
Z n a c z e n i e : 'wykonać przy pomocy formy
przedmiot z roztopionego metalu, odlać, aliąuid
e metallo liąuefacto formare': Feceruntque sibi
yitulum conflatilem, slithego, et adorauerunt (Ex
32, 8) XV p. pr. SKJ I 304; A myedzy offyerowano gest szyedmdzeszyoth tyszyoczow a dwa
a cztyrzysta nadto zawaszy, s ktorich soo zlyty
podstawczy (fusae sunt bases) w weszczyy stanu
BZ Ex 38, 30; Zlite conflatide {war. kal.: lite
conflatile; fecerunt sibi conflatile de argento suo
quasi similitudinem idolorum Os 13, 2) ca 1470
MamLub 244; Zlytą {war. kal.: lytą) modlą
conflatile (quid prodest sculptile..., conflatile? Hab
2, 18) ib. 253.
(Zlitawać się) Zlutawac się (cf. Zb-) 'oka
zywać miłosierdzie, litość, misereri, placari':
Kako slyvtawa sye albo smyluwa sye (miseretur,
Pul: odpuszcza) oczecz nad syny, tako sye gest
slutowal gospodzyn nad boyonczymy sebe FI
102, 13.
(Zlitościwie) Zlutościwie (cf. Zb-) 'miłosiernie,
litościwie, misericorditer, animo placabili': Tha
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<tegodla> obyatha <szlusby naszey ale y thesz
wszythkey) czeladze <twey *proszmi>, panye otcze, aby sluthosczywye {Msza VIII: mylosczywye,
XII: luthosczywye, XVI: lubeszne) *przimiesz (ut
placatus accipias) 1413— 4 Msza I s. 261.
(Zlitościwy) Zlutościwy (cf. Zb-j fmiłosierny,
litościwy, misericors, placabilis’: O miloscz<i>wa,
o slutoscziva (SaheReg 1. 2a. 4. 6. 8. 9. 17. 19:
dobrothlywa, 11. 5: lutoscziwa, 12: łaskawa, 14:
luthosczywa a dobrothlywa, 16: miloszema),
0 slotka dzewicze Maria SalveReg 2.
(Zlitować się) Zlutować (się) (cf. Zb-) f o r 
my : a. z zaimkiem zwrotnym się: praes. ind. 2.
sg. zlutujesz BZ Deut 19, 21; 3. sg. zlutuje FI
102, 3, BZ Deut 28, 50. 30, 3, etc.; 3. pl. zlutują
Rozm 545; ~ imper. 2. sg. zlutuj 1413— 4 Msza
1 s. 263, sim. VIII, XV p. pr. SKJ I 309, KartŚwidz, etc. etc.; 2. pl. zlutujcie BZ Jud 21, 22,
Rozm 740; ~ part. praes. act. adv. zlutując
1444 R XXIII 304; - inf. zlutować BZ IV Reg
24, 4, Rozm 692; ~ praet. 2. sg. m. zlutował
jeś FI i Pul 59, 1; 3. sg. m. jest zlutował FI 102,
13; zlutował FI i Pul 29, 13, BZ Gen 27, 39.
Jud 10, 16, etc.; ~ condit. 2. sg. m. -by zlu
tował 1424 Msza III s. 67, sim. VI. XIV, BZ IV
Reg 1, 1 4 ;/. by zlutowała Rozm 14; ~ part.
praet. act. zlutowawszy XV med. RRp XXIII 279,
Rozm 85. 161, etc.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 2.
sg. zlutujesz XV med. GIWroc 69r; 3. sg. zlutuje
XV med. SKJ V 260, ca 1470 MamLub 188; imper. 2. sg. zlutuj FI 40, 11. 58, 6.
Z n a c z e n i a : 1. 'okazać miłosierdzie, litość,
być skłonnym do przebaczenia, współczuć, misereri, placari, condolere’: Day, aby ta obyatha...
*bandz tobye *przyyemne mnye y tesz *wszykkym, za które tho offyerowaal, aby szo szmylowal
y slutowaal (ut... sit te miserante, propitiabile,
Msza VI. XIV: aby sza szmyloval, aby sza thy
szluthowal, XII: aby szo szmylowal, bąndz szluthow[y]anye) 1424 Msza III s. 67; Totis viribus...
verbis blandioribus nobis suplicat (sc. Christus in
cruce elevatus), si aliąuis sit, qui... eius immensis... doloribus compaciatur vlg. sluthoval szo
1440 R XXV 242; Exaudi, domine, placare,
sluthuy ssą (MamLub 238: wkoy syą), domine,
attende et fac (Dan 9, 19) XV p. pr. SKJ I 309;
Nam si vere diligis proximum, utiąue conpateris
*slutoies XV med. GIWroc 69r; Cicada cum
vidisset formicam multo labore granum... attrahentem compaciens, gl. sc. cicada pacienciam
habens, sluthowawszy szya, ei dixit XV med.
RRp X X III279; Super istis eciam verbis Bernardus
in persona virginis loquens ad filium sic dicit:...
Hic non est nisi fenum..., nisi duo animalia,

nullus, qui tui miseretur nye sluthuye XV med.
SKJ V 260; Prze to rzecz nye chcyal syo pan
slyvtowacz (noluit... propitiari) BZ IV Reg 24,
4; Slutuge (war. kal.: slutugye schią) placabitur
(revertentur ad dominum et placabitur eis et sanabit
eos Is 19, 22) ca 1470 MamLub 188; Cum nullum
amicum haberet (sc. famulus leprosus), qui pro
eo sanguinem suum fundere yellet, yenit, slutoval
sya, dominus ca 1500 GIKazB I 51; ~ z cze
goś: Kyedy bog oczyecz szluthowal szye s pokolyenya czlowyeczego Naw 51; ~ komuś,
czemuś: Ne slutuy wszem (non miserearis omni
bus, Puł: nye slyutuy szye nade wszemy), gisz
czinoo lichoto FI 58, 6; Bosze..., slutowal ies
se nam (misertus es nobis, Puł: slyutowal yes
szye nad namy) FI 59, 1; Baranek boży, kthory
<sgladzasz grzechi szwyatha), szluthuy szą nam
(miserere nobis, Msza VI. XII. XIV: szmyluy
sza nad namy, VII: zmyluy szye nad namy)
1413— 4 Msza I s. 263, sim. VIII; Alye myloszyerny Krystus... zlyytovawschy szye yego roskoschnemv yrodzenyy y kazał szye yemy obucz
Rozm 235; ~ nad kimś, czymś: Vsliszal gospodzin y slutowal se nade mno (misertus est mei)
FI 29, 13, sim. Puł; Ti wem gospodne slutuy
(Puł: slyutuy szye) nade mno (miserere mei) y
wzkrzesi me FI 40, 11; Genz sye slutuge (Puł:
myloszcz czyny, MW lOb: miloscziw iesth) nade
wszemy lichotamy twimy (qui propitiatur omnibus
iniquitatibus tuis) FI 102, 3; Kako slyvtawa sye
albo smyluwa sye oczecz nad syny, tako sye gest
slutowal (Puł: odpuszczyl) gospodzyn nad
boyonczymy sebe (misertus est dominus timentibus se) FI 102, 13; Smyluy sio, slutuy sio (FI
i Puł: smiluy se) nade mno (miserere mei Psal
50, 3), bosze, podług welikego mylosierdza twego
KartŚwidz; Slutowal sze Isaac nad nym (motus
Isaac) BZ Gen 27, 39; Nye slvtvgesz syo nad
nim (non misereberis eius) RZDeut 19, 21; Naród
nyesromyeszlivi, genze nye odpvsczo (pro odpvscza) staremv ani syo slvtvge nad robyonkem
(nec misereatur parvuli) ib. 28, 50; Nawroczi czo
pan bog twoy z wyozenya twego a slvtvge syo
nad tobo (miserebitur tui) ib. 30, 3, sim. ib. II
Par 30, 18; Gensze (sc. bog) syo slyvtowal nad
gich znodzenym (qui doluit super miseriis eorum)
BZ Jud 10, 16; Slyutuycye syo nad nymy (miseremini eorum) ib. 21, 22; Ale ia cyebye proszo, abi syo slyvtowal nad mo duszo (ut miserearis
animae meae) BZ IV Reg 1, 14; Slyvtowal syo
pan nad nymy (misertus est dominus eorum) ib.
13, 23, sim. ib. II Par 30, 20; Gdisz byil ge
*vzrzaw pan y slyvtowal syo nad wyelyko zloscyo
(misertus est super magnitudine mali) BZ I Par
21, 15; Acz syą nad nymy nye slutuge (sc. ociec

386

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ZLITOWAĆ

nad dziećmi), w vbostwo wpadayą (patrem non
licet succurrere filiis ad inopiam vergentibus, Sul
47: przygadza szą... gym przes oczcza nye pomagacz kv vboszstw, leg. ubożstwu, szchodzącim)
Dział 38; Boże..., slutuy se miloscziwie nad
5
duszami rodziczow naszich MW 20b; Slyutuy szye
(FI: smiluy se, sim. ib. 26, 12. 40, 4) nade mno
(miserere mei) Puł 25, 11, sim. ib. 26, 12. 40,
4; Naszwyethleyscha pany, szlvthuy szye nade
m naNaw 38, simib.; Vczyly ya..., nad nądznymy 10
y nad smatnymy by szyą slvtovala (miseris et
tribulatis ut compassionem ostendit) Rozm 14;
Tako ony zboycze yąly Iozepha y z Mary a y
tesch z dzyeczyatkyem a slyvtovawschy szye nad
nymy (familiae compatiens), przyąly ye v gospodą 15
svoyą ib. 85; Zlyvtovawschy szye (sc. Jesus) nad
nym (misertus ipsius) natychmyast y (leg. ji 'go’)
vzdrovyl ib. 161; Słodka matko moya..., slutvy
szye nad rodzayem czlovyeczym (humano generi
plus debes misereri) ib. 168; Barankv boży,... 20
slyvtvy szye nad namy (miserere nobis) ib. 201,
sim. ib., sim. ib. 754; Zlyvtovawschy szye (sc.
Jesus) nad nymy (misertus est eis Mat 14, 14)
y vzdrovyl wschytky nyemoczne ib. 347— 8; Bo
v ych rące bądzye podań szyn czlovyeczy, czvsch 25
*sym dzyevyczy, any szye zlutvya nad matką
opusczyala *vsvego veszelya ib. 545; Yze to bog
przepusczyl przeto, aby szye Pyotr vczyl nad
ynymy slutovacz (ut per suam culpam disceret,
ąualiter aliis misereri debuisset) ib. 692; O zacz- 30
myeny Zydovye..., slutvyczye szye nad nym, bocz
on vass vyvyodl <z> pharaonovych rąku ib. 740.
2.
'boleć, użalać się, dolere': Condolens quando pomi noxialis morsu in mortem corruit (sc.
parens protoplastus) szaluiącz są, szaliwschi są, 35
slutuiancz są yablka skodliuego vkanschenim 1444
R XXIII 304.
(Zlitowanie) Zlutowanie (cf. Zb-) f o r m y : n.
sg. zlutowanie Gn gl. 52b, XV in. Szwed 50, ca
1428 PF I 494, etc.; ~ g. sg. zlutowania FI 40
i Puł 39, 15. 68, 20, XIV cx Pocz 231, etc.; ~
d. sg. zlutowaniu Naw 69; ~ ac. sg. zlutowanie
ca 1420 R XXIV 79, XV med. GIWroc 103v, BZ
II Par 30, 9, etc.; ~ i. sg. zlutowanim 1471
MamKal 164, Naw 68; ~ l. sg. (w) zlutowaniu 45
FI 102, 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'miłosierdzie, litość, współ
czucie, misericordia, miseratio, compassw : Et
quasi concludens iusticie conuertens se ad dominum
ait: Ergo quia miserandum est gyma slutowane 50
bicz Gn gl. 52b; Wzpomen miloserdza twoia,
gospodne, y slutowana twego (misericordiarum tuarum), iasz od weka so FI 24, 6, sim. Puł; Ale
ti, gospodne, nedaleco czin slutowana twego (miserationes tuas) ode mne FI 39, 15, sim. Puł; 55
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Wisluszay me, gospodne,... podług mnoszstwa
slutowana twego (secundum multitudinem miserationum tuarum) wzglodny na mo FI 68, 20, sim.
Puł, KartSwidz; Gensze coronvge czebe w mylosirdzy a w slutowanyv (in misericordia et miserationibus, Puł: w myloszczy y myloszyerdzach,
MW lOb: w lutoscziwoscziach) FI 102, 4; Tego
<dwoj)akego slutowana i milosze<rdzia> XIV ex.
Pocz 231; Omnes vnanimes... estote, compacientes
fratemitatis amatores, szluthowane (SKJ I 97: lluthoszczywy, GIWroc 57r: *saluyoczy) a miloszcz
braczską ymagocz medzi szobo, misericordes, modesti, humiles (I Pet 3, 8) ca 1420 R XXIV 79;
Przyyąncze czyala y krwe, pane Iv Xe,... ne bondz
my na sąnd any na potopyene, alye s twego
slutowanya (pro tua pietate, Msza XII: szluthow[y]anya) pomoczno bąndz mye 1424 Msza III
s. 66, sim. VI. XIV; Sluthowanye compassio ca
1428 PF I 494, sim. XV p. post. JA XII 144;
Alibi significat effectum miseracionis statek szlutowana ca 1430 GIKazB II 25; Nam per beneplacitum eterne predestinationis ipsum approbavit et
per effectum miseracionis, szlutowana, ipsum vocavit ib.; Szycz, aby *tho obyatha... bąndz thobye
przyemn[y]a... y wszythkym, kthorym on[y]o
*offyorowalem, aby szo szmylowal, bąndz szluthow[y]anye sit propiciabile (Msza III: aby szo
szmylowal y slutowaal, VI. XIV: aby sza szmyloval, aby sza thy szluthowal) ca 1431 Msza XII
s. 225; Fratres carissimi, sicut habet miseria humane
condicionis et dei miseracio, bosze szlvthowanye,
ut prius sit tempus tristicie et (posterius) tempus
leticie 1448 R XXIV 352; Ingratitudo est ventus
urens, siccans fontem pyetatis, rorem misericordie
*slutowanye XV med. GIKazB III 42; Propterea
magnam conpassionem, slutowane, habuit Christus,
cum defleret in cruce animas in peccato XV med.
GIWroc 103v; Secunde lacrime sunt profitencium
et ille lacrime sunt compassionis, gl. conpassio
slutowane ib. 161 r ; Panye bosze..., czyrzpyodlywi
a wyelkyego slutowanya (multae miserationis) y
sprawyedlywi BZ Ex 34, 6, sim. ib. Neh 9, 17;
Bo nawrocycye-ly syo wi ku panu, bracya naszi
y sinowye naszi slyvtowanye przed pani swimy
bodo myecz (habebunt misericordiam) BZ II Par
30, 9; Secundo fleuit (sc. Christus videns Ierosolimam) ex nimia compassione slutow[y]anya 1456
R XXXIII 183; Ex hoc consideram magnam dei
dignacionem myloscz, slvtovanye 1456 ZabUPozn
89; Verbum miseracionis slutowanya ib. 100; Prelatus debet esse rex spiritualis, statum autem regi...
decet humanitas, szlutovanye, in alienis miseris
1461—7 Serm 248r; SWtowanye clemencia (pugnarent contra Israel et caderent, et non mererentur
ullam clementiam ac perirent Jos 11, 20) ca 1470
49
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MamLub 56; Slutowanye miseraciones (iudicium
verum iudicate et misericordiam et miserationes
facite Zach 7, 9) ib. 256; Vczyeschy mye tedy
maczyerzynym szlyvthowanym Naw 68; Przy garny
mye ku thwemu szluthowanyy Naw 69, sim ib.;
Thysz mathka szlyvtowanya, ktoregoz ya... proscha
Naw 74; Ut ostenderet se compassurum, slutowa
nye, nostris miseriis XV p. post. GIDom 77; Qui
pronus, id est velox, rychły, rąnczy, est ad mise
ricordiam, na sluthowanye, na smylowanye, benedicetur (Prov 22, 9) XV p. post. PF I 203; Day
laszkave zlutowanye Xpa nazarenszkyego XV p.
post. R XIX 63; Iesus... rzeki: Zlutovanye mam
tey tlusczy (misereor turbae Mat 15, 32, R XXIV
84: szmiluwam szo nath to tłuszczo), yze trzy dny
ivze se mną myeskayą Rozm 359; Zlyvtovanye
myeyczye (compatiamini sibi) nad nya y nade mną
ib. 507; ~ Slutovanye propiciacio (war. kal.:
slutovanym propiciacione; quam magna misericordia domini et propitiatio illius convertentibus ad se
Ecclus 17, 28) ib. 164.
2. (o Chrystusie, de Christo) 'ofiara przebła
galna dla pojednania człowieka z bogiem, piaculum: Szlutowane (MamLub 306: slutowanye,
GIWroc 36r: syednane, SKJ V 271: obyeta, R
XXV 176: orądownyk) propiciacio (ipse, sc. Iesus
Christus, est propitiatio pro peccatis nostris I Jo
2, 2) XV in. Szwed 50.
(Zlitownik) Ziutownik (cf. Zb-) 'człowiek
miłosierny, litościwy, homo misericors, placabilis’: Alye thy, myloszyerny gospodnye, zlyvtownykv (miserator) nądznych, vczyesznykv mylo
szyerny, racz szye nade mną zmyłovacz Rozm 6.
(Zlitowny) Zlutowny (cf. Zb-) 'miłosierny,
litościwy, misericors, placabilis’: Quiescat furor
tuus et esto placabilis, smilowny neb sluthowny,
super nequicia populi tui (Ex 32, 12) XV p. pr.
SKJ I 309.
(Zlitujący) Zlutujący (cf. Zb-) 'miłosierny,
litościwy, misericors, placabilis': On zaprawdo
iest miloserdni, *slutuioczi (Pub. lyutoszczyw)
bodze grzechom gich (propitius fiet peccatis eorum) FI 77, 42; Na vezrzyenyv... yyeszyoly (.sr.
Jesus), mylosczyyy, zlyytuyączy (compatiens)
Rozm 142, sim. ib. 143.
Zlubić się (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zlubi BZ Ley 26, 43. Num 23, 27. Deut 23, 16.
I Par 13, 2; ~ praet. 1. sg. m. zlubiłem BZ Neh
2, 6; 2. sg. m. jeś zlubił Puł 43, 5; 3. sg. f. zlubiła
BZ Gen 34, 8. II Par 30, 4; neutr. jest zlubiło BZ
II Esdr 8, 12; zlubiło BZ II Par 24, 4. Judith 7,
10. 11, 3; 3. pl. neutr. zlubiła BZ Judith 11, 18;
~ condit. 3. sg. neutr. by zlubiło Naw 49.
Z n a c z e n i a : 1. 'spodobać się, wzbudzić
w kimś upodobanie, zyskać uznanie, placere,

complacere': Mowyl Emor k nym: Sychem, synu
memu, szlubyla syo (adhaesit) dzewka wasza.
Dayczye gemv yo zonoo! BZ Gen 34, 8; Na
zemyo pomnyecz bodo, ges to gdisz opvsczona
bodze od nich, zlybi syo gim w sobotach swich
(complacebit sibi in sabbatis suis), cirzpyoocz
pystinye prze nye BZ Lev 26, 43; Bodze s tobo
bydlicz w myesczv, któreś syo gemv slvbi (qui
ei placuerit) BZ Deut 23, 16; Zlyvbyla syo (placuit) ta rzecz krolyowy BZ II Par 30, 4; Szlyvbylem <się> (placuit) przed krolyoyim oblyczim
BZ Neh 2, 6; Zlyvbylo syo to słowo (placuerunt
yerba haec) Olofernoui BZ Judith 7, 10; Zlyvbyla
syo (placuerunt) ta wszitka słowa Olofernowy ib.
11, 18; Bo yes sze zlyubyl (FI: bo ies lub byl)
w nych (complacuisti in eis) Puł 43, 5; Nayczy,
yzbych thego zandala y prószyła, czo by szye
thobye szlubylo szlyschecz Naw 49.
2. 'uznać za stosowne, bonum esse putare’:
Zali snacz szlvbi syo (si... placeat) bogy, abi
odtod poklool ge BZ Num 23, 27; Zlyvby-ly syo
wam (si placet yobis), ot boga naszego pochodzi
rzecz, ktorosz mowy o, poslymi ku bracyey naszey
ostatnyey BZ I Par 13, 2; Potem syo zlyybylo
(placuit) Ioaszowy, abi oprawy 1 dom bozi BZ II
Par 24, 4; Sydocz syo w gromado, gydzcyesz,
iakosz syo gest mnye... zlyybylo (sicut placuit
mihi) BZ II Esdr 8, 12; Prze ktoro przyczino
odeszlasz od nych, a zlyybylo syo tobye (placuit
tibi) k nam przidz? BZ Judith 11, 3.
Zlubować (cf. Zb-) 'schudnąć, macescere,
macerum fieri’: Emarcescet zlubuge aut lubawy
bądzye (war. kal.: marsczy schią; attenuabitur
gloria Iacob et pinguedo carnis eius marcescet Is
17, 4) ca 1470 MamLub 186.
Ziut- cf. ZlitZłajać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
złaje 1461—7 Serm 150r; ~ inf. złajać OrtCel
10; ~ part. praet. act. złajawszy XV ex. R
XXV 142; ~ part. praet. pass. n. sg. m. złajan
XV p. post. GIDom 69.
Z n a c z e n i a : 1. 'skarcić, zganić, też znieważyć
kogoś, ubliżyć komuś, increpare, contumeliis afftcere’: Arguet te malicia tua et auersio tua increpabit
te otwroczenye twe oth boga szlaye czo (Jer 2,
19) 1461—7 Serm 150r; Iste diyes reprehenditur,
zlayan, in tribus XV p. post. GIDom 69; Contumelia
affectos zlayawszy gye (reliqui yero tenuerunt seryos eius et contumeliis affectos occiderunt Mat 22,
6, R XXV 270: szlozywszy potwarz, R XXIV 82:
wdrancziwsszy ye, Rozm 412: ynądzyyschy, GIJag
98: karawsy, *skarawschz<y>, MamLub 265: znądzone) XV ex. R XXV 142.
2. 'zaskarżyć, zakwestionować wyrok sądowy
jako niewłaściwy, niezgodny z prawem, senten-
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tiam iudicum ratam vel iustam esse negare :
Reprobare, id est arguere zlayacz, zesromoczycz
abo strofowacz OrtCel 10.
C f Wzłajać
Złamacz (cf. Zb-) ften kto narusza prawo itp.,
qui legem vio la f: Letales ictus seu wlnera, que in
recenti facto non deprehensa sunt, iustis expositis
diebus conąueri debent et pacis fractor, pokoyv
slamacz (OrtOssol 27, 4, OrtMac 23: czo myr
szlomyl), iustis sentenciis sequi OrtRp 13, 4.
Złamać, Złamać się (cf. Zb -) f o r m y : praes.
ind. 1. sg. złamię FI 17, 42, BZ Lev 26, 26, De
morte w. 218; 2. sg. złamiesz FI i Pul 55, 7; 3.
sg. złamie FI 28, 5; ~ imper. 2. sg. złami BZ
Ex 34, 13, MW 65a; ~ inf. złamać 1413— 4
JA XIV 503, 1484 Reg 724, ca 1500 Erz 135;
~ praet. 1. sg. m. złamałem 1471 MamKal 198,
1477 AKPr VIIIa 58; -m złamał 1409 KsMaz I nr
1253; ja złamał 1427 ZapWarsz nr 2728; 2. sg.
m. złamał jeś FI 73, 15; złamałeś 1471 MamKal
122, 1477 AGZ XV 487; jeś złamał Pul 73, 15;
3. sg. m. złamał FI i Pul 106, 14, 1402 HubeZb
117, 1418 Kościan nr 718, etc.; 3. pl. m. złamali
BZ II Par 31, 1; złamały BZ III Reg 22, 49,
Rozm 124; ~ part. praet. act. złamaw BZ II
Par 28, 24; złamawszy 1417 Kościan nr 642,
1466 R XXII 19; ~ part. praet. pass. n. sg.
m. złamany ca 1450 PF IV 568; d. sg. neutr.
złamanemu ca 1500 GIKazB I 52; n. pl. m.
złamany Rozm 93; ac. pl. złamane 1471 AGZ XV
123; m. złamany Rozm 93; złamane ca 1470
MamLub 261; ~ fut. pass. 3. sg. f. będzie
złamana 1484 Reg 704; 3. pl. f. złamany będą
FI 41, 14; ~ praet. pass. 3. pl. m. były złamany
Rozm 92.
Z n a c z e n i a : 1. 'przez uderzenie, naciśnięcie
rozdzielić na (dwie) części, rozbić, roztrzaskać,
zniszczyć, frangere, confringere, perfringere':
Glos boszi polamaioczy cedri, y zlame (confringet,
Pul: złomy) gospodzin cedri libanske FI 28, 5;
Gdi złamani *bodo (dum confringuntur, Pul: gdy
sczyrayo szye) cosci moie, layaly so mne, gisz
me moczo neprzyaczele mogi FI 41, 14; Iaco
Potrasz ne slamal meczą ani samostrala ssegl (leg.
zżegł) 1402 HubeZb 117; Any winyeszeczye
myosa gego (sc. baranka) na dwór, any koszczy
gego zlamyeczy<e> (nec os illius confringetis) BZ
Ex 12, 46; On (sc. Ezechijasz) skaził koscyoli...
a złamał (confregit) wosza myedzanego, gegosz
vczinyl bil Moyses BZ IV Reg 18, 4; Ktho
navyaczey czyny slosczy, w them słamya kosczy
De morte w. 218; ~ przenośnie: Wywodl ye
ze czmy... smerczy y przekowy gych złamał
(vincula eorum disrupit) FI 106, 14, sim. Pul\
Gdisz zlamyo ky (leg. kij) chleba waszego (con-

fregero baculum panis vestri) BZ Lev 26, 26;
Zlamalesch (war. lub.: slamal) comminuisti (lacertos pupillorum comminuisti Job 22, 9) 1471
MamKal 122; ~ ~ Iacom ya prziyachaw do
Dzirzskowa mostu ne odbiłem ciotki anim slamal
wrót szilo 1409 KsMaz I nr 1253; Allexy slamawszi ploth y wegnał skot na ogrod Bechnyn 1417
Kościan nr 642; Yz Jan... bezal na dom Wanczencza... y slamal mu zamky, y sczaną wilomil
w gego domu gwałtem 1418 ib. nr 718; Jaco
Szyban Lubonsky nye yal gwałtem na sastawą
Gosczeyewskyego... any wroth slamal, any plotow rambil 1421 ib. nr 916; Jaco ya nye slamal
Falcowa voza siło 1427 ZapWarsz nr 2728; Ministerialis Iacobus recognovit, quia in domo do
mini Gunczerzs... vidit postes et hostia violenter
seccata et perforata al. sszyeczone, złamane y
sk<ł)othe 1471 AGZ XV 123; Detraxi, id est
abstuli złamałem (war. lub.: slamal; propter vos...
detraxi vectes universos et Chaldaeos in navibus
suis gloriantes Is 43, 14) 1471 MamKal 198;
Quia tu superveniens violenter cum hominibus...
ad divisionem ipsius... fregisti, destruxisti et disiecisti al. yestesch roszmyothal y *roszrubal
plothv, ostrog y disząbyną (pro dąbyną?) około
tego (pro iego?) dwora szlamalesch 1477 AGZ
XV 487; Yakom ya nye prziseth szamodzyewanth
na dom *Mykochow... a nye slamalem yemu
wroth 1477 AKPr VIIIa 58; ~ ~ Ołtarze gich
skasz a slamy gich sochy (confringe statuas) BZ
Ex 34, 13; Achaz pobraw wszitki kleynoti z domu
bożego a zlamaw ge (omnibus vasis... confractis,
Biblia kutnohorska: pobraw... nadoby... a ztluk
ge) y zawarł drzwy domv bożego BZ II Par 28,
24; Wiszedl wszitek Israhel... a złamały modli
(fregerunt simulacra)..., a ołtarze skaziły ib. 31,
1; Slamal (BZ: stłukły) concidit (concidit universa
vasa aurea IV Reg 24, 13) 1471 MamKal 90; Po
vschem krolyestvye eypskyem wschytky balvany
były slamany (corruerunt, sc. idola) Rozm 92;
Povyedzyano yemv, yze v kosczyelye wschyczy
balvanovye spadły y lyezą na podłodze kosczyelney złamany (contracta) ib. 93; Pochvaczywschy
szye (sc. Afrodozyjusz) nathychmyast byezal do
kosczyola y naydzye svoye bogy wschytkye zła
many (deiectos deos suos invenit) ib.\ Thy ysthne
sądy (leg. ssądy) slomyony były, potem czale, y
dzbany, które szye v małe skorupy slamaly (quae
fuerant in frustula confractae), były czale... yako
przedthym ib. 124; ~ złamać się (o statku, de
nave) 'ulec rozbiciu, naufragium patC: Naczinyl
bil Iozaphat korabyow..., abi na nych plinol do
Offyr po złoto, a nye mogły na nych gydz, isz
syo złamali (quia confractae sunt) w Assyongaber
BZ III Reg 22, 49.
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2. 'pokonać, zwyciężyć, devincere, debellare :
Zlam 0 (confringam, Pul: złomy ę) ie (sc. nieprzy
jaciele moje), ny bodo mogły stacz F7 17, 42;
Zbawoni vczinisz ie, w gnewe lud zlamesz (in
ira populos confringes) FI 55, 7, sim. Pub, Plura
fregit, gl. destruxit sc. ipse Ihus slamal, necis
iura, gl. mortis statuta, mortifragos vite restituendo
sue 1466 RRp XXII 26; ~ Ti złamał ies (confregisti, Pul: yes złamał) głowi zmocowi FI 73,
15; ~ Ktoraz tho vyara nye bądzye nygdy
złamana (nullis unąuam concutiendum turbinibus)
any zsthluczona zadnymy przeczywnymi navalnosczyami 1484 Reg 704.
3. 'naruszyć, przekroczyć (prawo itp.), frangęre,
perfńngere, violare (legem etc.)': Non veni zlamacz
(Rozm 266: skazycz) zakonu (nolite putare, ąuoniam
veni solvere legem aut prophetas, non veni solvere,
sed adimplere Mat 5, 17) 1413— 4 JA XIV 503;
Is pater, gl. sc. Adam, arbitrio perditus est proprio
arbitrioque dato per transgressionem, gl. concessa
propria voluntate slamawszy dane dobrowolenstwo,
viciato 1466 R XXII 19; Przethoz nye yesth słuszno
zadnenw czlovyekovy thego naszego napyssanya,
vstavyenya, they reguły y zrządzenya y poczvyerdzenya zlamaczi, kaziczi (infringere) albo syą...
zprzeczyyyczy 1484 Reg 724.
4. dną, dnami złamany 'dotknięty chorobą
powodującą pozbawienie władzy nad członkami
ciała, bezwład, parałysi afflictus’: Iacet paralyticus d[y ]nami slamany, parały szem żaby ty (puer
meus iacet in domo paralyticus Mat 8, 6, Rozm
286: paralyzem zarażone) ca 1450 PF IV 568;
Onye (pro dną) slamane (war. kał.: paraliżem
zabite, mamotrekt kapitulny: dnu złamane, Rozm
263: paralysem żaby ty) paraliticos (obtulerunt ei
omnes małe habentes..., lunaticos et paralyticos
et curavit eos Mat 4, 24) ca 1470 MamLub 261.
5. w użyciu poetyckim 'porzucić, deserere’ (?):
Przydzy,... zbawiczyelu, zlamy nyebo, yusz masz
gynsze w zywoczye Anni szwyathey gothowo
MW 65a.
6. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Slamącz frangere ca 1500 Erz 135.
7. corruptum pro złamanie: Sicut Adam extendit, sczyagnal, manum ad mandatum, kv przy
k azania), frangendum, slamanemv (pro slamanv), sic Xc extendit manum ad perforandum
ku przekloczyy ca 1500 GIKazB I 52.
Cf. Złamanie, Oniezłamany
Złamanie (cf. Zb-) corruptum pro złamany
'uderzeniem rozdzielony, fractus, in partes comminutus’: Azaly nadzeio masz w lyascze trcyaney
a zlamanya (pro zlamaney) *egypskego (an speras
in baculo arundineo atque confracto, Aegypto)?
BZ IV Reg 18, 21. ~ Cf. Złam ać

Złamować (cf. Zb-) 'naruszać, przekraczać
(prawo itp.), frangere, perfńngere, violare (legem
etc.)': Kthorykolwyek myeszczanyn kv dworowy
szye przymyla a szgyedna, ysz myeszkye prawo
albo przywylyeye szlamuya (quod iura civitatis
aut munimenta infracta fuerint, OrtOssol 35, 1:
szlomya), thego maya raycze ozalowacz OrtMac
36. ~ Cf. Wzłamować.
Złapać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. pl.
złapamy Rozm 130; 2. pl. złapacie BZ Jos 2, 5;
~ imper. 2. pl. złapajcie BZ Jud 21, 21; ~
inf. złapać 1442 AGZ XIV 68, Rozm 109; ~
praet. 3. pl. m. złapali BZ Jud 21, 23.
Z n a c z e n i e : 'chwycić, zatrzymać siłą, por
wać, capere, vi comprehendere': Tunc procurator... dixit: Ministerialis, interroga dominam, si
ipsa fecit istos homines mancipare al. *zlapaczh.
Et domina recognovit: Ego ipsos feci mancipare
al. *slapaczh 1442 AGZ XIV 68; Sczigaycze ge
(sc. dwa męża) rocze a zlapacze ge (comprehendetis eos) BZ Jos 2, 5; Gdisz vzrzicye dzewki
w Sylo gydoce..., wibyegnycyesz... s wynnycz
a zlapaycyesz ge (rapite ex eis) sobye kaszdi geno
zono BZ Jud 21, 21; Vczinyly sinowye Benyamynowy, iako gym bilo przikazano, a podle swey
lyczbi złapały sobye szoni (rapuerunt sibi de his)
ib. 21, 23; Vroczywszy szye Herod z Yerusalem ..., ze wsche zydowskyey zyemye zlapacz
kazał navyelyebnyeysche Zydow syny (nobiliores
collectos iuyenes) y wszadzycz v czyemnyczą
Rozm 109; ~ nałapać, nachwytać, capere,
prehendere’: Jesus rzecze: Vczyn<m)y... małe...
stavy, naleymy... v nye yody, vyącz y yynydą
ryby z yody, vyecz ye nathychmyast zlapamy
(qui per nos statim capientur) Rozm 130.
(Złączać, Złączać się) Złęczać, Złęczać się
(cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. pl. złączamy
1461—7 Serm 442r; ~ inf. złęczać ca 1455
JA XIV 492, XV ex. PF V 24. 25; - part.
praes. act. adv. złączaję XV ex. MPKJ II 326;
złączając XV med. R XXII 242; ~ praet. 3.
sg. neutr. złączało Rozm 206.
Z n a c z e n i a : 1. 'jednoczyć, zespalać, łączyć,
coniungere, unire’: In ewangelio laudet angelus
matrem et yentrem, Elizabeth filium et fructum,
nos autem utrumque, oboye, coniugimus, slaczamy, ob matris et filii deuocionem 1461—7 Serm
442r; ~ złęczać się w nieczystości 'uprawiać
nierząd, stup rum face re': Prostare slączacz szyą
w nyeczystosczy XV ex. PF W 24.
2. 'skupiać, zbierać w jednym miejscu, gro
madzić, colligere, congregare': Czinyą (sc. boży
synowie) dzyalo a sluszbą, rozłączone sslaczayącz
a rosdrwane gednayącz XV med. R XXII 242;
Ostenditur Xpus tamquam bonus pastor comen-
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dabilis ex ovium vnacione, ze zlączenya, quam
tangit, cum dicit: Fiet vnum ouile et vnus pastor,
sc. in generali remvneracione, ąuando congregabuntur antę eum omnes gentes, et separabit eas
ab invicem, sicut pastor segregat oves ab edis
(Mat 25, 32), oues sc. advnando zlączayą XV
ex. MPKJ II 326.
3. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Componere pogrzescz, pyabracz (pro pyakracz),
przypr[z]awyacz, chandoszycz, slaczacz, wstawyacz, sk<ł)adacz ca 1455 JA XIV 492; Compellere wpądzacz vel slączacz XV ex. PF V 25.
4. corruptumpro słuchać: Sługa yeden v Kanye
vczynyl svaczbye (pro svaczbę) a prószył Iesucrista z dzyevyczą Marya y z yego zvolyenyky...,
bo na kazanye svyątego Yana yvsz vyelye lyvda
złączało (pro słuchało) alye (pro yego) potayemnye (quia ad verbum Iohannis iam plures
audiebant eum occulte) Rozm 206.
Cf. Wzłączać
Złączanie (cf. Zb-) 'scalanie, tu gruntów,
coniunctio, hoc loco agrorum commutatio, qua
singulorum possessorum cohaerentes secumfiunt':
Paulus... et Wyelislaus... habent habere geometrem, mernika, et obermana Johannem... ad compositiones ku *szlączczanu 1423 Czrs 285.
Złączenie (cf Zb-) f o r m y : n. sg. złączenie
XV p. pr. R XLVII 359, ca 1431 Msza XII s.
222, sim. VI. XIV, 1461—7 Serm 309v, etc.;
~ g. sg. złączenia XV med. R XXII 246, ca
1450 PF IV 570, BZ Lev 22, 4, etc.; ~ d. sg.
złączeniu ca 1428 PF I 486; ~ ac. sg. złącze
nie 1429 Msza XV s. 95, sim. X, XV med. SKJ
V 281, XV p. post. RRp XXV 199; - i. sg.
złączenim BZ Lev 19, 20. 20, 13; ~ /. sg. (w)
złączeniu XV p. post. Msza VII s. 55.
Z n a c z e n i a : 1. 'doprowadzenie do jedności,
zespolenie, zjednoczenie, coniunctio, unio': Hec
virgo (sc. Maria) superabundat misericordia propter vnionem, slączenye, diuine misericordie XV
med. SKJ V 281; Ex summa attencione summa
intencio affectus in deum, et ex illa summa
intencione affectus, summa vnio, szlaczenye, per
amorem, et ex illa vnione irradiacio super intellectum 1461— 7 Serm 309v; Anime sancte in
celo... expectant ipsius (sc. corporis) iteratam
unionem, slaczenya, quia ipsarum sine eo non
potest consumari felicitas XV p. post. GIDom 40;
Terram sputo admixtam significat nobis vnionem
humanitatis, id est gednoscz szlączenya, cum
diuinitate XV p. post. R XXV 173; Nichilominus
reddebate se (sc. beatus Iohannes) indignum declarare et enarrare pactum mirabilem et... misterialem unionem, szlaczenye, divinitatis cum humanitate Iesu Christi XV p. post. RRp XXV 199;

~ Bąndz tho barszo swoth[y]e szloczyenye, sacrosanctum comixtio (Msza VI: slaczyenye) y
poswoczenye czyalya y krwye pan[y]a n[y]aszego
Yeszv Crista,... szbawenye duszye y czyala ca
1431 Msza XII s. 222, sim. XIV; ~ złączenie
w jedność: Eze we wschem stworzenyu zawszde
geno ss drugyem nye ma sslączenya w gednoscz,
nysze casde chcze bicz zasyą samo XV med. R
XXII 246; ~ (o stosunku seksualnym, de coitu,
concubitu): Czlowyek aczbi spal z *zon[y]a
sloczenim szemyenya (coitu seminis), gesz to bi
bila dzewka..., ale wiplato nye *viplaczono...,
bita bodzeta oba BZ Lev 19, 20; Ktoś bi spal
z samczem sloczenim żeńskim (coitu femineo),
oba vcinilasta nyemy grzech ib. 20, 13; Kto syo
*dotkney... tego, od nyegos vichadza semyo
sloczenya (ex quo egreditur semen quasi coitus)...,
nyecist bodze ib. 22, 4; Marya: Zaprawda, synkv
myły, przez mąskyego dotknyenya y zlączenyą
albo pokalanya czlovyeczego (sine commixtione
virilis contagii)... yestem czyą począla Rozm 167;
~ Przeslaczenya (leg. prze zączenia a. przez
złączenia) neczystego sine sui commixtione ca
1450 PF IV 570.
2. 'zebranie w jednym miejscu, congregatio,
conventus'\ Ostenditur Xpus tamquam bonus pa
stor comendabilis ex ovium vnacione, ze zlącze
nya, quam tangit, cum dicit: Fiet vnum ouile et
vnus pastor (Jo 10, 16) XV ex. MPKJ II 326.
3. 'wspólnota, społeczność, communitas, grex :
<Nas... wybranich twych) przykaz zawszdy <w>
zlączenyu (Msza I. VIII: <do> czrody, III. IV.
VI. XVI: w *czrzeedze, XIV: we trzodze, V:
pospolnoscz, XII: poszpolnosczy) obdacvacz (pro
obdarovacz, nos... in electorum tuorum iubeas
grege numerari) XV p. post. Msza VII s. 55.
4. 'zgodność, to co wspólne, conventio, conexio': Convencio slączenye aut s kym schodzenye
(Serm 109v: pospolitnoscz; quae autem conventio
Christi ad Belial? II Cor 6, 15) ca 1470 MamLub
284.
5. 'więzy, jako znak wspólnoty, jedności, tu
przenośnie, copula, vinculum, hoc loco translate':
Habete vinculum pacis myecze slanczenye (Msza
III. XII: twardoscz y gednoscz, VI: twardoscz,
XIV: *twardosz) pokoya 1429 Msza XV s. 95,
sim. X.
6. może 'zwięzłe objaśnienie wyrazu, definicja,
fortasse vocis explicatio, definitio': Zloczenv
diffinicioni ca 1428 PF I 486.
7. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Slonczenye vnio XV p. pr. R XLVII 359; Slaczenye connexio ca 1500 Erz 135.
(Złączyć, Złączyć się) Złęczyć, Złęczyć się
(cf. Zb-) f o r my : praes. ind. 2. sg. złączysz XV
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p. post. Kałużn 286; 3. sg. złączy 1466 RRp XXII
16, ca 1500 GIKazB I 27; ~ imper. 2. sg.
złęczy XV e;t. GILek 45; złęcz 1471 MamKal
160; 2. pl. złęczcie XV p. pr. SKJ I 309; ~
inf. złęczyć 1429 Msza XV s. 94, sim. I. V.
VIII. X. XV. XVI, ca 1500 Erz 135; - praet.
3. sg. m. złączył XV in. ModlJag 37, 1466 RRp
XXII 16; /. złączyła XV med. SKJ V 263, 1456
ZabUPozn 99; 1. pl. m. złączyliśmy XV p. post.
R XXV 175; ~ condit. 3. pl. m. by złączyli
Rozm 668; ~ part. praet. act. adv. złączywszy
Rozm 148; ~ part. praet. pass. n. sg. m. złączon XV p. post. JA XII 144; /. złączona Rozm
22. 150; n. pl. m. złączeni XV med. GIKazB III
27; neutr. złączona Sul 62; ac. pl. m. złączone
Rozm 153; ~ fut. pass. 3. pl. f. będą złączony
Sul 57; ~ praet. pass. 3. sg. m. był złączon
Rozm 709; ~ pląperf. pass. 3. pl. m. złączeni
są byli XV med. R XXIV 362.
Z n a c z e n i a : 1. 'doprowadzić do jedności,
zjednoczyć, zespolić, połączyć, consociare, corciungere’: a. o istotach żywych, de animantibus:
Czebe tegodla, namiloserni oczcze,... modlimi y
proszimi, aby przigemne ymal... thy dary..., które
thobe offerugemi za cirkew twoya..., yasz vpokogicz, strzecz, slączicz (adunare, Msza XV:
adunare, id est coniungere slanczycz, videlicet
hereticos cum Christianis toto orbe, X: slanczycz
ocrągem, II. III. VI. XIV: zyednacz, VII: zgednacz w gednoszcz, XIII: *gednancz, IV: sgromadzycz, XII: zgodzycz uel szgromadzycz, V:*zgoczycz, slaczycz, zgromadzycz) y sprawicz raczilby
1433 Msza XVI s. 106, sim. I. VIII. IX; Huic
merito succumbit eques, succumbit amori illa, gl.
sc. mulier, nouo ligat, szlączy, hos, gl. sc. militem
et mulierem, firmus amore thorus szyącze 1466
RRp XXII 16; ~ Cum cane silua lupum sociat,
gl. confederat slączyl 1466 RRp XXII 16; ~
Necesse est, ut simus in caritate uniti sloczeny
XV med. GIKazB III 27; Et sic conglutinati filii
Israel a tako slaczeny szą były w zarlastwye XV
med. R XXIV 362; ~ złęczyc się: Quia nos
convenimus, złączyliśmy szą, in baptismo cum
patre familias, qui exiit primo manę conducere
operarios in vineam suam (Mat 20, 1) XV p.
post. R XXV 175; Albo szye stało bozem odrządem (pro obrządem), yze czy, którzy sobye były
przyrodzeny krvyą, by szye złączyły v grzesche
Rozm 668; ~ Quia tota sancta Trinitas faciebat
(pro sociabat ?), *slwczyla <się), ad concepcionem filii dei [...] ita, quod solus filius debuit
concipi 1456 ZabUPozn 99; ~ z kimś się cielestnie złęczyc 'współżyć seksualnie, coire, concumbere’: Inter coniuges debet esse fides thori
seu matrimonii, hoc est, ut nec ipse, nec ipsa

alicui ałteri misceatur żadnym (leg. z żadnym)
gynnym sz<e> czelestnye nye slączyla XV med.
SKJ V 263; ~ złęczyc małżeństwu 'wydać za
mąż, nuptum tradere’: Kaszdy, gen sz tego pokolenya bliszszy bądze, poky szostri nye bądą
małżeństwo (pro małżeństwu) slączony (quousque
sorores non fuerint matrimonio copulatae, Dział
53: syostry gdyby <nie> były za masz wydany),
dzedziny thi... bliskosczą... k nym slvszayącze
mayą myecz... obyczayem przerzeczonym Sul 57.
b. o rzeczach, de rebus: Wyeszmy... koszthywal a *bobrowye stroye, wsz<e)go v marą,
sluczy-sz poszpolu XV ex. GILek 45.
c. o abstraktach, de abstractis: Slotka nebeska
krolefno, upamotay o oney twey czci,*esze cebe
boog ze fszego swata vibral i sfe bosztwo s twoyim
czloueczstwem sloczil XV in. ModlJag 37; Reuera,
si omnium hominum lingue in vnam linguam sociarentur, były slączony, adhuc non possent hanc
cognacionem digne effari XV med. SKJ V 258;
Secundo ordinatur ieiunium ad liberandum animam,
que quamdiu est unita, slączy sya, corpori, multum
a corpore impeditur in bonis rebus spiritualibus ca
1500 GIKazB I 27; ~ Czelyvsczy nye były
*myąschą any czyenkye, any tlvste..., alye vyelmy
nadobną (leg. nadobne) [...] byale a myedzy thym
yakoby roszanego kvyata ba<r>wa slvczona (albae
cum commixtione rosei coloris) Rozm 22; A svakosz ('wszakoż’) y (leg. ji 'go’) sloncze było
okraszylo a dlatego on był kraszy (leg. krasszy),
bo był nyeczo rumyon od sloncza, a ta rumyonoscz
zlączywschy szye z balosczyą (album iunctum rubicundo) szylno y (leg. ji 'go’) kraszyla ib. 148;
*Zyly yego a czelyvsczy yego, ty szą vyelmy
svyatle... a svyeczące yako rosa, yako byaloscz
slvczona z rumyanosczya svyeczyly szye roskoschnye (obductum album rubeo vemabat cum decore)
ib. 150.
2. 'dołączyć do czegoś, przyłączyć się, adiungere, coniungere’: Slancz (war. lub.: przypoy)
coniunge (in multitudine presbyterorum prudentium
sta et sapientiae illorum ex corde coniungere Ecclus
6, 35) 1471 MamKal 160; ~ złęczyc rękę swą
'przyłożyć do czegoś rękę, wziąć w czymś udział,
participare, partem habere’ (?): Nye przymylecz
(pro przymyesz, sc. głosu łżywego) any złączysz
raką swa (nec iunges manum tuam Ex 23, 1),
abysz rzeki za zlosznykyem fałszywe swyadeczstwo
XV p. post. Kałużn 286; ~ być złączonym 'przy
legać, stykać się, attingere, attinere’: Palcze myal
(sc. Jesukryst) yyelebne, dlugye a barzo złączone
(bene iuncti) Rozm 153; Cayfasz sządzycz (pro
sządzyl) Iesucrista... lubo v domv Annaszovem,
lubo v szvem, albo (pro ale) byl-ly tern (pro ten)
dom yego slączon vetniczy albo odlączon od nyego
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(pro nyey), trzey evanyelysczy nyepevno vypyssały
ib. 709.
3. 'skupić, zebrać w jednym miejscu, zgroma
dzić, colligere, congregare’: Sbythna capytula...
praw króla Kazymyrovich ze wthorych ksząng...
mymo tha, czso yvsz s pirzwymy sslączona a popysana moczno dzyrzecz stoyą... y s pyrwymy
yanako mocznye mayą bycz dzyrzana Sw/ 62;
Congregate populum..., coadunate senes, congregate, slanczczye, parwlos et sugentes vbera (Joel
2, 16) XV p. pr. SKJ I 309.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Slączon miscebitur XV p. post. JA XII 144;
Coadunare, id est coniungere spoycz, slączycz ca
1500 Erz 135; Slączycz confederare ib.
Złe cf. Zły, Źle
Złeptać (cf. Zb-) 'pożreć, pochłonąć, devorare, consumere’: Wipysczo na was zwyerz polny,
ienze szlepcze (.Biblia taborska: genzz ślepce)
was (quae consumant vos) y bidla wasze BZ Lev
26, 22; Kazal-ly-bich (sc. ja pan) kobilkam, abi
zleptaly (Biblia taborska: aby sleptaly) zemyo (ut
devoret, sc. locusta, terram) BZ II Par 7, 13. ~
Bohemizm.
Złew cf. Zełw
Złęczać cf. Złączać
Złęczyć cf. Złączyć
Zło f o r m y : n. sg. zło XV med. SKJ V 263;
~ g. sg. zła FI 9, 27. 22, 4. 40, 8, etc.;
~
ac. sg. zło FI 25, 4. 36, 1, FI i Pul 36, 9, Pul
40, 5;
~ n. pl. zła FI 27, 4. 39, 16;
~ ac.
pl. zła F/ 20, 11. 24, 3. 34, 5, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'złe uczynki, nieprawość,
niegodziwość, malum, malitia, iniquitas'>: Acz
iesm sewraczal odplaczaioczim mne zla (retribuentibus mihi mała) F/ 7, 4, s/ra. Puł; Ne
poruszon bodo od pocolena w pocolene przeze
zla (sine mało, Pub. bes złego) F/ 9, 27; Bo
sclonili so [se] w *czo zla (mała, Pub zlee) F/
20, 11; Bo aczbich chodził posrzod czena smercy,
ne bodo se bacz zla (non timebo mała, Pub.
złego), bo ti se mno ies FI 22, 4; Osromoczeni
bodzcze wszitczi zla (iniqua, Pub zloscz) czinoczy
na prosznoscz FI 24, 3; Ne sedzal iesm s rado
prosznoscy y se zlo noszoczymy (cum iniqua
gerentibus, Pub. ze zle czynyączymy) ne wnydo
FI 25, 4; Gisz to mowo pocoy s blisznim swogim,
ale zla (mała, Pub zlye) w serczoch gich FI 27,
4; Ale oblicze gospodnowo na czinocze zla (super
facientes mała) FI 33, 16, sim. Puł, sim. FI 34,
5; Ne chczey milowan bicz we zlo czinoczich
(in malignantibus, Puł: myedzy stroyączymy
zloszcz) FI 36, 1, sim. FI i Puł 36, 9; A gisz
so szukali zla (mała) mne, molwili so prosznosczi
FI 37, 13, sim. Puł, sim. FI 40, 8; Bo ogarnola

so me zla (mała, Pub zle) FI 39, 16; Neprzyaczele
mogi molwili so zla (mała, Puł: zlo) mne FI 40,
5; Pocriczy *bodzcze sromoto, gisz szukaio zla
(mała) mne FI 70, 14, sim. Puł, sim. FI 70, 26;
Odkloyn szye od zla (a mało, FI: od złego) a czyn
dobrze Puł 36, 28.
2. 'nieszczęście, malum, incommodum’: Ex tali
reuelacione posses verisimiliter grandę malum
euitare wyelkye zlo <nie> przydz(ie) XV med.
SKJ V 263; Obroczeny *bodzcze opak y zasromayczye szye, gysz chczo mego zla (qui volunt
mihi mała, FI: mego złego) Puł 39, 20, sim. ib.
69, 3.
Złob- cf. ZgłobZłocić cf. Pozłocić, Pozłacać, Pozłacić
Złoczyńca 'łotr, przestępca, zbrodniarz, malefactor, maleficus, l a t r o O vivolanych zloczinczach... Xąnząntha... wschithky swe zloczincze (malefactores) albo zlodzyeye, albo
lotri... mayąn popissacz Sul 86; Wltus... domini
super facientes mała na zloczyncze (I Pet 3, 12)
XV med. SKJ I 98; Yeko slyachethni Paweł...
w kszyązeczey zyemy nye gyesth zdraczcza any
zadni zloczincza, any skascza panyskyey... parsoni 1481 ZapWarsz nr 1536; Zydowe poczęły
wolacz rzekancz: *Vmeczom bądź zloczyncza!
XV p. post. RozmPam 474; Zydowe... rzekły
Pylatowy: Czo meszkasz, wszakosmy tobye powyedzely, *yzye zloczyncza yest ib. 475; Bycz
ten nye byl zlodzyey albo zloczyncza (malefactor
Jo 18, 30, ib. 770. 790: zlodzyey, ib. 748:
zlodzyeycza), nye podalybychmy yego tobye
Rozm 789.
Złoć 'występek, przestępstwo, grzech, crimen,
peccatum’’: Compaciendo eius (sc. Ierusalem) fu
turę miserie lutuyacz yego nadze y pomsty, czosz
mv myala przycz za yego slocz XV p. post. JA
XII 144.
Złodziec 'ten kto kradnie, złodziej, fur, praedo’: Slodzyecz (fur Jo 10, 10) ny przecz ny
przyydzye, yedno by vkradl a by zabyl y zguby 1
Rozm 426. ~ Może corruptum pro złodziej. '
Złodziej f o r m y : n. sg. złodziej 1391 HubeZb
64, Gn 12a, 1407 Kościan nr 348, etc. etc.; ~
g. sg. złodzieja 1404 Kościan nr 230, 1407 KsMaz
I nr 925. 1039, etc. etc.; złodzieje 1435 KsMaz
III nr 1573; ~ ac. sg. złodzieja 1397 Pozn nr
352, 1398 Kościan nr 101, 1399 ib. nr 126, etc.
etc.; ~ i. sg. złodziejem 1410 Kościan nr 437,
1423 MPKJ II 302, 1425 RtKon nr 447, etc.; ~
n. pl. złodzieje Dział 39, 1466 TymSąd 73, 1468
TymProc 202, etc.; ~ g. pl. złodziejew 1406
Pozn nr 589, 1428 ib. nr 1280, 1435 ib. nr 1653;
złodziejów 1406 KsMaz I nr 696, 1417 Kościan
nr 648, 1426 ZapWarsz nr 169, etc.; złodziei
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1464 ZapMaz 50; ~ ac. pi. złodzieje 1403
KsMaz I nr 389, 1407 Kai nr 275, 1427 Kościan
nr 1311, etc.; ~ i. pl. złodziejmi 1400 TPaw
III nr 4905, Gn 175a, 1425 KsMaz II nr 1556,
etc. etc., Rozm 89; złodziejami 1461 Czrs s.
XLVIII.
Z n a c z e n i a ' . 1. 'łotr, przestępca, złoczyńca,
malefactor, latro’: Tu Judasz szebraw slugy byszkupe... yakoby na zboyczo albo na zlodczeya
1451 MacDod 104, sim. Rozm 593; Kosthyrowe
a lothrowe, zboycze, zlodzegye,... *czczycz Krysthuszą szuknyey (/eg. z sukni ej) lupyą XV ex.
MacDod 136; Vy vyczye, kakosmy vyelye złego
czyrpyely na tey drodze: glod,... bladzenye, stra
chy przed zlodzyeymy (latronum timores), descze
Rozm 89; Lud poskoczyl ze vschech stron, yako
kyedy zlodzyeya vyoda ku smyerczy ib. 741;
Kazały zvyązacz mylego Iesusa povrozmy y rze
czy ądzmy vyelykymy yakoby zlodzyeya ib. 744;
Alecz pevno vymy, yz yest slodzyey ib. 770;
Cristus yest slodzyey (malefactor) albo zle vczynky pełnyączy ib. 771; Bycz ten nye byl zlodzyey
albo zloczyncza (malefactor Jo 18, 30), nye podalybychmy yego tobye ib. 789, sim. ib. 770. 790;
Vschakoz vy to przyvodzyczye z vaschego zakona
zlodzyeya, czusch który zlye czyny, nye przepusczacz zyvo bycz na zyemy ib. 810.
2. 'ten kto kradnie, grabi, fu r , qui aliena
aufert, praedo’: Iaco Bronek gest prawy zlodzei
(/eg. złodziej i) llicze na nem zastano 1391 HubeZb
64; Isz łan *dayl tego czloweka f *twirdzao, czho
gy Mykolay menyl slodzeya 1397 Pozn nr 352;
Kedi Budziwoy prziszedl zodacz prawa na slo
dzeya, tedi Micolay... dal mu policzek 1398
Kościan nr 101, sim. 1399 ib. nr 126, 1415 RtGn
nr 221, etc.', Sicut Lascz nye zzywe szlodzeymi
(leg. z złodziejmi) any sam kradnye 1400 TPaw
III nr 4905, sim. 1425 KsMaz II nr 1556, 1425
ZapWarsz nr 113, etc. etc.', Ysczy sz ne s ktorego
(i. e. z niektórego) szyna slodzeg byua, kostarsz
y pyganicza Gn 12a; A tesze megcze vy tho...
na pamoczy,... abiscze vy tese ne kradły any
slodzegmy były Gn 175a; Gdi ies widzal zlodzeia
(furem), beszal ies s nim FI 49, 19, sim. Pub,
Jaco Yandrzich ne pomagał otbiiacz Blisborowego
slodzeya ani go wodl do swego domu 1404
Kościan nr 230, sim. 1407 KsMaz I nr 925. 1039,
etc.', Iaco Marczin w kszozey szemi ne cradne
ani ot slodzeiow vszitka ma 1406 KsMaz I nr
696, sim. 1417 Kościan nr 648, 1426 ZapWarsz
nr 169, etc.', Ysze Jan... ne chował zlodzeyew
wszem (leg. w swem) grodze 1406 Pozn nr 589;
Jaco Janusz... nye sbil any pobrał Niclossa...,
any zeme (leg. z ziemie) cradl, any zemsky slodzey (ib. nr 437: zemskim zlodzeyem) bil 1407

Kościan nr 348; Jaco ten slodzey... ten mi taco
vele pobrał chansebno rzeczo, iaco dwadzeszcza
grziuen 1408 ib. nr 361, sim. 1415 ib. nr 541,
Sul 87, etc.', Jaco kedi Potr prziwodl swego
zlodzeya przet swego pana, tedi pan ossadzil
prawo polske y nemeczske 1408 Pozn nr 655;
Jako Marczin jąwszy snamenitego slodzeya ne
pusczil go proszno 1416 Kościan nr 624; Yze
Sulyma ne gest slodzegem any sse slodzeysky
obchodzyl 1423 MPKJ II 302, sim. 1425 RtKon
nr 447, 1450 Czrs s. LXXXIII, etc.; Czhom
uczinil Ondrzeyowi, thom uczinil, kedi nan wo
łano jako na szlodzeya 1425 RafZran 87, sim.
OrtMac 113, OrtOssol 84, 2; Ysze Dzerszek...
nye byegal sz gynszimy szbyegy any slodzeymi
na pana Micolaya... y na szemą any vczinil mv
szkody tako wyele, yako stho grziwen slodzeysky
1427 Kościan nr 1198; Jsze pan Jan... schukal
tych slodzeyew, czosz by myeli vcrascz paney
Margorzacze volu y skopow dzeszacz 1428 Pozn
nr 1280; O kthore othbicze slodzee ('złodzieja’)
Bronisch na my a salowal, o thom ya s nim
yprawyon 1435 KsMaz III nr 1573, sim. ib.; Ysze
pany Wychna... nye przechovawala zlodzegew
na pana Mycolaya... any s gey wolya kon mu
nye vkradzon 1435 Pozn nr 1653; Sczepan mi
ne czinil prawa s mym slodzeyem 1446 ZapWarsz
nr 772; Thego thesz nyeczestnego wy rzekami,
gen thayemnye slodzege a sbyescze przechowiwa
a sz nymy dzely rzecz<y> slye nabite Sul 15,
sim. ib. 47. 86; Gdisz kony czasv nocznego bil
gemv ykradzon,... Nagod... proszil tich tho swogich sząszadow wyesznycz, aby siadem thego tho
szlodzeya (furem) ky zasząnabiczy thego tho konya gonycz gemy pomogli, alye wyesznycze posczygacz slodzeya (furem) othmowily szą Sul 39,
sim. Dział 28; O odbyczyu bidla kradzyonego y
zlodzyeya (a furę) Sul 112, sim. ib. 113; Pakly
wilomy zlodzyey (fur) doom albo podkopayoczy
bi byl a nalyeszon bi byl BZ Ex 22, 2; Nyestoycze
na mego szlodzeyą! OrtOssol 84, 3, sim. OrtMac
114; <P)odlug pysma swiatego czynyączy schkodą
na poły rzeczeny tesz są zlodzeye Dział 39; Eze
Zygmunth w xanzey zemy nye gradnye any szlodzeyamy (leg. z złodziejami) zlodzeyskye zyyye
1461 Czrs s. XLVIII; Jaco ya nye *gradna sarn
xazathom... any oth slodzey, czso sarni cradna,
przemithu byerza, any s slodzeymy slodzeyskye
żywa 1464 ZapMaz 50; lako ya nye przybyegl
do wschy Janowey... any zlodzeya yego, lana
młynarza,... s prawa yego gwalthem se wschy
wybyl 1465 TymSąd 133; Eze zlodzeye, kthorzy
myod w bory Chrczonowy kradną, nye wnyesly
w dom Przeczkow 1466 ib. 73, sim. 1468 TymProc 202; Jan... pomowil gy bycz slodzegya, abi
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gemu s *nechgkthorey skrzynky vcradl dzesącz
cop groszow 1474 Zab 540; Isze Jan z Marczinem
nye hothbyal zlodzeya oprawczi gwalthem, kthore<go> o zlodzeysthwo yanl 1476 RafPocz 21;
Starosta, ktori nie skarżę zlodzieia albo lothra
(non faciens iusticiam cum furę aut latrone) według
iego zasługi, zaplaczi głową 1498 MacPraw VI
274; Naydaly zlodzyeya (si invenitur fur Ex 22,
7, BZ: bodzyely nalyeszon zlodzey), vczyną yako
sze zlodzyegem, a nye naydąly zlodzyeya (si latet
fur Ex 22, 8, BZ\ tagyly szyo zlodzey), tedy ten,
czo mv dano chovacz, przyszasze XV p. post.
Kałużn 285; Slodzyey cleps ca 1500 Erz 135,
sim. ib.; Który nye wnydzye drzvyamy v oyczarnye ovyecz, alye lyezye ynądy, tenczy yesth
slodzyey (fur Jo 10, 10) y zboycza Rozm 425,
sim. ib. 443. 486, etc.', Vschysczy, czokoly ych
przyschło, czy ssą zlodzyeye (fures Jo 10, 8) y
zboycze ib. 426; ~ złodzieje komuś podawać,
zdawać 'wyzywać kogoś od złodziei, aliąuem furem laedendo vocare'>: Cszom ya bil Pawła, tom
vczinil *zalowi, kedi mi bratu slodzeye podawał
1403 KsMaz I nr 389; Jacosmi sliszeli, kedi
Phalibog beszal gwałtem na Marczinow dom y layal
mu curwe maczerze sini y slodzeye mu sdawal
1407 Kai nr 275.
Cf. Złodziec
Złodziejca ' łotr, przestępca, malefactor, latró1: Pylat yyschedschy k nym y spytał ych
rzekącz: Którą vyną dayeczye temv czlovyeku?
A ony odpovyedzyely: By nie był zlodzyeycza
(malefactor Jo 18, 30, ib. 789: zlodzyey albo
zloczyncza, ib. 770. 790: zlodzyey), nye przyyyedlybychmy go do czyebye Rozm 748.
Złodziejka 'kobieta trudniąca się złodziej
stwem, kradzieżą, fu r fem ina, ąuae clam aliena
a u ferf: Gdi xanząn nyekterego zlodzyeya albo
nyekteran zlodzyeykąn (aliąuem furem) obyesycz
kazalbi Sul 87.
1. Złodziejski, Złodzieski f o r m y : n. sg. f.
złodziejska Sul 44; ~ g. sg. m. złodziejskiego
1426 Kai nr 946, Sul 44; ~ ac. sg. m. zło
dziejski Sul 7; złodziejskiego 1424 Kai nr 882;
/. złodziejską 1455 AGZ XIV 446, Dział 56; i• sg. f złodziejską 1429 ZapWarsz nr 258, 1455
AGZ XIV 459; ~ /. sg. f. (o) złodziejskiej Dział
45; ~ g. p l złodziejskich 1474 ZapWarsz nr
1435; złodzieskich 1474 ZapWarsz nr 1434.
Z n a c z e n i a : 1. 'dotyczący kradzieży, adfurtum pertinens’: O dawnosczy lotrowskyey y zlodzeyskyey (de praescriptione furti aut latrocinii,
Sul 53: dawnoscz o slodzeysthwa) Dział 45; ~
dług złodziejski 'zobowiązanie wynikające z kra
dzieży, debitum furto contractum*: Gen (sc. prze
konany w sądzie) acz yczyecze z *yąnthswa...,

bandze... wyswolyon oth moczi gego, wyyąnwszy
slodzeystwo alybo dług slodzeyski (praeter furtum)
Sul 7; ~ grzech złodziejski, (wina) złodziejska,
złodziejska wina 'kradzież, zarzut kradzieży, gra
bieży, crimenfurti, latrocinii’: Vstawyamy..., ysz
gdiby kthori rycerzs,... gemvsz kthora yyna slodzeyska (ąuaestio furti, Dział 35: o zboy... wina)
nygdi nye była w sządze rvszona, s grzecha
slodzeyskego alybo lotrowskego (de crimine furti
aut latrocinii) był obvynyon, slvszne bącz gemy...
ylostną przyszągą... szą oczysczicz Sul 44; Prout
nobilis Iacobus... nobili Daynkoni... dedit culpam
furti al. zlodzeyska, asserens eum furem 1455
AGZ XIV 446; Dechna... proposuit super Staynkonem..., quia sibi recepit duo pecora et tria
pecora sibi othadzbyl al. obvynyl zlodzeyska vyną
coram yoyewoda ib. 459; ~ złodziejską rzeczą
'przez kradzież, rozbój, kradnąc, dokonując roz
boju, per furtum, latrocinium : Jako ya tho wem,
Grzegorzs nye pobrał Ondrzeya slodzeyskan rzeczan na drodze 1429 ZapWarsz nr 258; ~ wina
złodziejska 'kara za kradzież, poena furti \ Acz
kto ze wsy pana gynszego yczynylby zlodzeystwo
(si... furtum fecerit) we wsy pana gynszego...
w rzecze, na łącze, we zboszy..., a przekonań
sadownye schkoda ma zaplaczycz... a pany, czyg
człek, yiną zlodzeyską ma zaplaczycz Dział 56.
2. 'dotyczący złodzieja, służący złodziejowi, ad
furem pertinens’: Ab isto monticulo eąuitayimus
per foyeam scopulos faciendo et peryenimus in
viam, slodzeyska droga, penes quam... scopulos
fecimus 1492 AGZ XIX 540. ~ Może już no
men proprium.
3. 'ukradziony, furatus, furto ablatus’: Jaco
Yan... *coyna... szlodzeyskego w sswem domu
da (pro ma) 1424 Kai nr 882; Yako Yan...
zlodzeyszkego konyą pana Andree... ne wyodl
w dom Wawrzynczow 1426 Kai nr 946; Jakom
ya nye krathl w kxyazeyh zyemy anim slodzyeszkye s slodzyey my zyl, anim thych rzeczy slodzyeszkych (ib. nr 1435: slodzyeyszkych) yzythku
myal 1474 ZapWarsz nr 1434.
2. Złodziejski, Złodzieski *po złodziejsku, tak
jak złodziej, kradnąc, grabiąc, furtive, morę furum, per latrocinium : Yze Sulyma ne gest slodzegem any sse slodzeysky obchodzyl, ale gest
dobry człek 1423 MPKJ II 302; Ysze Dzerszek...
nye byegal sz gynszimy... slodzeymi na pana
Micolaya sąndzą... any vczinil my szkody tako
wyele yako stho grziwen slodzeysky 1427 Kościan
nr 1198, sim. 1429 ib. nr 1399; Eze Stanisław
nye cradnye w ksanszey zemi ani slodzeysky
sziwe 1436 ZapWarsz nr 468; Eze Borzym nye
kradnę w xanzey szemy any sz slodzeymy slo
dzeysky żywe 1442 ib. nr 553, sim. 1449 ib. nr
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594. 599; Jsze czo szalowała Jafroska... na Maczeya..., aby yey dobył komory noczna rzeczą y
rosbyl scrzina, y wzal gey dwanacze grziwen
polugroskow szlodzeysky, tego on nye wczynil
1445 Pozn nr 1633; Thą vyną ypadnye,... kthokole
slodzeysky alybo gvalthem (furtive vel etiam violenter) viwyedze trzy albo yyączey szwyerzepycz
Sul 70, sim. ib. 95; Nobilis Fredricus... querulavit
super Fyedor..., quia veniens strata libera ipsum
schindowal slodzeyski 1453 AGZ XI 394; Quod
Johannes... nye wyłowił zlodzeysky et ynaczno
rzeczo stawy 1453 RTH III nr 133; Yaco ya nye
cradna in terra domini ducis any zlodzyesky
*zlodzyemy żywą 1453 ZapWarsz nr 975, sim.
ib.; Jsch do Yana... nye wnyesyono rzeczy slodzyeysky Kropczynych 1491 ib. nr 1721.
Złodziejskie 'po złodziejsku, tak jak złodziej,
kradnąc, grabiąc, furtive, morę furum , per latrocinium : Tesz Pyotr przyczągnąl lana ky sząndv
rzeknącz, aby psczoly... gego czasy nocznego
szlodzeyske (furtim, war. furtive, Dział 22: kradmye) do swego domv vinosil Sul 33; O swyerzepycze lvbo konye gwalthem alybo slodzeyske
(yiolenter vel furtiye) wsząthe do dwv lathv ma
mocz poszwanya Sul 65; Maczey nye cradnye
ani w ze mi z zlodzeymi zlodzeyske ziwye 1451
ZapWarsz nr 964, sim. ib. nr 963, 1461 Czrs s.
XLVIII, 1464 ZapMaz 50, etc.; Ize Climunth nye
oby chodzi ssyan zlodzeyskye 1455 ZapMaz 26.
Złodziejstwo, Złodziestwo f o r m y : n. sg. zło
dziejstwo XV med. SKJ V 281, OrtOssol 35, 4,
Dział 45, Rozm 511; złodziestwo OrtMac 38; ~
g. sg. złodziejstwa Sul 14. 15. 22, etc.; złodziestwa 1471 TymProc 201; ~ ac. sg. złodziejstwo
1440 StPPP II nr 2831, Sul 7. 11, etc. etc.;
złodziestwo OrtMac 111; ~ i. sg. złodziej
stwem 1417 AKPr VIIIa 142, BZ Gen 31, 32,
Dział 34, etc.; ~ /. sg. (na) złodziejstwie 1410
JA VI 210, Sul 58. 67, etc.; złodziestwie Sul 20;
~ n. pl. złodziejstwa Sul 53, Rozm 356; ~ g.
pl. złodziejstw Sul 47; ~ ac. pl. złodziejstwa
Sul 15. 33. 47. 53.
Z n a c z e n i a : 1. 'przywłaszczenie sobie cudzej
rzeczy, kradzież, grabież, furtum, ablatio rei alienae, latrocinium : Eze cso Stanisław dal Swąchowi rani, to mu ye dal, eze szo mu na slodzeystwe bronił 1410 JA VI 210; Yako Mikolay
ne *krald ani szlodzeyssztwem szil, ale werne
szo obchodził 1417 AKPr WIlia 142; Johannes...
clamauit per ministerialem, quis sibi culpam daret
pro furticinio al. o szlodzeystwo 1440 StPPP II
nr 2831, sim. Sul 7.11, etc.; Dlya slawąthnosczi...
kthorego slyach<e)thnego mązza, aczbi zlodzeystwa (leg. z złodziejstwa) alybo lotrowstwa (de
furto aut latrocinio) byl obyynyony, wlostną przy-

szągą szą bąndz mocz oczysczicz Sul 14, sim.
ib. 15. 22, etc.; O thych, gysz slodzeystwa alybo
gyne krzywdi wczynywsz<y> (de... furto committentibus), szą sbyegli Sul 15, sim. ib. 33. 47;
Nyekthorzy... s dopvsczonych slodzeysthw (de...
furtis) y ginszych yczynkow lasky p<r>oszycz
oby kii Sul 47; Gdi yą (sc. kopę oziminy) byerzą
na wosz, tedi gwalth, alye gdy w brzemyonach,
slodzeystwo (furtum) w them bicz wykładamy
Sul 50, sim. Dział 41; Dawnoscz o slodzeysthwa
(de praescriptione furticinii, Dział 45: o dawnosczy... zlodzeyskyey). Gdysz slodzeystwa y lothrowsthwa... (furta vel latrocinia, Dział 45: zlodzeystwo abo zboy) skrytha bywayą... a thakesz
drvgdy slodzeysthwa (furta) ostayą nye pomsczona..., vstawyamy, aby gdi kto o slodzeystwo
alybo o lothrowsthwo (de furto aut latrocinio,
Dział 45: zlodzeystwo abo zboy)... bandze obwynyon..., tedy nye gynsza dawnoscz obrzeczona
powoda zalyyączego o slodzeysthwo (de furto)
othpądza, nysz tylko trzechlethna Sul 53, sim.
Dział 45; W slodzeysthwye (ib. 20: w slodzyestwye) przekonany czescz straczyl Sul 58, sim.
ib. 67; Vstawyamy..., aby czirpyączy skodą
*presz slodzeysthwo alybo sboysthwo (per furtum
vel spolium, Dział 50: zlodzeystwem abo zbogem,
abo gwałtem) w bydle abo w drobye y v rzeczach
małych tylko przes rok poswacz kv sządv... mocz
ymyal Sul 65; Gdy ten myesczanyn przed pełna
rada wysznal, aby szobye dwye <puszce> sta wy 1
(leg. zstawił) y szchowal, a trzeczą króle wy dal,
tho było szlodzeystwo (furtum, OrtMac 38: szlodzyeszthwo) OrtOssol 35, 4; Gedny szą beszprawny..., jako szą lazebnyczy... albo czy, czo
ge o roszboy, o zlodzyeystwo (OrtMac 111:
o zlodzyeszthwo) przed prawem przewyczaszono
ib. 82, 4; O zlodzeystwie (de furto) we wsy abo
na polv vczynyonem Dział 56; Jako Andrzey...
nye kradnye <w> xanzey zemy any slodzeschwa
(pro slodzesthwa, leg. z złodziestwa) zywye 1471
TymProc 201; Isze Jan z Marczinem nye hothbyal
zlodzeya oprawczi gwalthem, *kthore o zlodzeysthwo yanl 1476 RafPocz 21; Bo sercza (leg.
z serca) yychodzą... nyeczystoty, slodzyeystya
(furta Mat 15, 19), krzyvoprzyszyestva Rozm 356;
Vzryavschy, yze syey ządzey slodzyeystvem nye
mogl (sc. Judasz) popelnycz, począł myslycz,
kakoby sobye mogl zdradą vczynycz ib. 444; Kto
czye takyem kupczem yczynyl? Nygd, yedno tye
lakomstvo... y tve przeklyąte zlodzyeystwo ib.
511; ~ Sicut furti peccatum, zlodzyeystwo,
non dimittitur, nisi restituas, quod furatus es XV
med. SKJ V 281.
2. 'oskarżenie o kradzież, accusatio furti :
Alye yze gesz myo zlodzeystwem pomowyl (furti
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me arguis), v kogokoly swe bogy naydzesz, b 0dze
przede wszemy brati nassymy zagubyon BZ Gen
31, 32; O zlodzeystwye pczol (de furtiva mellis
inculpatione, Sul 33: o kradzyeszy myodow).
<P)yotr szalował na lana..., kako pczoly... gego
noczną rzeczą kradmye wzawszy do swego domv
donyosl..., ale łan zaprzal rzeczy zlodzeystwa
Dział 22; <A)by zemyanye... w swey czczy szadnym zlodzeystwem nye porvszeny od nas... myely... zachowanye czczy ib. 34.
Złodzieski cf. Złodziejski
Złodziestwo cf. Złodziejstwo
Złomca (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. złomca
OrtMac 78, OrtOssol 60, 2, OrtRp 37, 3; ~
d. sg. złomcy OrtMac 125; ~ ac. sg. złomcę
OrtMac 85. 130, OrtOssol 64, 2; ~ n. pl.
złomce Dział 2. 37.
Z n a c z e n i e : f e n kto narusza prawo lub
zasady moralne, violator, ruptor (legem vel morumf: Ale nyektorzy... yakoby zlomcze zakona
(legis transgressores, Sul 46: prawa przestąpcze),
gdysz po *swymsze szemyam czągną na woyną,
swymsze sasyadom wyączey nyszly nyeprzyaczelom samy szkody nyewymowne czynyą Dział
37; ~ Nye bądzyely zlomcza myerv (pacis
violator, OrtOssol 60, 2: *szlonczą myrv, OrtRp
37, 3: zlomcza myrv) w szawyeszone dny sza
goracza vchwaczon y obzalowan, nadtho gy
mayą albo mogą zalowacz w trzech szadzyech
obyczaynye wyłożonych podług prawa OrtMac
78; Gdyby w szawyeszony czasz głowa zabytha..., mozely thego myeru zlomcza (pacis violatores, OrtOssol 64, 1: mirv *zlomycz) w zawyeszony czasz szka[r]zacz ib. 85; Gdy woyth
foldruye o głową... a ten ozalowany stanye ku
praw (leg. prawu) gothow odpowyadacz..., mo
zely woyth thą przyszyągą wszącz a mozely
takyemu zlomczy myru (pacis fractori, OrtOssol
91, 2: myrv wzlomczy) odpusczycz, aby szye
sz nymy zyednal ib. 125; Nazayutrz thego zlomczą myru (pacis fractorem, OrtOssol 94, 3: myru
lomczą) maya wolacz w gaynym szadzye ib.
130; A bandzely tho za dnyą... żałowano, tedy
mogą tego szlomczą ozalowacz myrv (huiusmodi
pacis violatores, OrtMac 85: zlomczą myerv)
o thą rzecz nazayvtrz OrtOssol 64, 2; ~
złomca prawdy (o sędzi, de iudice) fen kto
wydaje wyroki niesłuszne, stronnicze, qui iniąuas
sententias f e r f : Aby zlomcze prawdy a przedawcze swego samnyenya y czczy naleszeny
nye bili..., kv gedney stronye, drvgą opvsczywszy nye przystali, vkladamy Dział 2. ~ Cf.
Wzłomca.
Złomek (cf. Zb -) f o r m y : n. sg. złomek ca
1470 MamLub 144; ~ ac. sg. złomek ca 1470

MamLub 59, 1471 MamKal 70. 72; ~ i. sg.
złomkiem BZ Jud 9, 53; ~ ac. pl. złomki BZ
II Par 34, 4, ca 1470 MamLub 99.
Z n a c z e n i e : 'odłamany kawałek czegoś, pars
alicuius rei abrupta, fragmentum : Tedi gena
nyewyasta zlomkem szarnowowim (fragmen molae, MamLub 59: ziomek) z gori rzucy, ygodzila
w głowo Abimelechowo BZ Jud 9, 53; Skaziły
przed nym ołtarze Baalymowi y podobyzni, gesz
na nych stali, starti so..., gich zlomki (fragmenta,
MamKal 99: słomki) rosipal BZ II Par 34, 4,
sim. ca 1470 MamLub 99; Myaszgy słomek (war.
lub., BZ: vlomek) fragmen (dederunt ei... fragmen
massae caricarum I Reg 30, 12) 1471 MamKal
70; Słomek zarnowa fragmen (nonne mulier misit
super eum fragmen molae de muro et interfecit
eum? II Reg 11, 21) ib. 72; ~ Rotusum vtarly
conyecz aut stapyoni ziomek zyelasa (si retusum
fuerit ferrum..., hebetatum fuerit Eccles 10, 10)
ca 1470 MamLub 144.
Złomie, Złomie się (cf. Zb-) f o r my : praes.
ind. 1. sg. złomię Pul 17, 42; 3. sg. złomi
OrtMac 79, OrtOssol 61, 3, OrtRp 38, 2, etc.',
2. pl. złomicie ca 1430 GIKazB II 20; 3. pl.
złomią OrtOssol 35, 1; ~ imper. 2. pl. złomcie
Rozm 211. 450. 716, etc.', ~ inf. złomie Gn
gl. 41a, 1425 Pozn nr 1215, 1437 Pyzdr nr 1112,
etc.', ~ praet. 3. sg. m. złomił jest FI i Pul
109, 6; złomił 1415 Pyzdr nr 434, 1416 Kościan
nr 608, 1418 ib. nr 715, etc.; 1. pl. m. złomilismy
1443 AGZ XIV 81; -smy złomili 1415 Kościan
nr 536; ~ part. praet. act. złomi w Puł 24
arg.; złomiwszy Rozm 95; ~ part. praet. pass.
n. sg. f. złomiona XV in. GIKazB II 104; n. a.
ac. sg. m. złomiony 1419 Pozn nr 976; g. sg. f.
złomionej BZ Lev 21, 19; n. pl. m. złomiony
Rozm 124; cf. też Niezłomiony; ~ inf. pass.
sg. neutr. być złomiono Dział 6; ~ imper.
pass. 3. sg. neutr. złomiono bądź FI i Puł 36,
16; ~ fut. pass. 3. pl. m. złomiony będą Rozm
119; ~ condit. pass. 3. sg. neutr. -by złomiono
OrtOssol 34, 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'przez uderzenie, naciśnięcie
rozdzielić na (dwie) części, zburzyć, rozbić, roz
trzaskać, zniszczyć, frangęre, confringere, perfringere’: Mecz gich wnidz w sercze gich
a locziszcze gich zlomono bodz (arcus eorum
confringatur) FI 36, 16, sim. Puł; Os non comminuetis, ne szlomicze, ex eo (Jo 19, 36) ca
1430 GIKazB II 20; Billibi ślepi... albo szlomyoney roki, albo nogi (si fracto pede, si manu)...,
nye przistopy offyerowacz panv BZ Lev 21, 19;
Glos boży polamayączy czedry y złomy (confringet, FI: zlame) gospodzyn czedry lybayn<s)ke
Puł 28, 5; Lęczyszcze zetrze y złomy czyn

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

397

398

Z Ł O M IĆ

Z Ł O M IĆ

(confringet arma, FI: zlame czin) Pul 45, 9; Owa
dzyeczye moye mylę, ktoregozem vybral..., trzy
(pro trsczy 'trzciny’) *pochvyvayączey szye nye
złomy (harundinem ąuassatam non confringet Mat
12, 20) Rozm 329; ~ szyję złomie, złomie
głowę 'skręcić kark, cervicem frangere': Jako pan
Vanczenecz... vmarl, ten, czso szyą (leg. szyję)
słomy 1, yus trszy latha minoly 1416 Kościan nr
608; Spadł (sc. Eli) stolcza (leg. z stolca) vznak
za drzvy a zlomyl glovą (ffactis cervicibus I Reg
4, 18) y zdechł Rozm 630; ~ ~ Jaco gest
Jan *prziseld w Mycolay<e)w dom y wsąl mu
koyn jaco dwe grzywnye j slomil jego dom *nymo
szaplaczenye 1415 Pyzdr nr 434; Yz xandz opat
sedl in duodecim popularibus y slomil yey jasz
gwałtem 1418 Kościan nr 715; Wsząl my dwa
conya y szekyra y dwa cliny y slomyl my ploth
1428 Kai nr 1019; Yakom ia tobye nye ranczil
za Dobyeslawa..., ysze myal zlomycz ploth 1437
Pyzdr nr 1112; Destruere szlomycz, skazycz XV
ex. PF V 27; Odpovyedzyal (sc. Jesus) ym:
Slomczye (EwZam 304: roszd<z)yelczye) ten kosczyol, (solvite templum hoc Jo 2, 19), a w trzech
dnyoch wskrzeschą gy Rozm 211, sim. ib. 450.
716; Przyszyagly na glovą my lego Iesucrista,
yzby on chczyal kosczyol boży zlomycz ib. 719,
sim. ib.; Cristus nye rzeki: Mogą zlomycz albo
zkazycz (destruere Mat 26, 61), ale zlomcze
(solvite Jo 2, 19) ib. 720; ~ Yze Xps złomy w
czyala swego koszczyol po trzeczem dnyu oprawyl zmartwychwstaw Pul 24 arg.; Zlomczye
ten kosczyol (solvite templum hoc Jo 2, 19),
czvsch me czyalo, vy, ale nye ya ssam Rozm
719; ~ ~ Quarto fuit (sc. sanctus Paulus) vas
solidum et ita solidum, quod nullo lapide [...]
potuit frangi on nigedn<y>m kamenem ne moson
gest slomicz byl Gn gl. 4 la; Tocz yest to
dzyeczyatko, które wschedschy v naszą zyemyą
y podeptał nasche bogy svoyą moczą, przed
nym naschy bogovye nye smyely stacz, alye
slomywschy svoye balvany (confractis idolis suis) poschly precz Rozm 95; Kyedy dzyevycza
porodzy, tedy wschytky baluany spadną y zlomyony bądą (quod essent ruitura simulacra) ib.
119; Thy ysthne sądy slomyony (confracta vascula) były potem czale ib. 124; ~ złomić
(się) (o statku, de nave) 'ulec rozbiciu, naufragium pati : M undus... iste erat... tamquam
fluvius rapidus, in quo omnes periclitabantur,
sed contra istud naufragium dedit nobis Christus
triplex adiutorium. Ista navis fracta, zlomona,
fuit XV in. GIKazB II 104.
2. 'pokonać, zwyciężyć, devincere, debellare’:
Gospodzyn na prawyczy twoyey slomyl yest (Pul:
zlomyl yest) w dzen gnewa swego króle (confre-

git... reges) FI 109, 6; Gonycz będę nyeprzyaczelye moye y polapam ye..., zlomyę (confringam, FI: ziarno) ye a ny będą mogły stacz, padną
pod nogy moye Pul 17, 42; ~ 'załamać na
duchu, na umyśle, animum alicuius infringere’:
Divicie seculares... animum virilem et christianum
<nec> debent frangere, slomicz, si recedunt, nec
si accedunt, extollere XV med. GIWroc 30v.
3. 'naruszyć, przekroczyć (prawo itp.), nie do
trzymać, nie dochować czegoś, frangere, perfńngere, violare (legem etc.)9: Cum hys, qui oderunt
me, eram pacificus, et ne pacem rumperet, ne
sslomyl,... in nullo se defendit 1448 RRp XXIV
354; O głowa albo rany... tho ma<ją> dacz do
zagayonego szandu położonego, a thego tho, czo
myr szlomyl (pacis fractor, OrtMac 23: slomyl,
OrtRp 13, 4: pokoyv slamacz), prawym ortelem
naszladowacz OrtOssol 27, 4; Gdyby szye radczczą... przylubowalby szye ku dworu... a tho szgyednal, aby my as tho (pro myasthv) pyszane prawo
albo przywyley szlomyono albo szkazono (quod
civitatis scripta iura seu munimenta infracta forent,
OrtMac 36: nye dzyerzal pyszanego myaszthv
prawa, przywylyeye łamał albo phalszowal) przesz
gwałtowną raka albo gwaltownye, czo gest gego
pokuta? OrtOssol 34, 4; Kthorykolwy<e)k myesczyanyn ku dworu przymyla szyą a szgedną, j<ż>
myesczkye prawo albo przywyley szlomya (quod
iura civitatis aut munimenta infracta fuerint, OrtMac
36: ysz myeszkye prawo albo przywylyeye szlamuya), tego mogą radczcze oszalowacz OrtOssol
35, 1; Ritum zlomyl, naruszył (war. kal.: irritum
fecit slomyl, naruschil, pactum meum irritum fecit,
sc. masculus Gen 17, 14) ca 1470 MamLub 9;
Non valet [...] sponsi fidem violare slomycz XV
p. post. GIKóm II 190.
4. 'unieważnić, abolere, tollere, irritum facere :
Jako pan Micolay swo dobro wolo dal nam lysth
wenny Katharzinin y s yegoszmy gy wolo slomily
1415 Kościan nr 536; Yze yego zona Swatochna
mała swoy list stary vanny *slomycz, a nowym
yey listem mąl swadacz przet pa[n]nem starosta
1425 Pozn nr 1215; Sed nichilominus Steczkoni
literas et munimenta non fregimus al. nye szlomilismi et, si voluerit Steczko, poterit apud dominum
regem impetrare eadem bona vel alia 1443 AGZ
XIV 81; Braczaa dzelna bandancz, acz nyekthori
rzecz straczi zkazanym sandzynym, drughi thego
szlomycz nye bandze mocz (alter eandem sententiam non poterit infringere) any rzecz wsznowycz
Sul 12; Tako ona złomy (infringit, OrtRp 38, 2:
słomy) they drugey panyey wwyązanye, przetho
ysz ona w czasz ge odwołała OrtOssol 61, 3, sim.
OrtMac 79; Moy masz vczynyl mnye dzyedzyczka
po szobye przed gaynym sandem podług spyewanyą
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mego lystą a nye szlomyl mnye on tho thym (nec
mihi istud infregit eo), jsz on dal ten dom wzdacz
szobye y gego po nym dzeczem OrtOssol 97, 1,
sim. OrtMac 133.
5.
*usunąć, zlikwidować, abolere, tollere : Vlo-5
szylysmy tho myeszanye sadów bycz zlomyono
(iudiciorum... decidere et evellere varietatem, 5w/
6: sandow alybo rzeczi szandovich wipravicz
a wipleecz nyeyanostaynoscz) Dział 6.
6. w opisie herbu: strych złomiony '/ras w /?o- 10
fow/e załamany w kształcie krokwi, fractus, flect u s De matris autem genere se aseruit esse
Cirmenscy clipei rubei et albi signi al. strich
slomoui (pro slomoni) fractum post patrem sue
matris 1419 Pozn nr 976.
15
C/. Włomić, Wzłomić, Niezłomiony
Złomienie (cf. Zb -) f o r m y : n. sg. złomienie
ca 1428 PF I 489, XV med. R XXII 222, Rozm
124; ~ g. sg. złomienia XV in. GIKazB II
103; ~ ac. sg. złomienie 1449 R XXV 164, 20
Rozm 720; ~ /. sg. (o) złomieniu Rozm 720.
Z n a c z e n i a : 1. 'zburzenie, zniszczenie cze
goś, destructio, ruina'1: Cristus rzeki o kosczyelye
svego <ciała>, przepovyedayącz vmączenye svoye
przez zlomyenye kosczyola, a smarthvychvstanye 25
przez vzbudzenye, a ony to myenyly o zlomyenyv ych kosczyola kamyennego /tozra 720; ~
Zlomenye ruina ca 1428 PF I 489; ~ (o łodzi,
de mzve) ' rozbicie się, fractio, naufragium : Zlo
myenye lodzey (5X7 I 66: *zlomyonye lodzey, 30
g/. id est navis fraccionem) na morzu czyrpyal
yesm (ter naufragium feci II Cor 11, 25) 1449
R XXV 164.
2. 'część rozbitej, roztrzaskanej całości, ułamek,
fragmentum, pars rei fractae': Yesus ony skorupy 35
przezegnawschy y kazał ym..., aby każde slomyenye nathychmyasth aby szye vroczylo (ut ad suum
quaevis locum rediret mox fracturae) y *przyloczylo
szye svemv staw (leg. stawu) Rozm 124.
3. 'naruszenie prawa (tu boskiego), violatio, 40
laesw : Violacio dierum solemnium nalomene,
zlomene swotego dna XV med. R XXII 322.
4. 'skażenie, corruptio, depravatw : Panes sine
fermento comedit ille, qui bona sua sine corrupcione, przeslomena (leg. prze złomienia czy przez 45
złomienia), vane glorie facit XV in. GIKazB II
103.
Złomikamień (cf. Zb-) bot. 'Saxifraga granulata L. vel Spirea filipendula L., vel Pimpinella
saxifraga L.’: Zlomycamyeyn saxifraga ca 1500 50
Rost nr 7295.
Złorzec 'życzyć złego, słowami chcieć ściągnąć
nieszczęście, przekląć, maledicere, detestari : Kako zlorzeko (maledicam) tego to, gegos gest nye
poklol bog? BZ Num 23, 8.
55
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Złorzeczenie 1. 'życzenie złego, pragnienie
ściągnięcia słowami nieszczęścia, przekleństwo,
słowa nieżyczliwe, zelży we, maledictio, dete sta
d o ': Gichsze usta zlorzeczena (maledictione)
y gorzkoscy pełna so FI 13, 6, sim. Puł; Absque
ve malediccionis slorzeczenya XV med. R XXV
154; Non reddentes malum pro mało nec maledictum pro maledicto any zlorzeczenya, any odlayowayącz, gdy wam layą za zlorzeczenye (I
Pet 3, 9) XV med. SKJ I 98; A maledictione
slorzeczenya nyeplodnosczy ca 1450 PF IV 579;
Zlorzeczenye probra 1451 R XXII 41; Iegosz usta
zlorzeczenya (maledictione, FI: poclocza) pełny
są y gorzkoszczy, y zdrady Puł 9, 29; ~ Ex
te (sc. virgine Maria) enim ortus est sol iusticie,
Christus..., qui solvens malediccionem, szlorzeczene, dedit benediccionem 1448 R XXIV 354.
2. 'zniesławienie, obmowa, infamia, calumniać: In omnibus exhibete uosmetipsos sicut dei
ministros, in multa paciencia... per infamiam,
*przeszlorzeczonye (leg. prze złorzeczenie czy
przez złorzeczenie), przesz nyeslawa (SKJ I 73:
przez omowę, R XXV 258: prze sławą, omową
GIKazB II 52: przesz sromothą), et bonam famam
(II Cor 6, 8) 1453 R XLVII 351.
Złorzeczenik 'ten kto zasługuje na karę, po
tępienie, qui maledicendus, exsecrandus esf: Y
rzeki pan bog ku woszowy:... Bodzesz przeklot
a zlorzeczenyk (maledictus es) myedzy wszem
stworzenym BZ Gen 3, 14.
Złorzeczeństwo 'przekleństwo, tu o słowach
zapowiadających karę po grzechu pierworodnym,
maledictio, hic de verbis poenam post peccatum
originale praedicentibuf: Constat Mariam ab ipso
originali peccato fuisse immunem, per quam...
prime matris soluta est malediccio rozvionzano
iest *zlorzeczienstwa XV med. ZabUPozn 126.
Złorzeczony 'zasługujący na karę, potępienie,
maledicendus, exsecrandus*: Wzbudza-ly cyo pan
przecywo mnye, ukoy syo w wolney obyecye
zaszszoney, soly sinowye lyuczsci, zlorzeczeny
przed bogem (maledicti sunt in conspectu domini),
gysz myo wirzucyly dzisz BZ I Reg 26, 19;
Zlorzeczeny (maledicti Psal 118, 21, FI: zakloczy,
Puł: przeklyęczy), ktorzi se sklanaia od przikazanya twego MW 6b; ~ Ecce ego inter omnes
sum hodie maledicta *zlorzeczeznya XV p. post.
RRp XXV 199.
Złorzeczyć 'życzyć zła, słowami chcieć ściągać
nieszczęście, przeklinać, bluźnić, maledicere, detestari : Zlorzeczil ca 1450 PF IV 571; Zlorzeczil
(benedixit, war. maledixit) Nabot boga a krolya
BZ III Reg 21, 10; Cum sibi (sc. Christo) maledicerent, non remaledixit nye slorzeczyl, nye msczyl
sya ca 1500 GIKazB I 52. - Cf. Złorzeczony.

ZŁOSNY
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Złosny, Złostny f o r m y : n. sg. m. złosny Pul
9, 5. 23. 24. 36, XV ex. SKJ I 151; - g. sg.
m. złosnego Pul 10, 6. 70, 5; ~ d. sg. m.
złostnemu ca 1470 MamLub 170; ~ ac. sg. m.
złostnego ca 1470 MamLub 301; złosnego 1471
MamKal 138;/. złosną Pul 63, 4; ~ v. sg. neutr.
złosne Pul Deut 6; ~ i. sg. f. złosną Pul 24,
20; ~ n. pl. m. złostni FI 118, 85. 86; złośni
Pul 11, 9. 26, 18. 34, 13, etc.; ~ g. pl. m.
złosnych Pul 1, 7. 49 arg. 63, 2. 139, 4; /.
złosnych Pul 119, 2; ~ d. pl. m. złosnym Pul
72 arg. 143 arg.; ~ ac. pl. m. złosne Pul 118,
113. 138 arg.; ~ v. pl. m. złośni Pul 118, 115.
Comparat. g. pl. m. złośniejszych ca 1500
GIKazB I 24.
Z n a c z e n i a : 1. 'popełniający przestępstwo,
nieuczciwość, grzech, czyniący zło, malus, pravus,
im p r o b u s Slostnemv (war. £a/.: sloscziwa) malivolo (servo malevolo tortura et compedes Ecclus
33, 28) ca 1470 MamLub 170; Slostnego pestiferum
(invenimus hunc hominem pestiferum Act 24, 5)
ib. 301; Bo powstały przeczywo mnye szwyatkowye złosny (testes iniąui, FI: krzywi) Pul 26, 18;
Wstawszy szwyatczy zloszny (iniąui, FI: zli), yegosz yesm nye wyedzyal, pytały so mye Pul 34,
13; Strzezy mye, gospodne, od ręky grzesznego y
od lyudzy złosnych (ab hominibus iniąuis, FI:
lychych) wytargn mye Pul 139, 4; Pokolyenye
złosne (generatio prava Deut 32, 5, BZ: narodzę
szły) y przewrotne, a y to wraczasz bogu, lyudu
szalony y glupy? Pul Deut 6; Otho ya, czlovyek
barszo złosny, przystapąya do czyala svyatego boga
XV ex. SKJ I 151; ~ Tunc vadit (sc. immundus
spiritus) et assumit alios spiritus neąuiores, slosnyeysych {RRp XXV 242, Rozm 300: gorschych),
se (Luc 11, 26) ca 1500 GIKazB I 24; ~ Kosprawyli {pro rosprawyli) my mne *zloscny (iniąui,
Pul: zly, MW 34a: zlosznyci) *bazny FI 118, 85;
Zlostny (iniąui, Pul: zly) gonyly so mye FI 118,
86; Zloschnego (war. lub.: zloszyną) pestilentem
(multato pestilente sapientior erit parvulus Prov 21,
11) 1471 MamKal 138; Bo zna bog drogę prawych
a droga złosnych (impiorum, FI: zlich) zagynye
Pul 1 ,7 ; Zbakalesz lyud y zgynąl złosny (impius,
FI: nemilosciwi, SKJ V 275: slostnyk) Pul 9, 5;
Kyedy sze pyszny złosny (impius, FI: zli), zazega
szyę vbogy Pul 9, 23; Isze chwalyon bywa grze
szny... y złosny (iniąuus, FI: zglobliwi) blogoslawyon bywa Pul 9, 24; Przecz rosgnyewal złosny
(impius, FI: grzeszni) boga? Bo rzeki w szyerczu
swem: Nye będzye szukał bog Pul 9, 36; Gospodzyn pyta prawego y złosnego (impium, FI: nemilosciwego) Pul 10, 6; W okolye zloszny (impii,
FI: nemilosciwi) chodzą Pul 11, 9; Ten ps<alm)
powyada, ysz Xpus... rozlocza sprawyedlywe od

nyesprawyedlywych y od złosnych Pul 49 arg.;
Zaszczyczyl yes mye od sebranya złosnych (a conventu malignantium, FI: zlich) Pul 63, 2; Boże
moy, wy my mye z ręky grzesznego y z ręky
przeczywo zakonu czynoczego y złosnego (de manu... iniąui, FI: złego) Pul 70, 5; Ten ps<alm>
powyada, yze Xpus Ihs zlosnym prze gych lesz
złe wracza odpłaty Pul 72 arg.; Boże, zloszny
(iniąui, FI: zly) powstały na mye Pul 85, 13;
Zgyncze, grzeszny, z zyeme y zloszny (deficiant...
iniąui, FI: lyszy albo neprawy), tako yzby gych
nye było Pul 103, 36; Złosne (iniąuos, FI: zgloblywe albo lyche, MW 38a: złosny ki) w nyenawysczi
ymyal yesm Pul 118, 113; Odstępczye ode mnye,
zloszny (declinate a me, maligni, FI: zglobiwy,
MW38a: zloscziwi)! Pul 118, 115; Cristus... karze
Zydy y kaczerze, y złosne Pul 138 arg.; Glos
Yezukristow... przeczywo dyablu, przeczywo
wszem zlosnym, gysz yedno w tego szwyata zbozu
wyeszyelyo szye Pul 143 arg.; Nogy szwyentich
swych schowa a złosny (impii I Reg 2, 9, FI:
nemylosczywy) we czmach zamylkno Pul Ann 14.
2. 'niegodziwy, niesprawiedliwy, iniustus, ini
ąuus': Zasrosz<cią> złosną (odio iniąuo, FI:
zasrosczo *zlo) zawydzely (sc. nieprzyjaciele moi)
mnye Pul 24, 20; Stwyrdzyly {sc. nieprzyjaciele)
sobye molwę zlosno (sermonem neąuam, FI: zlo)
Pul 63, 4; Gospodnye, zbaw duszę moyę od warg
złosnych (a labiis iniąuis, FI: lychych) y od
yęzyka lzywego Pul 119, 2.
Cf. Żałosny
Złost- cf. ZłośZłostny cf. Złosny
Złosyn *człowiek postępujący źle, niegodziwie,
przestępca, malefactor, maleficus’: Neąuam zly a.
zlosyne (serve neąuam, omne debitum dimisi tibi
Mat 18, 32, R XXIV 82: szły) XV in. Szwed 49;
Subiecti estote omni humane creature propter deum... siue ducibus tamąuam ab eo missis ad
vindictam malefactorum sloszynow (I Pet 2, 14,
R XXV 165: zle *czynączim) 1438 R XXII 352;
~ Zloszyną (war. kal.: zloschnego, mamotrekt
kapitulny: zlosyna) pestilentem (multato pestilente
sapientior erit parvulus Prov 21, 11) ca 1470
MamLub 138. ~ Bohemizm.
Złosyństwo 'niegodziwość, przestępstwo, ini
ąui tas, malitia’: Goduymy nye <w> ąwassye sta
rem slosczy, w slosinstwe, slosczy {R XXII 351:
w ąuaszye szlosczy y grzechu), ale w przessnosczy abo w nyeąwassnosczy czystoti a prawdi
(epulemur non in fermento veteri neąue in fermento malitiae et neąuitiae, sed in azymis sinceritatis et veritatis I Cor 5, 8) ca 1450 PF IV
572; *Sloszinstw neąuicia (tradidit illos deus in
reprobum sensum... repletos omni iniąuitate,...
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avaritia, neąuitia Rom 1, 29) XV in. Szwed 49.
~ Bohemizm.
Złościć złościć w kimś 'postępować złośliwie
wobec kogoś, malignari, małe a g e r e Nye dotikaycye syo mazanich mich a w prorocech mich
nye zloscycye (in prophetis meis nolite malignari)
BZ I Par 16, 22.
Złość iwie 'niegodziwie, występnie, podstępnie,
neąuiter, m a l i g n ę Nyeegdi na sandzech *szedayąący... nyekthoree szlosczywye (malitiose) robotaamy a strawamy *chcyąącz <uciężyć> Sul 29;
Nawiklismi, esze szkazanye klanthwi swyathkom...
sloscziwye (malitiose,
23: wspornye) cząsthokrocz obiklo bicz obrzeczano Sul 34; ~
Gdyby ktho *koko zabyl... albo gyne czo nyesprawnye vczynil y szlosczywe (si... criminale
faceret), albo czo szlego OrtOssol 49, 3; ~ Y
yczinyl Amri nyeprawye przed bogem a czinyl
zloscywye (nequiter) nade wszitki ti, gysz przed
nym biły BZ HI Reg 16, 25.
Złościwość 'nie godziwo ść, malitia, nequitia
Ira habet sub se has species:... neąuicia, id est
slosczywoscz MW gl. 64.
Złościwyf o r m y : n. sg. m. złościwy XV med.
R XXIV 362, Pul 5, 5. 14, 5; /. złościwa 1436
R XXIII 276, XV med. GIWroc lOlr, 1471
MamKal 170, etc.’, ~ g. sg. m. złościwego FI
i Pul 143, 11, Sul 22, MW 74b, XV p. post. R
XXV 2 6 5 ;/. złości we Sul 95; złości wej Sul 45;
neutr. złościwego BZ Lev 19, 15, 1474 R XXIII
297; g. a. ac. sg. m. złościwego XV p. post.
Kałużn 275; ~ d. sg. neutr. złościwemu BZ
Num 14, 35; ~ ac. sg. f. złościwą MW 40a;
~ v. sg. m. złościwy XV med. SKJ V 268;
neutr. złościwe Rozm 727; ~ i. sg. m. złościwym Sul 42; /. złościwą Sul 86; ~ n. pl. m.
złościwi BZ Gen 13, 13; ~ g. pl. m. złościwych
Puł 25, 5. 63 arg., XV ex. Kałużn 290; ~ d.
pl. m. złości wy m BZ Is 48, 22; ~ ac. pl. m.
złościwe Sul 53; /. złościwe Sul 66; ~ v. pl.
m. złościwi MW 38a.
Superlat. i. sg. m. nazłościwszym 1436 R XXIII
278.
Z n a ć ż e n i a: 1. 'postępujący niemoralnie,
kłamliwie, oszukańczo, nieuczciwy, okrutny, raalus, impudens, maleficus, im pius’: Si prelacione leuaberis cum Nemroth impiissimo aut cum
Allexandro nequissimo, g/. pessimo naslosczyyszym, predo eris 1436 R XXIII 278; Gdysz
slodzeystwa... przes slostnyky a slosczywe lvdzy
(per maleficos, Dział 45: przez zle ludzy)... skrytha bywayą..., vstawyamy Sul 53; Malus, zloszczywy, est ille filius, qui ab amplexu patris fugit
XV med. R XXIV 362; Ideo canit... ecclesia:
Hostis Herodes impie, Xpm venire qui times
Słownik staropolski XI
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sloszczywy nyeprzyaczelu, ysch sze bogysch przyszcza Kristowa XV med. SKJ V 268; A lyudze
w tern myeszczye (sc. w Sodomie) biły barzo
grzeszny a zloszczywy (pessimi erant et peccatores) przed gospodzynem BZ Gen 13, 13; Bo
iakoczem powyedzal, tak yczinyo wszemv sebranyv temv to *zloscziwyemv (omni multitudini...
pessimae), iesz to iest powstało przecziwko mnye
RZNum 14, 35; Sloscziwa (war. lub.: slostnemv)
maliuola (servo malevolo tortura et compedes
Ecclus 33, 28) 1471 MamKal 170; Zlosczywa
yesthem, az szye sthrascha wszysthky sthawy ve
mnye Naw 89; Vt... vadatis ad domum Pilati ad
conducendum in montem Caluarie pessimum seductorem populi, zlosczywego zwodzyciela ludv,
filium Marie XV p. post. Kałużn 275; O panye
Ihu Kriszczye, kthorysz... byl... od zloszczywych
Zydow nyelyvthoszczywye na szmyercz *proszyn
XV ex. ib. 290; O kxyaza zlosczyve, pełne grzechoy y yschytkey lychothy, czemv drapasch sve
odzyenye? Rozm 727; ~ Nye gest pokoy zloszcywim (impiis) BZ Is 48, 22; Odstanicze ode
mnie, zloscziwi (declinate a me, maligni Psal
118, 115, FI: zglobiwy, Puł: zloszny)! MW 38a;
Any przy tobie będzye przebywacz zloszczywy
(malignus, FI: zglobliwi), any zostano nyesprawyedlywy przed oczyma twoyma Puł 5, 5;
W nycz obroczon iest w obesrzenyu iego (sc.
gospodna) zloszczywy (malignus, FI: zly) Puł 14, 5;
Nyenazrzalem zboru zloszczywych (ecclesiam malignantium, FI: zglobliwich) y ze zlymy nye
szyędę Puł 25, 5; Ten ps<alm> powyada, yze
Xpus *nyepowynnye dusze od strzał zloszczywych
wyruwa Puł 63 arg.
2. 'niecny, zepsuty, zły, podstępny, malus,
flagitiosus, dolosus’: Non miror nimirum, si bestias et cum scelerata ipsos homines mentis splendoribus tantum yigentes yicialis, gl. prawa, sce
lerata slosczyya, vmbra menciendo yirtutem... in
iudiciis fallat 1436 R XXIII 276; Ky zathworzenyy
gygraczom kostek sloscziwey chytrosczy (malitiae
subtilitatem)..., ystawyamy Sul 45; Paklibi smyalosczyąn zlosczywąn (ausu temerario) prawego...
nagabal, tedi ten, czo nagaba, czczy i gymyenya
ma bycz zbawyon Sul 86; Chczancz smyalosczy
zlosczywe gabanyaa, nyepokoye i blandi o rze
czach nyzey vipyssanich myane oddalicz, vstawyami Sul 95; Nye vcinisz, czosz złościwego
iest (quod iniquum est), any bodzesz nyesprawyedliwye sodzicz BZ Lev 19, 15; Ille nocens
angwis, gl. serpens dyabolus, deiectus culmine
celi cum pompis, gl. superbys, sociisque suis
omniaque nefande, zloszczyuego, agmine milicie
celum 1474 R XXIII 297; Panye bozye, wybawy
mye od obmowi nyeprzyiaczyelszkyey y od yąziku
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zlosczywego (a lingua dolosa Psal 119, 2, Fi.
*lczywego, Pul: lzywego) MW 74b; Oratio eius
erit prophana, maligna zloschcziwa, przecląta XV
p. post. R XXV 161; A sz tego szvyata zlosczyvego yest wszyatha (regina caelorum hodie de
terris et de saeculo nequam excipitur) ib. 265;
~ Gensze otkvpil ges Dauyda... od meczą zlo
sczywego (de gladio maligno) FI 143, 11, sim.
Pul; ~ droga złościwa 'niecny, nieuczciwy spo
sób postępowania, perfidus gerendi modus':
Wszelko drogo zloscziwo (viam iniąuam Psal
118, 128, FI i Pul: łycho) w nyenawisczi myalem
MW 40a; ~ rzecz złościwa *występek, przestęp
stwo, crimen, f a c i n u s Vstawyamy, aby kylkokrocz w sządze o rzeczy slosczywe, grzechowe
(in causis criminalibus)... kto bądącz poswan pana
swego... pomyeny Sul 66.
3. 'szkodliwy, przynoszący szkodę, stratę, noxius, perniciosus': Oby kii szą łakomy sandzee...,
ysze gdysz za wyni w sąndze przepadle...
slyaachthą cząndzayą, nathemmyescze lup dzelyą... Na wcząncye thego obiczayv slosczyvego
(consuefudinem perniciosam)... vstawyami Sul 22;
Obiczayem *slvscziwim (consuetudine iniąuissima) slvzebnykow dzirzano było, ysz... szathi...
sz nyego (sc. zabitego na drodze) slvpyaly Sul
42; Notandum, quod tota vita Antichristi erit
perniciosa slosczywa XV med. GIWroc 10 lr.
Złość f o r m y : złość Gn gl. 42b, ca 1420 R
XXIV 83, Sul 70, etc. etc; ~ g. sg. złości Gn
gl. 164b, FI i Pul 34, 20. 35, 4, efc. etc.; ~
</. sg. złości 1438 /? XXII 359, Pwć 124, 3, XV
/7. post. AKH VI 445, e/c.; ~ ac. sg. złość Gai
1la. b, FI i Pul 51, 3, ca 1418 JA XIV 512,
etc. etc.; ~ i. sg. złością XV in. GIKazB II
102, XV in. Szwed 49, ca 1428 PF I 475, etc.;
~ l. sg. (we) złości FI i Pul 51, 1. 93, 23,
Gałka w. 24, etc.; ~ n. pl. złości XV med. R
XXIV 361, BZ I Esdr 9, 6. II Esdr 8, 76, etc.;
~ g. pl. złości Spow 3, 1413—4 Myztf I s. 263,
sim. III. VI—VIII. XII. XIV, etc.; ~ d. pl.
złościam MW lOb, Pul 102, 3, Naw 161; ~
ac. pl. złości BZ Lev 26, 41. Neh 9, 2. Jer 14,
10, etc. etc.; ~ i. pl. złośćmi XV p. post.
RozmPam 473; złościami XIV ex. Pocz 233, Pul
87, 3; ~ /. pl. (w) złościach XV med. R XXII
246, BZ I Esdr 9, 7, MW lOOa, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'zły uczynek, występek, prz^stępstwo, grzech, facinus, malum, scelus, peccatum: Allecz nasz Xc miły szafszecz gest gim
(sc. krolom) on dobrego cloueka dal byl, genszecz
gest ge o gich sloscz karał byl Gai lla , 5*/m. ib.
1 lb; Madian enim interpretatur iniquitas sloscz
Gaz gl. 42b; Bo on (sc. Jesus) gesc spokoyny
i wel<komyślny i zlutuj>0ci nad zloszczami na

szymi XIV ex. Pocz 233; Prossza svego stvorzyczyela,... yszby mya nye *ssvdzyl podlvg mych
sloscy y czyaskych grzechów Spow 3, sim. 1413—
4 Msza I s. 263, sim. ID. VI— VIII. XII. XIV;
Kegdy bądą wam layaly ludze y bądą sze wam
przecziwacz <i> wywyodą wszithką zloscz (cum...
dixerint omne malum adversum vos Mat 5, 11)
ca 1418 JA XIV 512; Panye Ihu X e..., zbaw
mye... od wszech zlosczy y od wszy<t>kich
szlosczy moych (ab omnibus iniquitatibus meis
et universis malis) 1424 Msza III s. 66, sim. VI.
XII. XIV, sim. BZ I Esdr 9, 13, MW 19b;
Dilleccio sine simulacione, odientes malum, w nenavisczy mayacz szloscz (R XXV 164, SKJ I 58:
nyenasrzacz slosczy), adherentes bono (Rom 12,
9) 1435 GIKazB II 49, sim. XV med. SKJ I 98,
BZ Deut 17, 7. 12, etc.; Od szlosczy a nefando
1437 Wisi nr 228 s. 85; Sicut enim exibuistis
membra vestra seruire inmundicie, gl. sc. peccatis
carnalibus zlosczy *dzelny (SKJ I 101: kv popelnyenyv szkonanenw szlosczy, AKH VI 445: sloszczy, ku *dokonany sloszczy), et iniquitati (Rom
6, 19) 1438 R XXII 359; O... nynieyszhich popow
zloszczi popissal (sc. Wiklef) s pelnoszczi Gałka
w. 24; Fidelis est deus..., ut... emundet nos ab
omni iniquitate slosczi (I Jo 1, 9) XV med.
GIKazB III 30; S popelnyone slosczy a superveniente iniquitate XV med. PF IV 760, sim. XV
med. R XXII 246, etc.; Przetocz zawdi sly bronyącz syą w swich slosczyach, gesch myluyą,...
omową, przeczywyenstwem a myrsyaczkamy dó
br im otdawayą XV med. R XXII 246; Opportebit
te reuelare tuam iniquitatem, musszysch wzyawycz twą zloszcz, et dicere XV med. SKJ V 263,
sim. MW 4a. 29b, etc.; Rzeki gest Kayn ku bogu:
Wyoczsa gest ma zloszcz (iniquitas), nyszbich
zazluszyl smylowanye BZ Gen 4, 13, sim. ib.
I Reg 14, 41, MW 28a, etc.; Zkaszyla szo gest
*szemyo przed gospodzynem a gest zloszczy (iniquitate) napelnyona BZ Gen 6, 11; Oczyecz twoy
nam przykazał..., abichom tobye ta to słowa
powyedzeli proszocz, abi zapomnyal sgrzeszenya
braczyey twich a grzechu y sloszczy (sceleris...
peccati atque malitiae), yosz to so ukazali prze
czy w tobye ib. 50, 17; Przetos y ia chodzicz
bodo przecziwko gim ..., doyood syo nye zapyrzi
nyeobrzazana misi gich, a tedi bodo prosycz za
zlosczi swe (pro impietatibus suis) BZ Lev 26,
41; Sznamyonay, czso dzysz vilozilem w vidzenyv
twem ziwot a dobroto, a przecziw temv smyercz
a zloscz (malum) BZ Deut 30, 15; Otplacyl bog
zloscz (malum), iosz bil vczinyl *Abimalech przecyw oczczv swemu, zbyw syedmdzesyot bratow
swich BZ Jud 9, 56; Potem sinowye israhelsci,
ku grzechom starim prziczinyaiocz nowe, yczinyly
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zloscz (malum) przed oblyczim boszim, sluszocz
modlam Baalym ib. 10, 6; Zloscy (iniquitates)
nasze rozmnozoni na naszo głowo a grzechi nasze
wzrośli az do nyeba BZ I Esdr 9, 6, sim. ib. II
Esdr 8, 76. Jer 14, 7; Ale y mi samy zgrzeszilysmi
cyosko... a w zloscyach (in iniquitatibus) naszich
podanysmi... pod myecz BZ I Esdr 9, 7; Stały
(sc. synowie izraelszczy) przed panem, wiznavaiocz
grzechi swe a zloscy (iniquitates) oczczow swich
BZ Neh 9, 2, sim. ib. Jer 14, 10, MW 18b, etc.;
Malignantes obr[z]aczayączy w szloscz (quis consurget mihi adversus malignantes? Psal 93, 16, FI
i Pub przecywo zgloboczim) ca 1455 JA XIV 491;
Quod hoc scelus, slosczy, non feci 1456 ZabUPozn
97; Ktho navyaczey czyny slosczy, w them slamya
kosczy De morte w. 217; Odwroczi zlosczi (mała
Psal 53, 7, FI i Pub zle) nyeprzyaczelom mogim
MW 3a; lam spal w grzechoch y trwał w zloszczach
(Psal 3, 6) MW lOOa; Zawydzyalesz wszystky,
gysz czynyo zloszcz (iniquitatem, FI: lichoto) Pul
5, 6, sim. ib. 6, 8. 7, 15, etc.; Podług mnóstwa
zloszczy (secundum multitudinem impietatum, FI:
zglob) gych wypodz ye, bo wezwroszyly czyebye,
gospodnye Pul 5, 12; Obrocz szyę lesz yego
w głowę yego y w wyrzch yego zloszcz (iniquitas,
FI: zgloba) yego sstąpy Pul 7,17; Psalm Dawydow
za oktawę, to iest dzyen sodny, yegosz soda, aby
szwyeczka zloszcz (iniquitas saeculi) zgynęla Pul
11 arg.; Osromany bądzczye wszystczy zloscz
(iniqua, FI: zla) stroyoczy Pul 24, 3; W gichze
(sc. niemiłościwych) ręku zloszczy (iniquitates, FI:
lichoti) są Pul 25, 10, sim. ib. 31, 1. 37, 4, etc.;
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus zloszczy karze
y oprawya szyercza lyudzka w dobre Pul 38 arg.;
Bo owa we zloszczy ach (in iniquitatibus, FI: w lichocze) poczęt yesm Pul 50, 6: Przeto trzymała
ye pycha, pokryczy so zloszczyo (iniquitate, FI:
lichoto) y nyemyloszczyo swo Pul 72, 6; Rado
wałyśmy szye... w lyata, w yasz wydzelysmy zlo
szczy (mała, FI: zle) Pul 89, 17; len myloszcz
czyny wszem zloszczyam (iniquitatibus, FI: nade...
lichotamy) twoym Pul 102, 3, sim. MW lOb; Ale
ony rozgarzaly gy (sc. boga) w radze swoyey
y pokorzeny w zloszczy ach (in iniquitatibus, FI:
w lychotach) swoych Pul 105, 41; Położy 1 (sc.
bog)... zyemyę plodzysto w slonoscz od zloszczy
(a malitia, FI: pre zglobo) myeszkayoczich w nyey
Pul 106, 34; Vzrzo prawy y wyeszyelycz szye
będo a wszelka zloszcz (iniquitas, FI: lychota)
zatka vsta swa Pul 106, 42, sim. ib. 108, 13; By
nye rozczyogly prawy ku zloszczy (ad iniquitatem,
FI: kv lychocze) ręku swoyu Pul 124, 3; Znam
szye kv wschythkym zlosczyam mogym Naw 161;
Swathy dusche,... nye raczy baczycz naszey zlosczy
XV p. post. R XXV 237; Ilia, que quis gerit contra

mores hominum, flagicia sunt, gl. flagicium, id est
*nalazene zlosczy XV p. post. RRp XXV 200;
Grzechy y zlosczy opuscząymy XV ex. MacDod
140; Caritas łaszka... dobrothlyva yest, myloszema
yesth, bo za slosczy uczynyone sluszy swem do
brem sczedrze duchownem y czesnyem kasdemu
ib. 148; Quasi liberi et non quasi velamen malicie
habentes, gl. habentes libertatem yako zasłoną ku
zlozczy mayącz wolenstwo (I Pet 2, 16) XV ex.
SKJ I 84; Maria,... oddal od nasz sloszczy, day
wyecznye radosczy ib. 146, sim. ca 1500 PieśniWlad 174. 179, ca 1500 R XIX 68; <A gdy)
począł pytacz rakych (pro takych), <jiż) by ty
yego przystały zlosczy, yschby te mogl pogubycz
rozmayta mąką Rozm 107; Czczyenye o them,
yako myły Iesus barzo smaczyen byl, yydzącz
dokonanye zlosczy nyevyernego Iudascha ib. 544,
sim. ib. 550. 813; ~ Potrzebuge... szmyaloscz
przewrothnich, abichom nye biły samym slosczy
(delictorum) zapowyedzenym doszycz mayanczi Sul
6; Chczemi, abi thaczy nyeposlvszny z slosczi
(de malitia) swoyey vzithkv... nye othnyesli Sul
22; Sz prawa bożego dzyrzą, ysz sloscz (iniquitas)
genego drvghemv nye ma skodzicz Sul 70, sim.
Dział 64; <A)by syą od zlosczy wyną wztrzymali,
ystawyamy, kyedy ktori slachczycza zabyge, tedy
za głowa szesczdzessyąth grzywyen... sskazygemy Dział 31, sim. ib. 33, etc.; <A)by kostky
nye myali possylenya, bo oczczowie nyewynny...
dla zlosczy a przegygranya synów (propter filiorum excessu) gymyenya wlosnego pozbywayą ib.
36; <G)dysz zlodzeystwo abo zboy... bywa zatayono, tako ysze zloscz (notitia criminis, Sul 53:
snaymoscz grzecha) takych zlosnykow na vznanye
rychło nye mosze przydz ib. 45; ~ Gey (sc.
dziewicy Maryjej) szwiante poczocze czinyemy,
gey pomoczo od naszich zlich zlosczi (a nostris
iniquitatibus) powstalibiszmy MW 4 lb; ~
'oszustwo, zdrada, fraus, p e r f i d i a *Zlosczo dolo
ca 1428 PF I 475; Dolus secundum Papiam est
oculta malicia laudis sermonibus adornata tayemna
zloscz dobran rzeczan przycrita ca 1450 PF IV
574; Nye czincze *zadnye zlosczy (iniquum)
w sodze, w rownosci, wadze (leg. w wadze) y
w myerze BZ Lev 19, 35; ~ 'czary, czarowa
nie, divinatio, maleficium (?): Si tu ipse ab omni
incantacione, zloszcy, desisteres Gn gl. 164b;
Stultissime hominum, quid iuuent te tua maleficia
zlosczy, czarnokxyanstwa XV med. R XXIV 361;
[...] zloszczmy y czarny (pro czarmy) [...] XV
p. post. RozmPam 473.
2. *nieprawość, niegodziwość, przewrotność,
malitia, iniąuitas, d o l o s i t a s Gospodne,... wroczy duszo moio od zlosczy gich (a malignitate
eorum) FI 34, 20, sim. Pul; Złości (malitiam) ne
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iest nenawidzal FI 35, 4, sim. Pul; Czso se
chwalisz we złości (in malitia), iensze moczen
ies w lichoce? FI 51, 1, sim. Pul; Miłował ies
zloscz (malitiam) nad dobrocz FI 51, 3, sim. Pul,
I wroczy gim *lichoto (iniquitatem, Pul. zloszcz)
gich a we złości (in malitia) gich rozproszi ie,
rozproszi oni gospodzin FI 93, 23, sim. Pul;
Cibus spiritualis si aliquem reperierit malignitate
polutum, magis eum perdit non sua natura, sed
accipientis vicio zlosczo XV in. GIKazB II 102;
Sloscza malicia (tradidit illos deus in reprobum
sensum... repletos omni iniquitate, malitia, fornicatione Rom 1, 29) XV in. Szwed 49; Mocz
szina bożego, szloba albo szloszcz dyabla złego
ca 1420 R XXIV 83; Caritas... non cogitat malum
nye mysly sloszczy (I Cor 13, 5, GIDom 46:
slego) 1435 GIKazB II 51; Epulemur non in
fermento veteri neque in fermento malicie et
nequicie ani w quaszye szlosczy y grzechw (I
Cor 5, 8) 1438 R XXII 351, sim. ca 1450 PF
IV 572; Propter quod abicientes... abundanciam
malicie, gl. peccata spiritualia oplwythoscz
*gzrechw, slosczy *duchownye 1438 R XXII 354;
Alye gdy zydowskey sloszcy (pravitatis) w them
szą zawszdy... vmysl obartha, aby chrzesczyany...
ponyzyla Sul 61; Intus autem pleni estis ypocrisy
et iniquitate sloscz (Mat 23, 28) XV med. GIWroc
83r; Bo kto miluge szloscz (iniquitatem Psal 10,
6, F I lichoto), nyenawidzi swogey dusche XV
med. R XXII 240, sim. Pul; Caritas... non gaudet
super iniquitate nye wyeszeli sszye s zlosczy (I
Cor 13, 6) XV med. SKJ I 70, sim. MW gl. 66,
XV p. post. GIDom 46; Eratis enim aliquando
tenebre, gl. id est involuti tenebris ignorancie et
pecatorum, bylyscze nyegdy oszlepyeny a zaczmyeny wasz<ą> zlosczą, nunc autem lux in
domino (Eph 5, 8) XV med. SKJ I 76, sim. 1449
R XXV 165; Potem wydzocz bog, isze gest
wyelka zloszcz (malitia) myedzi ludem na szem y..., zzalilo szo gego gemu, isze czlowyeka
vczynyl na szemy BZ Gen 6, 5, sim. ib. I Reg
20, 7. 9, etc.; Bodo chodzicz w złości (in pravitate) syercza swego BZ Deut 29, 19; Gęstły
bodze oczcza mego zloscz (malitia) vstawyczna
przecyw tobye, wziawyo vchu twemu BZ I Reg
20, 13; Przecz zloscz (malum) przecyw sobye
wzbudzasz? BZ II Par 25, 19; Ale zloscy (malum),
która w twem syerczv gest, nye wydzo BZ Neh
2, 2; Auaricia habet sub se has species:... obstinacio spekloscz w slosczy MW gl. 64; Pertinacia
zastaranye w slosczi ib. 68; Przeczywo mnye
myszlyly so zloszcz (mała, F I zla) mnye Pul 40,
8; Vsta twoya opływała zloszczyo (os tuum abundavit malitia, F I oplwita bila zgloby) Pul 49,
20; Chwalyeny będo wszystczy, gysz przyszyę-

gayo w nyem (sc. w bodze), bo zatkana so vsta
molwyoczych zloszczy (iniqua, FI. lichoti) Pul
62, 10; Myszlyly y molwyly zloszcz (nequitiam,
F I szalenoscz) Pul 72, 8; Nye mowczye prze
czy wko bogu zloszcz (iniquitatem, FI. lichoty)
Pul 74, 5; Bo napelnyona yest zloszczamy (malis,
FI: zlich) dusza moya Pul 87, 3; Yen molwy
zlosczy (iniqua, FI: zle), nye rosprawyal przed
oczyma moyma Pul 100, 10; Cui (leg. qui)
obstinatus (sc. Iudas), zatwardzaly w zlosczy,
surrexit a mensa statim et iuit ad principes sacerdotum XV p. post. Kalużn 271; O zakamyaly v
tvey slosczy, czemv vkuschenym drogyego czyala... tvoya tvardoscz nye zmyeknye? Rozm 544,
sim. ib. 537; ~ 'kłamstwo, fałsz, mendacium
Nye mówi na szwego blysnyego sloszczi (Dek III
6. 13. 18: lsczi, 1. 3. 31: neprawdy, 2. 4. 5.
11. 27: Iszczą, 7: lyszę, 29: kłamstwa) y szwyadeczthwa falschiwego Dek III 17, sim. 28. 30.
3. 'strata, szkoda, uszczerbek, damnum, noxa : Qualiumcunque noxiarum, nyedarczy slos
czy alias scod, ostentator 1447 R XXII 41; Czy
cyrpyą przeczywnoscz, gisch swey dobre woley
nye *odmyenyu ani vmislu otstąpyą, ny syą
mączą o sloscz, yasch ge potka na gymyenyy,
na czczy albo na szdrowyu od slich ludzi XV
med. ib. 245.
4. 'zguba, zatracenie, perditio, pernicies’: Hoc
audiens ipsorum maleficia detegebat, ut quidquit
facerent in perniciem, swolscz (pro w sloscz),
hoc ipse conyertit ad salutem XV med. GIWroc
79r.
Złośliwość 'nieuczciwość, niegodziwość, facinus impium : Nummus et argentum fabricant mendacia centum et iustum reprobant, et reprobanda,
gl. confutanda, vilia sloslyvosczy, probant 1466
R XXII 25.
Złośliwy, Złostliwy 1. 'niegodziwy, impius,
iniąuus’: Jan... gy sprośnymi, vrągayoczymy,
omownimy,... nesprawedliwimi, zlosthli wimi
slowmi omovil 1474 Zab 540.
2. 'szkodliwy, nocivus, damnosus’: O, quam
venenosa pestis, o yako szloszlywy wr<z)edze,
yeneratur falsus testis XV p. post. PF III 289;
Diuersus potus iniquus sit tibi totus wszyczko
gest szlozlywe ib. 290.
(Złośnie) Złostnie 'niegodziwie, podstępnie,
neąuiter, d o l o s e Y rzekl<a> gest Saray ku Ab
ramowy: Zlostnye (inique) przeczy w mnye czynysz BZ Gen 16, 5.
Złośnik, Złostnik f o r m y : n. sg. złostnik Gn
gl. 105a, Sul 4, XV med. SKJ V 275, Dział 33;
złośnik XV med. Zab 516, Dział 16; ~ ac. sg.
złostnika Dział 16; ~ i. sg. złośnikiem XV p.
post. Kalużn 286; ~ n. pl. złostnicy Sul 28;
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złośnicy Dział 33. 45, MW 34a; ~ g. pi. złostnikow Sul 42, De morte w. 339; złośników
Dział 45; ~ ac. pi. złostniki Sul 53; złośniki
MW 38a; ~ l. pl. (o) złośnikoch XV med. SKJ
I 84.
Z n a c z e n i a : 1. 'ten kto popełnia jakieś prze
stępstwo, nieuczciwość, grzech, malefactor, maleficus, peccator : Gdze... caplan bilbi zabith,...
vrzanth sluzbi bozey nye ma bycz... czinyon,
alyszs wynowaczecz xandzv byskvpovi bandze
podań..., alye wsdi slosthnyk (malefactor, Dział
4: wynowaczecz) then ma bycz sbyegem Sul 4;
Thacy slostnyczy (malefactores) przes thakee zachoczczow myenyenye wyzwalyaany biwaly Sul
28; Obykly szą (sc. pożeżce domow)... we wszach
nyemyeczskich przebywacz, abi żałoby... othbyly
przes obroną nyemyeczskego prawa, a thakosz
cząstokrocz thakich slosthnykow (maleficorum,
war. malefactorum) grzechy ostayą nyepomsczone
Sul 42; Gdysz slodzeystwa... przes slostnyky
a slosczywe lvdzy (per maleficos, Dział 45: przez
zle ludzy)... skrytha bywayą..., vstawyamy Sul
53; Conversacionem vestram inter gentes habentes
bonam, vt in eo, quod detractant de vobis tanąuam
de malefactoribus, o zlosznykoch, ex omnibus
operibus vos considerantes, glorificent deum (I Pet
2, 12) XV med. SKJ I 84; Zlosnyk (Sul 28: ktho
szą wyni dopvsczyl) podlvg zaslvgy ma czyrpyecz
Dział 16; Gdyby ktorego zlostnyka przed nas...
pozwano a dokonano, tedy szadną wymową nye
ma bycz wyprąwyon ib.\ Chczemy, gdyby nyekto
tako naleszon, aczby do kosczola... vczekl, tedy
przez poruszenya swiątosczy ma bycz zlostnyk
wząth a... osądzon. Ale ysze taczy zlosnyczy kv
odpyranyy swey zlosczy wząly sobye w obyczay
myeszkacz... we wsyach, gdzesz to by syą nyemyeczskym prawem odpyraly..., przeto chczem
ib. 33; <G)dysz zlodzeystwo abo zboy... przez
zle ludzy bywa zatayono, tako ysze zloscz takych
zlosnykow na vznanye rychło nye mosze
przydz..., przeto aby syą taczy *zlosmyczy nye
mnoszyli, vstawiamy ib. 45; Szandza..., czo
*przewradzal szady vyerne, *byerzuncz vyny
nyevmyernye, byerzacz oth szloszthnykow dary
De morte w. 339; ~ Contra regem Boleslaum,
qui fuit tantus tyranus slostnik kaczerni Gn gl.
105a; Confitebor tibi, domine,... increpasti gentes
et periit impius a zagynal slostnyk (Psal 9, 6,
FI: nemilosciwi, Puł: zlosny) XV med. SKJ V
275; Tayemny *sloznik ypocrita XV med. Zab
516; Powiadali mi zlosznyci (iniqui Psal 118, 85,
FI: *zloscny, Puł: zly) baszni MW 34a; Zlosnyki
(iniquos Psal 118, 113, FI: zgloblywe albo lyche,
Puł: zlosne) w nyenawisczi miałem MW 38a; Nye
przy my lecz (pro przymyesz, sc. głosu kłamliwe

go)..., abysz rzeki za zlosznykyem (pro impio
Ex 23, 1) fałszywe swyadeczstwo XV p. post.
Kałużn 286.
2.'cudzołóżca, adulter (?): *Zlosnicz meretricius XV p. post. PF V 7.
Złotnica 'złote naczynie (dzban), vas aureum’:
A stoi takesz obietny owino modrim plasczem
a *wlozyo s nim kadzidlniczo... a czasoo,
a zlotniczo (crateras, Biblia taborska: zlatice) kv
*paloczey obyecze BZ Num 4 ,7 . ~ Bohemizm.
Złotnik f o r m y : n. sg. złotnik (1376) 1388
Czół I 94, 1394 CodSil VIII 95, 1412 Pozn nr
882, etc. etc.', ~ g. sg. złotnika 1471 MamKal
210; ~ d. sg. złotnikowi 1428 Pozn nr 1310;
~ ac. sg. złotnika BZ IV Reg 24, 14, ca 1470
MamLub 90; złotnik 1469 Iorga 289; ~ g. pl.
złotników BZ IV Reg 24, 16.
Z n a c z e n i a : 1. 'rzemieślnik wyrabiający
przedmioty ze złota i innych metali, aurifex,
faber aurarius9: Jako me Pyotr zlotnyk ne gabal
prawem o cztyrzy krzywny przes trzech groszew
1412 Pozn nr 882; Nobilis Nicolaus de Slup
peremptorie iurabit... erga providum Martinum
aurifabrum, civem de Poznania...: Kyedym mąl
swathky vodzycz przecziff Marcynowy, slothnykowy s *Posnyąna 1428 ib. nr 1310; Złotnik
aurifex (numquid sculptile conflavit faber aut
aurifex auro figuravit illud? Is 40, 19) ca 1470
MamLub 196; Slothnyka erarii (opus artificis et
manus aerarii Jer 10, 9) 1471 MamKal 210; ~
Przewyodl wszitek Ierusalem... w *iocstwo
a wszelkego rzemyoslnyka y zlotnyka (omnem...
clusorem) BZ IV Reg 24, 14, sim. ca 1470
MamLub 90; Przewyodl Ioachyma do Babylona... a *rzemyoslnykow, a zlotnykow (clusores)
tysyoc BZ IV Reg 24, 16; lako gest wiszedl
Iakonyas kroi... a kowal, a zlotnyk (faber et
inclusor) z Ierusalema BZ Jer 29, 2; ~ może
już nomen proprium: Petir slotnig 1394 CodSil
VIII 95; Mathwey zlothnyk 1437 AGZ XI 131.
2. *złota moneta, nummus aureus9: Martinus...
cum Margaretha... recognoverunt se obligasse et
inpignorasse septuaginta unum zlothnik auri in
septuaginta quinque florenis Hungaricalibus... Demetrio 1469 Iorga 289.
3. *jednostka wagi, ponderis mensura9: Notandum, quod predictus Tayczadin habuit secum
in Lemburga XXXVII lapides piperis et medium
lapidem de moscatis, et de margaritis habuit tres
fertones minus tercia dimidia słotnie (1376) 1388
Czół I 94. ~ Rutenizm.
4. bot. \glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium
maiusL.9: Affodillus agni, colidonia maior złotnik
1437 Rost nr 2426; Celidonia maior, affodilus
agni zlothnik ib. nr 2526; Zlothnyk celidonia 1460
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ib. nr 3447, sim. ca 1460 ib. nr 3288, 1464 ib.
nr 4782, etc.; Vena citrina, id est zlothnyk uel
zolthowlosz XV ex. GILek 60.
Złotników 'związany ze złotnikiem, czyli rze
mieślnikiem wyrabiającym przedmioty ze złota
i innych metali, qui aurificis, fabri aurarii est
Po nyem dzalal Melchias, sin zlotnykow (filius
aurificis) BZ Neh 3, 30.
Złoto f o r m y : n. sg. złoto 1393 MMAe XV
156. 164, Gn 183a, FI i Pul 113, 12, etc. etc.;
~ g. sg. złota FI i Puł 67, 14. 71, 15. 118,
72, etc. etc.; ~ ac. sg. złoto Kśw cv 31, Gn
182a, FI i Puł 18, 11, etc. etc.; ~ i. sg. złotem
Gn 182b, FI i Puł 104, 36, Bogur B—F, etc.
etc.; ~ l. sg. (w) złocie Sul 105.
Z n a c z e n i e : 'złoto jako metal, złote monety,
wyroby ze złota, aurum, nummi aurei, res ex auro
c o n fe c ta e Perze golobe posrzebrzone a poslądcowe chrzepta iego w bladości złota (in pallore auri)
FI 67, 14, sim. Puł; Dadzo iemu od złota arabskego
(de auro Arabiae) FI 71, 15, sim. Puł; Tu gdzesz
szo złoto (aurum) rodzy BZ Gen 2, 11, sim. ib.
2, 12. Ex 38, 24; Napelnyl go... wszego nauczyenya... ku vczynyenyv potrzebi z slota (opus in
auro) a szrzebra BZ Ex 35, 32; Szwyeczydlnyk se
wszoo swoy0 przyczyn00 waszyl gest grzywn00
złota (talentum auri) ib. 37, 24; Gdzes iest złota
(auri) wyele BZ Deut 1, 1; Abi na nych (sc.
korabioch) plinol do Offyr po złoto (propter aurum)
BZ DI Reg 22, 49, sim. ib. II Par 9, 10; Wszo w
Dauid korono złoto... a nalyazl na nyey na wadze
lybro złota (auri... talentum) BZ I Par 20, 2, sim.
ib. 21, 25. 22, 14. 16, etc.; Wszitko, czsozkoly
bodzesz chcecz s two bracyo vdzalacz zlotem (auro)
y srzebrem, konay wolnye BZ II Esdr 8, 17, sim.
ib. 8, 20; Gesz (sc. sędy mosiężne) syo lsczali
iako złoto (auri speciem reddentia) ib. 8, 58; Sicut...
aurum, slotho, rutilans inter metalla 1461—7 Serm
16r; Złoto aurum 1472 Rost nr 21, sim. ca 1500
Erz 135; Yako srzebro albo slotho mlothem kuyącz
barzo byva roszyrzono, thak y myloscz w przeczyvnosczy szą dosvyathczą y mnoszy XV ex.
MacDod 148; ~ czerwone, żółte złoto 'złoto
najczystsze, aurum purissimum’ Obrisus, aurum
obrisum zolthe vel czervone slotho ca 1500 Erz
135; ~ klepane złoto, złoto klepane 'kute złoto,
uformowane przez kucie młotem, aurum malleo
tusurn': Pro auro percusso vlg. dieto klepane slotto
1393 MMAe XV 156; Pro auro dieto clepane słoto
ib. 164; Uczynyl... dwa anyoly ze slota klepanego
(ex auro ductili) BZ Ex 37, 7; A przeto kroszcze
y czewy s nyego biły a wszitko z złota klepanego
dotego (sphaerulae... et calami ex ipso erant universa ductilia ex auro purissimo) ib. 37, 22; ~
nieskowane złoto fnieobrobiona, nie uformowana

bryła złota, auń moles informis*: Nyeskowane złoto
informatum aurum OrtCel 6, sim. OrtZab 528; ~
(prze)czyste złoto, złoto (prze)czyste 'złoto niesfał
szowane, bez domieszki metali nieszlachetnych, też
pieniądze z niego bite, aurum purum, mundum,
etiam nummi ex eo cusi : Obloszyl yo (sc. skrzynię)
zlotem przeczystym (auro purissimo) wnotrz y
zewnotrz BZ Ex 37, 1, sim. ib. 37, 11; Uczynyl
przykry wadlo... szlota (leg. z złota) przeczystego
(de auro mundissimo) ib. 37, 6, sim. ib. 37, 23;
Vdzyelal... *czyesszee y kadzydlnycze z złota czy
stego (de auro puro) ib. 37, 16; Udzyalal szwye
czydlnyk sklepani s przeczystego złota (de auro
mundissimo) ib. 37, 17; Przykril gy (sc. ołtarz)
zlotem przeczystym (auro purissimo) ib. 37, 26;
Dobro vyaro nathyszacz (leg. nad tysiąc) slothich
czystego slotha y spravedlivey vagy volalby y volj
1474 Zab 540; ~ ~ przypuszczalnie \złote mo
nety, fortasse nummi aurei : Dobrze mne zakon
vst twogych nad tyszoczy złota y srzebra (auri et
argenti) FI 118, 72, sim. Puł, MW 28b; Oblatus
est ei vnus, qui debebat ei decem milia talenta
yensze byl winen yemu dzeszocz tyszoczy funtów
szlotha albo szrzebra (Mat 18, 24) ca 1420 R
XXIV 82; Nabrał szobye szrebra, szlotha doszicz
Aleksy w. 89; Ale złoto (aurum) a srzebro dal
Ioachim pharaonowy, gdi bil vlozil zemy pyenyodze
BZ IV Reg 23, 35; Rozchwataycye szrzebro, rozchwataycye złoto (aurum) BZ Nah 2, 9; Nye
chovayczye slotha (aurum Mat 10, 9) any srebra,
any których pyenyedzy waszych (leg. w waszych)
myeskoch Rozm 308; ~ ~ przypuszczalnie
'wyroby ze złota, fortasse res ex auro confectae
Slawany (pro bałwany) poganow srzebro y złoto
(aurum) FI 113, 12, sim. Puł, sim. FI i Puł
134, 15; Yz po Lorcowey smerczy slotem,
srzebrem, penądzmy, conmy y odzenim w Eydanowich dzeczy dom ne wneszono pusczini
jaco sto grziwen 1418 Kościan nr 660, sim.
1418 Pozn nr 942; Wschitko tho gymyenye
w pyenyandzach, w zloczye (in... auro), srzebrze albo w pyerlach... wdowa s przirodzonimy
tego mąnza swego... na poli ma rosdzyelycz Sul
105, sim. ib.; Vidzeliscze... modli gich, drzewo
y kamyen, srebro y złoto (aurum), gemvsz syo
modlili BZ Deut 29, 17; ~ czynione złoto
'złoto obrobione, przetworzone na ozdoby, au
rum in ornamenta conformatumj \ Cv they to
gyerdze... slvszayą czyny one szlotho y szrebro
(aurum et argentum contextum), czo szluszą ku
panyenszkyey kraszye OrtOssol 55, 2, sim. OrtMac 69; ~ (o złocie użytym do zdobienia, de
auro ornativo): Isescze vy szobe stracyly f krolefstwo (pro krolefstwe) nebeskem vekuge veszele a domy slothem y drodzim kamen<i>m
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opravone Gn 182b; Alye ty szczyani okraszyl
zlotem (deauravit) BZ Ex 36, 34; Które (sc.
głowy słupów) przykril zlotem (auro) ib. 36,
38, sim. ib., sim. ib. 38, 28; Szyerdzy vdzyelal
s drzewya sethym, które powieki zlotem (auro)
ib. 37, 4, sim. ib. 37, 15; Gesz (sc. podniebie)
bilo vdzalano z złotogłowa a z złota (ex... auro)
y z zmaragda BZ Judith 10, 19; Trzeviky zlothem vyschyvane sandalia (Judith 16, 11) 1471
MamKal 112; Plascze oltarzne y ynne okraszy
kosczyelną (leg. kościelne) vyszyvayacz barzo
nadobnye zlotem (ex auro) y yedvabyem Rozm
16; Szvkala (leg. sukała, sc. Maryja) słoto (aurum) na yedvaby y pavloky ib. 48; ~ ~ ' wy
roby ze złota a. złote monety, res ex auro
confectae vel nummi a u r e i Nagle dary: złoto,
cacydlo a mirro (wzdąć m u...) pospesily Kśw
cv 31, sim. EwZam 294, Rozm 77; (Człowiek
syna dziewiczego zło)tem, to ie skuthkem milosirdim,... bodę darouach Kśw dr 2; A tako
vocz svothy Gan gestcy ge (sc. różdżki) on
natichmasth bil ve slotho i tese f drodze kamene
obrocil Gn 182a, sim. FI i Puł 18, 11. 118,
127, MW 40a, Rozm 23; Tedy vocz ono slotho
gestcy szo ono szaszo f rosczky y f kamene
było obrocylo Gn 183a, sim. ca 1420 R XXV
230, 1453 ib. 209, etc.; Wywyodl ye (sc. lud
swój) se szrzebrem y se zlotem (cum... auro)
FI 104, 36, sim. Puł; Ny szrebrem, ny szlothem
nasz diabłu othkwpil Bogur B—F; Yakom ya
nye sachowal po mey szenye szmerczy nycz
they wyprawy y bidla, y szrebra, odzenya y
slotha yako dwadzescza grzywen 1428 Kai nr
735, sim. 1434 Pozn nr 1568, 1436 ib. nr 1556,
etc.; Jako v *mpne nye ostało wiprawy pana
Schuczcziney szostri srzebrem, slotem, perłami
taco dobrey, yaco dzeszancz grziwen 1433 Pozn
nr 1423; Czoszkoli złota (auri) albo srebra
bodze..., bogv poswyoczono bodze BZ Jos 6,
19, sim. ib. 6, 24. II Par 32, 27, etc.; Wnyosl
ti rzeczi, gesz bil poswyocyl ocyecz gego a slyvbyl w dom boszi, szrebro a złoto (aurum),
a ssodi BZ III Reg 15, 15, sim. ib. 18, 19, etc.;
Bodzesz... wzbogaczon srzebrem a zlotem (au
ro), a dari wyelykymy BZ I Mach 2, 18; ~
~ jako symbol bogactwa przynoszącego zgubę,
divitiarum perniciosarum signum: Na dobyvanye
slota in auri casus (multi dati sunt in auri casus,
et facta est in specie ipsius perditio illorum
Ecclus 31, 6) ca 1470 MamLub 169.
Złotogłowiec bot. ' lilia złotogłów, Lilium martagon L.’: Zlothoglovyecz nartiscus ca 1465 Rost
nr 4005, sim. ib. nr 4010.
Złotogłowowy 'zrobiony ze złotogłowia, to jest
z kosztownej tkaniny przetykanej złotem, ex panno

pretioso auro texto c o n f e c t u s Item azuca zlothoglowowa in axamito fłaueo 1494 SprKHS VIII
s. CLXI.
Złotogłów 1. 'kosztowna tkanina przetykana
złotem, pannus pretiosus auro textus'\ On (sc.
Olofernes) syedzi pod podnyebym, gesz bilo vdzalano z złotogłowa (ex purpura) a z złota y z zma
ragda BZ Judith 10, 19; Vanyek, familiari domini
Jaroslai, qui post dominum Jaroslaum a domino
rege domino principi portavit zlotoglow, dedi II
llorenos 1500 ZsigBud 81. ~ Bohemizm seman
tyczny.
2. bot. 'lilia złotogłów, Lilium martagon L.’:
Affodillus, herba Saturni, lilium siluestre zloto
glow 1419 Rost nr 5070; Slothoglow affodillus
1437 ib. nr 2424, sim. 1460 ib. nr 3325, 1485
ib. nr 5884, etc.; Zlotoglow lilium silvestre 1437
ib. nr 2425, sim. XV ex. GILek 50; Affodilus,
narciscus slotoglow ca 1465 Rost nr 4123; Zlo
toglow afodillos 1472 ib. nr 126; Szlotoglow
narcissus 1478 ib. nr 2283; Zlothoglow centaurea
1484 ib. nr 5936; *Zlothoglowff asfodillus 1493
ib. nr 2340; Affodillus, slothoglow, mulieribus
valet XV p. post. R LIII 64; Slotoglow nartiscus
XV ex. GILek 39, sim. ca 1500 Rost nr 2097;
Contra dolorem lateris affodilly al. szlothoglow
XV cjc. GILek 74.
Złotokwiat bot. 'glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium maius L.’: Zlothokwath celidonia ca
1465 Rost nr 3857, sim. 1472 ib. nr 602.
Złoto rodny 'dający, rodzący złoto, tu prze
nośnie, qui aurum dat, fert, aurifer, hoc loco
tr a n s la te Zlotorodna aurigenum (astripotens, qui
splendifico diademate Phoebi aurigenum pingis
iubar) XV med. R XXII 39.
Złotousty 'odznaczający się wielkim talentem
krasomówczym, tu wyłącznie jako nomen proprium, peritissimus dicendi, hoc loco nomen proprium Chrysostomus': Tegodla mowy s(więty)
Jan Slothousti XV med. R XXII 247, sim. Rozm
149. 187. 692. 727; Chrisostomus swyąty Jan
Szlothovsty XV ex. MPKJ II 325, sim. Rozm 672;
Crisostomus est aliquis habens aureum os, quantum ad doctrinam aliorum, vt Johannes Crisosto
mus Slothovsty Yan ca 1500 Erz 135; K temv
movy szvyathy Yan Crizostomvsz, czvsz Zlotovsty Rozm 638; Trzeczye mylczal (sc. Jesus) podług
svyatego Yana Złotovstego ib. 844, sim. ib. 846.
(Złotowierzba) Złotowirzba bot. 'wierzba bia
ła złotocha, Salix alba v. vitellina L.y: Cvcurbita..., quod sit fructu rotunda et foliis ut cucumer
ysualis, sed proprie aggrestis cucurbita dicitur. Et
secundum aliquos cucurbita est quedam arbor
circa aquas et paludes crescens, folia oblonga
habens, sed non lata et est species salicis, proprie
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szlothowyrzba 1444 RozPaul 66r; Secundum aliquos cucurbita est quedam arbor circa aquas
crescens, cuius folia longa non lata et est species
salicis, proprie slothovyrzba 1450 RpKapKr:; Cu
curbita szlothovirzba, sed pocius dicatur banyą
XV p. post. PF V 11; Quod recipiatur radix
salicis al. słotovyrzby et conteratur ac pacienti in
potu detur ad bibendum XV ex. R LIII 63.
Złotowirzba c f Złotowierzba
Złotowłos bot. 'glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium maius L.’: Affodillus agni, colidonia
maior zlotowloss 1437 Rost nr 2427; Celidonia
maior, affodilus agni zlotowloss ib. nr 2527;
Zlotowloss celidonia 1472 ib. nr 601.
1. Złoty f o r m y : n. sg. m. złoty BZ Ex 35,
22, 1471 MamKal 25, 1493 PF IV 664; /. złota
XV p. pr. Zab 519, BZ Dan 2, 38, ca 1470
MamLub 81, etc.; neutr. złote 1466 R XXII 15;
~ g. sg. m. złotego XV ex. VergGeorg 79; ~
d. sg. f. złotej BZ Dan 3, 7; ~ ac. sg. m. złoty
Gn 5a, 1466 R XXII 23, DłLB III 356, Rozm 108;
/. złotą BZ Ex 37, 2. 12. 27. Dan 3, 1, etc.;
neutr. złote BZ Lev 8, 9. Jos 7, 21. 24; ~ v.
sg. f. złota XV ex. VergGeorg 80; ~ l. sg. m.
(na) złotem Rozm 446; ~ ac. du. m. złota BZ
Ex 37, 27; ~ n. pl. m. złote BZ IV Reg 12,
13, 1466 R XXn 23, 1461—7 Serm 416v; - g.
pl. m. złotych 1413—4 JA XIV 503, BZ Ex 20,
23. 36, 13, etc.; ~ d. pl. m. złotym BZ Tob 1,
5; ~ ac. pl. m. złote 1432 StPPP II nr 2419,
Aleksy w. 18, BZ Ex 36, 34, etc.; f. złote 1427
StPPP II nr 2134, BZ Ex 37, 13; - i. pl. m.
złotymi XV ex. R XXV 145; /. złotymi BZ Ex
36, 34. 37, 28, 1466 R XXII 23; - /. pl. m.
(w) złotych FI i Pul 44, 15, Rozm 94.
Z n a c z e n i a ' . 1. 'zrobiony ze złota, dotyczący
złota, aureus, ex aurofactus, ad aurum pertinens
Wszitka sława iego czori crolowey od wnotrz,
w podolczech zlotich (in fimbriis aureis), ogarnona rozliczi<to>sczami FI 44, 15, sim. Puł; Pro
quatuor wlnis particarum aurearum al. listwice
slote 1427 StPPP II nr 2134; Joannes... sex
annulos aureos al. slothe... obligauit se soluturum
1432 ib. nr 2419; Kolepka złota lectus regalis
XV p. pr. Zab 519; *Cchowal gye na wyelebnosczy y na kraszę, ymyąl koszdy szwe szlothe
paszy Aleksy w. 18; Nye bodzeczye czynycz
przede mno bogow szrzebrnich any bogow zlotich
(deos aureos) bodzeczye sobye czynycz BZ Ex
20, 23; Kaszdi ssood zloty (vas aureum) darom
boszym wiloczono gest ib. 35, 22; A przeto
pyoczdzyeszyot sial *grogow zlotich (circulos au
reos) ib. 36, 13; *Grogy gego udzelal złote
(circulos... aureos) ib. 36, 34, sim. ib. 37, 3; Ty
(sc. żerdzi) *zaystczye blachamy zlotymy (laminis
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aureis) poloszyl ib. 36, 34, sim. ib. 37, 28;
Udzyelal gemu (sc. stołu) *obroboo zlotaa (leg.
z złota) około a na tey obrobye corono zlotoo
(coronam auream) rozmagyczye rytoo ib. 37, 12,
sim. ib. 37, 2. 27. Dan 3, 1; Vlaal *a cztyrzy
obroczy złote (circulos aureos) BZ Ex 37, 13;
Udzyelal gemu (sc. ołtarzowi)... dwa pyerszczyenya złota (duos anulos aureos) ib. 37, 27; Korono
wloszy na głowo a na nyo... zawyesy skrzydło
złote (laminam auream) BZ Lev 8, 9; Gdyszem
vsrzal... dwyescze rvblow srebra a pravidlo złote
(regulam auream, RRp XXV 200: coronam auream
al. regulam, id est vaga szlotha) BZ Jos 7, 21,
sim. ib. 7, 24; Any ostał cyelczow zlotich (vitulos
aureos) BZ IV Reg 10, 29, sim. ib. I Esdr 8, 27.
II Esdr 8, 58; Ale wszakosz nye biwali s tich
pyenyodzi... wszelke ssodi złote (omne vas au
reum) a szrzebrzne BZ IV Reg 12, 13, sim.
1461—7 Serm 416v; Stłukły wszitki ssodi złote
(vasa aurea) BZ IV Reg 24, 13, sim. ib. I Par
18, 11. II Par 24, 14; Pobrał Dauid tuli złote
(pharetras aureas) BZ I Par 18, 7; Gdi wszitci
ku cyelczom zlotim (ad vitulos aureos) chodziły
BZ Tob 1, 5; Swyote ialmuszni lepsze so, nysz
skarbi złote (thesauros auri) zgromadzicz ib. 12,
8; Modłyly so syo zlotey sosze (adoraverunt
statuam auream) BZ Dan 3, 7; Vt donis hilarata
(sc. virtus) tuis in honore datoris exultans iubilet
et aurea cimbala pulset slothy cimbal brznyala
1466 R XXII 23; Criste triumphipotens, cui celica
sceptra tenenti carminis angelici citharisant aurea
plectra slote narządy ib.; Ciati vero minores erant
et aurei, cum quibus fundebatur vinum super
altare pro hostia libamenti zlothy koschil (pro
koschik, Ex 25, 29) 1471 MamKal 25; Stal anyol
podług ołtarza kosczelnego, ymaiancz kadzidlnyczo złotą (turibulum aureum Ap 8, 3) w rance
swey MW 12lb; Item slothy pyersczyen za szlothy
y za orth 1493 PF IV 664; Aspiciamus modernis
temporibus ipsas virgines, que cum... ecclesias
vadunt in calopediis deauratis..., in crinali fallireo
al. pod puszem vel z zlotymy sztrząpkamy XV
ex. R XXV 145; Slota myszą parapsis ca 1500
Erz 135; Kyedy (pro tedy) nad Rzymem chodzylo
kolo yakoby slota korona (corona... aurea) Rozm
72; Bo przed yego szyła naschy bogovye, ysch
szą zatvorzeny w slothych balvanych (in aureis
simulacris), stacz nye mogły any smyely ib. 94;
Szrzuczmy sloty orzeł (aquilam auream) ib. 108;
Ova kroi tvoy przyschedl szmyerny tobye... nye
na slotem vozye..., alye na oslye ib. 446; Acz
tha korona była tarnova, vschakoz była vyobrazona przez koroną zlothą Aaromavą (pro Aaronovą) ib. 831; ~ Lothow szlothych unciis
1413—4 JA XIV 503.
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2. 'zawierający złoto, aurum c o n t i n e n s Ibi
invenies mineram al. *krusczyecz zlothy D/L#
III 356; <N>ec pulcer Ganges atque auro, szlothego pyaszku pełny, turbidus Hermus laudibus
Jtalie certent XV ex. VergGeorg 79; ~ Salue,
magna parens frugum, Saturnia, szlotha, tellus
XV ex. VergGeorg 80.
3. 'złotej barwy, złocisty, aureus, qui aurei
coloris e s t Vkaszalacz mu gest ona (sc. Sybilla
Oktawijanowi) naprzecif slunczu okrok slothy była
Gn 5a; Gaudet faleris equus, freno sellaque superbit, ista quidem vestit aureus arma, gl. faleram,
frenum et sellam, color przyodzeva słotę przy
prą vy lsczyenye 1466 R XXII 15; Qui (sc. equi
Phoebi)... Puniceis nimbis lacerant, gl. sc. et
dissolwnt, pepla nubila slothimy grzywamy rospądzayą poczmvrne obloky ib. 23.
4. złota piana a. 'mosiądz, aurichalcum, aes9:
Auricalcum szlotą pyaną aut moszącz (III Reg 7,
45) ca 1470 MamLub 81; Słotą pyana auricalcus
(collegisti quasi aurichalcum aurum Ecclus 47,
20) ib. 178; ~ b. 'odchodzące przy topieniu
złota zanieczyszczenia, lithargyrium : Złota pyana
litargirum 1472 Rost nr 30.
2. Złoty f o r m y : n. sg. złoty OrtMac 129,
OrtOssol 93, 4; ~ g. sg. złotego 1436 Czrs s.
LXXXII, XV ex. SlArch I phi. 23; - d. sg.
złotemu 1472 ZapWarsz nr 2961; ~ ac. sg.
złoty 1493 PF IV 664; ~ ac. du. złota OrtMac
69. 71, OrtOssol 55, 3. 57, 1, 1493 PF IV 664,
1498 ZapWarsz nr 1854; ~ n. pl. złote 1489
ZapWarsz nr 1697; ~ g. pl. złotych 1400 Ko
ścian nr 151. 152, 1427 Kai nr 715, 1427 Pyzdr
nr 847, etc. etc.; złotech 1496 Czrs s. LXXXVII;
- ac. pl. złote 1493 PF IV 664, XV ex. SlArch
I pril. 23; ~ /. pl. (w) złotych 1399 Pozn nr
406, 1488 ZapWarsz nr 1628.
Z n a c z e n i a : 1. 'polska jednostka monetarna,
złota moneta o zmiennej wartości (od kilkunastu
do 30 groszy), nummus aureus varii pretii (a 10
ad 30 grossos valens)9: Ysz Ramsz ne uinouat
witch (pro w tich) trzid<zie)szce zlotich ani
w tern postawczu, ani witch (pro w tich) panczi
krziwnach 1399 Pozn nr 406; Jaco Ramsz taco
vele swonl ('wziął’) Grotowy trzidze[cz]scze zlo
tich a postawecz 1400 Kościan nr 152, sim. ib.
nr 151; Yze Mikolay... nye wza<ł> scrzinye od
pana Janą... any z nye wzyal szesczseth slothich
1433 Kai nr 1063, sim. 1444 Pozn nr 1637;
Jakom nye rzeckl panu Iwanowy, aby w tern
polthora sta zlotich nedostalo schesczy grzywyen
1438 Kai nr 1074; Jzem tego nye winowath nits,
ocz my Pyotr... vyną dal,... any ósmi grziwen
u apatekarza, any *slotege poziczonego 1443
StPPP II nr 3156; Jze Micolay... v tern, tsos mu

gesth viną dal Simek... o ssescznaccze zlotich po
polczwarthy grziwny grossow, tego gesth nye
winen 1445 ib. nr 3247; Ysz gey dal szchowacz
dzyeszącz grzywy<e)n grossi y dwa szlotą (pro
II-o florenis) OrtOssol 55, 3, sim. ib. 57, 1,
OrtMac 69. 71; Yakom ya Throyanowy... nye
wynowath oszmy szlothych y poi kopy pyenyadzy
1466—70 ZapWarsz nr 1310, sim. 1489 ib. nr
1694, etc.; Jako Pyotr... nye posslal brathv
szwemv... cztirnaczcze lokyeth szvkna florenszkyego po szlothemv 1472 ib. nr 2961; Dobro
vyaro nathyszacz (leg. nad tysiąc) slothich czy
stego slotha y spravedlivey vagy volalby y volj
1474 Zab 540; Tricentorum florenorum trzyechszyeth szlothych 1477 ZapRpGrój 3, 221; Jakom
ya nye pobrał gwalthem Zydowy Mvshe... rzeczy
we czthirdzessczy y dwv slothych zasthawyonich
1488 ZapWarsz nr 1628; Jakom ya Thomka nye
zbył... anym go vskodzyl yako czthiry szlothe
1489 ib. nr 1697; Item pasz za szyedm szlothych
1493 PF IV 663; Item bramka perloua za sthyrzy
szlothe ib. 664; Item czepyecz za dwa zlotha ib.,
sim. 1498 ZapWarsz nr 1854; Item slothy pyersczyen za szlothy y za orth 1493 PF IV 664;
Jakom ya nye ukrathl kluczow panu pothskarbyemu... oth scarbu anym ukrathl dzevyączy
zlotech... Wlothkowy 1496 Czrs s. LXXXVII;
Ysz my myal ząplaczycz na szwyathy Szymon
cztery szlothe polszkyey lyczby XV ex. SlArch
I pril. 23; Thą yą szobye drogą szaczvyą yako
poi szlothego ib.; ~ Ysze Dobrochna... nye
wszyola poltrzeczya tyszyocza zlotich czyrwonich
panyey Margarzaczinich... gyey oczczisny 1427
Kai nr 715; Jakom ya Janowi ne wynowath
*tczyrzech grzywen za konya any zlothego czyrwonego 1436 Czrs s. LXXXII.
2. ryński złoty 'moneta bita w mennicach Nad
renii, nummus in terra ad Rhenum flumen sita
c u s u s Przydze za kaszdy ortel, czo po prawo
szleczye, geden rynszky (OrtMac 129: *rzymszky)
szlothy, <co> czyny dwadzyesczą szyrokych grossy OrtOssol 93, 4, sim. OrtMac 129.
3. złoty węgierski 'złota moneta bita na
Węgrzech, mająca wartość ok. 30 groszy, uży
wana również w Polsce jako jednostka obra
chunkowa, nummus aureus, qui in Hungaria
cudebatur, circa 30 grossos valens9: Pan poznansky nye posziczil sedmy a dwadzescza slotich vangerskich 1427 Pyzdr nr 847, sim. 1498
ZapWarsz nr 1856; Eze Zemak nye wschy<ą)l
*pyvczydzeschvth slothych *vekyerskych po hvmarley rancze po Pyetrze... w Recovye 1461
ZapWarsz nr 1 120; Nye wzalam sta slothych
wangyerskych y dwudzyestu grzywien pyenya
dzy pospolithey monethy 1478 AKPr VIIIa 58.
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Złowek (cf. Zb-) 'ryby pozostałe w stawie po
spuszczeniu wody lub po przerwaniu grobli, pisces, qui aqua demissa in piscina inveniuntur :
Si piscine antę demissionem rumperentur, extunc
residuitatem piscium al. słówek Martinus per
medium seu per medium grossum piscare debebit
1484 AGZ XV 225, sim. 1487 ib. 248. 249. 250,
1488 ib. 253. 256. 257. 261; Si piscine antę
demissionem rumperentur, extunc Borowski resi
duitatem piscium al. *slawek... de medio pisce
seu grosso piscare debebit 1487 ib. 247; Si piscina
rumperetur, Felix słówek de tercio pisce piscari
debet 1488 ib. 262; Si piscina antę demissionem
rumperetur, Lahodowski residuitatem piscium al.
słówek per medium cum Bobowski piscari debet
1494 ib. 323; In et super piscinis maioribus... et
earum demissionibus seu quibuscunque laxacionibus vel depiscacionibus etiam post earum rupturas al. zlowkow 1495 AGZ VII 188.
Złowić (cf. Zb-) *opróżnić jezioro z ryb, piscinam piscibus evacuare’: Mathias... citat... Przethslaum... pro eo, quia ipse... iniecit se violenter...
in eundem lacum suum et venatus est ipsum violenter al. slowyl, faciens in eodem tricentas laminas
al. przerąbly XV RocznHist II 88.
Złożca (cf. Zb-) fen kto coś obmyśla, układa,
twórca, autor, qui aliquid componit, auctor: Quis
tamen exiguos elegos, gl. carmina elegiaca vyerszne yypysanye nedze, emiserit autor szloszcza
XV c*. GIKÓrn II 210.
Złożenie (cf. Zb -) f o r m y : n. sg. złożenie XV
in. GIKazB II 88, 1425 PFRp V 33, BZ Judith
12, 1; ~ g. sg. złożenia Sul 95; ~ d. sg.
złożeniu BZ Ex 35, 28; ~ ac. sg. złożenie FI
102, 13, Sul 80, XV med. GIWroc 37r, 1477
MPKJ II 323; - /. sg. (o) złożeniu Sul 63.
Z n a c z e n i a : 1. 'uczynienie, zrobienie, actus
componendi, conficiendi : Offyerowaly... oley...
ku *dzyelyanyu maszczy a kadzydlnych rzeczy
wonyey przechotney ku zloszenyu (ad... componendum) BZ Ex 35, 28; ~ (o tekstach, de
textibus) 'obmyślenie, ułożenie, actus componen
di, conscribendi : Ad formandam, na sloszene,
ergo bonam oracionem ex verbis ewangelii tria
sunt notanda XV med. GIWroc 37r; ~ 'przed
stawienie, opis, descriptio, conscriptw : Ecce for
ma bestialis, quam scriptura prophetalis notat, sed
naturalis hec est imposicio, gl. descriptio slozenye
1425 PFRp V 33.
2. 'ustalenie, wyznaczenie, actus constituendi :
Isczyecz albo powod s stroni swey yednego a krziwi s drugey stroni wthorego sklaczczye mayąn
obracz a podług slozenya schkodi (secundum
compositionem damni) s obu stroriu mayąn myecz
dosycz Sul 95.

3. 'ustalona wartość, wyznaczona suma, pretium constitutum: Pan, zaplacziwszy ono szlozenye pyenyąszne (soluta illa taxa pecuniali), szolthysowsthwo sobye odzyrzy Sul 80.
4. 'miejsce gromadzenia czegoś, locus, quo
aliquid deponitur : Tedi kazał gey (sc. Olofernes
Judyt) wnydz tu, gdze bilo slozenye gego skarbów
(ubi repositi erant thesauri eius) BZ Judith 12, 1.
5. 'materiał, z którego coś zostało zrobione,
materia ex qua aliquidfactum est’: Kako slyvtawa
sye oczecz nad syny, tako sye gest slutowal
gospodzyn nad boyonczymy sebe, bo on znaye
albo poznał slozenye nasze (figmentum nostrum,
Pul: vlyepyenye nasze), wzpomyonol gest, ysz
proch yesmy FI 102, 13.
6. 'zawartość, tenor : Tota summa, sloszene,
istius ewangelii comprehenditur in IHI-or obsequiis, que Christo fuerunt hodie exhibita XV
in. GIKazB II 88.
7. 'forma, postać, forma, f i g u r a Non turbata
est (sc. Maria) de yisione angeli..., sed turbata
est... propter noue salutacionis formam, zlozenye,
qua eam salutauit (sc. angelus) 1477 MPKJ II 323.
8. 'pozbawienie (urzędu), usunięcie (ze stano
wiska), offtcii p r i v a t i o O slozenyy woźnego Sul
63.
9. '?*: Musa dedit diwos fidibus puerosque
deorum et pugilem victor<em>, pretko poloszenye,
<et> equum certamine primum, nad *szlozonye
davne,... referre XV ex. GIKórn II 211.
Złożyć, Złożyć się (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 1. sg. złożę BZ Tob 6, 15; 2. sg. złożysz ca
1470 MamLub 134. 139, ca 1500 GIKazB I 55;
3. sg. złoży BZ Ex 37, 29, Satyra w. 9; 3. pi.
złożą Sul 72, 1471 MamKal 194; ~ imper. 2.
sg. złóż FI i Pul 58, 12; 1. pl. złóżmy BZ Tob
8, 4; ~ part. praes. act. adv. złożąc BZ Deut
21, 13; ~ inf. złożyć OrtRp 37, 4, De morte
w. 3, XV ex. PF V 22, ca 1500 Erz 135; praet. 1. sg. m. złożyłem 1425 KsMaz II nr 1417;
2. sg. m. złożył jeś FI Moys 6, BZ Ex 15, 7;
złożyłeś Rozm 5; 3. sg. m. jest złożył FI i Pul 32,
15, XV ex. MacDod 141; złożył XV in. GIKazB
H 79, BZ IV Reg 15, 15. 30, etc.; 3. pl. złożyli
a. złożyły XV p. post. PFRp Ul 289; ~ plqperf.
3. du. m. by złożyła 1421 Pyzdr nr 702, 1423 ib.
nr 722; ~ condit. 3. sg. m. by złożył Rozm 367;
~ part. praet. act. złożywszy BZ U Esdr 9, 7,
1462 R XXV 270, ca 1500 GIKazB I 56, Rozm
140; ~ part. praet. pass. g. sg. neutr. złożonego
1394 TPaw IV nr 4866, 1428 ZapWarsz nr 2798;
ac. sg. m. złożony XV ex. SlArch I pffl. 23; i. sg.
f. złożoną 1426 Kościan nr 1166, 1427 ib. nr
1282. 1283, etc. etc.; i. du. f. złożonyma ca 1428
PF I 487, ca 1500 Erz 135; ac. pl. m. złożone
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Dział 7; ~ inf. pass. sg. m. być złożon Sul 63,
Dział 48; pi. neutr. być złożona Sul 107; ~
praes. pass. 3. sg. m. złożon jest ca 1490 LeksRzW
89; neutr. złożono jest Sul 66. 67; jest złożono
Sul 67; ~ fut. pass. 3. sg. m. złożon będzie BZ
Num 2, 17. 36, 4; ~ praet. pass. 1. sg. m. -em
był złożon 1428 Pozn nr 1506; 3. sg. neutr. by
złożono 1428 ZapWarsz nr 326.
Z n a c z e n i a : 1. *połączyć przykładając jedno
do drugiego, zetknąć z sobą, złączyć razem, coraponere, conserere': Zloszonyma (Erz 135: slozonyma) rankama collatis manibus ca 1428 FF I 487;
Zlozysch conferes (paululum conseres manus, ut
dormias Prov 6, 10) ca 1470 MamLub 134; Slozys
conferes (pauxillum manus conseres, ut ąuiescas
Prov 24, 33) ib. 139; ~ złożyć się 'złączyć się,
zespolić się, iungi, coniungi: Bo po ti trsy noci
slozmi syo z bogem (deo iungimur), ale po trzecyey
noci bodzewa w swem składanyv BZ Tob 8, 4;
~ złożyć się w małżeństwo 'ożenić się, feminam
n u b e r e Wiscye nyeprawye vczinyly, sloziwszi syo
w małżeństwo z zonamy czudzego rodu (collocantes vobis in matrimonium uxores alienigenas) BZ
II Esdr 9, 7; ~ ~ Slozylesz gorączoscz nyebyeską sz nyemy (sc. z wodami, cum eis siderum
calorem temperasti) Rozm 5.
2. 'stworzyć, też uczynić, zrobić, fingere,
c o n fic e r e Iensze iest sloszil oblaszcze sercza gich
(qui finxit sigillatim corda eorum) F/ 32, 15, s/ra.
Pa/; Sloszy y oley k maszczy poszwyoczenya
(composuit et oleum ad sanctificationis unguentum)... dzyalem apotekarskym BZ Ex 37, 29; Ale
kaplany stały w rzodzech swich, ale slugy koscyelne na organy ech pyeszny bożych, gesz (sc. organy)
zloszil (quae fecit) Dauid ku chwalenyy pana BZ
II Par 7, 6; ~ (o zasadzkach, de insidiis) 'urzą
dzić’, tendere, p o n e r e Ale gyny vczinci Sellum y
sprzysyoszenye gego, kako slozil strosze (per quam
tetendit insidias), to wszitko popysano w *ksyogach
vczinkow dny krolyow israhelskich BZ IV Reg 15,
15; Tedi przisyogl a slozil lescz Ozee... przecyw
Facee (tetendit insidias... contra Phacee)... y zabyl
gy ib. 15, 30; ~ (o tekstach, de textibus) 'ob
myślić, ułożyć, conscribere, perscribere’: Gospodzynye wszechmogączy..., pomoszy my tho dzalo
szloszycz De morte w. 3; Then, kthory thą pyosznką
yesth zlozyl, ku czczy chwale thwey, Chryste, gyą
wyłozy 1 XV ex. MacDod 141; ~ (o aktach pra
wnych, de actis publicis) 'napisać, zapisać, con
scribere, perscribere': Tho vstawyenye o pyrwą
stvką gest yvsz slozono wyszszey... poth rvbriką
o dzelenyy synów sz oczczem Sul 67; Tho vstawyenye yvsze slozono gest a oprawyono wy
szszey..., poth rvbriką o mąszoboysthwye stoyącz
ib., sim. ib. 66.

4. 'uzgodnić, umówić, ustalić, condicere, pactarc’: Jakom ya nye *podyan szan Jachnę trzech
cop placzicz gothowymi pyenandzmi, ale bidlem,
yako by sloszono 1428 ZapWarsz nr 326; Then
czloyyek..., kthory my szyą oblygoyal..., ysz my
myal ząplaczycz na szwyathy Szymon cztery szlothe..., gdzye ya... przyszlalem na szloszony
cząsz,... thv my szya nye vszpravyethlyvyl XV
ex. SlArch I pnl. 23; ~ ' ustanowić, constituer e Chczemi, aby nasze ykladi y statuta ten to
czas w Wysliczi sloszone (constitutiones... editae,
Sul 20: nasza wstawyenya... yczynyona) wszytczi
ziemyanye przyiąli Dział 7.
5. 'ustalić wartość, cenę, oszacować, aestimare,
tcucare’: Sicut Sbroslaus sdzil ymena Granati sloszonego pro octo marcis 1394 TPaw IV nr 4866;
Yakom ja nye kupił szytha v pana Stroszyna za
szesczdzeszanth grzywen, ale za tho, czso by gego
dwa a moya dwa sloszila 1421 Pyzdr nr 702, sim.
1423 ib. nr 722; Jacom ya nye ranczil polosmi
coppi Dorothce slozonego gimyena po yey oczcv
1428 ZapWarsz nr 2798, sim. ib.\ Tedy slachcziczy
podług sąmpnyenya gych przerzeczone dzedziny
slozą alybo oszaczyyą (hereditates taxabunt) Sul
72; Tegdi ta tho gymyenya... przes prziyaczoli obu
stronu mayąn bicz slozona (ipsa bona... componentur) a gothowimy pyenyąndzmy... zaplaczona
Sul 107; ~ Pro 1 1/2 sexagena grossorum vlg.
slozon[y]ego 1437 TymWol 59.
6. 'przywieść, doprowadzić, adducere, deducere'\ Slozo staroscz gich a (pro z) zamotkem
do pyeklow (deponam senectutem illorum... ad
inferos) BZ Tob 6, 15.
7. (o chorobie, de morbo) 'zesłać, dopuścić,
admittere, pemittere’: Czssom otcladal rok nyemoczą, tom byl prawa nyemoczą nyemoczen ot
boga slozoną (//?. nr 1282. 1283, cfc.: szlozoną,
Pczn nr 1576: zlozonan) 1426 Kościan nr 1166,
sim. 1427 ib. nr 1299. 1413, 1428 ib. nr 1320,
etc.\ Czom lezal, tom lezal prawą nyemoczą ot
pana boga slozoną (Pyzdr nr 1196. 1198. 1236:
szloszoną, ib. nr 1201. 1219. 1225: zloszoną)
1427 ib. nr 1298, sim. 1437 Pyzdr nr 1107, 1444
ib. nr 1208; Yszem nyemoczen byl prawą nye
moczą oth boga sloszoną, a nye se smisloną 1428
Pozn nr 1503; Jacom byl prawa nyemoczą nye
moczen bogyem slozona na welikye roky ib. nr
1508, sim. ib. nr 1512. 1513.
8. 'spowodować upadek, powalić, deicere, prosternere’: Rozprosz ie (sc. nieprzyjaciele moje)
w moczy twoiey y slosz ie (depone eos), zaszcziczicze<lu> moy gospodne! FI 58, 12, sim. Pub,
W mnostwe slawe (pro sławy) twogey sloszyl
ges (Pub ssadzyl yes) *neprzaczele mogę (deposuisti adversarios tuos Ex 15, 1) FI Moys 6, sim.
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BZ Ex 15, 7; Alea, vina, Venus, tribus hys factus
sum egenus. Hec tria, qui seąuitur, raro diues
reperitur... Tres concurrentes, szbyeszne, fallunt
se proicientes, tres concurentes małe deposuere,
zlozyly, potentes XV p. post. PFRp III 289; ~
złożon niemocą 'obłożnie chory, aegrotus in lecto
i a c e n s Yszem byl sloszon prawą nyemoczą oth
boga przepusczoną, a nye se smisloną 1428 Pozn
nr 1506; Depositus est a deo notabili infirmitate
szlozyon albo nawyedzyon yest oth boga sznamyenyta nyemoczą ca 1490 LeksRzW 89.
9. złożyć się 'osiedlić się, osiąść, collocari:
Virgo sanctum Iohannem pastowała, quia erat...
pudicissima, sromesliwa, in qua dominus se nidificavit zloszil <się> XV in. GIKazB II 79.
10. 'wypowiedzieć, edicere : złożyć słowa
'właściwie dobrać słowa, verba idonea dicere
Bo to yest vloscza mocz odpovyedayacego, aby
posnął volyą *pytayeczego a podług yego kvsenya
sslova sslozycz (pro sslozyl) Rozm 456; ~ zło
żyć potwarz 'znieważyć, zelżyć, contumelia afficer e Contumeliis afflictos, szlozywszy potwarz (R
XXV 142: zlayawszy gye, R XXIV 82: wdrancziwsszy ye, Rozm 412: vnądzyvschy, GIJag 98:
karawsy, skarawschz<y>, MamLub 265: znądzone) necabant (reliqui vero tenuerunt servos eius
et contumeliis affectos occiderunt Mat 22, 6) 1462
R XXV 270; ~ złożyć (grzechy) 'wyznać prze
winienia, culpas confiten : Si hic non deponis,
nye sloszysz, tua peccata, credendo deo..., demum
ibi pro eis punieris ca 1500 GIKazB I 55.
11. 'zdjąć, odłożyć, deponere': Żelazna vycz
doma szlozy a drzewyaną na pług wlozy Satyra
w. 9; ~ 'zdjąć z siebie (odzienie), exuerey deponere (vestemy: Slozocz rvcho (deponet vestem)... bodze plakacz otcza BZ Deut 21, 13;
Vstal (sc. Krystus) od yyeczerzy na znamye
vzdzyerzenya y vmyernosczy, slozyl sve odzyenye
(ponit yestimenta sua Jo 13, 4) na snamye czystoty
y nyevynnosczy Rozm 531; ~ Ideo nos omnes
Xpiani debemus nos adornare non solum yestibus
temporalibus, sed eciam spiritualibus, slosyvsy
syebye (leg. z siebie) veteres vestes, sc. pecata
mortalia ca 1500 GIKazB I 56; ~ 'odłożyć na
stronę, poniechać, wyzbyć się czegoś, deponere,
desistere ab aliąua re'\ Modłyączy szye mnye
vkazovaly (sc. zwierzęta) my czescz *podobno,
slozywschy ych gnyew przeczyw mnye syego
przyrodzenya (deponentes naturalem coram me
furorem) Rozm 140; Drudzy movyą, by na czasz
slozyl (sc. Jesus) smyertelnoscz (ad tempus deposuisse mortualitatem) ib. 367; ~ (o namio
cie, de tentorio) 'zwinąć, detendere’: Ktorimze
srzodem podyot bodze (sc. stan świadecstwa),
takesz i slozon bodze (deponetur) BZ Num 2, 17;

~ złożyć się: Zlozą schą complicabuntur (tabescet omnis militia caelorum et complicabuntur
sicut liber caeli Is 34, 4) 1471 MamKal 194.
12. 'pozbawić (urzędu), usunąć (ze stanowiska),
officio deponere, dignitate privare’: Gdyby vrzadnik... byl przekonań prawem, gyny w myastho
gego ma bycz ystawyon a on oth swego vrządv
na wyeky szlozon (a suo officio... deponatur, Dział
48: ma bycz sloszon) Sul 63; Szlozyl (EwZam
289: sloszyl, R XXIV 361: sepchnąl gest, MW
139b: ssadzil, Rozm 53: *stroczyl) *moczczne
stolcza (leg. z stolca, deposuit potentes de sede
Luc 1, 52) XV p. post. MacDod 32; ~ złożyć
się 'zrzec się, zrezygnować (z urzędu), magistratu
se abdicare’: Sed iurat quis ad scamnum scabinale
sine tempore, hic solus se deponere, slozycz <się)
(OrtMac 78: szyescz, leg. zsieść, OrtOssol 60, 4:
szye... sza[n]dzycz, leg. zsadzić), non potest causa
yictualitatis sue OrtRp 37, 4.
13. 'zakłócić, naruszyć, confundere, turbare’:
Slozon bodze lossovi rosdzal (confundatur sortium
distributio) a gynich gimyenye k ginim poydze
BZ Num 36, 4.
14. 'w drodze układu zabezpieczyć sprawę
zobowiązań, pactione facta promissorum solutionem tutam reddere’: Quia fui conpositor inter
Nicolaum et Stephanum et conposui vlg. y scladalem gich bratha pusczino, y sloszilem pro decem
sexagenis 1425 KsMaz II nr 1417.
15. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Sloszycz deponere XV ex. PF V 22; Slozycz
conferre ca 1500 Erz 135.
Cf Włożyć 7., Wzłożyć
Złudzić (cf. Zb-j 'oszukać, okłamać, zwieść,
decipere, fallere, circumvenire': Ale snadz wasz
oczyecz sludzyl (MamKal 14: zludzyl) mno (circumvenit me) a przemyenyl moyo slusbo
dzesszoczkrocz BZ Gen 31, 7, sim. ca 1470
MamLub 14; Clamavit (sc. Iesus), ne permittamus
nos a mundo frangi nec a carne allici, id est
zludzycz, nec a dyabolo recipi XV ex. R XXIV
374.
Złupać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
złupam BZ Lev 26, 30; ~ praet. 1. sg. m. -m
złupał 1457 ZapWarsz nr 1062, 1467 ib. nr 1311;
ja złupał 1465 TymSąd 133; 3. pl. m. złupali BZ
II Par 23, 17.
Z n a c z e n i e : 'rozbić, połamać, zniszczyć,
confringere, frangere, destruere': Skazo yiszokosczi wasze a modli wasze a szlvpam podobnosci
wasze (destruam excelsa vestra et simulacra confringain) BZ Lev 26, 30; A tak wszedł wszitek
lyvd w dom Bali y zruszily gy, y ołtarze y modli
gego zlupaly (altaria ac simulacra eius confregerunt) BZ II Par 23, 17; Jakom ya Mykolayewy
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nye poth[k]lukl zamków any scrzynye zlupal, any
lysthow pobrał 1457 ZapWarsz nr 1062; lako ya
nye przybyegl do wschy Janowey... any zlodzeya
yego... se wschy wybyl, any drzwy zlupal, any
domu tłuki gwalthem siła 1465 TymSąd 133;
Jakom ya szamowthor nye rosbyl gwalthem domv
Helsbyeczynego... anym szkrzynya slupal 1467
ZapWarsz nr 1311.
Złupiac (cf. Zb-) 'pozbawiać kogoś czegoś,
tu obdzierać z szat, spoliare, e x s p o lia r e Gdi
kogo na drodze zabythego naleszly (sc. służebni
cy), szathi, w gich bil zabyth..., sz nyego slypyaly
(ipsum vestibus... exspoliabant, Dział 32: odzenye... sobie brali) Sul 42.
Złupić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2. pl.
złupicie BZ Num 33, 52; ~ part. praes. act.
adv. złupiąc XV p. post. R XXV 178; ~ inf.
złupić ca 1500 Erz 135; ~ praet. 1. sg. m. -m
złupił 1471 ZapWarsz nr 3028;/. -m złupiła 1468
ZapWarsz nr 2927; 2. sg. m. -i złupił 1493
ZapWarsz nr 1674; 3. sg. m. złupił XV p. pr.
RRp XXIV 364, XV med. GIKazB III 20, 1453
ZapWarsz nr 937, XV p. post. RRp XXV 183;
/. złupiła XV med. SKJ V 281; 3. pl. m. złupili
są BZ Ex 12, 36; złupili XV med. GIKazB III
41, ca 1500 GIKazB I 43; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. złupion 1436 RRp XXIII 277; ~
condit. pass. 3. pl. m. byliby złupieni Sul 44.
Z n a c z e n i a : 1. 'pozbawić kogoś czegoś, za
brać komuś coś siłą, aliąuem aliąua re privare,
o r b a r e Actamen semper mutari desipiencie nascencia indicatur, ąuoniam amens est, qui ut luna
rationalis lucis orbatus, gl. nudatus szlupyon, stabilitate mutatur 1436 RRp XXIII 277; Kędy o doyynyenye alybo vyną dzedzyczową tam gyste wyesznycze gych gymyenya bilibi slvpyeny (si... bonis
ipsorum depraedentur, Dział 34: kmyecze dzeczskowano by... abo drapyeszono) Sul 44; Ymo fuit
(sc. pharisaeus) raptor, quia spoliabat, slupil, omnes
homines in honore XV p. pr. RRp XXIV 364;
Invidia motus (sc. diabolus)... velut latro de omni
bus bonis tam in anima quam in corpore hominem
spoliavit zlupyl XV med. GIKazB ID 20; Non est
satis, quia... taces, quod lingwa tua innocentem
hominem interfecisti, eum fama spoliasti sławy
slupyla XV med. SKJ V 281; Slypycz expoliare
ca 1500 Erz 135; Slypycz spoliare ib.
2. 'ograbić, obrabować, okraść, aliąuem ali
ąua re spoliare, depraedari: Homo quidam...
incidit in latrones, qui eciam despoliaverunt, slupyly (Rozm 332: oblupyly), eum (Luc 10, 30)
XV med. GIKazB III 41; Slupyly soo Egipskye
(spoliaverunt Aegyptios) BZ Ex 12, 36; Jakom
ya nye slupila czelathnyczky Hanni gwalthem na
dobrow<o>lnych oplothkąch anym lupy wszyala

1468 ZapWarsz nr 2927; Jakom ya czeladnyka
Byeaczinego... na drodze dobrowolney nye szlupyl gwalthem 1471 ib. nr 3028; Jakosz my
czlovyeka thegosz slvpyl na drodze dobrovolney
y wsyal mv svknya byala 1493 ib. nr 1674;
Sicque omnes (sc. milites) insimul persequebatur
(sc. rex Boleslaus), alios decolando,... alios depredando szlupyącz XV p. post. R XXV 178;
Ideo me latrones nudaverunt szlupyly ca 1500
GIKazB I 43; ~ przenośnie: Oculus meus depredatus est, zlupyl, animam meam (Thren 3, 51)
XV p. post. RRp XXV 183.
3. 'wziąć zastaw przymusowy, fantować, pignus
vi occupare, vi ab aliąuo pignus auferre': Jako
Jacub sbil moyego czlowyeka... na dobrowolney
drodze gwalthem y slupil, y łupu do kxassztwa
nye dal 1453 ZapWarsz nr 937.
4. 'rozbić, połamać, zniszczyć, frangere, destruere’: Zlvpicze czelcze (confringite titulos)
a sochy slamyecze BZ Num 33, 52.
Złupienie (cf. Zb-j 'pozbawienie kogoś czegoś,
zabranie komuś czegoś, exspoliatio, spoliatw :
Vstawyami, abi... slvzebnyczy pod wyną posbawyenya swego slvzzebnykowstwa y sWpyenya
wszego swego ymyenya (sub poena ... spoliatione
omnium suorum bonorum), przes ossobnego sandzey przykazany a... pozwy czynycz nye szmyely
Sul 27.
Złuszczyć (cf. Zb-) 'porwać, zabrać, rapere,
auferre’: Rapit slusczy, drapyeszy (R XXIV 73:
berze, Rozm 426: vchyaczy) y rosproszy uel
rosgana[n] (lupus rapit et dispergit oves Jo 10,
12) ca 1450 PF IV 574.
Zły f o r m y : n. sg. m. zły Gn 14b. 173a.
18lb, etc. etc.; /. zła Gn 12a, 1449 R XXV 165,
ca 1450 PF IV 568, etc.; neutr. złe Gn 183b,
FI i Puł 77, 10. 90, 10, etc. etc.; ~ g. sg. m.
złego FI 70, 5, FI i Puł 42, 1. 100, 5, etc.; f.
złe BZ Ley 21, 7, SkargaWroc w. 58; złej FI
i Puł 118, 101, 1449 R XXV 164, XV med. R
XXII 241, etc. etc.; neutr. złego Gn 182b, FI 5,
4. 14, 4, etc. etc.; ~ d. sg. m. złemu Skar
gaWroc w. 36, ca 1500 GIKazB I 69, Rozm 146;
neutr. złemu FI i Puł 34, 29, Gloger, 1453 RRp
XXIII 298, etc.; ~ ac. sg. m. zły FI 36, 20,
FI i Puł 40, 1. 48, 5, etc.; złego Sul 69, Dział
59, XV £?;c. R XXV 148, Rozm 728; / . złą FI
63, 4, Aleksy w. 182, BZ Neh 6, 13, etc.; neutr.
złe FI Prol I 4. 89, 17. 100, 10, FI i Puł 37,
21, etc. etc.; ~ v. sg. m. zły 1404 MMAe XVI
nr 939, XV in. Szwed 49, ca 1420 R XXIV 82,
etc.; f. zła Rozm 550; ~ i. sg. m. złym Gn
173a, Dek V 4, 1461 ZapWarsz nr 1101, etc.;
złem Sul 99, Rozm 137; /. złą Gn 12a. 173b,
Dek III 3, etc. etc.; neutr. złym FI i Puł 34, 14,
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Spow 3, 1411 Kościan nr 445, etc.; ~ /. sg. m.
(we) złem BZ Gen 34, 31, OrtOssol 47, 1, Dział
59; złym OrtMac 56; /. złej 1409 LubZiem 24;
neutr. złem Kśw br 30. 39, BZ Ex 5, 19, etc.;
~ n. p i m. źli Gn 11 a. b, FI 34, 13. 85, 13,
etc. etc.; złe 1435 Pozn nr 1650, EwZam 306,
Rozm 238. 750; /. złe BZ Jer 29, 17, XV p.
post. RRp XXV 200, Puł 55, 5; neutr. zła ca
1425 EwKReg 43, Puł 139, 12; złe FI 139, 12;
~ g. pl. m. złych Gn 1lb, F/ 1, 7. 21, 17, cfc.
etc.; f. złych Gloger, ca 1450 PF IV 570, BZ
IV Reg 17, 13, etc.; neutr. złych F/ 69, 3. 87,
3, 1449 TymSąd 72, crc.; ~
/?/. m. złym Gn
gl. 149a, FI i Puł 74, 4, XV med. R XXII 244,
etc.; złem Rozm 90; /. złym Rozm 183; ~ ac.
pl. m. złe Gn 1lb, FI 70, 22, 72, 3, etc. etc.;
zły Naw 110; /. złe Kśw cr 32, Aleksy w. 161,
BZ Jer 29, 17, etc.; neutr. zła 1401 Pozn nr 709,
1409 KsMaz I nr 1329, 1411 Kai nr 345, etc.,
1471 MamKal 2; złe FI 89, 17; ~ v. /?/. m.
źli Rozm 791; ~ i. pl. m. złymi Gn 181 b . gl.
102b, FI i PtF 25, 5, etc.; złemi Dc morte w.
216, Fozra 218. 283. 307; /. złymi Bozm 388;
neutr. złymi
cr 13, 1398 Kościan nr 40,
1414 Kai nr 468, etc.; złemi Rozm 646; ~ /.
pl. m. (we) złych Fsw br 35, BZ I Par 7, 23,
Puł 139 arg.; /. złych XV p. post. RRp XXV
200, Rozm 749; ncn£r. złych F/ i Puł 106, 26.
Comparat. n. sg. m. gorszy Gn gl. 70b, ca
1470 MamLub 162, XV p. post. PFRp III 290,
etc.; f. gorsza Rozm 295; ~ d. sg. neutr. gor
szemu Dział 36; ~ n. pl. m. gorszy Rozm 374.
726; gorsze Rozm 300; ~ g. pl. m. gorszych
1440 RRp XXV 242, Rozm 300; - ac. pl. m.
gorsze Sul 45.
Superlat. n. sg. f. nagorsza FI i Puł 33, 21,
BZ Num 14, 27; neutr. nagorsze 1438 R XXII
353, XV p. post. GIDom 51, EwZam 303; ~
g. sg. f. nagorszej BZ HI Reg 13, 33; ~ l. sg.
f. (w) nagorszej BZ II Par 21, 19.
Z n a c z e n i a : 1. 'niezgodny z zasadami mo
ralnymi, religijnymi, społecznymi, parum congruens cum eis, quae ad mores, religionem, hominum
societatem pertinenf: a. (o ludziach, de hominibus): 'postępujący niemoralnie, kłamliwie, cszwkańczo, łamiący zasady moralne, etyczne, społecz
ne, niesprawiedliwy, nieuczciwy, malus, iniąuus,
inhonestus, i m p i u s A prestocz tutha yypiszuge
ymona krolefska..., presto isczy f ten tho czasz
bylicz szo kroleue sly Gn 11 a; Alle gdisbi szo
on (sc. św. Jan) gest bil sze slich ludzy narodzyl,
tedyczby mv vocz *oniy ne biły verzyly Gn 11 b;
S dzefkicz tesze mnogdy sla szona byua Gn 12a;
Wstawszi swatczi zli (iniqui, Pn£ zloszny), iegosz
S00 ne wedzeli, pitali S0 me F/ 34, 13; Bosze,...

od czloweka złego y lsciwego (ab homine iniąuo
et doloso) oteymi me F/ 42, 1, sim. Puł, sim. FI
i Puł 139, 1, MW9a; Bicho ne bili, iaco oczczowe
gich, pokolene zle y przegarzaiocze (generatio
prava et exasperans) FI 77, 10, sim. Puł; Dicens:
Curras, cito curras... małe homo, id est sly
czlowecze 1404 MMAe XVI nr 939; Quia ista
destruccio al. ta sskaza zgorzała, ys sezgly ya
zly ludze 1435 Pozn nr 1577, sim. ib.; Aby
pothwarzam slych lvdzy (malorum hominum)...
droga była przegrodzona..., vstawyamy Sul 54,
sim. Dział 46, sim. XV med. R XXII 245; Vstawyamy, aby oczczecz sza slego syna (pro nequam
filio)... nye czirzpyal Sul 69, sim. Dział 59; Przes
czvdzolozzcz0 byzkvp zly (episcopus malus)
a przes zzono czerkyew... wyobrazzony S 0 XV
med. MPKJ V 430; Myedzi slimy luczmy a dobrimy, yaco swyat stogi, sgoda nygdi nye bila
XV med. R XXII 246; Quia sic est voluntas dei,
vt benefacientes obmutescere faciatis, gl. sc. principum et aliorum tirannorum zatulycz vsta złym
panom (I Pet 2, 15) XV med. SKJ I 84; Dokod
*wyellikoscz nagorsza (multitudo haec pessima)
szemrze przecziwko mnye? BZ Num 14, 27;
Synowye, ktorzis dzysz dobrzi y zli (filii... boni
ac mali), nye wyedzoci dalekosci, oni wnido (sc.
do ziemie) BZ Deut 1, 39; Narodzę szły a prze
wrotni (generatio prava atque perversa), takli
odplaczasz panv? ib. 32, 5; <G>dysz zlodzeystwo
abo zboy... przez zle ludzy (per maleficos, Sul
53: przes slostnyky a slosczywe lvdzy) bywa
zatayono Dział 45; Yaczy tho szły ludze myeszczanye Cracovianye! Tęcz w. 1; la Yan Hessnar
wysnavam, yszem nyesprawyedlywye obmowyl
xandza Łukasza, mowyantcz gy fałszerzem a slym
czlowiekem, malum hominem, y sdraycza 1464
AcPosn I 365; Iniqua est nacio, szli rodzay (nequam est natio Sap 12, 10), eorum et naturalis
malicia eorum 1461—7 Serm 91v; Mam mocz
nath luczmy dobremy, alye yyaczey nade szlemy
De morte w. 216; Gynako morza szle mnychy
ib. w. 439; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus
wszech sprawy edlywych... od wodzy od złych braczey Puł 36 arg.; Non est deterior hostis, gorszy
nyepr<z)yyaczel, quam fictus amicus XV p. post.
PFRp III 290; Bolescz o thwą zlą zoną (de mała
uxore) vsskromys yą, gdy *thaką czszo yszliszys
o czudzych XV p. post. F i s . XLHI, sim. ib.;
Dawnocz pan bog zle ludzy karze XV ex. MacDod
138; Czocz udzal<ał> zly kroi Hanybal w Rzymie,
thaką wyelką krew yest przeląl ib. 141; Dobry
czlovyek z dobrego skarby svego sercza movy
dobrze a zly czlovyek ze złego sercza skarby
(malus homo de mało thesauro Mat 12, 35) zlye
movy Rozm 329; Pokolyenye zle a przekląthe,
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czvdzolozne (generatio mała et adultera Mat 12,
39), znamyenya żąda ib. 330; Zapravdą samy
sobye na svyadecztvo movyczye, slych oyczow
naszlyadvyącz ib. 462; O, kako skodlyyye yest
dostoynemy czlovyeku <pospolstwo> złych ludzy,
a navyączey złych nyeyyast! ib. 693; Movyczye,
zly Zydovye, aby szye on (sc. Jesus) królem
czynyl ib. 791; O tern, yako Pylat vymavyal
my lego Iesucrista przed zly my Zydy ib. 806; ~
Myenyly tesch, yschby dobr[z]e dusche yyschedwschy s czyala na wschód sloncza przebyyaly,
a złym duscham (malis, sc. animis) na zachód
sloncza [c]zy[e]mna myeszcza... przymynyayacz
Rozm 183; O zla dvscho przeklątha, yako mało
dbasz o tve zbavyenye ib. 550; ~ ~ comparat. z niżli, tu o szatanie: Thedy on... vezmye s
sobą ssyedm złych dvchow, yescze gorschych
(RRp XXV 242: gorszich, GIKazB I 24: slosnyeysych) nysly on ssam (neąuiores se Luc 11,
26) Rozm 300; ~ comparat. z gen.: Kyedy ssą
muyelyl (pro mnyely), yschby pogynąly albo
gorschy były ynych Galylean (nequiores... ceteris
Galiiaeis), odpovyedzyal myły Iesus Rozm 374;
Iacz movya, yze taczy, którzy tako smyelye kogo
smyeyą ossądzycz, yzecz ssą gorschy Cayphascha
ib. 726; Nye vyczye, yze Baraba yest gorschy
czlovyek vsvego svyatha ib. 809; ~ comparat.
z partykułą tym: Gymcy clouek gest poknegsy,
timcy gest f serczu gorsy que pulcriores sunt
corpore, turpiores sunt mente Gn gl. 70b; ~
zła dziewka, niewiasta, żona, niewiasta, żona zła
'nierządnica, meretrix>: Scorti fley (pro sley) sony
XV med. Zab 513; Zle dzewki a nyevczciwey
(scortum et vile prostibulum) nye poymyesz sobye
zza zono BZ Lev 21, 7; Nye bodze zla dzewka
(meretrix) myedzi dzewkami israhelskimi BZ Deut
23, 17, sim. ib. Jos 6, 17. 25; Wesli (sc. dwa
męża) w dom nyewyasti zley (mulieris meretricis)
ymyenyem Raab BZ Jos 2, 1; Wniczta w dom
zoni zley dzewki (mulieris meretricis) ib. 6, 22;
Bil tego czasu Gepte,... sin szoni zley (mulieris
meretricis) BZ Jud 11, 1; Byada myastu... prze
wyelkoscz nyeczistoti zley szoni (meretricis) krasney BZ Nah 3, 4; Alye yako przyschedl ten syn
tvoy, który stravyl sve ymyenye za slymy nyeyyastamy (cum meretricibus Luc 15, 30), żaby lesz
yemv czyelye tłuste Rozm 388; ~ być złej woli
'być nieżyczliwym, nieprzyjaznym, inimicum, invitum
esse’: Byl yeden na drugyego zley voly Rozm
548; ~ oko czyjeś jest złe 'ktoś niechętnie,
zawistnie spogląda, aliąuis invidet’: Chcze y temv
poslyednyemy dacz yako y tobye... Czyly oko
tve yest zle (oculus tuus nequam est Mat 20, 15),
yzemya dobry? Rozm 394; ~ ~ Posnani bodo
dobrzy medzy slimy discernentur fideles ab infide-
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libus Gn gl. 102b; Bo znaie gospodzin drogo
prawich a droga zlich (impiorum, Pul: zlosnych)
zginę FI 1 ,7 , sim. FI i Pul 26, 9. 106, 39; Kędy
se powisza zli (impius, Pul: zlosny), zaszega se
vbogy FI 9, 22, sim. ib. 14, 5; Rada zlich
(malignantium, Pul: obrządzayączich zlye) osadla
iest me FI 21, 17, sim. ib. 63, 2; Nenazrzal iesm
kosczola zglobliwich y se zlimi (cum impiis) ne
bodo sedzecz FI 25, 5, sim. Pub, Słowa zlich
(iniquorum, Pul: słowa *zlosny) przemogła se
nad nami FI 64, 3; Bosze moy, wimi me z roky
grzesznego y z roki przeciwo zaconu czinocego
y złego (de manu... iniqui, Pul: zlosnego) FI 70,
5; Bo iesm miłował na zle (zelavi super iniquos,
Pub. yesm zawydzal złym), pocoy grzesznim widzecz (pro widzocz) FI 72, 3; Rzeki iesm zlim
(iniquis): Nechayce zle czinicz FI 74, 4, sim.
Pul; Bosze, zly (iniqui, Pub zloszny) wstały so
na mo FI 85, 13; Tocz szo sly, czszo gym (sc.
panom) skodzo Słota w. 89, sim. XV med. R
XXII 246, Pul 1 18, 85. 86; Szawszde dobrzi
slym są przeczywny XV med. R XXII 244; Bo
zly chczą bicz tim, czim są, a dobrzi y vczinky,
y mową sle nawodzą, bi dobrimi bili ib. 246;
Bo czastokrocz zly, acz [acz] nye bądze syą bal
grozy, ale syą bądze bal wyny Dział 2, sim. ib.
33; Nyektorzy zly a nyeczysczi w swem szywocze czvdzym szonam abo pannam gwałt vczinywszy,... gdy gym bądze dana wy na, chytrosczą
podług nyemyeczskyego prawa gych odbywayą
ib. 33; Iudex antę ianuam assistit, scilicet ad
reprobandum malos, ku wszgardzenyy szlich, et
introducendum electos 1461—7 Serm 345r; Gorschi bądą (war. kal.: gorszą schą) pessimabor (ne
dicas: sufficiens mihi sum, et quid ex hoc pessi
mabor Ecclus 11, 26) ca 1470 MamLub 162;
Apostoly szwyętego ducha moczy... zyawyayo nauczayocz... boga chwalycz za yego dobroczy,
dzękuyocz, ysz nas od złych brony Pul 146 arg.,
sim. ib. 122 arg.; Kthorys (sc. bog) złym a zapamgetalym gest ypamgetanye a dobrym ff sfyg hffale
przebywanye XV ex. GIWp 69; Nyewmyątnego
nawczycz, nyedofczypnemy poradzicz, złego skaracz XV ex. R XXV 148; Slemv slą robota plączą
ca 1500 GIKazB I 69; Nec vos indicetis esse
maliuolos, szle, quando iudicatis ca 1500 JA IV
95; Tesch myenyly, yschby złych dvsche vyekyystych (leg. w wiekuistych) czyemnyczach zamknyony myaly bycz Rozm 181; O them, yze przede
zlemy, ktoremze nye yest przyyemno kazanye,
kaznodzyeycza kazacz nye ma ib. 283; Pokolyenye
zmyowo, yako mozeczye dobrze czynycz, a vysczye zly (cum sitis mali Mat 12, 34)7 ib. 329;
Vyschedvschy słudzy yego na drogy zebrały vschytky, ktorekolyye nalyezly, dobre y zle (malos et
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bonos Mat 22, 10) ib. 412, sim. ib. 491; Povyedam
vam zapravdą, yze mvszy szye popelnycz ve mnye,
czo yest pyssano, yze ze slymy (cum iniquis Luc
22, 37) yest postavyon ib. 582; Padayą dobrzy y
padayą zly (reprobi) przed bogem ib. 630; *Sądzya
(leg. ji, sc. Jesusa) yako złego, gdyż on yest
naspravyedlyvschy ib. 728.
b. (o abstraktach, ludzkim życiu, działaniu,
postępkach, uczuciach, de rcbws abstractis, hominum vita, rcbws gestis, affectibus) 'niesłuszny,
niesprawiedliwy, szkodliwy, niepożądany, malus,
iniąuus, pravus'\ Cso nam pres togo nemochnego... znamona? Zauerne nics ynego crome cloueca
gresnego, ue zlich skutcech prespeuaiocego A^w
br 35; Corrozaym... znamonuie so si<rce>
oth togo zbauicela zlymy vcinan<mi ottargnione)
A^w cr 13; Genszecz (sc. prorok Helijasz) gest
gy (sc. Achaba) o gego sle skuthky karał byl Gm
1 lb; Ys... nasze czalo gest neczysthe odzene,
chosczy ono nasz barszo *czosto ge... mnogdy
sio misio Gm 173b; Zasrosczo *zlo (odio iniąuo,
Puł: zlosną) nenasrzeli so (sc. nieprzyjaciele moi)
me FI 24, 20; Sczwirdzili so (sc. nieprzyjaciele)
sobe molwo zlo (sermonem neąuam, Puł: zlosno)
FI 63, 4; Kaco welike pokazał ies mi zamotky
mnoge y zle (tribulationes... malas, Puł: zamętkow wyele y złych) FI 70, 22; Ne *przilnolo mi
serce zle (cor pravum), odchilaioczego ote mne
złego (declinantem a me malignum) ne poznawał
iesm FI 100, 5, sim. Puł; Ne szabyay bratha
svadą, rąką, caszną any slą radą Dek III 3. 6.
7. V 4; Non occides nicogo roko ani szlim
przicladem Dek V 4; Davam szya vynyen bogv...,
czom szgrzessyl... slym pogorssenym, przysyagą
falssyyą, slym svyadomyem, slą volą, szlym lvbovanym Spow 3; Szła *ognivoscza malignitate
(tradidit illos deus in reprobum sensum... repletos
omni iniquitate,... plenos invidia,... malignitate
Rom 1, 29, MamLub 278: slobliwoszcz malignitas) XV in. Szwed 49; Arma dyaboli, expulsio
paradisi, mater delicti wszego szlego *dupusczenye 1424—5 WisłRp nr 1390; Mylowaly... wyecze
czmy nisz swatlos<ć>, bo była zla dzala (mała
opera Jo 3, 19, EwZam 306: sle vczynky, Rozm
238: vczynky... zle) gych ca 1425 EwKReg 43;
Zla pąmąthką po sszobye 1447 R XXII 41; Szła
mova (fornicatio... nec nominetur in vobis... aut
stultiloquium Eph 5, 4, SKJ I 76: schalona mowa)
1449 R XXV 165; Gysz thako oby grany a kv
vboszstwv przywyedzeny cząstokrocz w grzechi
gorsze (ad vilia deteriora) vpadayą (Dział 36: kv
gorszemv przychodzą)..., przetho na w wy aro wanye thego szlego (hoc malum)... ystawyamy Sul
45; Gdi ktho smyalosczyąn zląn (ausu temerario)
nyewyesczye... gwalth yczinilbi,... cztirzi grziw-

ni... bandzye vynen Sul 88; Ziem obiczayem (in
abusiva consuetudine) bilo trzimano, ze gdi nyektori... przissyangal..., yakoli... forma przissyąngi... dostatecznye yymowyl..., tako wszdi... mil
czano bywało Sul 99; Ysz ta panyfa] Hanka nye
opchodzyla sza nyszodna sio [s] rzeczo, my vyem y..., ysze yest dobrego occza 1450 RTH III nr
293; Troiako rzeczo bodze czistota schowana:
pyrzwa iest richle yczeczenye od zlich mysly
Gloger, Kako nyerostropny byzkvp prze swo
szalyonoscz y swoy zzywot zly (propter... pessimam vitam) przyrownan yest malpye XV med.
MPKJ V 431; Ale eze tho wschitko bilo błogo
obłudne a zle y sdradne, bo wyodlo y wyedzye
ku wyekugey nądzi XV med. R XXII 234; Kto
chcze boga wydzecz tuta rozumem czistim a po
tem okyem w oko, patrz, bi czistego bil syercza,
thoczu oth calisdey zley milosczy y zadzey omito
ib. 241; His enim epulis tota damnificatur hominis
substantia temporalis, corporalis et spiritualis, harum autem abusus, zle pozywanye, corpus debilitat
XV med. R XXV 155; Małe torquetur a zlacz
gy nyemocz tropy uel moczy y zle gy maczy abo
tropy (puer meus iacet in domo paralyticus et
małe torquetur Mat 8, 6) ca 1450 PF IV 568;
Ilesz tu maal slych luboszcz<i>, telecz tam *daczo
mok y szylnych przeczywnoszczy ib. 570; Gdisz
yinidzesz przecziw wrogom swym w boy, ostrzegay syo ode wszey zley rzeczi (ab omni re mała)
BZ Deut 23, 9; Prziwyedze pan na czo glod...,
doyod czebye nye setrze... prze twe *wimislenye nagorsze (propter adinventiones tuas pessimas), w ktorichzes to ostał gego ib. 28, 20;
Czinyl (sc. Manaen) zle vczinki (quod erat malum)
przecyw bogu BZ IV Reg 15, 18, sim. ib. II Par
33, 9. II Esdr 8, 87; Vmarl gest (sc. Joram)
w swey nyemoci nagorszey (in infirmitate pessima) BZ II Par 21, 19; Vczinyl to..., abi myely
prziczino zlo (ut... haberent malum), prze iosz
bi my laialy ZłZNeh 6, 13; Ty wyesz, mili panye,
yszecyem... czistom chowała duszo mo ot wszelkego złego poszodanya (ab omni concupiscentia)
BZ Tob 3, 16, sim. Naw 110; Quia de triplici
ve legitur, sc. culpe, pene et concupiscencie zle
zadze 1456 ZabUPozn 92; Thocz yest szle kurwessynowstwo hoc est meretricalis filiacionis factum 1459 AcLubl II; Thomek w xanzhey zemy
nye cradnye any kthorim zlim hobiczayem [zlim]
zhiwye 1461 ZapWarsz nr 1101; Et suis insectacionibus arguetur slych czynów (vir consilii non
disperdet intelligentiam,... superbus non pertimescet timorem, etiam postquam fecit cum eo sine
consilio, et suis insectationibus arguetur Ecclus
32, 23) ca 1470 MamLub 170; Przeszły (leg.
prze zły a. przez zły) zysk turpis lucri (pascite,
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qui in vobis est gregem dei providentes... spontanee secundum deum, neque turpis lucri gratia,
sed voluntarie I Pet 5, 2) ib. 305; Yze ktorzi
naswiotszey dzewici Mariey gey szwiante
poczocze czinyemy, gey pomoczo od naszich
zlich zlosczi (a nostris iniquitatibus) powstalibiszmy MW 4 lb; Przeczywo mnye wszytky gich
zle myszly we zle (omnes cogitationes) Pul 55,
5; Pomnys, czosz *ne *kgrzce *slvbovela, gdis
se dyabla *odrzekale, zle robothi, złego dzela,
thos wsythko *przestapovela SkargaWroc w. 58;
Nulla conviciacio criminosior, vrąganye nagorsse,
quam aliquem demoniacum dicere XV p. post.
GIDom 51; Bo ze złego doradzenya rada nyeprzyazny przyczyna pochodzy (facilius de mało
exitu consiłii redargutio sequitur) XV p. post. R
I s. XLIII; Upyczye zle znamyą na mlodzyenczv
(małe sedet in iuvene vina cognoseere) ib. s.
XLV; Sed dyabolus, iste malus et crudelis dominus, quem nullus potest placare serviciis, wlt,
ut sibi serviatur in impudiciis et in immundiciis,
w... szlych szluszbach, lasciviis... et adulteriis
XV p.post. RRp XXV 200; Tham nauka nąm
yesth wydal, by *braczczyv kasdj odpusczal
gnyew, myerszączką y sle szyercze XV ex. R XIX
88; Discede a me fomes peccati, nutrimentum
facinoris, gl. nutrimentum facinoris kablyczyely
zslych vczynkow ca 1500 GIGn 39; Item corrumpunt kaszy sle obyczaye ca 1500 GIKazB
I 40; Ihesu, raczy... dar rady dobrey my dacz,
bych szyą dobrych rzeczy dzyerszal, a szlych
rzeczy szyą wyaroval ca 1500 PieśniWład 179;
Drudzy pomayyaly yą (sc. Maryją), yschby złym
*poszyadanym (per malam conscientiam) począla
Rozm 61; Tedy począly wschysczy yey nogy
czalovacz, proszacz yey (sc. Maryje), aby ym
odpysczyla, ysch to zle porozvmyenye (malis
suspicionibus) myely k nyey ib.’, Takyesz którzy
by opvchly od zley yylgotnosczy ynątrzney (hydropico... ex humore)..., wschyczy, którzy przy
schły kv Iesucristvszowy, nathychmyast vzdrovyeny ib. 217; O tern, yako myły Iesus vyedzyal,
yze Zydovye były nan zley mysly y chczyely y
(leg. ji 'go’) vbycz ib. 471; Yako myły Iesus po
tern przedanyv vkazvyącz myloscz, aby szye navroczyl (sc. Judasz) od svego złego vmyslu,
posadzyl y (leg. ji 'go’) za vyeczerzą myedzy
ssobą a svoyą mathką ib. 517, sim. ib. 530. 535;
Thu szye nathychmyast począly rozmaythe żałoby
przeczyv mylemv Iesucristovy, pomavyayącz yy
v rozmaytych złych rzeczach (de multis accusationibus malis) ib. 749; ~ comparat. z niż:
Bąda onego czlovyeka gorsze dny poslyednye
nysz pyrve (fiunt novissima... peiora prioribus
Luc 11, 26, PF IV 572: czossze przędnych),
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toczysz bądzye yyeczscha mąką myecz nyzly
pyrvey Rozm 300; ~ złe domnimanie, przysło
wie, słowo, zła omowa, sława 'zła opinia, fama
mała, infamia': Zaly ia nye wyem, ysze ti mylugesz sina Ysay Dawyda na swo ganbo a na
ganbo złego przislowya matki twey (in confusionem ignominiosae matris tuae)? BZ I Reg 20,
30; Nye bil nyzadni, kto bi mowyl o nyey (sc.
Judyt) zle słowo (verbum malum) BZ Judith 8,
8; Quando opiniones bonum nomen obtenebrant,
gdi ssie domnimane szacimni gymo dobre, et
infamia nascitur 1461—7 Serm 91v; Discere
semper arna, ne te damnat mała fama szła szlawa
XV p. post. PFRp III 289; Carnalis voluptas id
est luxuria, homines plus infatuat, omama, magis
insaniat a *wyaczech ye we szła omova obleka
XV p.post. RRp XXV 200; ~ zła droga, droga
zła 'niewłaściwy sposób postępowania, via mała,
modus vivendi malus': Ode wszelky zley droghy
(ab... via mała, MW 36a: drogi zley) chował
gesm noghi mogę, bych strzegł słowa twoya FI
118, 101, sim. Pub, Nye odwrocyl syo Geroboam
z drogy swey nagorszey (de via sua pessima),
ale zasyo vczinyl... kapłani módl gornich BZ III
Reg 13, 33; Nawroczcye syo od waszich dróg
zlich (a viis vestris pessimis) a ostrzegaycye przikazan mich BZ IV Reg 17, 13, sim. ib. II Par
7, 14; ~ zła mołwa, rzecz słowa złego, złe
słowo 'obelga, zniewaga, przekleństwo, contumelia, maledictum : Jacom ne gonił To[to]mislawa
anys<m> gy slymi slowi gabal 1398 Kościan nr
40; Ne zabigag ranka nykogo any przycladem,
any rzeczą zlowa slego Dek V; Czszo Mirosław
yczinil, to vczinil Maczeyowim poczant[e]kem...,
ysdawal mu zla słowa 1401 Pozn nr 709, sim.
1409 KsMaz I nr 1329, 1411 Kai nr 345, etc.’,
Yako Szyman y Sczepan... szły na gego dom...
y sdayaly mu sla slo<wa> ku czczy gemu y gego
matcze 1412 Pozn nr 845; Czo yest łan ranił
Potrą, to iest yczinil za iego poczanthkem, isze
beszal na iego dom... sze slimi sloyi 1414 Kai
nr 468; Ysze Wączencz... przyszedł... do gego
domu y wywabal gy szły my szło wy 1417 Kai nr
606; Gdy my sla slova dawał od maczerze 1437
RafPocz 12; Yesthly byl byth dla layanya szlych
szlow, pan nye ma dacz szluszby szluzączemu
OrtMac 143, sim. 1449 TymSąd 72, 1470 ZapWarsz nr 3007, etc.', Gdyby layal abo zla słowa
(Sul 64: skaradą słowa) mowyl (si... turpia...
protulerit) Dział 49; Zla mołwa turpiloquium MW
gl. 68; Vyelyka zaloscz my yczynyl svoymy
zlymy slovy (yerbis impiis) Rozm 133; Rozmayczye y (leg. ji, sc. Jesusa) ymaczely zlemy slovy
ib. 646; Przed thym yego (sc. Jesusa) byczovanym
stały Zydoyye, rozmayczye yemv layącz a zlymy
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slovy barzo sromoczącz ib. 822; ~ zły uczynek
'przestępstwo, facinus malum, crim en: Thegodlya
wstawyami, aby... nygeden szandzaaprzes... gynszą personą... wiprawyal swogych pozwow,
wiyąwszi tho, gdibi kthori szli vczynek (crimen)
w sząądze... wczynil Sul 29; Gdiby ktho... przeth
starostą naszym sz ktorego slego vczynkv (de
aliquo maleficio, war. de aliquo crimine aut maleficio) byl obvynyon Sul 60; Bandzely kthory
czvdzy czlowyek w goraczey rzeczy w ktorem
szlem (OrtMac 56: szlym) vczynku wffaczon,
then muszy przed naszym sandzą... bycz praw
OrtOssol 47, 1; Przeto chczem, aby oczecz za
złego syna any syn za oczcza... nye czyrpyal,
nyszlyby oczecz s synem... w gednem ziem
vczynkv (in crimine criminoso, Sul 69: w grzesze
ganyebnem) byłyby wynnemi Dział 59; ~ złą
wolą 'mając wrogie zamiary, consiliis iniquis’:
lako Iaranth ne kasal zabicz Pessika... ani sio
wolo yancz 1417 MMAe XVI nr 80; ~ wola
zła, zła wola 'chęć popełnienia grzechu, peccandi
cupido’: O dvszyce,... thanes se zlemv dvchv
*przedela, gdysz kv grzechy vola zla brała SkargaWroc w. 37; Yze wschelky, który vzry *zemczysną a ma zlą volą k temv (ad concupiscendum
eam Mat 5, 28), yvsz pokalal yą <w> sve<m>
*sercze Rozm 268; ~ zły żywot w niedokład
nym tłumaczeniu tekstu łacińskiego 'nierząd, adulterium, stuprum’: Aza so nasze syostri we ziem
zywoczye biły (numquid ut scorto abuti debuere
sorore nostra, Stary Testament Cardy: zda su iako
zlee dcery nassye sestry vżiuati gmieli)? BZ Gen
34, 31; ~ ~ złe 'złe uczynki, nieprawość,
niegodziwość, malefacta, malignitas, probrum,
malitia’: Moui bog milosciuy lezocim, giz so ue
ziem cohaio Kśw br 30; Suota Katerina... ue ziem
ne leżała ib. 39; O vy... nocznicy,... ysze choscze
vy tho szobe vele slego spachaly Gn 182b, sim.
Sul 47, Aleksy w. 180, etc.; Wszistco zle (omne
malum) zabya (sc. żałtarz) FI I Prol 4; Vsrzo, isz
bog ne chczocy złego (iniquitatem, Puł: zloszczy)
ty ies FI 5, 4; Any vczinil blisznemu swemu złego
(malum, Pul. zlee) FI 14, 4; Obroczy se od złego
(a mało), a czin dobre FI 33, 14, sim. Puł; Odplaczali so mne zlim za dobre (retribuebant mihi
mała pro bonis) FI 34, 14, sim. Puł; Odclon se
od złego (a mało, Puł: od zla) a czin dobre FI
36, 28; Gisz to odplaczaio zle (mała) za dobre FI
37, 21, sim. Puł, sim. FI i Puł 108, 4; Tobe
samemu zgrzeszil iesm y zle (malum, KartŚwidz:
*zlie, zly grzech) przed tobo czinil iesm FI 50, 5,
sim. Puł, sim. FI i Puł 53, 5. 108, 19, etc.;
Wszistky misli gich we zle (in malum) FI 55, 5,
sim. Puł; Bo napełniła se iest zlich (repleta est
malis, Puł: zloszczamy) dusza moia FI 87, 3;

Radowali iesmi se... lyati, gimisz widzely iesmi
zle (mała, Puł: zloszczy) FI 89, 17; Gisz miluiecze
gospodna, ne<na>widzcze złego (malum) FI 96,
11, sim. Puł, sim. FI i Puł 111, 6, MW 20a; len
molwi zle (iniqua, Puł: zlosczy), ne rozprawa
w obesrzenu oczu moiu FI 100, 10; Mosza krzy
wego zle (mała) vlapy (Puł: zla wezmo) we zghynenv FI 139, 12; Kaio sse teze, izem sse dopusczil
sedm smertnich grzechów... dopusczenym złego,
opusczenym dobrego Spow 2; Yaco cszo gal pan
Dobrogost... do Medzychoda..., to gal ne na skodą
any na sle pana *Dzeczrichowo 1419 Pozn nr 977;
Ego pasco oves meas,... nos... pascit cognicione
et intellectu dans nobis discrecionem inter bonum
et malum rosznoszczy myene medzy szlim a dobrim
XV in. GIKazB E 93, sim. BZ Gen 50, 15; Nye
thilko oth slego (a mało), alye y oth kasdego
podobyenysthwa slego (ab omni specie mali) kasdemv potrzebno gest szą wszdzirzyecz ziwyączemu
poth prawem Sul 43, sim. Dział 33; Iakokole
dvchownego prawa vstawyenye szkodnyky rolne
barso w zawysczy yma, a wszakosz nyenalompny
oth złego (a mało, Dział 39: od zlosczy) nye
bywayą othwabeny Sul 48; In malum vobismetipsis
na sle wam szamym (Jer 7, 6) XV p. pr. SKJ
I 314; Dobra zensczynaa, ta iest... klootwaa
wszemv zlemv Gloger; Communio prohibetur in
hiis casibus constitutis:... qui prebeant occasionem
mali, proprie poclebnye (pro pochlebuyo?) na *slye
XV med. GIWroc 20r; Zle byzkvpyee tayocze (mała
episcopi palliantes) przes trzsy barwy chrobakowe...
wyobrazzony so XV med. MPKJ V 432; Mami
syą strzecz, bichom... przecziwo ludzem slego za
sle nye wraczali XV med. R XXII 237, sim. ib.
245; Gorzkye nye chcze ny mosze bicz slotkym,
prosczye mowyącz byale czamim a zle dobrim ib.
246; Caritas... non agit perperam nye czyny szlego,
*przewrothnyego, sdradliwego (I Cor 13,4, GIKazB
II 51: przewrothnego, SKJ I 70, GIKazB IE 26,
GIDom 46: przewrotnye) 1453 R XLVTI 351;
Quartum (sc. peccatum contra spiritum sanctum)
est pressumpcio de bonis operibus, id est szmyaloscz kw szlemw 1453 RRp XXIII 298; I wiwyodl
pan bog... drzewo wswedzenya dobrego i slego
(scientiae boni et mali) BZ Gen 2, 9, sim. ib. 2,
17; Wiszczye o mnye miszlyly zle (malum),
a bog to obroczy 1 w dobre ib. 50, 20, sim. ib.
Deut 17, 2. I Reg 15, 19, etc.; Wydzely sze
vrzodnyczy synów izrahelskych w ziem (in mało)
BZ Ex 5, 19; A gdisz bila prziszla rzecz bosza
ku Hyen... przecyw wszemu złemu (contra omne
malum), gesz bil vczinyl (jc . Baza) przed bogem
BZ III Reg 16, 7, sim. ib. Jer 13, 23; Swyedzeny
so od Manase, abi czinyly szle (malum) nad ti
narodi BZ IV Reg 21, 9, sim. XV p. post. Kałużn
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286; Gdyby ktho *koko zabyl... albo gyne czo
nyesprawnye vczynil... albo czo szlego OrtOssol
49, 3, sim. ib. 49, 4. 50, 1, OrtMac 61; Podlvg
pysma navky wszelky człowiek w mlodosczy gest
podobnyeyszy kv zlemv (ad malum) Dział 1;
Drugdy mv szbygya piecze, a wszdy sza w nyem
czosz szlego myecze De morte w. 462; Zlemą
(leg. złemu) schią yyeschielą bandącz yygnany
juxta illud letantur cum małe fecerint, exultant in
rebus pessimis (Prov 2, 14) 1471 MamKal 182;
Adam, chczacz bicz iaco bog, wyedzecz dobre
y sle (malum Gen 3, 5) XV p. post. GIDom 52;
In presenti ewangelio describitur abrenunciacio
tocius mali, odrzeczenye wszego szlego, cum
dicitur: Abneget semetipsum (Mat 16, 24 a. Luc
9, 23) XV p. post. R XXV 181; Myloscywy
panye, gce tho mamy od cebge przykazange,
żebyśmy nge oddawały ngeprzyacelwm nasym
złym, ale dobrym za yh procyff nam sgrzesenge
XV ex. GIWp 70; Czegom szie złego dopvsczil
quid admisi scelerum XV ex. PF III 179; Dyabolus
est mali auctor, slego sprawcza, neąuicie origo
XV ex. RRp XXIV 374; Czoz czy złego yczynyl
(quid tibi mali... factum est ab eo), synkv myły?
Rozm 133, sim. ib. 126. 132, etc.; Yen (sc.
dyjabeł) zyyedzye lyvd zydowsky, aby smyercz
my zadały, ktorasz bądzye na ych zle (malum in
eorum) ib. 166; Alye kako smyal Pyotr syyathy
yderzycz, a ono yemy było przykazano... nye
przeczyyycz szye ve ziem (non resistere mało
Mat 5, 39, ib. 269. 639: zlemv) ib. 638; Yze
on nass karze, a my yemv za to slym <nie)
yraczamy ib. 647; Aczem zlye rzeki, svyadecztvo
day o ziem (de mało Jo 18, 23) ib. 683, sim.
ib. 684; ~ za złe mieć, mieć (coś) za złe
'czynie zarzuty, źle osądzać, maledicere, improp e r a r e [C]za zle myal indignabitur (in quibus
enim patientes indignabantur Sap 12, 27) ca 1470
MamLub 155; Et non improperat nye ma za sle
aut nye wymawyą (si quis autem vestrum indiget
sapientia, postulet a deo, qui dat omnibus affluenter et non improperat Jac 1,5) ib. 304; Przekopsky
ma za zle krolovy yego mylosczy, yze myal tam
swe posly v Zawolskego 1500 ListTat 175; Pater,
qui es in celis, ignosce illis, nye myey gym to za
sle, quia nesciunt, quid faciunt (Luc 23, 34) ca
1500 GIKazB I 73; ~ coś się komuś złe widzi
'ktoś czegoś nie chce, coś komuś nie odpowiada,
aliąuid non placet, non convenif \ Zawszgi slvzicye bogv a gęstły syo wam zle widzi (malum
vobis videtur), abyseye slvzili panv, wolnye wam
dano gest BZ Jos 24, 15; ~ Niektóre przykłady
w znaczeniu 1. można czytać źle.
2. 'nisko urodzony, nisko oceniany w hierar
chii społecznej, czy nieprawowity, humili loco
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natus vel illegitimus (?)\ Yako rzek Mykolay
Komorszky, aby brath nasz Barthossz Tharnowsszky byl sze *szlel maczerze, tho my szwyathczymi, yssz yest s dobreyg maczerz<e> 1432
Pyzdr nr 1037.
3. (o istotach nadprzyrodzonych, de entibus
divinis) fupadły anioł, diabeł, czart, szatan, spi
ritus malignus, daemonium, d ia b o lu s zły: Nullus
enim antę demones... posset subsistere nigeden
clouek ne mógłby szo przeciuicz slim Gn gl.
149a; A to szye przeto dzyalo, aby zlemv, dyablu,
skryto było czlovyecztvo mylego Iesucrysta Rozm
146; Przyydącz sly, nyeprzyaczyel, dyabel (malus
Mat 13, 19), y vchvaczy to, czo było naszyano
v yego serczv ib. 337; Ten nyeprzyaczyel, który
y (leg. ji, sc. kąkol) szyal, to yest zly, dyabel
(diabolus Mat 13, 39) ib. 341, sim. ib. 166; ~
zły anioł, anioł zły: Posiał w ne gnew... y zamot,
wpuszczene przes angoli zle (per angelos malos,
Puł: zle angyoly) FI 77, 54; ~ zły duch, duch
zły: Gdisby sly duch nektorego cloueka f ten tho
blod szauotl, macz go (sc. Maryję Magdolanę)
on takesz f pokucze nasladouacz Gn 14b, sim.
ib. 173a. 18lb, etc.; Takesz my mamy vczynicz,
gdis szo sz naszim neprzygaczelem, tocz gest se
sliim duchem, chemy valczycz Gn 173a; Iscy
svothy Gan malcy gest on mocz bil nad slymy
duchy Gn 181 b, sim. ib.; W tosz godzyno
wistopyl duch boszi s Saula a lomyl gym zli duch
od boga (spiritus nequam a domino) BZ I Reg
16, 14, sim. ib. 16, 15. 16; A gdiszkoly duch
boszi zli (spiritus domini malus) pochitawal Saula
ib. 16, 23, sim. ib. 19, 9; A takesz y ti, z gichsze
brzucha zly duchowye prorokuio (pythones et
hariolos) BZ IV Reg 23, 24, sim. XV p. post.
RozmPam 475; In Belzebub, principe demoniorum, złych duchów, eicit demonia (Luc 11, 15)
1461—7 Serm 98v, sim. ca 1500 PieśniWład 174,
etc.; Alye szły dvch Yewa szdradzyl De morte
w. 133; Swianti angele,... odeymy dusza moia,
kędy sie vbyerze czanscz zlich duchów, abi ią
widarly MW 140a; Czerkew o vwlokoch albo
o złych duchoch mol wy, abychom przeczy wo
złemu szwyeczkemu ku bogu wzdychały Puł 139
arg.; Poszły my... szwyatego angyola, yzby...
ode mnye odegnal wschytky szły duchy Naw 110;
O dvszyce,... thanes se zlemv dvchv (SkargaPłoc
w. 55: dyablv) *przedela SkargaWroc w. 36; Dla
przegabanya ducha szlego ca 1500 R XLVII 372;
To yste drzevo było *poczyono ziem dvchem
(pro dychom, fuerat cunctis dedicata daemonibus)
Rozm 90; Tocz yest *szym boży, tegos chvalya
anyely, alye zly dvchovye (daemones) nyenazrya
ib. 127, sim. ib. 219, etc.; Drudzy rzekły, yze...
dzyerzy ziem (leg. z złem) dvchem a ten yemv
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pomaga (daemonum praestigii verus indagator)
ib. 137; *Vyedyon yest Iesus na puscza... a tamo
od złego ducha (a diabolo Mat 4, 1, EwZam 300:
od dyabla) byl kvson ib. 194, sim. ib. 167. 269,
etc.\ Dal ym (sc. apostołom) mocz, aby sle dvchy 5
(daemones) vypądzaly s ludzy ib. 202, sim. ib.
218. 230, etc.\ Iesusz zezvawschy dvanasczye
zvolyenykow szwoych dal ym mocz nad zlemy
duchy (potestatem spirituum immundorum Mat
10, 1) ib. 307, sim. ib. 218; Vyelye nyemocznych 10
vzdrovyl,... złych duchów vypądzyl ib. 315;
Czvarte davaly yemv (sc. Jesusowi) vyna,... by
moczą ducha złego dyably yypądzal ib. 715, sim.
ib. 798; ~ dyjabeł zły: Mocz szina bożego,
szloba albo szloszcz dyabla złego ca 1420 R 15
XXIV 83; ~ zły wróg, wróg zły: Racz bycz
sz namy czaszy thego, nye day yydzyecz wrogv
szlego XV p. post. SKJ I 147, sim. XV p. post.
R XIX 98; Prosch za namy pana boga, bron
nasch ode złego wroga XV ex. PF V 104; 20
Vpomynanye svyątego Byernata, abychmy szye
tey noczy modłyly, by nass pokuszą yroga złego
nye przemogła Rozm 601.
4.
'małej wartości, niskiej jakości, lichy, nędzny,
malus, vilis, humilis’: Bo deuicha Maria az pelusek 25
dobrih... ne ymala, a togodla gy ue zle hustky
ogar<nęła> Kśw cr 32; Isz ti owcze ne szmarli
Janowim chowanim slim ani yego sio pastwo 1411
Kościan nr 445; Nyekthora gymyenya dzeczem...
przes nyethbaloscz a sle tych wdów przyglądanye 30
(per... malam procurationem)... kazyla są Sul 74;
Palatum (sc. habet) inordinatum smac ma sly ca
1450 PF IV 568; Przipravili so kv szemranyv
wszitko pospólstwo przeciw gemv (sc. Mojżeszo
wi), ganybyocz zemyo pospolstwy, bi bila zla 35
(quod esset mała) BZ Num 14, 36; Poloszo ge
iako zle fygy (ficus malas), gesz gedzoni ne *mogo
bicz przeto, isze so zle (pessimae sunt) BZ Jer 29,
17; Vilia zle dzala {war. lub.: łączna dzela; ad
minores artes yeniam et quae non tam lingua quam 40
manu administrantur: agricolae, caementarii,... fullones et ceteri, qui... vilia opuscula fabricantur
Prol VI) 1471 MamKal 2; Praua zle, zavyle {war.
lub.: wąyyre aut zawyle; erunt prava in directa et
aspera in vias planas Luc 3, 5) ib. 271; Vszelkny 45
czlovyek napyrvey dobre yino daya, a gdy szyą
spygya, thedy tho, czo nagorsze yest {wyrazy
nagorsze yest skreślone w rękopisie), podlyeysze
yest (id, quod deterius est Jo 2, 10) EwZam 303;
Takosch vschelkye dobre drzeuo rodzy dobre ovo- 50
cze, alye zle drzeuo rodzy zle ovocze (mała...
arbor malos fructus facit Mat 7, 17) Rozm 283;
Prze tho czynczye dobre drzeuo y ovocz <)ego>
dobry albo zly ovocz y zle drzeuo yego (arborem
malam et fructum eius malum Mat 12, 33) ib. 55
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329; Yako yvsch bądzye napelnyona (sc. sieć)
ryb,... vybrały dobre w svoye sądy, a zle (malos
Mat 13, 48) precz pvsczyly ib. 343; ~ 'slaby,
uszkodzony, debilis, laesus*: Bądzyely oko tvoye
prawe a proste, wschytko czyalo twe bądzye svyatle, alye bądzyely oko twe zle (nequam Mat 6, 23),
wschytko tvoye czyalo bądzye czyemne Rozm 280;
~ złe pieniądze *pieniądze sfałszowane, podro
bione, nummi adulteńni: Jakosm ya nye wnosi
slych pyenyandzy na dobre a nye sfalschowal dobrey monety crolyewskey slą monetą anysm szą k
tim pyenyandzom przysnął, czso wnyeszony do
Posznanya sle pyenyandze 1435 Pozn nr 1650; Ize
Miczek ne winosl slich pyenądzy s ladunu swego...,
alle ye wsąl za swą cupyą 1440 StPPP II nr 2870;
~ zła woda 'brudna woda po myciu naczyń ku
chennych, aqua rerum ablutione sordidata': Thv
pod wszchodem leszal, kaszdi nany pomygye, szlą
wodą, lal Aleksy w. 182; ~ (żywot) zły 'życie
nietrwałe, przemijające, vita mała, caduca : Vita
nostra est fragilis et caduca zprochnyaly, szły,
plena laqueis et miseriis 1476 AKLitRp ID 108;
~ ~ Bo by to sproschne svkno vyczyągnąlo
szye od ovego starego y byłaby gorscha dzyvra
(peior scissura Mat 9, 16) nysz pyrvey Rozm 295;
~ ~ o ludziach, de hominibus: Allecz kasznodzege szo sly presto, ysczy ony o gich sloscz ne
szmego karacz ge (sc. króle) Gn 1lb; Gakocz
dzysza ludze... czy no, iści szo ony pred luczmy
vkaszugo dobrzy, allecz ony szo pred *bodzem sly
ib.\ Serue nequam, szlugo szły {Szwed 49: nequam
zly a. zlosyne), omne debitum dimisi tibi (Mat 18,
32) ca 1420 R XXIV 82; [...] pan gego y rzeki:
Slvgo zly (serve małe Mat 25, 26) a lenywy! XV
med. R XXXIII 122, sim. Rozm 490; Sly {war.
kal.: wrzodlyyy) pestilens (homines pestilentes dissipant civitatem Prov 29, 8) ca 1470 MamLub 140;
Mali consiliarii avari rzecznyczy zly XV ex. Zab
536; S tvoych czyą vst ossądzam, sługo zly (serve
nequam Luc 19, 22) Rozm 409; Zle slugy (malos
Mat 21, 41) zlye poguby ib. 410; O Iudaschu,
barzo zly kupcze! ib. 512; ~ 'nieposłuszny, inoboediens, contumwc9: Thaki tho brath zly albo
krnąbrny ma byczy z thego braczthwa yypądzon
1484 Reg 723.
5.
'niewłaściwy, malus, iniąuus, non rectus’:
Przed oblycznosczą krolya... skazaw, sząndza
złego {leg. z złego) skazanya (de mało iudicio)
naganyoon bicz ne mozze Sul 18; Vstawyamy,
aby przeth naszą oblycznosczą... sząndzącz, aby
nye mogl (sc. sędzia) bycz sze slego sządv (de
mało iudicio) naganyon Sul 55; Gdyby prawyączy
szą rzeki... sąndzą w szwoyey rzeczi nyesprawyedlywye a szle gydzącz skazanye sle vczynycz
(inique et perperam processisse seu iudicasse,

ZŁY

Dział 51: by... zle skazał) ib.; Ktho ma tego
sządzycz, ktho ma zlą myarą albo lokyecz? OrtMac 96; Gdysz ten czlowyek zle y falszywye
lysthy (malas et falsas litteras) przynyoszl,... czo
on za tho ma czyrpyecz? OrtOssol 100, 2; Ta
5
droga gich zly przykład (scandalum, Fl\ szszcoda)
gym Puł 48, 13; Przeczy wy (pro przeczy wo)
(synowi) maczyerzy twoyey dawał yes zly przy
kład (scandalum, FI: szkodo) Puł 49, 21; Przetosz
była sla yego (sc. Judasza) spovyedz, bo zdradzyl 10
syna bożego a spovyedzyal szye, aby zdradzyl
krev nyevynną czlovyeka pravego Rozm 760; ~
złe stadło: Wschelky, który opvsczy zoną svoyą,
yymyenyayącz (pro yymyyącz) czudzolostvo, ten
czyny syą zona czudzoloznycze a przypravya yą 15
kv zlemv stadlv (omnis, qui dimiserit uxorem
suam..., facit eam moechari et qui dimissam
duxerit, adulterat Mat 5, 32) Rozm 269; ~ w
błędnym rozumieniu dwuznacznego łacińskiego ius
'zupa, polewka jako ius 'prawo’: Zle prawo 20
wimislone jus prophanum (qui comedunt carnem
suillam et ius profanum in yasis eorum Is 65, 4)
ca 1470 MamLub 205.
6.
'niepomyślny, przynoszący nieszczęście,
stratę, malus, adversus, infestus’: Ne bodo osro- 25
moczeny (sc. niepokalani) we zly czas (in tempore mało, Puł: we zle czassy) FI 36, 20; We
zli dzen (in die mała, FI i Puł 48, 5: w dzen
zli) wiwoli gi gospodzin FI 40, 1, sim. Puł:; By
vcogil iemu ote dnow zlich (a diebus malis), 30
asz bi *vocopan bil grzesznemu doi FI 93, 13,
sim. Puł; Quia dicis super me, ut essem in mało
successu ylg. we zley tony 1409 LubZiem 24;
Non wlt (sc. deus) parcere, nisi redimamus nos
se złego yoczstwa, ut semper ad Mariam recur- 35
ramus XV in. GIKazB II 78; Omne datum
optimum, *wyelkye danye nalepsze albo nagorsze, et omne donum perfectum desursum est
(Jac 1, 17) 1438 R XXII 353; Z[a] placzlyyymi
ze zley przydczey (flere cum flentibus Rom 12, 40
15) 1449 R XXV 164; Yusz thy chcza czyrzpyecz, mąką y wsz<y)thky szle phyle ymyecz
Aleksy w. 161; Wezwała gymyo gego Beria
przeto, ize we zlich czasyech (in malis) domv
gego wiszedl gest B Z I Par 7, 23; Bo skrvszenym 45
wyelykym starta gest panna... rano przelisz zlo
(plaga pessima) BZ Jer 14, 17; Vye... Pyotr...,
ysz szły luthi 1471 CyzKłob 443; Fili mi, in
die malorum, ve dny sle, non sis immemor
bonorum nec in die bonorum non sis immemor 50
[...] slego XV p. post. RRp XXV 200; Felix
est ille, quem faciunt aliena pericula, zle przyczcze gynsego, cautum ib.; Poma optima flantibus horribilibus malignorum yentorum conquessantur slych yyatrow moczą bywaya oblamany 55
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ib.; Zly tho czynek kosthyrze schyadl XV ex.
MacDod 137; Tedy obezrecz nye mozesz tey
sley przygody, czo na czye ma przydz Rozm
447; By yyedzyala, krolevno mylosczyya, yzecz
zly posrodek (quod in medium esset ita pessimum), yen odłącza... od czyebye szyna tvego
my lego ib. 518; Iudaschu, czaloyanym syna
czlovyeczego zdradzasz,... zle czynysch *znanyą, yen przez czaloyanye popelnyasch mązoboystwo ib. 619; ~ złe powietrze 'zaraza,
pestis’: Tedy vocz gestcy on (sc. święty Jan)
Xpa był prosyl, abicz thamo descz, vatr i tesze
sle pouetrze ne postało Gn 183b, sim. ib.; Yaco
Marczin nye mogl przeyachadz przed slim powetrzim ieszora oglandacz 1420 Kościan nr 812;
Sle powyetrze aurugo (fames si orta fuerit in
terra et pestilentia, aerugo et aurugo... omnisque plaga et infirmitas presserit II Par 6, 28) ca
1470 MamLub 95; ~ złe powietrze gradowe
'burzliwa pogoda grożąca gradem, aura mała
grandinem praecedens': Czestokrocz sle povyetrze
gradove vstavalo (horrens intemperies saepius surrexit grandinis et pluviae) Rozm 87; ~ ~ złe,
zła 'nieszczęście, niepowodzenie, malum, calamitas, res adversae’: Zaploncze se..., gisz se *weselo złemu memu (qui gratulantur malis meis) FI
34, 29, sim. Pub, Zasromany bodzcze, gisz chczo
mego złego (mała, Puł: zla) FI 39, 20; Obroczcze
opak y zapalaycze se, gisz chczo mne zlich (mała,
Puł: mego zla) FI 69, 3; Me (pro ne) przistopi
k tobe zle (malum) FI 90, 10, sim. Pub, Dusza
gych we złych (in malis) sznemogla FI 106, 26,
sim. Pub, Pan bodze strzedz czebe ote wszego
złego (ab omni mało) FI 120, 7, sim. Puł; Ne
*voczy nas na pokwssene, alle sbawy nas ode
slego (Ojcz 2: ote fsego złego, 8. 11: zleho) Ojcz
1-^Ł 6. 7. 9. 10. 12. 14— 19, sim. Dek V 1.
4, Bogur B—F; Bo znadz y na górach syo nye
vkryyo, abi my o nye darło zle [czlowyeczstwo]
(ne apprehendat me malum) BZ Gen 19, 19;
Angyol, gensze myo wiwyodl ze wszego złego
(de cunctis malis), poszegnay tym dzadkam ib.
48, 16, sim. ib. Deut 31, 21. 29, etc.; Skryyo
twarz mo od nyego y bodze na pozarcze, bo
wszitko zle (omnia mała) napadnye gego BZ Deut
31, 17, sim. ib. Jud 21, 3, etc.; Ia gego
nyenawydzo, bo nye prorokuge my dobrego ale
zle (malum) BZ III Reg 22, 8, sim. ib. 22, 18;
Yuszczy nye vyem, czocz my sza slego stało De
morte w. 369; Gdy osromoczeny y osromany
będo, gysz szukayo złego (mała, FI: zla) mnye
Puł 70, 26; Ode wschego złego y nynyeyschego,
y przychodzanczego, szthrzezy Naw 47; Vy vyczye, kakosmy vyelye złego (quanta mała) czyrpyely na tey drodze: glod, czyrpyenye, pragnye-

422

ZŁY

ZM ALOW AĆ

nye Rozm 88; Nye proschą, by ye poyąl s tego
svyatha, alye by ye zachoval ode złego (a mało
Jo 17, 15) ib. 577.
7. (o zwierzętach, de animalibus) 'dziki, groź
ny, malus, ferus’: Odnyoszo od was zwyerzota
zła (malas bestias, Kałużn 287: złe zwyerzą y
myecz nye przeydze waszey granycze) Z?Z Lev
26, 6; ~ Tegodlya kyedy naydzye (sc. wąż
mały) czlovyeka spyacz na pusczy, nathychmyast
skoczy na yego oblycze, aby y (leg. ji 'go’)
zbudzyl sze snv, by yego yny zły vąz yadovyty
nye vkąszyl Rozm 602.
8. użycia specjalne: a. złe odpłaty 'kara,
p o e n a Ten ps<alm> powyada, yze Xpus Ihs
zlosnym prze gych lesz złe wracza odpłaty
72 arg.; ~ b. zła śmierć (zabita), śmierć zła
'śmierć gwałtowna, okrutna, mors
crudel i s Ony (sc. dzieci) sio smerczo *dzyno Gn
12a; Smercz grzesznich nagorsza (mors peccatorum pessima) FI 33, 21, sim. Puł; Nądzna
a złą smyerczyą (miserabili morte) vmrzesz
Rozm 140; Aby zyvot tvoy *szyedl albo by yako
yego, rządzy łby dny tvoye v my erze a nye
zgynąlby zła smyerczyą (non sic crudeliter perires) ib. 141; Kto bądzye zlye movycz oyczv
albo maczyerzy, vmrze złą szmyerczyv (morte
moriatur Mat 15, 4) ib. 355; Dostoyen yesth
zley smyerczy zabyley (pro zabytey, reus est
mortis Mat 26, 66, ib. 727. 789: smyerczy zley,
ib. 726: zley smyerczy) ib. 718.
9. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Gorschy deterior ca 1500 Erz 20.
10. niejasne: Eze Bartek złym <obyczayem?>
ne żywe przeczywo zemanom y przeczywo panu
staroscze any złego (pro z tego?) vzytka ma 1405
HubeZb 111.
Zmaczać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zmacza 1461—7 Serm 446r; ~ part. praes. act.
adi. n. sg. m. zmaczający FI i Puł 103, 14; ~
inf. zmaczać XV med. GIWroc 23 lv, 1456 Zab
ij Pozn 116; ~ praet. 3. sg. m. zmaczał 1467
SprTNW VIII 2, 34, XV p. post. Kałużn 274; 3.
pl. f. zmaczały XV p. post. R XXV 177; ~
part. praet. pass. n. sg. neutr. zmaczano XV p.
post. RRp XXV 199; g. pl. zmaczanych ca 1470
MamLub 204; m. zmaczanych 1471 MamKal 204.
Z n a c z e n i a : 1. 'pokropić, pomoczyć, też
w znaczeniu niedokonanym kropić, moczyć, irrigare, madefacere’: Zmaczayoczy (rigans) gori z wysokosczy gich F/ 103, 14, sim. Puł; Smaczacz
irrigare XV mćd. GIWroc 23 lv; Lacrimis cepit
rigare, szmaczacz, pedes eius 1456 ZabUPozn 116;
Ymber desuper descendens terram mundat, exundat
oczyscza, cropi a smacza 1461—7 Serm 446r;
Paulus... <Sobyesanda> s Kleczkowa... nye go

ny 1... any go w blotho deptał, any lystha kschazego, kthory s sobą myal,... gemu smaczal silą
gwalthem 1467 SprTNW VIII 2, 34; Benedicta
matef..., ecce tuus filius totus sanguine madefactus
zmączal <się> XV p. post. Kałużn 274; Ecce stole
nostre omnis lacrimis tuis madefacte sunt szmaczaly
syą XV p. post. R XXV 177; Aliąui libenter verba
dei audiunt..., audita amittunt,... sed illud, quod
eis dicitur, non retinent... et sunt similes crebro,
quod madescit, szmaczano, in aqua XV p. post.
RRp XXV 199.
2. 'ufarbować, tingere, colorare’: Smaczanich
tinctis (war. kal.: zmaczanych ramb tinctis vestibus;
quis est iste, qui venit de Edom tinctis vestibus
de Bosra? Is 63, l) ca 1470 MamLub 204.
Zmaczować (cf. Zb-) za tekstem czeskim, w
którym błędnie odczytano łacińskie fingo 'tworzyć,
kształtować’ jako tingo 'czynić mokrym, moczyć’:
Smączvye (war. kal.: szmączugye, mamotrekt mikułowski: smoczuge) finge<n>s (dicit dominus extendens caelum et fundans terram, et fingens
spiritum hominis in eo Zach 12, 1) ca 1470
MamLub 257.
Zmaleć (cf. Zb-) 'stać się mniejszym, mniej
ważnym, stracić znaczenie, deminui, attenuari:
Bo zmalyaly (diminutae sunt, F/: zmalili so se)
prawdy od synów lyudskych Puł 11, 1.
Zmalić się (cf. Zb-) 'stać się mniejszym, mniej
ważnym, stracić znaczenie, deminui, attenuari :
Bo zmalili so se (diminutae sunt, PwŁ zmalyaly)
prawdi od sinow ludzskich F/ 11, 1.
Zmalować (c/. Zb-) f o r m y : praet. 3. pl. m.
zmalowali 1444 R XXIII 306; ~ part. praet.
pass. n. sg. f. zmalowana XV med. GIKazB III
48; neutr. zmalowano XV med. GIKazB III 27;
n. pl. zmalowany XV med. GIKazB III 27.
Z n a c z e n i e : 'powlecfarbą, pomalować, pingere, colorare’: Sicut sine fundamento non fit
edificium firmum, nec in fundamento fit pulcrum
edificium, si non fit decoratum et depictum, stinkowano y smalyowano (ib. 26: smalyowana, pro
smalyowano), sic sine fide non potest esse salus
XV med. GIKazB III 27; ~ Iudei linierunt,
zmalowały, sepulcrum (Iudaei linierunt et obstruxerunt totum sepulcrum cimento, lapidem magnum
desuper ponentes) 1444 R XXIII 306; ~ prze
nośnie: Nec fides, nec spes sufficiunt ad salutem,
si non colorabuntur, smalyowany, operibus caritate decoratis XV med. GIKazB III 27; Fides
sufficit ad salutem nisi decoloretur, smalyowana,
bonis operibus ib. 48; ~ Sangwine, gl. id est
passione, quorum, gl. sc. appostolorum duodecim,
est sinus ecclesie, gl. id est latus eclesie wszysthek
koszczyol wnathrz, roseus *czyrwonya albo szmalowan[y]ą XV p. post. PF III 288.
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2. Zmarska: ac. sg. zmarskę ca 1470 M am L ub

Z m a lo w an ie (cf. Z b-) *p o m a lo w a n ie , p ictu ra :

287.

Caritas est quasi edificii decoramentum okraschenye et smalyowanye XV med. G IKazB III 27.
Z m ałw iać cf. Z m aw iać
Z m a m ić ( c f Z b-) zmamiony ' ch ory u m ysło w o ,

1. a . 2.: n. p l. zmarski ca 1470 M am Lub 121;

~
5

ob łą k a n y, ph ren eticu s, d e m e n s Cum enim phariseus de sua sentencia convincitur, quasi freneticus, zmamony, funem portat, cum quo ligetur
1477
II 323.

Z m a m ien ie ( c f Z b -) 'p o m ie sza n ie zm y słó w ,
ob łą k a n ie, in sa n ia , p h re n e sis ’: Zmamyenym (RZ:

omamyenim) amencia (percutiat te dominus amentia et caecitate ac furorę mentis Deut 28, 28) ca
1470 M am Lub 52.
1. Z m a rc z y ć się (c/. Z b-) za p ew n e corruptum
p ro zsmęcić się ' zm a rtw ić s ię , za sm u cić s ię ,
m a e rere, l u g e r e Ihus autem ut vidit eam plorantem et Iudeos cum ea plorantes, infremuit
spiritu szmarczyl sza al. [r]zvmal (w y d a w c a b łę d 
nie czyta zzvmal), et turbavit seipsum (Jo 11,
33, M am Lub 277: zar<z)wal, charnyal, R XXXIII
187: roszalowal sze, Rozm 438: porusyl szye
dvchem kv placzv) XV med. R XXIV 372.
2. Z m a rc z y ć się c/ Z m arszczy ć się
Z m a rh a ć ( c f Z b-) *s tr a c ić , zm a rn o tra w ić,
p e r d e re , d iss ip a re ’ (?): Ową nye badzely pan

albo wyelkyerz, zmarhalyszmy yą, tho mowy
brath Maczek: Prawda O rtO sso l 93, 4, s/m. O rtM ac 128. ~ Bohem izm .
Z m a rk o w a ć (c/. Z b -) ' o p a trzy ć zn a k iem , ozna
czyć, n o ta re, sig n a re ’: Jakom ya Voyczechowy
drzewa nye smarkowal any mv slich <s)loph
dawał siła 1449 Tym Sąd 72.
Z m a rły (c/. Z b-) 1. ' n ie ży w y , m a rtw y , mortu us, exan im is, defu nctu s ’: *Odtworziwszi *zemyo vsta swa, pożarła ge: Chore a wyele smarlich
(terra... devoravit Core, morientibus plurimis,
B iblia taborska: mnoży zemrechu), gdisz spalił
ogyen dwesscze a pyoczdzesyot mozow RZ Num
26, 10.
2. po zmarłej ręce, po zmarłych rękach 'w
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Z m a rs k ,

Z m a rs k a

(cf.

Z b-) f o r m y :

Zmarsk: g. sg. zmarsku R ozm 22.

oc. p l. zmarski ca 1470 M am Lub 254.
Z n a c z e n i e : ' b ru zd a , zm a rszczk a (na tw a 
rzy ), rwgo, sulcus (f a c i e i f : Virginem, scilicet non

habentem rugam, *smarsczi, nec maculam XV p.
pr. /? XXII 344; Smarsky (wor. A:w/.: schmarsky)
rugę (rugae meae testimonium dicunt contra me
Job 16, 9) ca 1470 M am Lub 121; Czyalo (pro
czoło) yey (sc. dziewice Maryjej) było yyssokye
a nye schyrokye [...], smarsky nyednego nye było
na nym (frons eius erat... hilaris nihilque rugata)
R ozm 22; ~ p rzen o śn ie ' w a d a , sk a za , m a c u la ,
vitium\ Rugam pellis, contraccionem ssmarską
(wor. /:#/.: schmarszką; ut exhiberet ipse, sc.
Christus, sibi gloriosam ecclesiam non habentem
maculam aut rugam Eph 5, 27) ca 1470 M am L ub
287; ~ w błędn ym od czyta n iu łac. nugas ' k ła m 
stw a , b re d n ie ’ ja k o rugas fzm a rszczk i : Smarsky
(war. kal.: schmarsky, m a m o trek t m ik u ło w sk i :
nugas lharze gessytne) rugas (nugas, qui a lege
recesserant, congregabo Soph 3, 18) ca 1470
M am Lub 254.
Z m a rs k a cf. Z m a rs k
Z m a rsz cz ać się (cf. Z b-) za tekstem czeskim
w tłum aczeniu łac. concido: 'p o k ry w a ć się zm a r
szczkam i, tu o tw a rzy w y ra ża ją c e j g n ie w , corru g a ri, hoc loco de f a c ie ira ta ć : Rozgnyewal szo

30

35

gest Kaym przelycznye i smarsczy szo gnyewi
lice gego. Y rzeki gest bog k nyemu:... Czemu
szo smarscza (cur concidit, S ta ry T estam en t C ardy: se wrassti) twoge oblicze? B Z Gen 4, 6.
Z m a rsz cz en ie (cf. Z b-) 1. ' b ru zd a , zm a rszczk a
(na tw a rzy ), ru ga, su lcu s (f a c i e i f : Czoło mayanczi (sc. Jesus Chrystus) nazwetlsche z oblyczym

bez wschego ssmarschczenya a bez wschey zavadi
(cum facie sine ruga et macula) XV med. Lent.
2. f a łd a , za k ła d k a , sin us, ru ga (v e s tiu m f:
40

spa d k u , tytułem d zied zic zen ia p o śm ierci w ła ści
c ie la , /wre h ere d ita tis , gwam /zomo m ortuus reliq u i f : Jakom ya nye zabrał po Maczyeiv y Mar-

czyny<e>, y po Dorothey, po szmarlych rąkąch,
ryschayaczego gymyenya 1468 Z a p W a rsz nr 2984;
Jsche ya nye dzirszą cząsczy y bliszkosczy *Malgorzączynyey po szmarley rącza (pro rącze) //?.
nr 3099; Kthora blysskoscz na nye spadla po
Gotarcze, szmarley rącze 1470 ib . nr 2994; Jako
ya nye trzimam czasczi na *Lampiczacz po
Szwaschkv, stryv Mikolayow[y]em, szmarley ra
czę 1472 ib. nr 2967.
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Syosthry przy plasczy mogą... myeczi albo y na
szvkny kythlyk albo kyeczek plothna..., a tho
przez *zsmarzczenya albo tez przez pynthovanya
(absque ulla crispatura consutum) 1484 R eg 709.
Z m a rszczy ć się, Z m a rc z y ć się (?) (cf. Z b -)
f o r m y : p ra e s. ind. 3. sg. zmarszczy B Z Gen 4,
5; ~ p ra e t. 3. sg. m. zmarszczył jest FI 43,
27; zmarszczył P u ł 43, 27; zmarczył ca 1455 JA
XIV 491; ~ p a rt. p ra et. p a ss. ac. sg. neutr.
zmarszczone R ozm 150; i. sg. zmarczonym XV
p. pr. R XVI 343—4; m. zmarszczonym 1471
M am K al 89.
Z n a c z e n i a : 1. *p o k ry ć się zm a rszczk a m i,
c o r r u g a r i: Cyalo (pro czoło) myal (sc. Jesukryst)

szyrokye..., nye smarsczone (frons... non rugosa),
alye okrągłe a yyelmy czvdne R ozm 150; ~
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*pokryć się zmarszczkami na znak gniewu, szy
derstwa, kpiny, ira, irrisione vultum (nasum)
contrahere' : Obscura facie et acri srogym, smarczonym XV p. pr. R XVI 343— 4; Corrugato
smarsczonym (war. lub.: szmarsczonym) noschem
(sprevit te et subsannavit, war.: subsannavit, id
est derisit, subsanno... corrugato naso despicere,
te virgo filia Sion IV Reg 19, 21, BZ: poklamala
tobo) 1471 MamKal 89; ~ za tekstem czeskim
w tłumaczeniu łac. concido: Ale na Kayma nye
weszrzal (sc. gospodzin)... y rozgnyewal szo gest
Kaym przelycznye, i smarsczy syo gnyewi (Stary
Testament Cardy: swrassti se hniewy, MamLub
6: posmyrzyla, pro posmurzyla, szą gnewem) lice
gego (concidit vultus eius) BZ Gen 4, 5; ~
'spłaszczywszy się pokryć się zmarszczkami, rugosum fieri : Vsmerzila se iest w proszę dusza
nasza, smarsczil se iest (Puł: smarszczil sze, JA
XIV 491: szmarczyl szya, RRp XXIV 362: slaczyl
szye) na zemi brzuch nasz (conglutinatus est in
terra venter noster) FI 43, 27.
Z m a rtw e w s ta n ie (cf. Z b -j 'zmartwychwstanie,
powrót do życia po śmierci, tu o Chrystusie,
resurrectio, hoc loco de Christo’: Iesus: Nye
zasmaczy czyą tako moya mąką, yako czye vveszely moye zmartwevstanye (resurrectio) Rozm
170; Mary a: Którzy to szą zvolyenyczy, czo ye
chczesz navczacz, kyedy na zyemy po tvym
smarthvymvstanyv bądzyesch myeskacz? ib. 171;
Vschakosch podług czyala (sc. był Jesus) podroznyk przed svym smarthychvstanyv (pro smarthvychvstanym), alye po svym smartvymvstanyv
(completa resurrectione) byl blogoslavyon na duschy y na czyelye ib. 543; Przykład, który poyyedzyal myły Iesus o svem smartvemvstanyv.
Tako myły Iesus rzekł ym przykład o svym
smarthvymvstanyv ib. 573.
Z m a rtw ić się (cf. Z b -j 'pogrążyć się w smut
ku, zasmucić się, maerere, lugere’: Smartvil (się)
był turbatus XV p. post. JA XII 144.
Z m a rtw ie ć , Z m ie rtw ieć (cf. Z b -j f o r m y :
praes. ind. 3. sg. zmartwieje XV p.post. RRp
XXV 200; ~ inf. zmiertwieć ca 1500 Erz 135;
~ praet. 3. sg. m. zmartwiał XV med. R XXIV
359; 3. pl. zmartwiały XV med. R XXV 150; m.
zmiertwiały ca 1500 Erz 135.
Z n a c z e n i a : 1. zdrętwieć, stracić czucie, siły,
zesztywnieć, też osłupieć (ze zdumienia), zdumieć
się, obstupescere, stupescere': Sed statim territus,
gladium de manu emisit et quasi exanimis stetit
zmarthwyal XV med. R XXIV 359; Primus dolor
est angustia corporalis gravissima in disolucione
sui cum anima..., nam facies pallet..., cor tedio
maximo afficitur et totus homo marcescit szmarthwege XV p. post. RRp XXV 200; Smyerthvyecz

obrigere ca 1500 Erz 135; ~ Szmarthwaly stupuerunt XV med. R XXV 150.
2. (o zębach, de dentibus) 'ścierpnąć od kwasu,
acore obtorpescere': Dentes nostri obstupescunt
vlg. oskomyaly vel smyertłwyąly ca 1500 Erz 135.
Z m a rtw y (cf. Z b-j 'zmartwychwstały, przywró
cony do życia, vitae r e s titu tu s Si enim complanati
facti sumus similitudini mortis eius, simul et resurreccionis erimus, gl. nam si mortui sumus et
conviuemus pospolycze natemyescze zmarthwy bądzemy z grzechy (Rom 6, 5) XV med. SKJ I 100.
Z m a rtw y c h w stać , Z m a rtw y w sta ć (cf. Z b-)
f o r m y : praes. ind. 1. sg. zmartwychwstanę Rozm
169. 170. 742; 2. sg. zmartwychwstaniesz Rozm
170; 3. sg. zmartwychwstanie Rozm 369. 370;
~ inf. zmartwychwstać(i) 1365 Bersohn 22,
1414 R XXIV 364, XV p. pr. R XXII 344, 1466
R X X V 138, X V p.post. ib. 222; zmartwychwstać
XV ex. PF V 27, Rozm 169; zmartwywstać ca
1455 JA XIV 493; ~ praet. 2. sg. neutr. -ś
zmartwychwstało Naw 154; -(e)ś zmartwy wstało
ca 1440 R XXV 220; 3. sg. m. zmartwychwstał
je 1365 Bersohn 22; zmartwychwstał jest 1414
R XXIV 364, XV p. pr. R XXII 344, 1466 R
XXV 138, etc., XV p. post. R XXV 176;
zmartwy wstał jest 1483 MMAe XVI nr 1437; jest
zmartwy wstał Gn 171 b ; zmartwychwstał Wierzę
4—9. 12. 13a. 14. 17. 18, Bogur B—E, XV
med. SKJ I 122, etc.; zmartwywstał Wierzę 16.
20. 21, Bogur F, XV med. R XXIV 366, XV
p. post. SIO cc XXXIV 156; ~ pląperf. 3. sg.
m. jest zmartwywstał był Gn 182b;/. jest zmartwy
była wstała Gn 183b; ~ condit. 2. sg. m. -byś
zmartwychwstał Rozm 126—7; 3. sg. m. -by
zmartwychwstał Rozm 397; ~ part. praet. act.
zmartwychwstawszy MW 19b; ~ part. praet.
act. II cf. Z m a rtw y c h w stały .
Z n a c z e n i a : 1. *powrócić do życia po śmierci,
a mortuis resurgere, ad vitam redire’: a. o Chrystu
sie, de Christo: Chrystus zmartwichwstał ge (Christe surrexisti, R XXIV 364, R XXV 138: szmarthwychwsthal gest, R XXII 344: zmart[i]wichwstal
yest, R XXV 222: zmarthwychwstal *gesta), ludu
prziclad dal ge, esz nam zmartwichwstaci (ut nos
resurgamus, R XXIV 364, R XXV 138: szmartwychwstaczy) 1365 Bersohn 22, sim. XV p. pr.
R XXn 344, XV p. post. R XXV 222; A presto
verzisly f tho, ysze szo Xc gest s czysthe dzeuicze
Marie *marodzyl, a trzeczegocz dna gest on
smarthfyfstal Gn 17lb; Wyerzą... w leżu Crista...,
jen... trzeczyego dnya zmartwychwstał (Wierzę 1.
8: smartwichwstał, 6: szmar<t)wychvstaal, 16:
zmartwywstał, 20: smarthwiwstał, 21: szmarthwywstal, 2: wstał gest z[a] martwych, 1. 13. 15:
yszthal sz marthwich) Wierzę 4. 5. 9. 12. 13a.
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14. 17. 18; Iensze trudi czirpal zawerne, yescze bil
ne przespał zazmeme, alis sam bog zmarthwichwstal (BogurC. E: smarthwychwstał, F: szmartwywsztal, wydawca błędnie czyta sz martwy <po)sztal)
Bogur B. D; Wytay mego twórcza czalo, yzesz
mi so vidzecz dało tako, iako smartwywstało ca
1440 R XXV 220; Qui reformabit corpus humilitatis
nostre configuratum corpori claritatis sue, gl. configuratum, id est assimilatum, id est claritati, quam
habuit corpus suum in transfiguracione..., ueł in
resurreccione przyrownan[y]e, podobne czalu swyąthosczy gego, kthora myal, gdycz w swąthosczy
sze apostołom *trszom vkazal, gdy zmarthwychwsztal (Phil 3, 21, R XXV 167: wzmarthwychwstal), secundum operacionem XV med. SKJ I 122;
Powythay, dzyewicze czyalo, kthoresz na krzyzv
wiszyalo, trzeczyego dnya zmarthwychwsthalo
Naw 154; Ergo eciam nos exemplo eorum gaudeamus cantando sic: Xpus zmartvych wstał
(GIKazB III 95: smarthvychwszthal, ChrestWRz
238: szma<r)thwychwstal) yesth (R XXIV 366:
smarthvywstał) cum toto populo XV p. post. R
XXV 176; Trzeczyego dnya zmarthphywsthal,
iako przethe[he]m powyedal, alleluia! XV p. post.
SlOcc XXXIV 156; Duch moy... yest maluczko
yyeselon (leg. uwieselon) tym slovem, yze rzeklesz: Mam smarthvychvstacz (quia tu dixisti te
de morte surrecturum), a przyawschy czyalo lepak
badzyesch zyw Rozm 169; Vmrą na *krzyzą
a trzeczyego dnya smartvychwstaną (a morte surgam) ib.; lako zmartvychvstanyesz (postquam
resurrexeris), gdzyesz vyącz potem bądzyesz? ib.
170; Tegodla yako zmartvychvstal (cum ergo
resurrexisset a mortuis Jo 2, 22), vspomyonąly
zvolyenyczy yego, yze to movyl Iesukryst o svym
zmartvychvstanyv y wyerzyly szą pysmv ib. 211;
Vyerze tesch, yze trzeczyego dnya zmartvychvstal
(credo die tertia de morte surrexisse) y vstąpyl
pothym na nyebo ib. 231; Tesz zvolyenyczy
vzdzyerzely tho slovo v sobye, yze yego nye
pytały, czo by on myal bycz, kyedy zmartvychvstanye (cum a mortuis resurrexerit Marc 9, 9)
ib. 369; Przychodzącza rzecz yest, yze syn czlovyeczy ma bycz poddan v rącze czlovyeczye y
ybyyą y (leg. ji 'go’) aze do szmyerczy, a trze
czyego dnya zmartvychvstanye (tertia die resurget
Mat 17, 22) ib. 370; Kyedy smartvychvstaną,
vzryczye tego, ktoregosz vy mnymaczye prostego
czlovyeka, szyedzącz na pravyczy [y na lyevyczy]
moczy bozey (Luc 22, 69) ib. 742; ~ Plebanus
dictum nobilem... asseruit malum hominem, fraudatorem et canticum de eo finxit sibi cantans:
Cristus zmarthwywsthal yesth, Strzeleczsky zdraycza yesth 1483 MMAe XVI nr 1437; - b. r;
ludziach, de hominibus: Tedy vocz po małe chvily

on mlodzenecz gesthcy on smarthfyfstal był Gn
182b; Tako vocz ona vmarla gestcy ona natichmasth smarthfy była fstala Gn 183b; Kaza tobye
(sc. dziecię), abysz smarthvychvstal y był zyy
(quod resurgas a mortuis yicturus) R ozm 126—7;
Kyedycz <nie słuchają) Moyzescha y prorokow,
anycz bąda yyerzycz, aczby kto smartvychwstal
(neque si quis ex mortuis resurrexerit, credent
Luc 16, 31) ib. 397.
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2. (w edłu g p o g lą d ó w ch rześcija ń sk ich o w s z y 
stkich zm a rłyc h , in relig io n e C h ristia n a d e o m n i
bus m ortuis) 'p o w r ó c ić do ży c ia w ciele na s ą d
o sta te c zn y , a d vita m an tę iu diciu m extrem um
re d ire ’: Wizwol, panie, dusze gich od wszelkiego

15

zawozu grzechów, abi w chwale zmartwichwstanyu (pro zmartwichwstanya) miedzi swiantimi
twimi zmartwichwstawszi odpocziwali (ut in resurrectionis gloria inter sanctos... tuos resuscitati
respirent) M W 19b.

20

3. w ielozn aczn e z p o w o d u braku k o n tek stu :

Zmarthwywstacz resurgere ca 1455 JA XIV 493;
Zmarthwychwstacz resurgere XV ex. P F V 27.

25

Cf. Z m a rtw y c h w sta ły , W z m a rtw y c h w sta ć ,
Z m a rtw y c h w sta n ie 4.
Z m a rtw y c h w s ta ją c (cf. Z b -j (o C h ry stu sie ,
de C h risto) 'p o w r a c a ć do ży c ia p o ś m ie rc i , zm a rtw y c h w sta w a ć , resu rgere a m o rtu is , a d vita m re 
d ir e ’: Bo on (sc. Jesukryst) byl baranek czychy
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a nyevynny czyrpyal szmyercz, a vypysvye <się>
tako, yze byl lew moczny z[a]marthvychvstayączy
(fuisse scribitur leo resurgendo) R ozm 73.
Z m a rtw y c h w sta ły (cf. Z b -j f e n k tó ry p o w r ó 
c ił d o ży c ia p o śm ie rc i , p o n o w n ie ż y w y , tu o C h ry
stu sie , qui a m ortu is re su rrex it , hoc lo co d e
C h risto ’: O panye Ihu Xpe, chvalye czye zmartvychwszthalego XV ex. K ału żn 291.
Z m artw y ch w stan ie, Z m a rtw y w sta n ie (cf. Zb-)
f o r m y : g. sg. zmartwychwstania 1433 M sza XVI
s. 108, Rozm 296. 413, etc.; ~ d . sg. zmar
twychwstaniu Rozm 773; ~ a c . sg . zmartwych
wstanie W ierzę 1. 3—6. 8— 10. 12. 13. 17. 20,
Rozm 541, etc.; zmartwy wstanie W ierzę 7. 13a.
16. 18, XV p . p o st. R XIX 90, Rozm 700; ~
/. sg. (o) zmartwychwstaniu Rozm 211. 543. 845.
Z n a c z e n i a : 1. 'p o w r ó t d o ży c ia p o ś m ie r c i ,
re su rre c tio ' : a. o C h ry stu sie , d e C hristo: Skadsze

y pamatni[ch], pane, my, sludzi twogi,... thegosz
pana boga nasego talo (pro tako) blogoslavonego
vma<czenia> y tesze szmartwichwstana, ab inferis
resurrectionis (M sza I. III. IV: s pyekla wstanya,
VI. XIV: s pyekla wstanye),... offerugemy...
offera czista 1433 M sza XVI s. 108; Przes twe
swyąnthe zmartwywsthanye, boży ssyny, odpusczys nąm nasche zgrzeschenye XV p . p o s t. R
XIX 90; Yze po smartyychystanye (pro smar-
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tvychvstanyv, post resurrectionem) pokazał szye
(.sc. Jesus) svyatemv Iacobovy osobnye Rozm 173;
Tegodla yako zmartvychvstal, vspomyonąly zvolyenyczy yego, yze to movyl Iesukryst o svym
zmartvychvstanyv y wyerzyly szą pysmv (Jo 2,
22) ib. 211; Bocz vam povyedam, yzecz nye
bądą pycz s tego rodzaya maczycznego..., ależ
przydzye królevstvo boże, toczvsch alyez bądzye
vkazana slava mego smartvychvstanya ib. 530,
sim. ib. 542; Chczyal (sc. Krystus) ydz kv novemv
zakony, v ktoremze by svyątą krev y yego vmaczenye, y smarthvychvstanye z yyelyką ządza na
yyeky pamyątaly ib. 541, sim. ib. 717. 719. 720;
Tho szye napelnylo po yego smarthvychvstanyv
(post resurrectionem) ib. 543; Vschakosch podług
czyala (sc. był Jesus) podroznyk przed svym
smarthychvstanyv (pro smarthvychvstanym, antę
resurrectionem suam), alye po svym smarthvymvstanyv byl blogoslavyon na duschy y na czyelye
ib.; Przetoz kyedy anyol przepovyedzyal nyevyastam smartvyvstanye mylego Iesucrista, tedy
rzeki ib. 700; Nyektorzy (sc. mówią), yze vslyschavschy (sc. Judasz) smarthvychvstanye (audita
resurrectione), ktorego szye nye n[y]adzyal, byezal y obyeszyl szye ib. 762; Moyzesch a prorokovye ssą przepovyedaly o tey mącze y o mem
smarthvychystanyv (de resurrectione mea) ib. 845;
~ b. o ludziach, de hominibus: Rzeki (sc. Jesus):
Thabyta, wstań, kaza tobye, a ozyvy, a vyedz,
yze czvdo boże v tobye stało szye. To yest było
pevne vk.azanye (prawego) smarthvychvstanya
(hoc enim est verum experimentum verae resurrectionis), bo y czarnoxyaznyczy martve krzescha
Rozm 296.
2. (ciała) zmartwy(ch)wstanie (według poglądów
chrześcijańskich, in religione Chństiana) 'powrót
zmarłych do życia w ciele na sąd ostateczny, resurrectio mortuorum antę iudicium extremum fiend a \ Werzo w... czala zmartwichwszthane (Wierzę
3. 8. 10. 12. 20: smartwichwstanę, 6: szmartwychwstane, 16. 18: zmartwywstanye, 7: smartwiwstanye, 13a: szmarthwywszthanye) Wierzę 1. 4. 5.
9. 13. 17; Ihus autem dixit eis: Amen dico vobis,
quod vos qui secuti estis me, in regeneracione, gl.
id est in renouacione uel permutacione, tho yest
*zmartwhywstany0, w othnowyenyy albo w othmyenyenyy (Rozm 391: ve vstanyv s martyych,
GIWroc 30v: wtórem narodzenem), id est in resurreccione, cum sederit filius hominis in sede
maiestatis sue, sedebitis et vos super sedes iudicantes XII tribus Israel (Mat 19, 28) XV med. R
XXIV 360; Tegosz dnya przystąpyvschy k nyemv
saduceoyye..., y<s)ch smartvychvstanya nye vyerzą-cz (qui dicunt non esse resurrectionem Mat 22,
23) , y pytały mylego Iesusa rzekącz Rozm 413.

3. chwała zmartwychwstania (według poglą
dów chrześcijańskich, in religione Christiana)
'niebo jako miejsce pobytu zbawionych po sądzie
ostatecznym lub stan, w którym znajdą się zba
wieni po sądzie ostatecznym, caelum, salvatorum
sedes vel status post iudicium extremum>: Wizwol, panie, dusze gich od wszelkiego zawozu
grzechów, abi w chwale zmartwichwstanyu (pro
zmartwichwstanya, ut in resurrectionis gloria)
miedzi swiantimi twimi zmartwichwstawszi odpocziwali MW 19b.
4. corruptum pro zmartwychwstać: Bądzye
podań syn czlovyeczy poganstw (leg. pogaństwu)
ku byczovanyv y ku vkrzyzovanyv y trzeczyego
dnya [ku] smarthvychvstanyv (pro smarthvychvstanye, ad... flagellandum et crucifigendum, et
tertia die resurget Mat 20, 19) Rozm 773.
Zmartwykrzesić (cf. Zb-) 'przywrócić do ży
cia, wskrzesić, suscitare, ad vitam evocare’: Tako
yocz gego (sc. młodzieńca umarłego) macz svimy
(leg. z swymi) prygaczoly szocz ony były sv0tego
Gana prosiły, isbicz gy on bil smarthfykrzesil Gn
182b; Tedy vocz ge prygaczele szocz go (sc.
Druzyjanę) ony były do swotego Gana prynesly
prosocz go, abicz go on byl smarthvykrzesil Gn
183a.
Zmartwywstać cf. Zmartwychwstać
Zmartwywstanie cf. Zmartwychwstanie
Zmarzłek (cf. Zb-) 1. 'sopel lodu, stiria,
glacies pendens’: Smarslek gelicidium (RozOssol
I 94r: gelicidium, quod gelu cadens, inde gelidus..., id est frigidus, item gelidus, id est palidus
ad modum gelu) XV in. Wisł nr 1302.
2. 'stwardniały kał, wyschnięte odchody, stercus congelatum: Szmarzlek squabula (RozPaul
250v: squabula est stercus congelatum) XV p.
post. PF V 10.
Zmarzłość (cf. Zb-) 'to co zamarzło, zlodo
waciało, stało się sztywne pod wpływem niskiej
temperatury, res congelatae': Que, gl. sc. encia,
creature, strinxit boreas, gl. ille ventus, glacialibus
hispidus algis, gl. frigidis aquis, herbiś zymną
szmarszlosczą 1466 R XXII 23.
Zmarznąć (cf. Zb-) (o wilgoci, mgle, de
umore, caligine) 'zamarznąć powodując osad lo
dowy, stwardnieć pod wpływem niskiej tempera
tury tworząc szron, szadź, congelari, gelu concrescere’: Frigora nec tantum cana, *szyvy,
concreta, szma(r)sznj<ę)ta, pruina,... quantum
illi nocuere greges, durique venenum dentis XV
ex. VergGeorg 87.
Zmawiać, Zmałwiać, Zmawiać się (cf. Zb-)
f o r m y : part. praes. act. adv. zmawiając Rozm
583; ~ praet. 1. sg. m. -m zmawiał 1418
Kościan nr 649, 1419 TPaw VII nr 1195, 1428
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Kai nr 1008, etc.; ja zmawiał 1465 ZapWarsz nr
1236; 3. sg. m. zmałwiał XV p. post. R XXV
266; zmawiał 1405 Pyzdr nr 270, 1409 Kai nr
306, 1425 Kai nr 912, etc.; 1. pl. m. -smy
zmawieli 1483 ZapWarsz nr 1551; my zmawiali
1464 ZapWarsz nr 1165, 1494 ib. nr 1762; ~
part. praet. pass. n. sg. f. zmawiana 1461 Zap
Warsz nr 1122; neutr. zmawiano 1457 Czrs s.
LXXXIV.
Z n a c z e n i a : 1. *zawierać porozumienie, ugo
dę, uzgadniać sporne kwestie, pacisci, pactionem
facere, rem ad concordiam adducere, controversiam s e d a r e Jacom przi them bil, kedi <P)awel
sestrz<e)ncza swego stavil, th<o> [...] smaval
a dwoma gy przigi[...] 1409 Kai nr 306; Yakom
w tern chodzyl y smaval, kędy raczył pan Byechowsky za Phylypa... za trzecza czascz pyaczydzeszanth grzywyen... Vyanczenczovy 1428 Kai
nr 1008; Yako[m] mnye Andrzey winowath...
kony... y czepyecz... Yakom ya *szmyawyal
1468 ZapWarsz nr 1294; ~ coś: Yako... thom
szmawyal, ysze Yan cupil... dzyedzithstwo
w Marco wieżach 1444 Pyzdr nr 1209; Jakom ja
thv rzecz smavyal. Jakom przy thym byl, eze
thaka tha rzecz smavyana 1461 ZapWarsz nr 1122;
Yako my tho smawyaly, hysze Zofia myala doloszycz finem dotis al. possagv... Pakoszewy post
filiam suam Katharinam 1464 ib. nr 1165; Yako
ya tho smawyal, hysze Lena... myala dacz thoczenycza, swoyk Martino... racione expedicionis
al. wyprawy 1465 ib. nr 1236; ~ z inf.: Jacom
ya ss Wlothkyem nye szmawyal graniczicz Grothowa 1435 Czrs s. LXXXI; Eze Stanisław ss
Wlothkyem nye ssmawiyal granyczicz Grothowa
ib.; Yszem s Gyanem... nye szmawyal pola
gonycz 1436 Pozn nr 1554; ~ ze zdaniem
przedmiotowym: Yako my... szamyszmy szmavyely, ysze... Mykolay myan (pro myal) dacz
thoczenycza... szyestrze szwe 1483 ZapWarsz nr
1551; Jako my tho zmavyaly, ysch Jakvb... myal
dacz shesthnascze kop grossy po dzewcze swey
Katharzine Jacubovj 1494 ib. nr 1762; ~ ~
zmawiać się 'wchodzić w tajne porozumienie prze
ciw komuś, zawiązywać spisek, coniurare, conspirare contra aliąuem : Tez yydzyely (sc. zwolenicy), yze yvz Zydovye yyelyką nyeprzyasn
przeczyv yemv (sc. Jesukrystowi) myely, smavyayącz szye, yakoby go vbyly Rozm 583.
2. zmawiać (za mąż) za kogoś 'pośredniczyć
w zawieraniu umowy małżeńskiej, swatać kogoś,
nuptias conciliare, puellam alicui nubendam prom i t t e r e Ysz kedim jako dzewoslamb smawal
Valermanlewe dzewką za Yądrzicha, tedi mu
slubyla podług smowy dzewcą swą dacz sz tym
wszitkim, czszo na ną przislusza 1418 Kościan

nr 649; Jacom ya szmowczą byl w they rzeczy,
*gyedy Yadwigą zmavano za monsch za Stani
sława 1457 Czrs s. LXXXIV.
3. (o terminach prawnych, de diebus iudicii)
'ustalać, uzgadniać, wyznaczać, designare, praef i g e r e Ysz łan [s] ne smawal cum pincerna
nullum terminum mimo prawo 1405 Pyzdr nr
270; Jakom ya... ne szmawyal dnya s Bernarthem
przes posli o wszdanye 1419 TPaw VII nr 1195.
4. 'powiadamiać kogoś, aliąuem certiorem fa 
c e r e Yako ne szmawal any mego masza, anym
o thim wedzala, by szapustha na Thwardowe
zapowedzana 1425 Kai nr 912.
5. 'wyrażać słowami, wypowiadać, edicere,
pronuntiare’: Legimus de quodam religioso dissolute vite, qui quodam tempore stabat antę
ymaginem virginis Marie et orabat vesperas de
ipsa. Et dum orando illum ympnum: Aue maris
Stella, venisset et pronunciasset, zmawyaal (R
XXV 266: zmalval), illum versum: Monstra te
esse matrem, venit ad eum vox de ymagine XV
med. SKJ W 213.
Cf. Wzmawiać
Zmaza (cf. Zb-) 'nieczystość moralna, grzech,
wina, zepsucie, labes, macula, peccatum : Bo
że..., bo iako przes gorzsko smiercz tego to sina
twego miłego ti sszama (sc. Maryją) od wszey
zmazi y zakalu *zachawacz iesz raczil (ab omni
labę praeservasti) MW 32a; Bogoszlawyona thy
myedzy nyewyasthamy i thwoya szwyantha mathka Anna, sz kthorey narodzylo szya yesth kromya
grzechy y szmazy thwoye szwyanthe... czalo XV
ex. Zab 215.
Zmazać (cf. Zb-j f o r m y : praes. ind. 2. sg.
zmażesz ca 1470 MamLub 119; 3. sg. zmaże BZ
Lev 8, 10. 12; ~ inf. zmazać ca 1500 Erz
135; ~ condit. 3. pl. m. -by zmazali BZ Gen
50, 2; /. -by zmazały ca 1425 EwKReg 43; ~
part. praet. pass. n. sg. m. zmazany 1434 PF
V 32; /. zmazana XV med. GIWroc 144v; ac.
pl. f. zmazane XV med. R XXII 242; ~ fut.
pass. 1. sg. f. zmazana będę XV p. pr. R XLVII
359; 3. sg. m. zmazań będzie BZ Ex 20, 25.
Z n a c z e n i a : 1. 'zabrudzić, zanieczyścić, spla
mić, maculare, i n ą u in a r e Twarda pokuta, ale
rozumna, gest yako na wrzot albo na raną twarda
o (pro a) ostra mascz albo dzwyarstwo a scrzip
na myssi szmazane XV med. R XXII 242; Smazesz
intinge[n]s (war. kal.: intinges zmazesch, dotknyesz; si lotus fuero quasi aquis nivis et fulserint
yelut mundissimae manus meae, tamen sordibus
intinges me et abominabuntur me yestimenta mea
Job 9, 31) ca 1470 MamLub 119; ~ 'zanieczy
ścić pod względem moralnym lub rytualnym, profanare, contaminare’: Szmazani contaminatus 1434
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PF V 32; Nec sordibus, nyeczystosczamy, alienis
polluar zmazana banda XV p. pr. R XLVII 359;
Pro quo notandum est, quod triplex est pax. Prima
est ordinata, secunda simulata, tercia inquinata, gl.
inquinata pokalona vel smaszana XV med. GIWroc
144v; Paklybi ołtarz kamyenny uczynylbi, nye
bodzesz gego dzelacz s czyosanego kamyenya, bo
podnyosl-ly-bi nosz swoy nad nym, zmazań bodze
(polluetur) BZ Ex 20, 25.
2. 'namaścić, posmarować, natrzeć (wonnymi
olejkami i maściami), ungere, perungere, linire
Kupyly rozkosne masczi, aby przydocz zmazały
(ut venientes ungerent Iesum Marc 16, 1, R XXIV
72: <aby> poma<za)li) ca 1425 EwKReg 43;
Przykazał (sc. Jozef) slugam swym lyekarzom,
abi drogymy maszczyamy zmazały oczcza (ut
aromatibus condirent patrem) BZ Gen 50, 2; ~
o namaszczeniu rytualnym: Wszyow (sc. Mojżesz)
mazanye oleyne, gymsze smasze (tulit... unctionis
oleum, quo linivit) stan BZ Lev 8, 10; Gensze
(sc. olej) wlyaw na głowo Aaronowy, smaze gy
(unxit eum) y poszwyoczy ib. 8, 12.
3. 'usunąć z tekstu, wymazać, zatrzeć, scriptum
delere, a n tiq u a r e Abolere, id est delere smazącz,
zethrzecz, sglądzycz ca 1500 Erz 135.
Zmazanie (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zmazanie
1493 GlAug 122; ~ g. sg. zmazania XV med.
R XXII 241; ~ ac. sg. zmazanie XV med. R
XXII 241; ~ ac. pl. zmazania XV med. R
XXII 241.
Z n a c z e n i e : 'nieczystość moralna, grzech,
wina, zmaza, labes, macula, p e c c a t u m Tha
czistoscz (sc. sierca) nycz ginego nye gest, geno
czyala y dusche czaloscz ot zmazanya XV med.
R XXII 241; Ono (sc. słowo boże) pocazuge
serdeczne smazanya yako swyerczyadlo ib.; Ta
to woda (sc. z płakania) nalepyey a pewnyey
omiwa szmazanye serdeczne ib.; Tria sunt in
peccato: macula, smazanye, qua deformatur anima
1493 GlAug 122.
Zmącać cf. Smęcać
Zmącenie cf. Smęcenie
Zmącić cf. Smęcić, Zmącony
Zmącony (?) (cf. Zb-) 'błądzący, żyjący w błę
dzie, errans, in errore vivens': Propter illos, qui
fuerunt supersticiosi, gl. id est erantes in fide uel
malam fidem habentes zmuscheny (pro zmuczeny?,
leg. zmąceni) wy erze (leg. w wierze), venit (sc.
Iesus) solus inter eos XV med. RRp XXIV 375.
Zmęcać cf. Smęcać
Zmęcenie cf. Smęcenie
Zmęcić cf. Smęcić
Zmęczenie (cf. Zb-) 'spowodowanie czyjejś
śmierci mękami i torturami fizycznymi, zabicie,
nex alicui tormentis illata': Tegodla za smvczenye

*vlasne rzeczon baranek (ideo proprie pro passione
agnus dicitur) Rozm 200.
Zmęczyć się (cf. Zb-) f o r m y : praet. 1. pl.
m. -smy zmęczyli Rozm 732; 3. pl. m. zmęczyli
Rozm 82. 732. 820. 825; ~ pląperf. 3. pl. m.
byli zmęczyli Rozm 819; ~ part. praet. act.
zmęczywszy Rozm 244. 824.
Z n a c z e n i e : 'osłabnąć z wysiłku, umęczyć się,
fatigań, l a s s a r i Od yyelykey roboty cząstocrocz
szye smączyly (de labore nimio saepe facti lassi)
a domv nyeyednego... ny myely Rozm 82; Then
myły Iesus przyschedschy tamo, zmączywschy szye
z drogy (Iesus ergo fatigatus ex itinere Jo 4, 6)
y szyedzyal tamo... nad studnya ib. 244; Przeto
yzesmy szye yvze smączyly, poszyedzy tako, az
czy mało odpoczynem ib. 732; Czy, którzy y (leg.
ji 'go’) były y tako trudno sromoczyly, czy szye
smączyly ib.; Bo y (leg. ji 'go’) były czy ysthny,
aze szye były vschysczy ssmączyly ib. 819; A gdy
szye czy smączyly, nathychmyast yny przystąpyly,
odmyenyvschy szye ib. 820; A gdyż myły Cristus
byl tako trudno vbyczovan, yze vschytky yego
kosczy było yydzyecz..., a czy, którzy gy były,
smączyyschy szye y stały ib. 824; Ony, ych voly
dosycz czynyącz, były gy tako sylnye, aze szye
dvoy smączyly y stały ib. 825.
Zmiąć (cf. Zb-) 'skruszyć, rozetrzeć, conterere, commolere': Vinidzesli na pole swego prziyaczela, nasczikasz kloszow a rokama zemnyesz
(franges spicas et manu conteres), ale sirpem nye
bodzesz zoczi BZ Deut 23, 25.
Zmienić, Zmienić się (cf. Z b - ) f o r m y : praes.
ind. 3. sg. zmieni De morte w. 294, ca 1470
MamLub 146; ~ imper. 3. sg. zmieni BZ Judith
6 ,5 ; - inf. zmienić XV p . post. SlOcc XXXIV
162; ~ praet. 3. sg. m. zmienił XV med.
GIKazB III 47, ca 1470 MamLub 144; ~
pląperf. 3. sg. neutr. było zmieniło Rozm 833;
~ part. praet. pass. ac. sg. m. zmieniony XV
p. post. PF III 291; i. sg. f. zmienioną XV ex.
GIKórn II 210.
Z n a c z e n i a : 1. 'spowodować, że coś staje
się inne niż przedtem, odmienić, przemienić, commutare, m u t a r e Zmyenyl comutauit (sapientia
hominis lucet in vultu eius et potentissimus faciem
illius commutabit Eccles 8, 1) ca 1470 MamLub
144; ~ Allia fetorem pellunt variantque collorem, clarificant ravcam vocem szmyenyony glosz
XV p. post. PF III 291.
2. 'zastąpić innym, mutare, substituere': Gethno vygmą s pv<z>drą koszy, nathychmyasth
*szmyenych gloszy De morte w. 228; Chcza my
szama trafycz wloszy, ysze szmyeny gloszy ib.
w. 294; Ihezus... nye chczal szmyenycz słowa
swego XV p. post. SlOcc XXXIV 162.
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3. zmienić się *ulec przemianie, odmienić się,
stać się innym, mutari, perm utari: Iste Boleslaus
fuit prius valde bonus..., postea mutatus fuit,
smyenyl <się), nam yirtutes convertit in vicia XV
med. GIKazB III 47; Mutatus fuit, smyenyl so,
Boleslaus, qui prius, quando fuit bonus, sanctum
Stanislaum dilexit,... postea, quando viciosus fuit,
sanctum Stanislaum odio habuit ib.\ A gęstły
proroczstwo swe mnysz praue, nye zmyeny syo
oblycze twe (non concidat vultus tuus) BZ Judith
6, 5; Yego krassne y barzo rozkoschne yezrzyenye, to szye było zmyenylo, bo około yego
svyąthych oczv było yyączey nyz natyssyącz (leg.
nad tysiąc) ran Rozm 833.
4. zmienić się (o dniu, de die) 'minąć, prze
minąć, labi, praeterire’: Dokąth nye smyeny dzień
szą (war. kol.: nye myeny schią dzień, mamotrekt
mikułowski: dokud-z nezmine den) donec aspiret
dies (dilectus meus mihi et ego illi, qui pascitur
inter lilia, donec aspiret dies et inclinentur umbrae
Cant 2, 17) ca 1470 MamLub 146. ~ Może
pisarz błędnie rozumiał tekst czeski.
5. dubium: Siue receptus terra Neptonvs classes
aquilonibus arcet smyenyoną materiw (leg. ma
terią) XV ex. GIKÓrn II 210.
Zmienienie (cf. Zb-) 1. 'zmiana, przemiana,
może też zmienność, niestałość, mutatio, fortasse
etiam natura m u t a b i l i s Neque yicissitudines,
*smynyenya, obumbracio (omne datum optimum
et omne donum perfectum desursum est, descendens a patre luminum, apud quem non est transmutatio nec yicissitudinis obumbratio Jac 1, 17,
SKJ I 85: yicissitudinis, gl. i. e. successionis,
obumbracio sczęszne zaczmyenye, R XXIV 375:
czassnye zaczmyenye, PF IV 575: czassnye zacymyenye, R XXV 147: czasmy szwyatloszczy
zaczmyenya, ib. 198: na cząsz szwyathlosczy
zaczmyenya) XV ex. AKLit III 106.
2. 'zmienianie się, permutatw : prozność zmie
nienia 'fizyczne zepsucie, nicość czekająca czło
wieka po śmierci, corruptio, tabes corporis mortui: Vanitati, proznosczy zmyenyenya (R XXV
165: prosznosczy, nyenyeny, pro myenyeny),
enim creatura subiecta est non volens, sed propter
eum, qui subiecit eam in spe (Rom 8, 20) XV
med. SKJ I 96.
3. 'zróżnicowanie, pomieszanie (języków przy
budowie wieży Babel), confusio, turbatw : Prae
confusione, smyenyenyą, linguarumca 1500 GIGn
40.
Zmiertwieć cf. Zmartwieć
Zmierzenie cf. Zmirzenie
1. Zmierzyć (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3.
p l zmierzą BZ Deut 21, 2; ~ praet. 3. sg. m.
zmierzył ca 1470 MamLub 196; /. zmierzyła jest
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BZ Is 48, 13; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
zmierzon ca 1470 MamLub 214; zmierzony ca
1470 MamLub 159.
Z n a c z e n i e : 'określić wielkość, ilość, odle
5 głość, metiri, mensurare’: Sodze... zmyerzo od
myasta tey marchi (metientur a loco cadaveris)
wzdal wszistkich myast około BZ Deut 21, 2;
<Pr)awycza ma zmyerzila gest <nie)byossa (dextera
mea mensa est caelos) BZ Is 48, 13; Smyerzony
10 (war. kal.: zmyerzony) dimensus (altitudinem caeli
et latitudinem terrae et profundum abyssi, quis
dimensus est Ecclus 1 ,2 ) ca 1470 MamLub 159;
Smyerzyl (war. kal.: zmyerzil) ponderau<i)t (quis
mensus est pugillo aquas et caelos palmo ponderavit
15 Is40, 12) ib. 196; Smyerzon (war. kal.: szmyerzon)
metra (sicuti enumerari non possunt stellae caeli
et metiri harena maris, sic multiplicabo semen
David Jer 33, 22) ib. 214.
2. Zmierzyć cf. Zmirzyć
Zmiesić, Zmiesić się (cf. Zb-) 'zmieszać, po
20
łączyć, miscere, commiscere': Et ecce tota aeris
infeccio tribulata, smeschona, ymagini cedebat
XV med. GIWroc 38r; ~ zmiesić się: Grad y
ogeyn smyeszywszy sze (grando et ignis mixta)
~
25 pospołu noszyly sze s00 BZ Ex 9, 24; ~
(o ludziach, de hominibus) 'poślubić osobę z nie
swojego plemienia, rodu, alienigenam nubere’:
P<o)ymowaly zayste zoni z gich dzewek y swim
sinom y smyesyly syemyo (commiscuerunt semen)
~
30 swyote s lyydzmy zemskimy BZ I Esdr 9, 2;
zmiesić się: Nalezeny so s kapłanów, gysz syo
smyesyly (permixti) a myely zoni czudzego rodu
BZ II Esdr 9, 18.
Zmieszać, Zmieszać się (cf. TA*-) f o r m y : im35 per. 2. sg. zmieszaj Rozm 824; 3. sg. zmieszaj BZ
Lev 21, 15; ~ part. praes. act. adv. zmieszając
FI i Puł Ath 4; ~ inf. zmieszać ca 1500 Erz
135; ~ fut. 2. pl. m. będziecie zmieszać BZ Jos
23, 12; ~ praet. 1. sg. m. zmieszał jeśm FI 101,
10; 3. sg. m. zmieszał Rozm 373. 374. 673. 803;
40
3. pl. m. zmieszali są FI 105, 34; zmieszali Puł
105, 34; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zmieszany
BZ Ex 12, 38, ca 1470 MamLub 21; /. zmieszana
1471 MamKal 181, ca 1500 Erz 135; neutr. zmie
szano BZ II Esdr 8, 71, ca 1470 MamLub 181;
45
ac. s g . f zmieszaną ca 1470 MamLub 36; ~ fut.
pass. 3. pl. neutr. zmieszana będą BZ Num 36, 9.
Z n a ć ze ni a: 1. 'złączyć razem różne substan
cje, przemieszać różne przedmioty i osoby, też
50 w znaczeniu niedokonanym, miscere, commiscere':
Pyczye moie se płaczem smeszal iesm (miscebam,
Puł: myeszalesm) FI 101, 10; Szmyesaną (war.
kal.: zmyeschana) wonyą compositum timiana (hauriens manu compositum thymiama... intrabit in
55 sancta Lev 16, 12) ca 1470 MamLub 36; Smyessano
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(war. kal.\ zmyeschana) mixtum (argentum tuum
versum est in scoriam, vinum tuum mixtum est
aqua Is 1, 22) ib. 181; Confundere, id est commiscere smyeschacz ca 1500 Erz 135; Vtenczasz
przyschły z galyleyskey zyemye nyektorzy povyedayącz yemv, yze Pylat ych <krew> szmyesal s
ych offyarą (quorum sanguinem Pilatus miscuit
cum sacrificiis eorum Luc 13, 1) Rozm 373; ~
Tegodlya zmyeschay tvoyą gorzkoscz, tve czyrpyenye s krvya mylego Iesucrista Rozm 824; ~
~ (o ludziach, de hominibus): Smyeszali so se
(commixti sunt, P ut zmyeszaly szye) medzy pogany FI 105, 34; A lud smyeszani (vulgus promiscuum, MamLub 21: zmyesany, war. kal.: myeschany) z nymy (sc. z synami izraelskimi) wiszedl
przes czysla BZ Ex 12, 38; ~ (o pokoleniu,
rodzie itp., de gente, tńbu etc.) 'nie zachować
czystości plemiennej p n ez zawieranie związków
małżeńskich, gentem suam immaculatam servare
alienigenas non nubendo’: Nye szmyeszay rodv
swego (ne commisceat stirpem generis sui) any
daway lvdv włości twey BZ Lev 21, 15; Any
sobye smyeszana bodo pokolenya (nec sibi misceantur tribus), ale tak ostano, iakos so bogem
rosloczona BZ Num 36, 9; ~ Gestii bodzecze...
s nimi (sc. narodami, iż to są miedzy wami) syo
smyeszacz w szwaczbach (cum eis miscere eonubia)..., to... bog was (leg. wasz) nye zagładzi gich
BZ Jos 23, 12; Bo syo spoymaly z gich dzewkamy...
a tak zmyeszano syemyo swyote (mixtum est semen
sanctum) s czvdzim rodem zemskym BZ II Esdr
8, 71.
2. 'niesłusznie utożsamić różne pojęcia, con
fundere, d is tu r b a r e Wera krzyseyanska ta gest,
bychom... troyczo w gednoszczy czczyly any
smeszayancz (Puł: zmyeszayocz, MW 8b: mieszaiacz) person (neque confundentes personas),
any *osobe roszloczayocz FI Ath 4; ~ Confusa, id est indeterminata vel incerta smyeschaną
vel nyepewna ca 1500 Erz 135.
3. zmieszać się 'pogrążyć się w zamęcie,
nieładzie, confundi, perturbari : Potem kyedy
szye lud smyeschal, tedy tez wschedl (sc. Piotr)
do Cayffasa Rozm 673.
1. Zmieszanie, Zmiszanie (cf. Zb-) f o r m y :
n. sg. zmieszanie XV med. R XXV 157, ca 1470
MamLub 116. 265, etc.; ~ g. sg. zmieszania
XV med. GIWroc 106r, ca 1470 MamLub 224;
zmiszania XV p. post. R XXV 258; ~ ac. sg.
zmieszanie XV p. pr. GIJag 92, 1471 MamKal
91; ~ i. sg. zmieszanim FI i Puł Ath 34, ca
1470 MamLub 301, MW 113a.
Z n a c z e n i a : 1. *pomieszanie, połączenie róż
nych elementów, confusio, ordo c o n fu s u s Geden
(sc. jest Kristus) owszeyo ne smeszanym potstawy

(non confusione substantiae, Puł: nye zmyeszanym osoby, MW 113a: nye zmieszanim gisznosczi), ale gednoto persony FI Ath 34; Quem sine
virili complexu, smeszana,... virgo concepit XV
med. GIWroc 106r; Offyerowacz bodo...
pyeczonoo byalko a *bocheyncza szmyeszani olegem (pro szmyeszanim olega, Biblia taborska:
smiessenim olege) skropyone (collyridas olei admixtione conspersas) BZ Lev 7, 12; Bez smyessanyą (war. kal: przesch vmyernosczy) absque
temperatura (dic ad eos, qui liniunt absque tem
peratura, quod casurus sit Ezech 13, 11) ca 1470
MamLub 224; Zmyeschanye siluam (quod nunc
Dibre haiamim, id est Verba dierum, interpretatus
sum, idcirco feci, ut inextricabiles moras et silvam, war. silvam, id est confusionem multam,
nominum, quae scriptorum confusa sunt vitio
sensuumque barbariem, apertius et per versuum
cola digererem I Par prol.) 1471 MamKal 91.
2. 'zakłócenie normalnego stanu, zamęt, con
fusio, perturbatio’: Erunt signa in sole et luna,
et stellis..., et in terris pressura gencium pre
confusione, prze smesane (GIWroc 100v: prze
nepokoy morsky, Rozm 482: przed strachem, R
XXIV 82: przedrzoszem, leg. przed trzęsem, ib.
365: przed brząkem, R XXV 174: dla zasmączenya), sonitus maris et fluctuum (Luc 21, 25) XV
p. pr. GIJag 92; Confusio et dissensio szmyessanye albo rostirknyenye XV med. R XXV 157;
Tumultus, diuersorum garitus smyeszanye (apparuerunt voces et tumultus et tonitrua... super
terram Esth 11, 5) ca 1470 MamLub 116; Con
fusione smyeszanym (war. kal.: szmyeschąnym)
aut roszdwogenym (impleta est civitas confusione
Act 19, 29) ib. 301; ~ 'zamieszki, tumultus,
seditw : Tumultus brzysk albo zmyesanye (war.
kal.: schebranye, zamyeschanye w ludzach, Rozm
509, AKLit III 108: zamyeschanye myedzy ludem;
ne forte tumultus fieret in populo Mat 26, 5) ca
1470 MamLub 265; Videns autem Pilatus, quod
nichil proficeret, sed magis tumultus, zmyeschanye
(GIKazB I 80: rosruch, RozmPam 476: roztyrg
przyeczywny), fieret, accepta aqua lauit manus
suas (Mat 27, 24) 1476 AKLitRp III 108.
3. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Pre confusione *smisaaianya XV p. post. R XXV
258; Szmyeschąnye confusio ca 1500 Erz 135;
Smyeschanye conmixtio ib.
2. Zmieszanie (cf Zb-) 1. V zamieszaniu,
nieporządnie, confuse, inordinate’: Szmyeschąnye
confusiue ca 1500 Erz 135.
2. ' wspólnie, razem, mixtim, communiter:
Smyeszanye (war. kal.: zmyeschane) commixtum
(commixtim enim populus vociferabatur clamore
magno I Esdr 3, 13) ca 1470 MamLub 100.
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Zmieszkać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1.
sg. zmieszkam BZ Tob 9, 4; 3. sg. zmieszka
Rozm 486; ~ part. praes. act. adi. n. sg. m.
zmieszkający ca 1430 GIKazB II 18; ~ praet.
3. sg. m. jest zmieszkał Rozm 487; ~ part.
praet. act. II cf. Zmieszkały.
Z n a c z e n i a : 1. 'zaniedbywać coś, neglegere,
non c u r a r e Si quis... vacat... silencio et paci,
melancolicus est vel dissimulator, ne tbayoczy,
szmeszkayoczy, si aliorum correctioni, turbator
pacis et presumptuosus est ca 1430 GIKazB II 18.
2. 'zwlekać z przyjściem, spóźniać się, morari,
t a r d a r e Smyeskamly genim dnyem wyocey (si
tardavero una die plus), zamocy syo dusza gego
BZ Tob 9, 4; Smyeska moy pan, nye przydzye
rychło (moram facit dominus meus venire Mat
24, 48) Rozm 486; Gdyś yest zmyeskal (R XXIV
86; yeszth meszkane czinil, SKJ V 284: vczynyl
yest przemyeskana godzina) oblyvbyenyecz (mo
ram autem faciente sponso Mat 25, 5), położyły
szye vschysczy spacz ib. 487.
Cf. Zmieszkały
Zmieszkałość (cf. Zb-) 'zaniedbanie, niedbal
stwo, negligentia, incuria': Panye boże moy...,
nye mscy syo nad mimy grzechi any syo rospomynay na zmyeskaloscy me (neque reminiscaris
dełicta mea) BZ Tob 3 ,3 .
(Zmieszkały) Zmięszkały (cf Zb-) 'powolny,
nieporadny, lentus, tardus’: Smyąszkal<e)y (sc.
mowy, war. kal.: samyaskaley, mamotrekt mikułowski: zmesskaleyssieho) tardioris (impeditioris
et tardioris linguae sum Ex 4, 10) ca 1470
MamLub 20.
Zmieś c f Smieś
Zmieścić się (cf Zb-) 'pomieścić się w czymś,
in aliqua re collocari, contineri : Tercio mirabilis
est ista concepcio vteris virginis Marie,... ut dicit
Gregorius:... deum, quem celi et terra comprehendere non poterant, nec totus orbis potuit continere, totum se inter viscera virginis collocauit
zmesczil <się> XV
MPKJ II 324.
Zmieść (cf Zb-) 'sprzątnąć miotłą, zgarnąć,
converrere, scopa v e r r e r e Yako smyotla proch
v gromada, nye mayączy tako rychło vecz zebracz,
y pobrała przed szyą w szvknyą Rozm 19.
Zmietać c f Zmiotać
Zmiękczyć (cf. Zb-) 1. 'uczynić miękkim, roz
miękczyć, molliorem f a c e r e Smyąkczycz mollificare ca 1500 Erz 135.
2. 'stać się miękkim, m o lle sc e re Szmyąkczycz
mollescere ca 1500 Erz 135; Smyąkczycz molliri
ib.
Zmięknąć (cf Zb-) 'stać się miękkim, tu
przenośnie: złagodnieć, mollescere, hoc loco
translate: m ite s c e r e O zakamyaly v tvey slosczy

(sc. Judaszu), czemv vkuschenym drogyego czyala
y krvye tvoya tvardoscz nye *zmyeknye, a yedzenye takyey svyątosczy tvego zarlocztwa nye
naszyczy? Rozm 544.
Zmięszkały cf Zmieszkały
Żmij cf. Żmija
Żmija cf. Żmija
Zmijać (cf. Zb-) 'przewyższać, praecellere,
s u p e r a r e Croleuich nebesky v troiakey recy
znamenitey ine usitky crole zmyia AYw cv 27.
Żmijowy c/. Żmijowy
Zmilknieć (cf. Zb-) 'zdrętwieć, obstupescere,
torpescere' : Quoniam et aqua putrescit immobilis
et immotus ensis rubigine mox sordescit, pes
quietus obstupuit smylknyege 1436 R XXIII 277.
Zmiłować się, Zmiłuwać się (cf Zb-) f o r m y :
praes. ind. 1. sg. zmiłuję BZ Ex 33, 19. Jer 13,
14; zmiłuwam ca 1420 R XXIV 84; 2. sg. zmiłujesz
FI i Puł 24, 12. 64, 3. 101, 14, etc.; 3. sg. zmiłuje
FI 36, 22, FI i Puł 111, 5. 1 14, 5, etc.; zmiłuwa
FI 102, 13; 3. pl. zmiłują Rozm 835; ~ imper.
2. sg. zmiłuj FI i Puł 4, 2. 6, 2. 9, 13, etc. etc.;
3. sg. zmiłuj FI i Puł 66, 1, BZ III Reg 21, 3;
~ part. praes. act. adv. zmiłując Rozm 527; ~
inf. zmiłować FI i Puł 76, 9, ca 1420 R XXIV
82, XV med. GIWroc 69r, etc.; ~ praet. 1. sg.
m. -m zmiłowałem ca 1420 R XXIV 82; 2. sg.
m. zmiłowałeś BZ Tob 8, 19; 3. sg. m. zmiłował
jest ca 1470 MamLub 77; zmiłował Rozm 161.
220. 320; ~ pląperf. 3. sg. m. jest był zmiłował
Gn 14a; ~ condit. 2. sg. m. -by zmiłował 1424
Msza DI s. 54, sim. VH, 1424 Msza III s. 67,
sim. VI. XII. XIV; 3. sg. m. (-)by zmiłował Gn
1la, FI i Puł 108, 11; 3. pl. m. by zmiłowali Rozm
835; ~ part. praet. act. zmiłowaw 1456 Msza
VI s. 261; zmiłowawszy XV p. pr. R XVI 349,
1466 RRp XXII 13, Rozm 160.
Z n a c z e n i e : *zlitować się, okazać miłosier
dzie, być skłonnym do przebaczenia, współczuć,
misereri, placari, c o n d o l e r e Zayme grzeszni
a ne zaplaczi, ale prawi smiluie se (iustus autem
miseretur, Puł: czyny myloszcz) FI 36, 22; Albo
zapomni smilowacz se bog (aut obliviscetur mi
sereri deus)? FI 76, 9, sim. Puł; Wesoły czloweg,
gen so smyluge (qui miseretur) y poszycza FI
111, 5, sim. Puł; Bog nasz smylvye so (miseretur)
FI 114, 5, sim. Puł; To tegodla obyatowanye
sluszbi naszey... proszymi, pane, aby szo smilowaal y raczył prziyąncz (ut placatus accipias,
Msza VI: vkoyw sza, szmylowaw sza, VII: aby
upokoyl szye, smylowal) 1424 Msza III s. 54;
Day, aby ta obyatha... bandz tobye *przyyemne
mnye y tesz *wszykkym, za które tho offyerowaal,
aby szo szmylowal y slutowaal (miserante propitiabile) ib. s. 67, sim. VI. XII. XIV; Smylowawszy
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szyą compassa XV p. pr. R XVI 349; Quarto
debemus flere ex affliccione populi vel proximi,
cui compati, smylowacz <sie), salowacz, debemus
XV med. GIWroc 69r; Revertentur Egypcii ad
dominum et placabitur, smyluye <sie), eis ib.
83r; Any sy0 smylvi0 (neąue miserebor), abich
nye rosp0dzil gich BZ Jer 13, 14; Pro cane mota,
szmylovawschy szą, canis suscipit ede canem
1466 RRp XXII 13; Smyloval (war. kał.: schmylowal) szą gyest repropiciatus (propitiatus est
dominus terrae II Reg 24, 25) ca 1470 MamLub
77; Nye smilvge (war. kal.: schmylugye) sya non
flectetur (non flectetur neąue parcet nec miserebitur
Jer 21, 7) ib. 211; Polepsymy szye, a bog szye
gescze zmylvye XV p. post. Kałużn 288; Jesu,
zmyluy szą, zpyewaymy! XV ex. MacDod 140;
Angyelszky panye, szmylvy szyą! ca 1500 PieśniWład 178; ~ czemuś: Prze ymo twoie, gospodne, smiluiesz se grzechowi memu (propitiaberis
peccato meo) FI 24, 12, sim. Pul; Ty... smilugesz
se Syon (tu... misereberis Sion, Puł: nad Syon)
FI 101, 14, sim. Puł; ~ nad kimś, czymś:
Obetnico bogu vzdaho, <iżby bog) S0 nad nimy
smiloual Kśw av 13; A prestocz my, greszny
ludze,... *dagny chwało naszemv panv Ihu
Xpoui... proszocz go, abi szo on nad namy
smiloual y takesz nasze grechy othpusczyl nam
Gn lla ; A tenczy gest swe fszythky dniy
drapesczo byl, a gednocz szo gest on swich
g<rz)echof byl spouedzal, a f swem serczu gest
gich on byl szaloual, aszecz szo Xpc gest byl
nad nim smiiloual Gn 14a; Smiluy se nade mno
(miserere mei)! FI 4, 2, sim. Puł, sim. FI i Puł
6, 2. 9, 13, etc.; Bog, smiluy se (Puł: szye
smyluy) nad nami (deus misereatur nostri)! FI
66, 1; Kako slyvtawa sye albo smyluwa sye
oczecz nad syny (ąuomodo miseretur pater filiorum, Puł: odpuszcza... synom), tako sye gest
slutowal gospodzyn nad boyonczymy sebe FI 102,
13; Ne bodz yemv pomocznyk any bodz, gen by
smylowal se nad syrotamy yego (qui misereatur
pupillis eius) FI 108, 11, sim. Puł; Z zakona
twego smylvy szo nade mno! (de lege tua miserere
mei)! FI 118, 29, sim. Puł, MW 7b; Smylvy se
nad mno (miserere mei)! FI 118, 58, sim. Puł,
MW 26b; Oczy nasze kv panv bogv naszemv,
alysz so smyluge nad namy (donec misereatur
nostri) FI 122, 3, sim. Puł, sim. XV med. R XXII
240; Aszali thegodla nepodobno thobe szmilowacz
szo nathwim (leg. nad twym) szlugą, yakom szo
y ia szmilowalem szo nath tobo nonne ergo
oportuit et te misereri conservi tui, sicut et ego
tui misertus sum (Mat 18, 33)? ca 1420 R XXIV
82; Misereor super turbam istam szmiluwam szo
nath to tłuszczo, zlutovanye mam tey tlusczy

(misereor turbae Mat 15, 32) ib. 84; Baranku
bozy[e], kthory noszysz grz[y]echi swatha, szmyluy szo (Msza I. VIII: szluthuy szą, VII: zmyluy
szye) nad namy miserere nobis ca 1431 Msza
XII s. 222, sim. VI. XIV; Ani syo nad nim
smilvgesz (non misereberis eius) BZ Deut 19, 13,
sim. XV p. post. Kałużn 286; Smylvy syo nade
mno pan (propitius sit mihi dominus) BZ III Reg
21, 3; Smyluy syo nad nama, panye, smyluy
(MW 70b. 80b, etc.: szmiluy) syo nad nama
(miserere nobis, domine, miserere nobis)! BZ Tob
8, 10, sim. ib. Judith 7, 20, sim. MW lOa, etc.;
Smylowales syo nad tima dwyema gedinaczkoma
(misertus es autem duobus unicis) BZ Tob 8, 19;
O panye Ihu Xpe,... zmylvy (R XXV 243: szmylvy) szye nad dvszv moyą czaszy yyszczya yey
sz czyala mego! XV ex. Kałużn 291; O panye
Ihu Xpe..., szmylyy szye nade mną! ib., sim.
XV ex. MacDod 138; Nad wschytkymy wyernimy
szye szmylyy! XV ex. R XXV 243; Alye thy,
myloszyerny gospodnye..., racz szye nade mną
zmylovacz! (miserere mei) Rozm 6, sim. ib. 554;
Muszym ('muszę’)... smylovacz szye nad nymy
przez mego mylego szyna... zeslanye ib. 44, sim.
ib. 504. 526; O myły synv, proschą czyebye,...
smylvy szye nad nym, odpusczy yemv vyna (ut
sui miserearis ignoscens culpam ei)! ib. 133, sim.
ib. 291. 357, etc.; Iesus smylovawschy szye nad
nym (misertus sui), przykazał lvovy, aby nathychmyast dzyeczyą przynyosl zaszye przez vrazv ib.
160; Zmyłoval szye nad nym Yesus yzryawschy
y (leg. ji 'go’, hunc ut vidit Iesus misertus sui)
y yego yyelyką nądzą ib. 161; Szmyloval szye
(misertus) nad nyą myły Yesus ib. 220; Yakoschta
(leg. jakosta) ny myala czym zaplaczycz, on
smyloval szye nad nymy y odpvsczyl obyema
(Luc 7, 42) ib. 320; Vschytko mye vczyeschenye
opvsćzylo..., nye, kto szye smylvyącz nade mna
y nad moyą zalosczyą ib. 527; Zydovye yedno
gy vzryą... tako vmączonego, kromy a aczby były
kamyenyem tvardosczy, tozby szye nad nym
ssmylovaly, alye yedvo gy vzryą, smylvyą szye
nad nym y pusczą gy ib. 835; ~ w kimś,
czymś: Ne w milosczach (i. e. w niemiłościach)
naszich ty smiluiesz se (impietatibus nostris tu
propitiaberis, Puł: nad grzechy nasszymy ty szye
smyluyesz) FI 64, 3; Sędzycz będze gospodzyn
lyud swoy a w sługach swoych smyluye szye (in
servis suis miserebitur Deut 32, 36) Puł Deut 51;
~ ze zdaniem: Smyluy o sze, nad kym chczoo
(miserebor, cui voluero) BZ Ex 33, 19.
Zmiłowanie (cf. Zb-)f o r m y : n. sg. zmiłowanie
FI i Puł 129, 4, ca 1428 PF I 488, MW 19a,
Naw 93; ~ g. sg. zmiłowania FI i Puł 101, 14,
ca 1431 Msza XII s. 220, XV med. GIWroc 39r,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

433

Z M IŁ O W A N IE

Z M IR Z Y Ć

etc. etc.; ~ ac. sg. zmiłowanie BZ Gen 4, 13,
ca 1470 MamLub 197, MW 92a, etc.\ ~ n. p i
zmiłowania FI i Pul 144, 9, MW 29b.
Z n a c z e n i a ' . 1. 'miłosierdzie, litość, współczu
cie, miseńcordia, miseratio, propitiatw : Ty... smilugesz se Syon, bo czas smilowana iego (quia
tempus miserendi eius), bo prziszedl iest czas FI
101, 14, s/m. P ul Bo v czebe sm[l]ylowane
(propitiatio, MW 19a: szmilowanie) gest F/ 129,
4, s/ra. Pw£; Smylowana gego (miserationes eius)
nade wszytka dzala gego F/ 144, 9, sim. Pul
Smylowane propiciacio ca 1428 PF I 488; Nam
t[y]akye grzesznym szlugam twoym sz wyelykyego
schmylowanya (Msza III. VI—VIII. XIV: miloszerdza, IV: mylosczy) twego, de multitudine miseracionum tuarum, wyerzoczym czoszcz nyekthoro
y poszpolythnocz d[y]acz raczy ca 1431 Msza XII
s. 220, sim. ib.\ Sed est ardor compassionis,
*smylowany, qui debetur infirmis XV med. RRp
XXIV 48; Wyoczsa gest ma zloszcz, nysz bich
zazluszyl smylowanye (quam ut veniam merear,
MamLub 6: smylowanyą) FZGen 4, 13; Wszelkego
dzala nye bodzecze czinicz w czasv tego dnya,
bocz dzen smilowanya (dies propitiationis) iest BZ
Lev 23, 28; Bosz ti bog wyelykego smylowanya
(deus miserationum) y myloscyvi ti gesz BZ Neh
9, 31; Za tich to pyocz dny poczekaymi smylo
wanya od boga (a domino misericordiam) BZ Judith
7, 23; Smylowanya gego (indulgentiam eius) se
slzamy poszodaymi ib. 8, 14; Penitencia Marie fuit
temperata per spem venie, szmylovanya, quia habuit
spem, quamuis habuit motus desperacionis 1456
ZabUPozn 115; Smylovanyą (war. kał.: schmylovanye) propiciacionem (ipse, cum caro sit, reservat
iram et propitiationem petit a deo? Ecclus 28, 5)
ca 1470 MamLub 168; Smilowanye (war. kał.:
schmylovanye) propiciacionem (quia ego dominus
deus tuus sanctus Israel salvator tuus dedi propi
tiationem tuam Aegyptum... pro te Is 43, 3) ib.
197; Niechay przygydoo mnie szmilowanya (mi
serationes Psal 118, 77, FI i Pul. myloserdza)
twoie y ziw bando MW 29b; Nyechay szercze me
zawsze roszmyszla przykazanye thwoye, asz my
vkazyesz szwoye szmilowanye MW 92a, sim. XV
ex. GIWp 29; Wiekuysti, nam, boże, twego szmylowanya vzici pomoci! MW 128a, sim. ib. 132a.
14la. 146a; O, wyerzą ya, yze yest twe wyaczsche
szmylowanye y myloszyerdzye, nyz me czyaszsche
zgrzeschenye Naw 93; Qui pronus, id est velox,
est ad misericordiam, na sluthowanye, na smylo
wanye, benedicetur (Prov 22, 9) XV p. post. PF
I 203; O Ihesu myły..., prosszą ya czyebye...,
nye oddalay [my] mnye szmylovanyą thwogyego
ode mnye! XV ex. GIWp 29, sim. ib.\ Vsehmocny
myły panye..., nye racz bacyc na nase sgrzesenye,

ale dag nam... vgerne vypokwtowanye... y smylowange! ib. 69; Począł ym movycz vkazvyacz,
yze to vczynyl na przykład, czvsz zayemne pomo
czy y zayemnego smylovanya yeden nad drugyem,
odpvsczayącz yemv grzechy y modlącz szye zan
(Jo 13, 12) Rozm 538.
2. (chleb) zmiłowania 'chleb przeznaczony na
ofiarę, składany na ofiarę, panis propositionis,
immolaticius*: Salomon fecit mensas et super eas
panes propiciacionis, smylowana, posuit XV med.
GIWroc 39r; Super quam posuit panes proposicionis smylowana (fecit Salomon... altare aureum
et mensam, super quam ponerentur panes propo
sitionis III Reg 7, 48) ib. 47y.
Zmiłowny (cf. Zb-j *miłosierny, litościwy, misericors, placabilis': Quiescat furor tuus et esto
placabilis, smilowny neb sluthowny, super nequicia populi tui (Ex 32, 12) XV p. pr. SKJ I 310.
~ Bohemizm.
Zmiłuwać się cf. Zmiłować się
Zmiotać, Zmietać (cf. Zb-) 'rzucając pokryć
coś czymś, narzucić, nasypać, conicere, inicere’:
Smyotano nan (sc. na Achor) wyeliko grvmado
kamyenya (congregayerunt super eum acervum
magnum lapidum) BZ Jos 7, 26; Congesto, id est
congrego smetawsye (leg. smietawsze, war. kal.:
sbyram congesto, mamotrekt mikułowski: smetawssie; congesto super eum, sc. cadayer, magno
acervo lapidum Jos 8, 29) ca 1470 MamLub 55.
Zmirca (cf. Zb-j 'czyniący pokój, rozjemca,
qui pacem fert, reconciliator : lam factus est (sc.
Christus) pacificator, smyrcza, hominum et angelorum XV med. GIKazB III 81.
Zmirzać (cf. Zb-j 'pojednywać, reconciliare,
concordare': Zmyrzayacza reconciliativa XV med.
Zab 517.
Zmirzenie, Zmierzenie (cf. Zb-) 'pojednanie,
reconciliatio, Concordia \ Accessit amicicia dei,
accessit reconciliacio, smyrzene, hominis XV
med. GIWroc 28r; W smyerzenyy (war. kal.:
w szmyrzenyą, leg. w zmirzeniu) in reconciliacione (in reconciliatione mea misertus sum tui Is
60, 10) ca 1470 MamLub 204; Smyrzenye re
conciliacio XV p. post. GIDom 91.
Zmirzyć, Zmierzyć, Zmirzyć się (cf. Zb-)
f o rmy: praes. ind. 3. sg. zmirzy ca 1470 MamLub
210; 3. pl. zmirzą ca 1470 MamLub 239; ~
inf. zmierzyć® ca 1470 MamLub 166; zmirzyć
ca 1470 MamLub 178; ~ praet. 3. sg. m.
zmirzył BZ III Reg 20, 34, ca 1470 MamLub
84; ~ part. praet. act. zmirzy w BZ ID Reg
20, 34; ~ part. praet. pass. ac. pl. m. zmirzone
ca 1470 MamLub 137.
Z n a c z e n i a : 1. 'zjednać, reconciliare, conciliare’: Cum esses inimicus patri meo, reconci-
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liavi, smyrzilesz<m>, proprie te per me XV med.
GIWroc 55r; Smirzycz (war. kal.: schmyrzicz)
reconciliari (qui scriptus es in iudiciis temporum...
conciliare cor patris ad filium Ecclus 48, 10) ca
1470 MamLub 178.
2. zmi(e)rzyd się *pojednać się, zawrzeć pokój,
uczynić przymierze, reconciliari, foedere iungi : la
smyrzyw sy0 (foederatus) ss tob0 odid00 od cyebye.
A smyrzil sy0 (sim. MamLub 84, war. kal.: zmyrzil
schią) s nym (pepigit ergo foedus) y puscyl gy
precz BZ ID Reg 20, 34; Szmyrzone (war. kal.\
zmyrzone) federatos (qui altero sermone repetit,
separat foederatos Prov 17, 9) ca 1470 MamLub
137; Bo syą mossess s nym smyerzyczy e<s)t enim
recordacio (ad amicum si aperueris os triste, non
timeas, est enim concordatio Ecclus 22, 27) ib.
166; Smirza sya (war. kal.: zmyrzą schią) federabvntur (post finem annorum foederabuntur Dan
11, 6) ib. 239; ~ Federabitur spogy sya uel
smirzy (war. kal.: zmyrzy; numquid foederabitur
ferrum ferro ab aquilone et aes? Jer 15, 12) ca
1470 MamLub 210.
Zmiszanie cf. 1. Zmieszanie
Zmłócenie (cf. Zb-) 'wybicie ziarna z kłosów,
wymłócenie, actus et ejfectus frumentum triturand i: Jako czo myą vynoval Pyothr... oth sswey
gyanthrwye... o wzancze pyenyądzy... za zitho
y o zitha zmloczenye v sstodolach y w brodzech
1437 Pozn nr 1582.
Zmłócić, Zemłócić (cf. Zb-) 'wybić ziarno
z kłosów, wymłócić,frumenta excutere, triturare’:
lako Przibislaw kaszal mego szita smloczicz sza
cztirzy grzyvny 1398 Kościan nr 100; Jacom ya
ne *szemploczil *szamopyth Dobkowa [d]zytha
1408 Czrs 16; Essze Szaszyn *szamopyth ne
*szemplocil Dobkowa [d]zytha ib.\ Yakom nye
kazała w thwem gumnye broga ssmloczicz yako
ctirzy grzywny 1435 Pyzdr nr 1093; Jacom ya
nye smlocil szitha po zapowedzi panskey siło
1440 ZapWarsz nr 430; Eze Jan nye smlocil szita
ib.; lako mi Marczin zmloczil zitho szamopyąnth
gwałtem 1447 AKPr VIIIa 50; Jakom ya nye
szmloczyl dwv brogv *schamoozm, genego zytha
a drugyego psenicze 1478 ZapWarsz nr 1205.
Zmniejszyć, Zemniejszyc się (cf. Zb-) 1. *ze
trzeć, zniszczyć, conterere, d e l e r e Smneyszo
(Puł: zetrę) ie iaco proch (comminuam eos ut
pulverem) przed obliczim watrowim FI 17, 46.
2. zemniejszyć się 'zniknąć, przestać istnieć,
evanescere, perire’: Ty tenże ysty yes a lyata
twoya nye zemnyeyszo szye (anni tui non
deficient, FI: ne zey<d)o) Puł 101, 28.
Zmoczyć (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zmoczę FI i Puł 6, 6, 1471 MamKal 127; 3. sg.
zmoczy 1471 MamKal 246; ~ praet. 3. sg. m.

zmoczył ca 1470 MamLub 87; f zmoczyła ca
1400 PF IV 752; ~ part. praet. pass. n. sg.
m. zmoczony XV p. pr. SKJ I 310; i. pl. zmo
czonymi 1444 R XXIII 305.
Z n a c z e n i e : \pokropić, pomoczyć, irrigare,
madefacere': Se slzami mogimi losze moie smoczo
(rigabo, Puł: zmoczę, MamKal 127: zalegyą, zmo
czą, war. lub.: zaleyą) FI 6, 6; Zmoczyła (Rozm
320: polyevala) rigauit (haec autem lacrimis rigavit
pedes meos Luc 7, 44) ca 1400 PF IV 752;
Pinguis, quos (sc. igniculos) olei rore madentibus,
tłustego tuku roszą kapianczimy, szmoczonimi,
licnis ac facibus pascimus aridis 1444 R XXIII
305; Vsque ad suffusionem wltus alysch wszythka
twarz slzami smoczyl (war. kal.: zmoczil; conturbatus est, sc. Eliseus, usque ad suffusionem vultus
IV Reg 8, 11) ca 1470 MamLub 87; Irrigabit
skropy, zmoczy (fons de domo domini egredietur
et irrigabit torrentem spinarum Joel 3, 18) 1471
MamKal 246; ~ Et erit quasi ortus irriguus, gl.
id est ymbre diuine gracie consparsus *smączoni,
et sicut fons aquarum, cuius non deficient aque (Is
58, 11) XV p. pr. SKJ I 310.
Zmoknąć (cf. Zb-) 'nasiąknąć wodą, stać się
mokrym, madescere, madidum fieri : Thakyesz
runo Yedeonowo dzywno sz nyeba szmoklo XV
p. post. R XXV 221.
Zmołwa cf. Zmowa
Zmołwić cf. Zmówić
Zmordować (cf. Zb-) f o r m y : praet. 1. sg.
m. -m zmordował 1470 ZapWarsz nr 1309; 3. sg.
m. zmordował 1420 ArchTerBiec la 206, 19, BZ
II Par 25, 3; 2. pl. m. -ście zmordowali BZ II
Par 28, 9; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zmor
dowany XV ex. Zab 526; ~ praes. pass. 3. pl.
m. zmordowani są BZ II Par 22, 1.
Z n a c z e n i e : 'gwałtownie pozbawić życia, za
bić, vi interficere, occidere’: Vstawyly przebiwacze ierusalemsci Otoziasza... królem..., bo wszitci
gyny..., gysz przed nym biły, zmordowany so
od zbyegow (omnes... interfecerant latrones) arab
skich BZ II Par 22, 1; Zmordował (sc. Amazyjasz,
iugulavit) slugy, gisz biły zabyly krolya ib. 25,
3; Roznyewal syo gest pan bog oczczow naszich
przecyw łudzę y poddał ge w roce wasze, a wiscye ge vkrutnye zmordowały (occidistis eos atrociter) ib. 28, 9; Yakom ya nye srwal any szmordowal kmyecza Stanisława... gwalthem 1470
ZapWarsz nr 1309; Szmordowany trucidatus XV
ex. Zab 526; ~ Iohannes... cum Swanch...
habet ad terminum proximum... Swanch... distulit
pro eo, quia... equos sibi percussit vlg. zmordował
1420 ArchTerBiec la 206, 19.
Zmorzyć (cf. Zb-) 'pozbawić życia, uśmiercić,
zabić, interficere, occidere’: *Smosrzeni mortificati
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(quasi morientes et ecce vivimus II Cor 6, 9, R
XLVII 351: wmeczeny ny wmarthweny, SKJ I 73:
yako vmarly alycz żywy) XV p. post. R XXV 258;
~ Zagynyecze myedzi narodi a nyeprziiaczelska
zemya was szmorzi (hostiiis vos terra consumet)
BZ Lev 26, 38; ~ Quia non recepi violenter
tres <mutones et) duos boves... nec mortificando
ipsa a<l. z)morzywszy (czy <u)morzywszy?) restitui 1435 AGZ XI 100; Obroczyl wody gych
w krew y zmorzył (FI: pobył) ryby gych (occidit
pisces eorum) Puł 104, 28.
Zmowa, Zmołwa (cf. Zb-j f o r m y : n. sg.
zmowa 1401 KsZPozn nr 648, 1402 HubeZb 117,
1416 StPPP II nr 1442, etc. etc.; ~ g. sg.
zmołwy FI 77, 63; zmowy 1399 RtKon nr 89,
1402 HubeZb 103, 1402 Kai nr 53, etc. etc.;
~ ac. sg. zmowę 1393 TPaw III nr 2727, 1399
HubeZb 96, 1400 ib. 77, etc. etc.; ~ i. sg.
zmową 1442 Pozn nr 1606, 1443 ib. nr 1608,
BZ Lev 25, 24, etc.; ~ l. sg. (po) zmowie
1408 Pozn nr 652, 1418 Kościan nr 679, 1426
KsMaz II nr 2158, etc.; ~ n. pl. zmowy ca
1470 MamLub 298; ~ ac. pl. zmowy 1471
MamKal 88.
Z n a c z e n i a : 1. *ugoda, układ, porozumie
nie, umowa, kontrakt, pactum conventum, condicio, fo ed u s': Johannes... agebat super Naczconem, quod fecit ślub et smowo pro triginta
marcis 1393 TPaw III nr 2727; Yaco prawe
Czestco mai to smowo s Yaroczem, ese ne mai
ten wol dawnosczo sginacz 1399 HubeZb 96,
sim. 1400 ib. 77, 1400 Pozn nr 418, etc.; Asze
Dobeg Bodznewi podług smovy ne viprauil
schedlisk, iako mv slubil 1399 RtKon nr 89,
sim. 1403 ib. nr 159, 1407 Kai nr 212, etc.;
Janussius... cum eadem domina... habent terminum... pro condictacione, que dicitur smowa
1401 KsZPozn nr 648; Iaco praue ne mai smowi
Szymon any Cusz v nego czansczi brał 1402
HubeZb 103; Iaco praue w ten *czen ne doda
wano penoczy, yaco smova bila 1402 HubeZb
117, sim. 1425 Kościan nr 1131; Yasm tobe
daual ten list w twem domu podług rocogemstwa
y podług szmoui 1402 Kai nr 53, sim. 1428
Pyzdr nr 984; Iaco Pacoslaw ne ma szesczinacze
groszi scodi ote mne o szmowo 1407 KsMaz I
nr 1068; Jaco Jura zamówił so Nemerzi dacz
osmdzesanth grziwen po ssmowe na poi 1408
Pozn nr 652; Yz Woczech ne szmowil tey
szmowy (Pozn nr 880: smowy) sz Baworowskim
1412 Kościan nr 472; Smyl... pro fossione
*pratum ibidem in Pyssari, Elenam... jurę euasit,
quia dixit in judicio, quod fuit contractus al.
smowa 1416 StPPP II nr 1442, sim. 1437 Wisł
nr 228 s. 86; Jakom przi tey smowe bil 1418

Kościan nr 679; Yakom ia nye myal smowy
z panem Jandrzeyem o sedm grziwen 1424
Pyzdr nr 777, sim. 1426 Kościan nr 1145, 1426
KsMaz II nr 1908, 1428 ZapWarsz nr 2839; S
szmowy ex assercione ca 1428 PF I 485; Szmowa contentus ib. 488; Takey szmowy talis condicionis ib. 492; Szmowa contractus ib. 496;
Jakossmy dały Slyepochowo, dzedzina naschą,
ny pod yedną (i. e. pod nijedną) smową za
Kobylye Polye... prawą wyeczną zamyeną 1442
Pozn nr 1606, sim. 1443 ib. nr 1608; Porodzyczelye nye powynny za gych szyna o pyenądze
przegygrane doszycz czynycz, a thakeesz mowymi o... kaszdey szmowye przezeń wczynyoney (de... quolibet contractu inito per fllium)
Sul 15; Nam nec sponsioni condicti, gl. decreti,
promissi, smowy, prestitit (sc. Sbigneus), nec
suam aut suorum copiam collibito, gl. pacto,
condicto, complacito ślubu, exhibuit XV med.
GIWinc 148; Szmowy collocationis (pro collocutionis) XV med. Zab 515; Smowa pod thakym
wyrzeczenym pactum sub tali condicione ca
1455 JA XIV 495; ~ Poydzy a vczwyrdzywa
ślub myedzi mno a myedzi tobo... Bodzeszly
ti, Iacobye, myecz mee dzewky, czyly gyno
zono poymyesz, mymo moyo dzewko, [podług]
smowi nygednego szwyatka nye (nullus sermonis
nostri testis est), gedno pan bog BZ Gen 31,
50; Vczwyrdzi Ioyada smowo (pepigit... foedus)
myedzi sobo y w[i]sszim lyvdem y myedzi
królem, abi bil lyvd bozi BZ II Par 23, 16;
Smova pactum (irritum factum est pactum, proiecit civitates, non reputavit homines Is 33, 8)
ca 1470 MamLub 193; ~ wnić, wchodzie
w(e) zmowę, w zmowę id: Nye wchodzy ny
w szadno (i. e. w niżadną) smowo (ne ineas
pactum) s łudźmy tich kragyn BZ Ex 34, 15;
Iestly k myastv przistopisz, chczocz gego dobicz,
napirwey poday gemv mirv... Pakliby nye chczal
s tobo w smowo (MamLub 51: smową) gycz
(sin autem foedus inire noluerit) a pocznyeli boy
s tobo, viboyvgesz ge BZ Deut 20, 12; Ioyada
wzol centurioni... y wnydze s nymy w rado y
we smowo (iniit cum eis foedus) BZ II Par 23,
1, sim. ib. 23, 3; ~ zmowę przyjąć: Jako
Micolay v mnye *sznowo na drugi rok przigol
1433 ZapWarsz nr 488, sim. ib.; ~ na zmowie
'według umowy, zgodnie z porozumieniem, ex
pacto, condicione': Quia dictus Cetermang par
tem haereditatis... Petro... ordinavit in coloquucione al. na szmoue 1431 ArchTerCrac IX 293,
2; Ipse (sc. Prandota) vendidit eam (sc. advocatiam suam in Mstów) in condictamine al. na
smowye, ibique manet sine voluntate ejusdem
domini prepositi et sui conuentus. Propter quam
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vendicionem suam na smowye et non ordinatam
mansionem al. nyevrządne (sc. mieszkanie) dampnificauit ipsos in centum marcis 1441 StPPP
II nr 2943; Dorothea iudicialiter contradicente
hec verba, quod ipse Otha est familiaris ipsius
Fridro et non exemit suis pecuniis, sed ipsa res
est inter eos condicionalis al. na szmowye, sed
iuret dominus Fridro sicut hanc citacionem et
exemcionem non habent inter se condictamine
al. na szmowye 1483 AGZ XVII 195; Quod
Nicolaus... aut filius suus Iacobus... prefata bona
tenerent, nunąuam dicta bona in sua possessione
habuerunt, quamvis Nicolao... dicta bona fuerunt
inscripta, hoc fuit in condictamine al. na smowye
propter tuicionem factum 1491 AGZ XV 285;
Fecit hoc Lucas in contractu al. na szmovye,
volens hoc amovere et alienare a propinquioribus
1492 AGZ XIX 268; ~ lakom ya Staszka ne
puszczil na szmowe, ale my vczecl 1426 KsMaz
II nr 2158; ~ *tajne porozumienie przeciw
komuś, spisek, coniuratio, conspiratio occulta :
Jako ya s Marczynem, Pyothrem... żadnym *duchem zazzenym any smova, any chytroszcza na
schkoda Szwyanthczina nye zaprzały any zatagyly przyyyleya korzennego 1474 SprTNW VIII
2, 30; Ihus sciens pactum, gl. pactum szlyyp,
zmowa, Jude,... contristatus pallescebat pro
pter... Jude perdicionem XV p. post. Kałużn
274; ~ zmowy nieprzyjacielne, nieprzyjaciół:
Smowy *nyeprzyaczelnye (war. k a l zmowy
nyeprzigyaczol) insidie (notae... factae sunt Saulo insidiae eorum, sc. Iudaeorum Act 9, 24) ca
1470 MamLub 298.
2. 'przymierze zawarte przez Jahwe z Abraha
mem, a potem z Izraelem, także nakazy Jahwe
związane z tym przymierzem, foedus a de o cum
Abraham, deinde cum Israel initum, atąue dei
praecepta ad illud foedus pertinentia’: Ne chowali
smolwy (pactum, Pul: smowy) iaco oczczowe
gich FI 77, 63; Przetosz chowaycze słowa smovi
tey to (pacti huius) BZ Deut 29, 9; Cy so ostrzegali
vimovy twe a smowo (pactum, MamKal 54:
schmowa) two zachowali ib. 33, 9; Sgrzeszyl
gest lvd israhelsky a przestopili so smowo mo
(pactum meum) BZ Jos 7, 11, sim. ib. IV Reg
18, 12; Zamowyl bil syo s nymy a yczinyl bil
smowo (pactum) s nymy BZ IV Reg 17, 35;
Panye boże nasz,... ostrzegaiocz smovi (custodiens pactum)..., nye odwraczay swego oblycza
we wszey prąci BZ Neh 9, 32; Smowy (war.
kal.: zmovy) fed<e>ris (ingresso... illo, sc. Moyse, tabernaculum foederis, descendebat columna
nubis Ex 33, 9) ca 1470 MamLub 28; Smową
(war. kal.: zmową) pactum (non cum patribus
nostris iniit pactum, sed nobiscum Deut 5, 3) ib.

48; Prze smowa (war. kal.: prze schmowy, BZ:
prze żarnowo) propter pactum (misertus est do
minus eorum et reversus est ad eos propter pactum
suum, quod habebat cum Abraham et Isaac, et
Iacob IV Reg 13, 23) ib. 88; In pactum we
szmową (war. kal.: schmową) yyeczną (num
ignoratis, quod dominus deus Israel dederit regnum David super Israel in sempiternum, ipsi et
filiis eius, in pactum salis? II Par 13, 5) ib. 96;
We smovye (war. kal.: ve zmovye) in testamento
(qui, sc. Abraham, conservavit legem excelsi et
fuit in testamento cum illo Ecclus 44, 20) ib.
177; Smowy (war. kal.: zmovy) pacti (audite
verba pacti huius Jer 11, 2) ib. 210; Vczynim s
*mymy smową (war. kal.: yczynyą... zmovą)
feriam ei[u]s pactum (feriam eis pactum sempi
ternum et non desinam eis benefacere Jer 32, 40)
ib. 214; Smową (war. kal.: schmovą) pactum
(ipsi autem sicut Adam transgressi sunt pactum
Os 6, 7) ib. 243; ~ zmowa boża, pana (boga):
Odpowyedzo: Bo so opvscili smowo pana (pactum
domini), yos to gest zaslvbil otczom gich BZ
Deut 29, 25; Ktoriszkole w tern grzesze naleszon
bodze, spalon bodze ognyem..., bo gest przestopil
smowo bożo (pactum domini) BZ Jos 7, 15;
Przeto, zescze przestopili smowo pana boga (pac
tum domini dei) waszego,... barzo y richlo powstanye przecziw wam gnyew bozi ib. 23, 16;
Smową (war. kal.: szmowa) bożą pactum dominy
(posui in ea arcam, in qua est pactum domini,
quod pepigit cum filiis Israel II Par 6, 11) ca
1470 MamLub 95; ~ Smowy (war. kal.:
schmovy) federis (bracchia pugnantis expugnabuntur a facie eius et conterentur, insuper et dux
foederis Dan 11, 22) ca 1470 MamLub 239.
3. 'warunek, condicio, exceptw : Przetoze
wszelka wloscz gymyenya waszego pod smow[y]o
(MamKal 38: zmową) vicvpyenya przedawana
bodze (sub redemptionis condicione vendetur) BZ
Lev 25, 24, sim. ca 1470 MamLub 38.
4. błędnie za wzorem czeskim: <W> smovye
(war. kal.: szmoyye, mamotrekt mikułowski:
w smluwu) in sensy (abivimus unusquisque in
sensum cordis nostri maligni operari diis alienis
facientes mała antę oculos domini dei nostri Bar
1, 22) ca 1470 MamLub 221; Indiccio, id est
summa schmoyą (mamotrekt mikułowski: smluwa;
elegit rex Salomon operarios de omni Israel, et
erat indictio triginta milia yirorum III Reg 5, 13)
1471 MamKal 79.
Zmowny (cf. Zb-) 'ustalony w wyniku umowy,
umówiony, condictus, condictatus’: zmowny dzień
*oznaczony termin, tempus constitutum, terminus
designatus’: Jako Adam na smowni dzen s listem
na szoltistwo przyal do Landa 1399 Pozn nr 373.
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Zmóc, Zmóc się (cf. Zb-) 1. 'dodać sit, udzielić
pomocy, aliąuem confortare, adiuvare': Mila pan
no, racz nam pomocz na duszi, na czele {leg.
ciele) szmocz (ArchLit XVI 13: wszmocz) XV
in. R XXV 218.
2. zmóc się 'stać się silniejszym, zyskać prze
wagę, potęgę, convalescere, fortiorem fieri : Corroboraretur smoki sya uel zamókł (war. /:a/.:
vtvyerdzy; ego autem ab anno primo Darii Medi
stabam, ut confortaretur et roboraretur Dan 11,
1) ca 1470 MamLub 239.
3. zmóc się 'stracić sity, osłabnąć, deficere,
debilitari : Od moczy ręky twoyey zmogl yesm
szye ya (F/: ia iesm zszedł) w nagabany (ego
defeci in increpationibus)
38, 14.
Zmówca (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zmowca
1408 Kai nr 294, 1410 Kai nr 308, 1412 Kai nr
387, etc.; ~ i. sg. zmowcą 1402 Kai nr 54,
1410 HubeZb 51, 1410 Kai nr 308, etc.; ~ n.
pl. zmowce ca 1470 MamLub 103; ~ g. pl.
zmowiec BZ Neh 10, 1; ~ d. pl. zmowcam
1461 ZapWarsz nr 1146; ~ ac. pl. zmowce
1457 ZapWarsz nr 1008, 1494 ib. nr 1761; i. pl. zmowcami 1482 ZapWarsz nr 1518.
Z n a c z e n i e : 'ten kto pomaga, pośredniczy
w zawarciu umowy, pośrednik, mediator, arbi
ter : Yakom bil smowczo medzi Anna a medzi
Grzimasem, ysze meli prziyaczele swescz
o dzedzino 1402 Kai nr 54, sim. 1410 HubeZb
51, 1410Kai nr 308, etc.; Testes ducit Janussius...
contra Grzimal Mroczkonem: primus dominus
Dobeslaus..., canonicus Cracoviensis, compositor
vlg. smowcza 1408 Kai nr 294, sim. 1410 ib.
nr 308, 1417 ib. nr 552; Testes ducit Stephanus...
contra Pasconem...: primus Wenczeslaus..., qui
fuit mutuus collocutor vlg. smowcza in causa
1412 ib. nr 387; Qui sunt prelocutores al. *szmowcza 1444 Pyzdr nr 1209; Jakom ya tho hvmovyn
(pro hvmovyl) przez me smowcze 1457 ZapWarsz
nr 1008, sim. 1494 ib. nr 1761; Rotha smowczam:
Jakom ja thego smowczą byl, eze Jan j Stanisław
ranczyly oprawą Jakvbovy za Byernatha 1461 ib.
nr 1146; Jakom ya byl szmo<w>czą, yssze Mykolay... myal dacz plasszcz yako polczwarthy
kopy 1471 ib. nr 1339; Yako ya byl they rzeczy
smowcza, ysse Michał myal dacz vypravą... Janovj 1472 ib. nr 1346; Jakoswa[va] była smowczamy myedzy Pyotrem... y myedzy Thomkyem
1482 ib. nr 1518, sim. ib.; ~ 'swat, pronubus,
conciliator nuptiarum': Jacom ya szmowczą byl
w they rzeczy, *gyedy Yadwigą zmavano za
monsch za Stanisława 1457 Czrs s. LXXXIV;
~ Pan, gensze to sliszi, ten smowcza (mediator,
MamKal 59: zmowcza) y swyadek gest BZ Jud
11, 10, sim. ca 1470 MamLub 59; ~ 'ten kto

podpisuje się pod tekstem umowy, podpisujący
tekst umowy, qui contractui nomen suum subscribif: S tich smovyecz (MamLub 103: smowcze)
biły (signatores autem fuerunt): Neemyas... a Sedechias... a Azarias BZ Neh 10, 1.
Zmówić (się), Zmołwić (cf. Zb-) f o r m y : a.
z zaimkiem zwrotnym się: praet. 1. sg. m. -m
zmówił 1409 TPaw IV nr 1739; 3. sg. m. zmówił
Rozm 242; 3. pl. m. zmówili 1395 Pozn nr 187,
ca 1470 MamLub 56, Rozm 444. 589.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3.
sg. zmówi Sul 101, ca 1500 PamLit XXVIII 306;
~ inf. zmówić 1484 Reg 711. 720; ~ praet.
l. sg. m. zmołwił jeśm FI 118, 13; zmówił jeśm
Pul 118, 13; zmówiłem 1471 MamKal 255; -śm
zmówił 1401 Kościan nr 172, 1404 Pozn nr 560,
1408 ib. nr 645, BZ Gen 18, 14; -m zmówił
1411 KsMaz I nr 1707, 1413 Pyzdr nr 371, 1420
Kościan nr 760, etc.;f. -m zmówiła 1415 RtKon
nr 334; 2. sg. m. zmówił jeś Puł Hab 14; 3. sg.
m. jest zmówił Rozm 377. 425. 575; zmówił Kśw
av 11. br 3, 1412 Kościan nr 472, etc. etc.; f.
zmówiła 1405 Kościan nr 286, Rozm 437; 7. pl.
m. (my) zmówili 1489 ZapWarsz nr 1574; 3. pl.
m. zmówili ca 1428 PF I 494; ~ pląperf. 3.
sg. m. zmówił był BZ Ex 8, 12; był zmówił
Rozm 243; ~ part. praet. act. zmówiwszy
Rozm 1. 39. 141, etc. etc.; ~ part. praet.
pass. g. sg. zmówionego 1466 R XXII 10; ac.
sg. m. zmówiony OrtOssol 82, 1; /. zmówioną
ca 1428 PF I 489; ~ praes. pass. 3. pl. neutr.
są zmówiona Kśw dv 3; ~ praet. pass. 3. sg.
m. był zmowion 1416 Kościan nr 592.
Z n a c z e n i a : 1. 'zawrzeć porozumienie, ugo
dę, układ, uzgodnić sporne kwestie, ułożyć się
z kimś w jakiejś sprawie, pacisci, convenire, controversiam sedare’: Jakom ia sch woythem ne
schmowil szo ni s lawniki, gdim Janowi rok sdal
1409 TPaw IV nr 1739; Zmowyono pertractatum
ca 1428 PF I 489; Yakozm s tobo smowyl (iuxta
condictum), wroczo syo zasyo k tobye... w rok,
a Sara bodze gymyecz syna BZ Gen 18, 14;
Schmovylem (war. lub.: *snowilem) pepigi (verbum, quod pepigi vobiscum, cum egrederemini
de terra Aegypti et spiritus meus erit in medio
vestrum Ag 2, 6) 1471 MamKal 255; Szmovil
pactus est (et noluit, sc. Antiochus, ea accipere,
sed rupit omnia, quae pactus est cum eo, sc.
Simone, antea I Mach 15, 27) ib. 258; Herodes...
condictavit cum puella, szmovil, saltatrice, filia
Herodiadis..., ut peteret puella apud regem caput
Iohannis XV p. post. R XXV 178; Herod vroczyvschy szye zaszye y odyąl zoną bratu svemv,
yako byl sz nya smovyl Rozm 243; ~ coś: Yz
Woczech ne szmowil tey szmowy sz Baworo-
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wskim 1412 Kościan nr 472; Jakom ne szmowila
[s] targu s Laurentowa, his me mała budowane
zaplaczicz 1415 RtKon nr 334; Wolał gest Moyszesz ku panu o szlyub szab, gensze szlub smowyl
bil z ffaraonem (quam condixerat pharaoni) BZ
Ex 8, 12; ~ na coś: Tedi gednacze yeli,
smoui[s]li szo do woyevod<y) na spitane 1395
Pozn nr 187; ~ z inf.: Iacosm ne smowil s
panem Mroczkem pospołu gechacz w Carnowo
szo wansadz (leg. wwiązad) 1404 Pozn nr 560;
Jacom ya nye smowil s Janem placicz za sbice
kmecya, ktorego sbil. Jaco ya tho wem, eze
Wszebor nye smowil s Janem placicz za sbice
kmecya 1429 ZapWarsz nr 2921; O ctorego mlinarza n[y]a mo Wiganth szalował, thegom s nim
nye smowil po poswe gemv wrocicz 1436 ib. nr
482, sim. ib.\ ~ ze zdaniem: Jacosm ia medzy
gimi smowil, iszby ieden na drugego ne *mayl
wstawacz (leg. ustawad) *rog 1401 Kościan nr
172; Jacom przi tern bil, kedi Dzerszca smouila
z Yarotho, isz mu mała list vroczicz 1405 ib. nr
286; Yakom ya s Bogusławem ne smowil, bych
*mo mai dacz dwa grosza za spas 1411 KsMaz
I nr 1707; Jakom tako medzy panem Dobrogostem
smowil a medzy pana Tomcowymy dzeczmy, yz
pany Beata Tomcowa myala szedzecz in Jęzora
1420 Kościan nr 760; Eze Stasszek sy łanem ne
smowil, abi s nim ymal vyni placzicz 1426 KsMaz
II nr 1908; Eze se mno Wawrzinecz smowil,
ezem dal na yego zemo poltrzecyey coppi 1428
ZapWarsz nr 2813, sim. ib.; Yakom s thob[y]ą
nye smowyl, yszem czy myal wroczicz dzyedziną
Dambyecz 1437 Pyzdr nr 1108; Kyelkokro[cy]cz... nyektori kmyecz s nyektorim zyemyanynem zmowy (quod... aliquis kmetho cum aliquo
terrigena condictaverit), ze do nyego wlokąn...
albo mnyey possyescz przenyescz syąn myalbi,
taky zemyanin dwyema lawnykoma wlostnima...
prziymayanczego ma poswyatczicz Sul 101; Ya
kom ya szmowyl, esch Paweł myal tho widacz
Marczinowj 1469 ZapWarsz nr 1109; Jako my
przy them były y zmowyly, jsze Jan posthapyl
XXX-ta sexagenas grossorum dotis 1489 ib. nr
1574; Tamosch szye s nyą smovyl (sc. Herod,
secreto pepigit cum uxore fratris), yze kyedy
zaszye poyąda, vezmą czye sobą (leg. z sobą)
zoną Rozm 242; ~ zmówiony (o stowarzysze
niu, grupie ludzi, de hominum coetu) 'sprzysiężony, sprzymierzony, związany przysięgą, foedere
iunctus, confoederatus’: Serua semper illesa coniurati, gl. id est confederati smowyonego, vyernego, iura consorcii, gl. sodalicii 1466 R XXII
10; ~ ~ zmowid się a. 'zawrzeć pokój, wejść
w przymierze, foedus inire, foederare': Smowyly
szą (war. kal.: schmoyyly schią) federati sunt

(quae cum audisset Adonisedec rex Ierusalem,
quod scilicet cepisset Iosue Hai et subvertisset
eam... et quod transfugissent Gabaonitae ad Israel
et essent foederati eorum, timuit valde Jos 10,
1) ca 1470 MamLub 56; ~ b. 'wejść w tajne
porozumienie przeciw komuś, zawiązać spisek,
conspirare, coniurare : Smowyly <się> (mamotrekt mikułowski: wespolek byli sie smluwili) condixerant (perfodit in tenebris domos, sicut in die
condixerant sibi Job 24, 16) ca 1470 MamLub
122; Bo yyedzyal (sc. Judasz), yze Zydovye szye
smovyly na smyercz my lego Iesusza Rozm 444,
sim. ib. 589.
2. 'doprowadzić do zawarcia umowy małżeń
skiej, zeswatać kogoś, nuptias conciliare, puellam
alicui nubendam promittere': Iacom ya nye smouil
Voycechowi syostri... Eze Włodek nye smouil
Voycyechowi syostri 1427 KsMaz II 2907; Condixit al. smowyl Iwan... pro filio suo Steczkone
Vdam, filiam Hrin..., ita quod copula al. wyenczany octo diebus post festum Sancte Trinitatis...
debet celebrari 1440 AGZ XI 171; Jakom ya
smovil Anna za Micolaya..., za kthora Clyman[y]th... dwanaczczye kop possagy dacz myal
1469 ZapWarsz nr 1189.
3. zmowid kogoś 'umówić się z kimś (na jakiś
termin), tempus cum aliąuo c o n d ic e r e Jaco Jan
ne ssmowil swego possla (sc. na dzień), kyedi by
mai wyecze w szwey wsszy 1414 Pozn nr 703.
4. (o terminach prawnych, de terminis iudicii)
'z góry ustalić, umówić, wyznaczyć, designare,
constituere’: Jacosm smowil rok medzi panem
Dobrogostem a medzi Bodzantho... w ssobotho
po Gromniczach 1408 Pozn nr 645; Qui terminum
amicabilem inter nos condixit vlg. smouil 1413
AKH III 217; Jakom dawał panu Michałowi pyenandze w ten dzen, jacom s nym smowil 1413
Pyzdr nr 371; Jako czso Nicolaus et Johannes
termino astiterunt super fideiussores pro decem
marcis. Istum terminum astitit sprawne, ysz bil
thako smowon medzi gimy (war. ib.: istum ter
minum astiterunt iuste, quia sic fuit inter eos
condictatus) 1416 Kościan nr 592; Jakom ya
o than krziwdan do Woyczecha nye szedł, esz
my chicz nye posedlil na ten dzen, na kthori
szmowil 1428 ZapWarsz nr 320, sim. 1446 ib.
nr 591; Jacom ya byl ku temu yednanyu natenczasz, yakom smowil sz Janem 1446 ib. nr 591;
Gdyby... then tho, komv go (sc. dłużnika) podano,
pusczilby gy na gego szlub bandcz na który czassz
<krotki> albo na dlugy [dzyen], aza mv po woły
szaplaczy na szmowyony (OrtMac 110: wymyenyony) dzen OrtOssol 82, 1.
5. 'wyrazić słowami, wypowiedzieć, wyrzec,
edicere, enuntiare, pronuntiare': Zmo<wił to>
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slouo Kśw av 6; Gdas, praui, angel zmouil ta
usit<ka słowa) (cumąue loqueretur angelus domini
haec verba Jud 2, 4) <z)aplacaho Kśw av 11,
sim. ib. br 3; So ta ista sloua zmouona ochcem
suotim, iemuz bese ymo Symeon Kśw dv 3;
5
W wargach mych zmolwyl gesm (pronuntiavi,
Pub zmówił yesm) wszytky sody vst twoych FI
118, 13; Wskrzeszayocz wskrzeszysz lęczyszcze
twoye, przyszyęgy postaczam, yes zmowyl yes
(iuramenta tribubus, quae locutus es Hab 3, 9) 10
Puł Hab 14; Zmovywschy to anyol (istis dictis
angelus) y odstąpyl od nyey Rozm 7, sim. ib.
39. 141. 336, etc.; Smovyl (sc. Jozef) tą slova,
które kazał Yesus (verba, quae mandaverat sibi
Iesus, dixit) ib. 135; Potem zmovyl myły Iesus 15
dalyey ib. 267, sim. ib. 305. 321. 331, etc.;
Kyedysch to myły Iesus zmovyl (adhuc eo loquente Mat 12, 46) ib. 344, sim. ib. 319. 473;
Gdysch yest to zmovyl (cum haec diceret Luc
13, 17) myły Iesus ib. 377, sim. ib. 425. 575; 20
Yako to zmovyla (cum haec dixisset Jo 11, 28),
schedschy y vezvala swą syostrą Mary a ib. 437;
Zmovyvschy to myły Iesus (haec locutus est Iesus
Jo 12, 36), vczynyl takye czvda przed nymy ib.
468, sim. ib. 471; Smovywschy tho Pylat vye- 25
lykymy gnyevy yyschedl na dyor ib. 806; ~
'przepowiedzieć, praedicere, praefari: Ale naam
na vszitek na ze<mię przyszedł, jako Iza)yas
profeta dobrze i podobne zmow<ił> XIV ex. Pocz
232; ~ 'wymówić z przydechem, aspirować, 30
aspirare, pronuntiare cum aspiratione': Szmowyly aspirati ca 1428 PF I 494.
6.
'wypowiedzieć od początku do końca, odmó
wić (modlitwę), peragere (precesf: Yesthl[h]yby
sye tho przygodzylo kthoremy brathv thego nye 35
spelnyczi..., thedy pothem ma trzy paczyerze zmoviczy, zpyaczi y zpelnyczi (dicatur) 1484 Reg 711;
Kto nye vmye po laczynye, ma zmovyczi y zpel
nyczi pyączidziessyąth paczierzy ib. 720; Ktho thy
szlowa zmovi po godzynach, zaslvzy szobye 40
<je)denaczye thyszyaczi lath ca 1500 PamLit
XXVIII 306.
Zmówienie (cf. Zb-j 1. 'umowa, układ, ugoda,
pactum, contractus*: Szmovenye contractus XV
in. Wisł nr 1302; Nicolaus... actor contra Johan- 45
nem Pyenąszek... terminum habent... pro eo, quia
condictacionem al. smow<ie)nye cum olim honorabili Johanne..., homine spirituali et sterili,
tamquam bona pro bonis fecisti, quod tu tamen
cum homine spirituali et sterili facere non potuisti 50
juridice 1480 StPPP II nr 423la.
2.
'wypowiedzenie, wygłoszenie, pronuntiatio,
edictw: Oczecz, szyn, dwch swąthy, bog w troyczy yedyny, racz bycz sz namy y s vamy dlą
thych slow szmowyenya 1450 MacDod 120.
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3. 'to co ktoś powiedział, wypowiedziane ży
czenie, placitum verbis expressum!: Szedł Ionatas
na pole podle smowyenya (MamLub 68: smowyenye, war. kał.: zmoyyenye) Dauidowa (iuxta
placitum Dayid) BZ I Reg 20, 35.
Zmrużyć (cf. Zb-) (o oczach, de oculis) 'przy
mknąć, conivere, n i c t a r e Scissis, smrusziwszi,
oculis 1461—7 Serm 92v.
Zmuda cf. Żmuda
Zmudliwy cf. Żmudliwy
Żmudny cf. Żmudny
Zmurować (cf. Zb-j 'wybudować, murare, aed ific a r e Tedy then masz przedal they zemye (pro
zony) oczczyszna [szwą] a wsząwszy pyenadze...
y szmvrowal (munivit) then szgorzaly dom OrtOssol
28, 1, sim. OrtMac 24; Bo on (sc. moj mąż)
moyey oczczyszny y gydaczego gymyenya dobrze
tako <wiele) ode mnye prziyąl y obyeczal mnye
gy (sc. dom) za tho szmurowacz (munire, OrtMac
24: zmurowacz) OrtOssol 28, 1.
Zmyć (cf. Zb-j f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zmyję De morte w. 250; 2. sg. zmyjesz KartŚwidz,
Puł 50, 8; 3. sg. zmyje De morte w. 322; ~
praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu
rozkazującego 1. pi. ać zmyjemy Błaż 321; ~
inf. zmyć BZ Gen 24, 32; ~ praet. 3. sg. f.
zmyła Rozm 86; ~ pląperf. 3. pi. m. byli zmyli
BZ Ex 19, 14; ~ part. praet. act. adv. zmyw
BZ Lev 8, 21.
Z n a c z e n i e : 'umyć, wykąpać, oczyścić, lavare, balneare, p u r g a r e Teda gemu ony nyewyasty odpowyedzaly: Czarny so waszych bogow
ob<ra)zy, *alle chcecyely, bychom sye gym mod
liły, odpuscycyesz naam, acz ge do wody donyesyemy y zmygemy Błaż 321; Syana gym (sc.
wielbłądom) dal a wodi wyelblodom nogi zmicz
(ad lavandos pedes) BZ Gen 24, 32; Zmiw (sc.
Mojżesz) drzewyey trzewa y nogy (lotis prius
intestinis et pedibus), a wszystek skop społu sezze
(leg. zeżże) na ołtarzy BZ Lev 8, 21; Zona onego
zboycze vczynyla kąpyel dzyeczyączyy a Marya
zmyła y (leg. ji je ’, ipsum... balnavit) Rozm 86;
~ Zmyes mye (lavabis me, FI: omyiesz, Kart
Świdz: zmigesz, gl. omygesz) y nad sznyeg vbyelyon będę Puł 50, 8; ~ przenośnie: Cum autem
Xpc venerat in hunc mundum, ut hoc peccatum
(sc. primum) deleret et destrueret, smyl, starł
a skazy 1, et nos mortuos viuificaret XV med. SKJ
V 266; ~ Owa ya thv czebye szmygya, v
oczemgnyenyy szethna szygya De morte w. 250;
~ 'wyprać, vestes l a v a r e Stopił gest Moyszesz
s góry k ludu y posz<w)yoczyl gy, a gdisz biły
smyly rucha (cum lavissent vestimenta)..., rzeki
k nym BZ Ex 19, 14; ~ ~ przez ługu zmyć
'zrobić coś bez skrupułów, nie zwracając na nic
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uwagi, aliąuid sine ulla dubitatione facere’:
Wszythko szmyrcz przesz *vugv ('ługu’) sznye
(pro szmye) De morte w. 322.
Zmykać czy Smykać *wlec, ciągnąc, trahere,
t r a c t a r e Ten gest, ktorisz zapalyal obyati na
vdolyv Bennon a smikal sini swe przes ogen
(lustravit filios suos in igne) podle obiczaia poganskego Z?Z II Par 28, 3.
Zmylić (c f Zb-j *niewłaściwie coś powiedzieć,
popełnić błąd w mowie, przejęzyczyć się, m cerfw
ąuibusdam verbis pronuntiandis labi, peccare
Mozely czlowyek przyszyągayacz odeprzecz szwą
przyszyągą szam..., kyedy zmyły OrtMac 95;
A gdy przyszyągą szmyly, przepadły (leg. przepadł-li) tą rzecz, o którą myal przyszyągacz? ib.
Zmysł (c/. Zb-j f o r m y : n. sg. zmysł 5Z Gen
8, 21, MW 22b, XV /?. /?ost. /? XXV 178, XV
p. post. RRp XXV 182; ~ g. sg. zmysła Glo
ger, ca 1470 MamLub 58. 173; zmysłu XV med.
RRp XXIII 279, Dział 6, XV p. post. SKJ I 147;
~ d. sg. zmysłowi XV med. R XXIV 367; ~
ac. sg. zmysł BZ I Par 22, 12, ca 1470 MamLub
278, Naw 123, XV p. post. RRp XXV 176; ~
i. sg. zmysłem 1444 R XXIII 307; - /. sg.
(w) zmysłu Z?Z Tob 4, 14; ~ n. pl. zmysły
MW 66a; zmysłowie 1449 R XXV 164; ~ g.
pl. zmysłów Spow 3. 4, 1444 R XXIII 307, XV
med. GIKazB III 19, etc.; ~ ac. pl. zmysły
XV med. SKJ I 64, 1471 MamKal 91, 1476
GIKazB III 98, eter, ~ i. pl. zmysły Spow 7,
1444 R XXIII 306; zmysłami XV p. post. GIKÓrn
II 190; ~ l. pl. (na) zmyślech XV med. R
XXII 244, Naw 112; zmysłoch Spow 1.
Z n a c z e n i a : 1. 'zdolność do odbierania wra
żeń, bodźców, też organ posiadający tę zdolność,
facultas sentiendi, sensus, etóra e/ws instrumentum\ Szpowadami szo..., iszeszmi szgrzeszili
w poczi szmiszloch (Spow 3. 4: s pyączy szmyslow, 7: pyanczą szmysli, 6: pyaczya szmyszlnymy
grzechy, 2: mo poczo rozumu) Spow 1; Tu lux
vera oculis, gl. mentalibus wnatrznym oczom,
sensibus *zewnatrznimi *smisly (tu, sc. deus, lux
vera oculis, lux quoque sensibus) 1444 R XXIII
306; Wibauiona sliszkem smislem exuta sensu
lubrico (exuta sensu lubrico te cordis alta somnient, nec hostis invidi dolo pavor quietos suscitet) ib. 307; Troiako rzeczo bodze czistota
schowana:... trzecza iest ostrzeszenye smysla y
kwapieenye od lvdzy Gloger; Sicut duo boues
per iugum combinantur, sic duo instrumenta, id
est naprawy, ad quemlibet sensum, smyslovi,
coniunguntur...: lingwa et pallatum ad gustandum,
due manus ad tangendum XV med. R XXIV 367;
Nolite conformari huic seculo, sed reformamini
in nouitate sensus yestri, gl. id est sensus vester
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tam interior quam exterior nows fiat oschnadzyny
bandze (leg. osnadzeni bądźcie) wasze dusche
abo szmyszlow zwnątrznych (Rom 12, 2, R XXV
164: szmyslovye zevnatrzny) XV med. SKJ I 56;
Sed castigo corpus meum et in servitutem, gl. id
est per... sensualitatem racioni subiciendo, redigo
smisli rosumowy poddawam (I Cor 9, 27) ib. 64;
Yze smisl y smislyenye (sensus... et cogitatio)
czyelestnich sercz *pochilila szo gest ku złemu
z gich mlodoszczy BZ Gen 8, 21; la przysągam
bogu..., ysze chczą... kaszdemu... rowno szandzycz..., tako daleko, yako mogą znaydcz (pro
znacz) w mogich pyączy szmyszlow OrtOssol 33,
3, sim. OrtMac 34; Unde Gregorius dicit: Ebrietas
auffert memoriam, dissipat sensum, id est smyszly, confudit intellectum 1476 GIKazB III 98;
Prima (sc. contentio) est cogitacionis, quando
racio contendit cum sensualitate, szmyszląmy (leg.
z zmysłami), et spiritus cum carne XV p. post.
GIKórn II 190; Ja przyszągam... *sprawydlywosczy yszyczacz... w tern to prawe a tego ne
opuszczycz... prze szadny dar *tago daleko, yako
ya sz mich pyączy smislow yrosumecz mogą XV
p. post. Zab 539; ~ Day, aby yąnzyk nasz
wyznawał chwały twoie, oczi y gynsze szmisly
k thobye <się?> myaly MW 66a; Vmorz w mych
pyączy szmyszlyech, myły gospodnye, wschythko, czo by mye mogło oddalycz od yyekuysthego
zywotha Naw 112; Naszym szerczom odpuscz
grzechy szmyszlow XV p. post. R XXV 237; ~
zmysłów oddalony, od zmysłów wychwaczeny
'pozbawiony kontaktu ze światem realnym, prze
niesiony w stan ekstazy, in extasi existens9: Quod
in tali sublimissima deuocione non fuit (sc. virgo
Maria) mente alienata, [mysią] szmyslow odda
lona, nec corpore debilitata, cum tamen alii sancti
ex eadem deuocione raptim et ad momentum eis
concesse debilitati et in extasim rapti, od smyslow
wychwaczeny, legantur XV med. SKJ V 279.
2.
*zdolność myślenia, rozeznawania myśle
niem, pojmowania, inteligencja, umysł, sprawność
umysłu, facultas cogitandi, mens, ratio, intellectus’: Smislow sensuum (praestet fides supplementum sensuum defectui) 1444 R XXIII 307; Slobliwosczyą albo na slobliwosczy baczczye
dzyeczynny, ale nye na smislech (nolite pueri
effici sensibus, sed malitia parvuli estote, sensibus
autem perfecti estote I Cor 14, 20) XV med. R
XXII 244; Quietem mentis, gl. animi szmislv,
dilige XV med. RRp XXIII 279; Day tobye pan
modroscz a smisl (prudentiam et sensum), abi
mogl rzodzicz Israhela BZ I Par 22, 12; Pisze
nye przepusczay nygdi w twem smisl u (in tuo
sensu) albo w twem slovye panowacz BZ Tob 4,
14; Ysze od dawnych czasów... czastokrocz w są-
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dzech nye podług zgody, ale podlvg swych glow
smyslv a starych lath rozvmow (secundum capitum seu animorum varietatem, Sul 6: podług
vmislow rozmagythosczi) rzeczy przed nye prze
szłe rozmagycze sądzą Dział 6; A vzytek gego
smisla et fructus sensus ilłius (est sapiens animae
suae sapiens, et fructus sensus ilłius laudabilis
Ecclus 37, 25) ca 1470 MamLub 173; W blądny
smyszl in reprobum sensum (sicut non probaverunt
deum habere in notitia, tradidit illos deus in
reprobum sensum, ut faciant ea, quae non conveniunt Rom 1, 28) ib. 278; Zrządzacz y sprawiacz, y strzeedz raczi, panye..., sercza y cziala
nasze, smysly y wszitki vczinky nasze (sensus...
et actus nostros) w zakonie swiotim twogim MW
16a—b; Usta, yanzik, dusza, ssmisl, mocz s dziokowanym abi śpiewali (os, lingua, mens, sensus,
vigor confessionem personent) MW 22b; Ducha
swiantego miloscz racz oswieczicz smysly y czyala
nasza MW 121a; Napelny moy szmyszl twa swyatha dobrotha Naw 123; Dusche swyąthy, zawythay
k nam, smysly nasche nawyedzy sam! XV p.
post. R XIII s. XXIV; Si sensus, smysl, deficit
vel roszvm ad firmandum cor sincerum, sola fides
sufficit XV p. post. R XXV 178; Etiam hic mons,
scilicet diuinitatis, excecat omnem sensum,
omnem intellectum humanum smysl XV p. post.
RRp XXV 176; Mens, smysl, humana non capit
ib. 182; Movylacz sz ym s pokornoszczy,
chczancz dostacz boszkyey myloszczy, rzeknacz
szmyszlv (leg. z zmysłu) rostropnego: Stany my
sza podlvg szlowa thwego XV p. post. SKJ I 147.
3. 'przytomność, świadomość, mens sana,
animus sui c o m p o s Bezmysla (leg. bez zmysła)
exanimus (war. kal.: przesch mysly exanimis;
iacebat exanimis, war. exanimus, et miserabilis
Jud 5, 27) ca 1470 MamLub 58.
4. 'znaczenie, sens, significatio, s e n s u s Inextricabiles moras, id est longas sentencias nyevyprawne schmysly (et quod nunc Dibre haiamin,
id est Verba dierum, interpretatus sum, idcirco
feci, ut inextricabiles moras et silvam nominum,
quae scriptorum confusa sunt vitio sensuumque
barbariem, apertius et per versuum cola digererem
I Par prol. I) 1471 MamKal 91.
5. w tytule utworu: a. o Liber sententiarum
Piotra Lombarda: Magister Sentenciarum, smislow, librorum... late deducit, quomodo deus
omnipotens est ubique esencia bitnosz<c)zy<ą>
XV med. GIKazB III 19; ~ b. Księgi głębo
kich zmysłów 'nazwa jednej z ksiąg Starego
Testamentu, Księga mądrości, Liber sapientiae' :
Sentenciarum xęgy glebokych smyslow (Zab
148, GIWp 89: gląbokych szmyszlow) XV med.
SKJ 1 4 .

Zmysłość 'cielesność, strona fizyczna (czło
wieka), hominis natura corporalis’: Quando homo
peccator cogitat converti ad deum, tunc nostra
sensualitas contradicit przeciwi sie... Quando aliquis intendit manę surgere ad orandum et tunc
sensualitas, szmyszloscz, dicit: Noli esse preceps
ad orandum XV p. post. RRp XXV 199. Może należy rektyfikować na szmyszl<n>oscz?
Zmyślać (cf. Zb-) 1. ' udawać, animo fingere
Arte sua Thais iuuenes irretit, amorem ffingit,
szmysla, et ex ficto fructus amore viget, gl. ex
delusoria Ytilitas dileccione provenit szmyslone
(leg. z zmyślone) mylosczy przychodzy 1466 R
XXII 16.
2. "troszczyćsię, dbać, starać się o coś, curare,
providere’>: Providet szmysla albo *rzoczy ca 1450
PFTV 569; Smyslal pozywyenye de victu providit
ib. 572; To od nyey odzyerschawschy, wzyw
(pro wzyąl, sc. Jozef) oblyvbyenycza svoya Mary a
w sch<w)e opyekanye y pocznye szmyslacz yey
wschytky potrzeby (ei providere coepit) Rozm 57.
Zmyślenie (cf. Zb-) 1. 'kłamstwo, wymysł,
mendacium, fictw : Sze mną nye myey roslaczenya dla mnogych ludzy szoczenya, szokom nye
vyerz novego smyslenya XV ex. Zab 444; Fictio
oblvdnoscz, smyslenye ca 1500 Erz 135.
2. 'zdolność myślenia, umysł, mens, intellect u s Yze smisl y smislyenye (sensus... et cogitatio) czyelestnich sercz *pochilila szo gest ku
złemu z gich mlodoszczy BZ Gen 8, 21.
Zmyślić (cf. Z b-)/ o rmy: inf. zmyślić(i) 1471
MamKal 143; zmyślić ca 1470 MamLub 143; ~
praet. 3. sg. f. zmyśliła ca 1500 GIKazB I 60;
~ part. praet. act. zmyśl iw XV ex. YergGeorg
75; zmyśliwszy Rozm 242; ~ part. praet. pass.
g. sg. f. zmyślone 1466 R XXII 16; i. sg. f.
zmyśloną 1428 Pozn nr 1503. 1506; n. a. ac.
pl. m. zmyślony ca 1450 PF IV 571.
Z n a c z e n i a : 1. "udać, wymyślić, animo finge
re, s im u la r e Jako... na roczech wyelkych thu nye
mogłem bych tegodla, yszem nyemoczen byl prawą
nyemoczą oth boga sloszoną a nye se smisloną
1428 Pozn nr 1503, sim. ib. nr 1506; Smyslony
posty ca 1450 PF IV 571; Arte sua Thais iuuenes
irretit, amorem ffingit, szmysla, et ex ficto fructus
amore viget, gl. ex delusoria ytilitas dileccione
provenit szmyslone (leg. z zmyślone) mylosczy
przychodzy 1466 R XXII 16; Yze Herodyada była
dzyewka króla Aretova..., którą odyąl Phylypovy..., smyslywschy nan gnyew ny s czego (i. e.
z niczego) Rozm 242; ~ Non hic te carmine
ficto, szmyszliv, atque per ambages et longa exorsa
tenebo XV ex. VergGeorg 75.
2. "kłamliwie stwierdzić, fingere, mentiri : Ipsa
se finxit, ona szobye smyslyla, coram sacerdote,
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quod eam prerogaverat, dedit ei sacramentum ca
1500 GlKazB I 60.
3.
'przewidzieć, providere, praesentire : Smyslycz {war. /cal.: zmyslyczy) providere (melior est
puer pauper et sapiens rege sene et stulto, qui 5
nescit praevidere in posterum Eccles 4, 13) ca
1470 MamLub 143.
Zmyślnie (cf. Zb-j 'z rozmysłem, rozważnie,
rozsądnie, prudenter, considerate’: Nicolaus...
villam suam... Iohanni... se vendidisse recognovit 10
coramque nobis rite, obyczaynye, et racionabiliter,
smyslnye, eidem resignavit XV wed. AATPr I
1234, s/ra. ib. 235.
Zmyślność (c/. Zb-j 1. 'czucie, odczuwanie,
wrażliwość, sensus, sensualitas' : Quoniam melo 15
die sopor et nitor facundie aures si mulceant,
tamen sine stabilitatis correspondencia sensum
anime non delectant smyslnosczy ne lubuyą 1436
/? XXIII 277. - C/. Zmysłość.
2. 'cielesność, strona fizyczna (człowieka), ho- 20
minis natura corporalis': *Smislznosczi sensualitatis (quinto idem est, sc. caro, quod contrarietas
sensualitatis adversus radonem) 1444 /? XXIII
301; Caro, gl. id est sensualitas, czalo, szmyslnoscz, enim concupiscit, gl. id est frequenter 25
cupit często żąda, adversus spiritum (Gal 5, 17)
XV med. SKJ I 109; Animalis homo non percipit
ea, que sunt spiritus dei czlowyek, kthory podług
szmyszlnoszczy zywye, nye podług rozvmv, nygdy nye może pogyącz dobrze w dvchownych 30
rzeczach (I Cor 2, 14) XV ex. R XXV 147.
3. 'zmysł i jego organ, sensus eiusąue in
strumentem’: Quid est hoc dicere?... Non aliud
nisi sicut sensualitas, szmyszlnoscz, primorum
parentum fuit causa mortis tocius humani gene- 35
ris, ita Xc voluit pati in eisdem sensibus szmyslnoscy. Ore peccavit homo gustando vetitum
fructum, ore penituit Xc gustando fel et mirram
ca 1500 GlKazB I 48.
4. wieloznaczne z powodu braku konteksu: 40
Smyslnosczy sensualitatem XV med. Zab 523;
Sensualitas vlg. smyslnoscz ib. 524.
Zmyślny (cf. Zb-) 1. 'spowodowany przez
zmysły, tj. przez zdolność do odbierania wrażeń,
bodźców, a sensibus ejfectus': Czom szgrzeszyl 45
pyaczya szmyszlnymy grzechy (Spow 3. 4: s
pyączy szmyslow, 7: pyanczą szmysli, 1:
w poczi szmiszloch, 2: mo poczo rozumu) mego
grzesznego czyala Spow 6.
2. 'rozważny, rozsądny, rozumny, przezorny, 50
providus, cautus': Nec est opus eas hic glomerare,
cum sola signa cuilibet sensato vlg. *szmyslynyemw
et viventi sufficienter ostendunt XV med. R XXII
320; Smislny sensatus (honor et gloria in sermone
55
sensati Ecclus 5, 15) ca 1470 MamLub 160.
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3.
'dokładny, staranny, diligens, accuratus':
Secundum est debita clausura, przicricze, zamek,
et significat diligentem, zmislno, custodiam, quam
in se habuit (sc. Maria), non enim discurrebat
per coreas et plateas,... sed in domo clausa mansit
XV in. GlKazB II 111.
Zmywać cf. Zmywający
Zmywający (cf. Zb-j 'taki który jest czy ma
być oczyszczony, lotus vel lawandus': Ty yes
swatlosz<ć> newidzocich,
vkrop grzechów
smiwayoczich, lekarz wszech ran vzdrawanchich
XV p. pr. JA XV 535.
Znaczyć c f Poznaczyć, Uznaczyć
1. Znać (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrotnym
się: praes. ind. 1. sg. znaję 1407 Kai nr 202;
znam Naw 161; 3. sg. zna OrtMac 59. 118,
OrtOssol 48, 4. 87, 3; 1. pi. znajem 1423 Kai
nr 700.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1.
sg. znaję 1399 Pozn nr 367, 1418 Kai nr 641,
1419 Pyzdr nr 587, etc., Puł 50, 4; znam 1420
Kościan nr 784, 1420 Pozn nr 1077, 1435 ib. nr
1549, etc. etc.', 2. sg. znasz Spow 7, BZ Deut
22, 2. 28, 33. 36, etc.’, 3. sg. znaje FI 1, 7, FI
i Puł 89, 13. 102, 13. 137, 7, MW 137a; zna
XV med. R XXII 238, BZ Num 24, 16. Judith
7, 20, etc. etc.’, 1. du. znawa BZ Tob 7, 4; 2.
du. znata BZ Tob 7, 4; 1. pi. znajemy 1405 SKJ
III 196, 1435 GlKazB II 51; znamy BZ Gen 29,
5, OrtMac 132, OrtOssol 21, 4. 95, 4, Rozm
749; 2. pl. znacie BZ Deut 29, 16. Judith 8, 30,
Rozm 275. 812; 3. pl. znają FI i Puł 9, 10, XV
med. R XXII 244, XV med. SKJ I 74, etc.’, ~
imper. 2. sg. znaj 1425 RTH III nr 76, XV Wist
nr 2658; ~ part. praes. act. adv. znając BZ
Jud 11, 39, OrtOssol 33, 4; adi. znaję ca 1470
MamLub 164; n. sg. m. znający Sul 33; n. pl.
m. znający XV med. R XXII 234, XV med. R
XXIV 367; d. pl. m. znającym Sul 33; ~ inf.
znać 1420 Pyzdr nr 640, 1422 Kościan nr 926,
Sul 24. 36, etc. etc.’, ~ praet. 1. sg. m. znałeśm
Puł 100, 5; jeśm znał FI 17, 48; -eśm znał Puł
17, 48; -em znał Rozm 690;/. znałam Rozm 527;
2. sg. m. -eś jeś znał BZ Deut 28, 64; 3. sg. m.
znał jest BZ Deut 2, 7; znał BZ Deut 34, 10,
Puł 80, 5, Rozm 212; 3. du. f. -sta znale BZ
Gen 19, 8; 1. pl. f. -smy znały Rozm 746; 2. pl.
m. -ście znali Rozm 684; 3. pl. m. znali są BZ
Deut 33, 9; znali FI 78, 6, FI i Puł 118, 79,
Tęcz w. 8, etc.', f. znały BZ Jud 21, 12; ~
condit. 1. sg. m. znałbych XV p. post. GIDom
47; -bych znał 1408 MacDod 43, Rozm 738; 3.
sg. m. znałby 1444 AGZ XIV 133; 1. pl. m.
bychom znali FI i Puł Ath 28; 3. pl. m. znaliby
BZ Gen 29, 5; -by znali BZ Ex 16, 32, Rozm
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664; ~ part. praet. pass. n. sg. m. znan FI
i Pul 75, 1; ac. sg. m. znan FI i Pul 31, 5; /.
znaną FI i Pul 144, 12, Pul 105, 9; i. sg. neutr.
znanym XV ex. GIKórn II 210; /. sg. f. (w)
znanej Rozm 252; znany Rozm 345; n. pl. m.
znani Rozm 660; g. pl. m. znanych ca 1500 GlGn
60; d. pl. m. znanym FI 30, 14; ac. pl. m. znane
FI i Pul 87, 8. 18, Rozm 117;/. znany Pul 102,
7; ~ praes. pass. 3. sg. m. znan jest Sul 19.
30. 55, Pul 75 arg.; neutr. znano jest Sul 80;
~ fut. pass. 3. sg. m. będzie znan Slota w. 48;
~ praet. pass. 3. sg. m. znan był Rozm 672;
był znan Rozm 527. 660. 671. 672.
Z n a c z e n i a : 1. 'mieć znajomość kogoś a .
czegoś, mieć wiedzę o kimś a. o czymś, wiedzieć
jaki ktoś a. jakie coś jest, sc/re, nosse, non
ig n o r a r e a. absolute i bez kontekstu polskiego:
Ex parte enim cognoscimus, bo snagemy, et ex
parte prophetamus (I Cor 13, 9) 1435 GIKazB II
51; Sicut et gentes, que ignorant, nye znayą,
deum (I Thes 4, 5) XV med. SKJ I 74; Quique,
gl. sc. deus, malum, gl. pecatum nescit, gl. non
cognoscit nye szna, 1466 RRp XXII 19; Snayą
sciens (est tacens sciens tempus aptum Ecclus 20,
6) ca 1470 MamLub 164; Snayą scio (ego scio
Ephraim et Israel non est absconditus a me Os
5, 3) ib. 242.
b. z określeniami wskazującymi przedmiot zna
jomości, wiedzy: kogoś, coś: Bo znaie (novit,
Pul: zna) gospodzin drogo prawich FI 1, 7;
Nadzewacz <się> bodo w tobe czy, czso znaio
(noverunt) ymo twoie FI 9, 10, sim. Pul; Lud,
iegosz iesm ne znal (quem non cognovi, Pul:
yegoszesm nye znal), sluszil my FI 17, 48; Znan
(notus, Pul 15 arg.: znan yest) w szidowstwe
bog FI 75, 1, sim. Pul; Wiley gnew twoy w pogany, gisz czebe ne znały (non noverunt, Pul:
nye znayo) FI 78, 6, sim. Pul Deut 25; *Znano
*bodze (innotescat) w postaczoch przed oczyma
naszima pomsta krwe sług twogich FI 78, 10,
sim. Pul; Kto znage (novit) mocz gnewu twego?
FI 89, 13, sim. Pul; Bo on znaye albo poznał
(cognovit) slozenye nasze FI 102, 13, sim. Pul;
Obroczycze so mne..., gysz znały (noverunt)
swadecztwa twoya FI 118, 79, sim. Pub, Panye
boże..., thy sznasz mysly *nasza y sprosznoszczy
grzechów naszych Spow 7; Eszesm sche ye na
myloscz podał, yakobych nykogo na swecze znal
1408 MacDod 43; Gest mnogy vbogy pan, czszo
bodze kszoszotom znan y za dobrego wezwań
Slota w. 48; Ne posnalisce gego, ale ya znago
gey (novi eum, Rozm 476: alem ya y, leg. ji
go’, poznał). Pakly rzku, ne z<n)ago gego (non
scio eum Jo 8, 55, Rozm 476: nye znam yego,
GIKazB I 25: nye vyem), bodo podoben wam

Ihacz ca 1425 EwKReg 42; Taczi bili mądrczi
pogansczy, pana boga nye snayączi XV med. R
XXII 234; To blogoslawyenye lezi na czirpyenyy,
kto *yą chcze sznacz dobrze, ma wyedzecz, eze
na troyą ma syą oglądacz ib. 236; Yaco dzyeczi
schami syebye ny swich vczinkow a obiczayow
nye wyedzą any znayą, tako prosczye y ludzye
*swyeczschi ib. 244; Chori angelorum, sc. Che
rubin et Seraphin boga snayączy, boga myluyoczy
XV med. R XXIV 367; Opyta gich, znałylybi
Labana (numquid... nostis Laban)... Otpowyedzely: Znami (novimus) BZ Gen 29, 5; Abi znały
chleb (ut noverint panem), gymszesm karmyl was
na puszczy BZ Ex 16, 32; Rzeki iest naslvchacz
rzeczi bozey, ienze zna vczenya (novit doctrinam)
navisszego a widzenya wszechmogoczego widzy
BZ Num 24, 16; Pan bog... znal iest drogo two
(novit iter tuum), kaco przeydzecze pvsczo to to
wyelyko BZ Deut 2, 7; Acz nye iest brat twoy
ani gego znasz (nec nosti eum) ib. 22, 2, sim.
ib. 28, 33. 36; Bodzesz tv slvzicz bogom czvdzim,
gichzes ty ges nye znal (quod et tu ignoras) ib.
28, 64; Genze gest rzeki otczv swemv y maczerzi
swey: Nye znam wasz (nescio vos) ib. 33, 9,
sim. Rozm 284. 428. 691; Nye sznali so synów
swych (nescierunt filios suos) BZ Deut 33, 9;
Raczisz myo znacz goszcyno szono (ut... nosse
me dignareris peregrinam mulierem) BZ Ruth 2,
10; Narodi, geszesz przewyodl..., nye znaioc
('znają-ć’) zakonnego vstawyenya (ignorant legitima) boga tey zemye BZ IV Reg 17, 26; On
o mnye nye wye a ia gego nye znam (ego eum
ignoro) BZ Tob 5, 2; Rzecze gyma Raguel:
Znataly Thobyasza (nostis Tobiam), brata mego?
A ona rzeklasta: Znava (novimus) ib. 7, 4; Nye
mami syo pospołu tak sgymovacz iako gyny
narodowye, gysz boga nye znaio (quae ignorant
deum) ib. 8, 5; Nye poddaway wiznawaiocich
cyo lyvdu, gensze cyebye nye zna (qui ignorat
te) BZ Judith 7, 20; Kyedy potrzebyszna po ortel
do wyszego prawa szlacz, czego przyszasznyczi
szamy nye mogą sznacz albo znaydz (quam, sc.
sententiam, ignorant nec sciunt, O r tM a c ll: nye
mogą nadz szamy) albo nye vmyeya OrtOssol
59, 4; W koszczelecz y (leg. ji 'go’) zabyly, na
them boga nye sznaly Tęcz w. 8, sim. Rozm 571;
Bo zloszcz moyę ya znayę (ego cognosco, FI:
poznawam) Pul 50, 4, sim. KartŚwidz\ Odchylyayoczego ode mnye złego nye znalesm (non
cognoscebam, FI: ne poznawał iesm) Pul 100,
5; Et si noverim omnia misteria, id est Veteris
et Novi Testamenti a sznalbych (SKJ I 70: vznalbych) wszistky tagemnycze Starego y Nowego
Zakonv (I Cor 13, 2) XV p. post. GIDom 47;
Slusznye, Chryste, na nąsz szą gnyewasz, w gnye-
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wye thwogyem nasz grzesnych ludzy nye sznąsz
XV ex. MacDod 138; Skąd mya znasz (unde me
nosti Jo 1, 48)? EwZam 302, sim. Rozm 215;
Nomina pretulerit licuitąue et semper licebit sig
natum presente nota, pod sznanym vyloszenym,
producere nomen XV ex. GIKórn II 210; Lyelya
sz czyerznya wyrosła, gdy panna a z[d]ydostwa
poschla, zydowye panny nye znały nyey (leg. ni
jej) vonyey dobrze czuły XV ex. PF V 104; Myły
Yesus nye yyerzyl ym, tegodla yze znal wschytky
vnatrz<n)e mysly (eo quod... nosset omnes Jo 2,
24) Rozm 212; Myloszyerny Krystus, który sna
krewkoscz czlovyeczą ib. 235; Nygd nye zna
syna (nemo novit filium) yednoczyecz (leg. jedno
ociec) aon (pro any) oczsa kto sna albo może
snadz (neque... novit Mat 11, 27) yedno szyn
ib. 323; Yako mye sna (novit me) oczyecz a ya
tez znam oycza mego (ego agnosco patrem Jo
10, 15) ib. 426. 427; Pannam była v domv oyczv
(pro oycza) mego, trud ysczye nye byl my znan,
a potem byłam dana kv kosczyolovy, placzv,
skargy (leg. skargi i) smątkv nye znałam ib. 527;
Yz y (leg. ji) tako nyelyvtosczyvye... mączyly
yyodącz, yakoby pravye svyatego zakona any
boga znały ib. 664; Zvolyenyk ten ystny, czvsch
<Jan>, był znan byskupoyy (erat notus pontifici
Jo 18, 15) ib. 671, sim. ib. 660. 672; Yze znan
byl byskupoyy (erat notus pontifici Jo 18, 15) ib.
672; Nygdy tako nye movyl czloyyek, yako ten
movy. Gdyschczye to samy znały, czemv mya
byyesch? ib. 684; Tako my myły bog zyvy y
yyerny pomozy, yzem nye znal tego czloyyeka
(non novi hominem Mat 26, 72) ib. 690; Schukamy sobye szvyadeczthva a o to, ocz pytamy,
to on sam sna ib. 726; Syna tvego zaprzalem
trzy krocz przyszągayącz, y zbych yego nye znal
ib. 738; Przeto vyedz pevno, yzecz nye yest tyoy
syn, bośmy Yesusa dobrze snaly, alyeszmy tego
nye mogły posnacz ib. 746; Tego snamy (istum
novimus), yze yest syn czyeslyn Iozephov ib.
749; Sluzmyz ynemv bogu, ktorego vy ny znaczye
any vaschy oyczovye znały (serviamus diis alienis,
quos ignoras tu et patres tui Deut 13, 6) ib. 812;
~ znad z oblicza w oblicze 'widzieć twarzą w
twarz, poznać bezpośrednio, videre coram in os’:
Ktoregosz (sc. Mojżesza) znal pan z oblicza w ob
licze (quem nosset... facie ad faciem) BZ Deut
34, 10; ~ o języku, de lingua: Yęzyk, yegosz
nye znal (non noverat, FI: zna<l», vslyszal Pul
80, 5; ~ z inf.: Tha tho nyewyasta od wszego
prawa dzedzini they thesz szą (m a) sznacz a wyedzecz bicz odpadłą (quod... se cognoscat cecidisse) Sul 36; Tegodla gdysch vy badacz zly
znaczye davacz dobre dary (nostis bona data dare
Luc 11, 13) synom vasym Rozm 275; ~ ze
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zdaniem: Maczkowa... contra Jasconem... habet
iurare... pro octo scotis et marca... lako praue
znagemi, is za osm scoth i za grziwna praua 1405
SK Jlll 196; Bo wy znaczę (vos... nostis), kakosmi
5
przebiwali w zemi egipskey BZ Deut 29, 16; Bo
znam (novi), ze po smyerczi mey nyeprawye
yczinicze ib. 31, 29, sim. ib. Jos 2, 9, Rozm
495. 503. 504; lako znacye, ysze czsom mogła
movycz, z boga gest (sicut, quod potui, loqui,
10
dei esse cognoscitis) BZ Judith 8, 30; Procurator...
posuit... memoriale, quia noscit al. sn[y]a, ysch
sye panowye zapysali 1462 Pilz 276; Znay, c[o]so
franca XV Wisi nr 2658; Vz<ech>mogączy oczyecz zna, yze me sercze zawzdy smątno Rozm
15
527; Any vyem any znam (neque novi Marc 14,
68), czo movysch ib. 674, sim. 1476 AKLitRp
III 108.
c. znany 'taki którego się dobrze zna, znajomy,
bliski, notus, per notus, intimafamiliaritate coniunc20
t u s Vczinon iesm... boiazn znanim (Pul: znayomym) mogim (notis meis) FI 30, 14; Daleco vczinil
ies znane moie (notos meos) ote mne FI 87, 8,
sim. Pul, sim. FI i Pul 87, 18; Qui habet multos
amicos in curia regis et familiares tovarzyssof,
25
znanyh spraszacz ca 1500 GIGn 60; Zezvawschy
(sc. Jozef) svoye znane a schąszyady svoye (notos
et vicinos suos) Rozm 117; Zvolyenyczy yczyekayą,
znany y przyaczyelye precz byezą ib. 660.
d. użycia specjalne: znan uczynić 'wyznać,
30
ujawnić, objawić, confiteri, notum facere, pat e f i e r i Grzech moy znan czi iesm yczinil (cognitum tibi feci) FI 31, 5, sim. Pul, By *znano
(Pul znano) yczynyl (ut notam faceret) mocz
swoyo FI 105, 9; Bycho znano yczynyly (ut
35
notam faciant) synom lvdzkym mocz twogo FI
144, 12, sim. Pul, Znany (FI: znamy) yczynyl
(notas fecit) drogy swoye Moyzeszowy Pul 102,
7; ~ dać znad *skinąć, przekazać wiadomość,
annuere, n u n t i a r e Recumbebat Iohannes circa
40
Christum, cui Petrus volens scire proditorem innuit, gl. innuit vlg. znamyenyem dal znacz, vt
interrogaret XV p. post. Kałużn 274; ~ znana
(ziemia) 'miejsce urodzenia, kraj rodzinny, ojczy
zna, locus, ubi ąuis natus est, p a t r i a Czosmy
45
schlyschely czynov, ktoresch czynyl v Kapharnavm, vczyn tesch thv v t<w)ey przyrodzoney
zyemy albo znaney (in patria tua Luc 4, 23,
EwZam 307: w oyczysnye svogyey) Rozm 252;
Prorok każdy nygdzye nye yesth przeze cznothy,
50
yedno w sz<w)oyey znany <ziemi> albo oczy sny e
(in patria sua Mat 13, 57) ib. 345.
e. w zbyt dosłownym tłumaczeniu tekstu
łacińskiego: znan jest, znad jest 'wiadomo, notum,
manifestum est’: Przes szescz swyathkow tho maa
55 I wczynycz rowney dostoynosczy, czczi y staadla,
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kthorego sznaan yest bicz sandzą (cuius noscitur
fore iudex) Sul 19, sim. ib. 55; Skazvyemi, aby
nyestoyączy... rzecz... straczyl, ho kthorą byl
pozwan alybo o kthorą sznaan yest bicz pozwaan
(pro qua dignoscitur esse citatus) Sul 30; Przewrothnym obyczayem znacz bilo chowano (no
scitur esse observatum) Sul 40, sim. ib. 24;
Pyrwyeyszim vstawyenym... sznano gest bicz cho
wano (noscitur esse observatum) Sul 80.
2. 'przyznać się, wyznać, confiten: Znam (fateor), zesta była przisla kv mnye, ale nye wyedzalaczem, odkoodsta BZ Jos 2, 4; Zgrzeschylam,
myły panye,... w zywoczye moyem y znam szye
kv wschythkym zlosczyam mogym Naw 161; ~
*potwierdzić oskarżenie, przyznać się do czegoś,
uznać czyjeś roszczenia, aliquid coram iudicio
confirmare, postulata alicuius comprobare': Krziwosanth taliter respondit: Snayo, eszem wszol,
a czsom vczinil, tom na swem vczinil 1399 Pozn
nr 367; *Yago tobe so ne sznayo, ale twoy mosz
beszal na mog dom y bil mog lud 1407 Kai nr
202; Yako ten ogrod, czsosm y (leg. ji 'go’) dal
panu Abramowy, ten mu snayo, ale mu daley nye
snayo 1418 Kai nr 641; Yako czso na myo zalowal
Micolay, takego mu rocoyemstwa nye snayo 1419
Pyzdr nr 587; Any mu snam, bich mu rączil za
to pąnczdzeszand grzywen 1420 Pozn nr 1077;
Czso iest na nas szalowano, w tern szye niczs *na
snagem, bichom tho vczinili, ten gwałt 1423 Kai
nr 700; Tedi Jarant otpowedzal, ysz sznay, yszess
ty mne pirvey rzeki, yszessz chłop 1425 RTH III
nr 76; Sandziv<o)y *rzelk: la tobie nie sznayo,
bich tobie to movil ib.; Ja mu niczs nye snayo,
bo bi myal na myo który list, tu bi s nim szalował
1427 RtGn nr 296; Czo mą Basch ozalowal o poldzewyaci grziwni groschi syrokich, tego mu nye
snaya 1432 Pozn nr 1412, sim. 1434 ib. nr 1438,
1435 ib. nr 1454; Czonamiazalowal Sandzywoy...
o pothfwirdzenye copczew..., tego mu nye snam
1435 ib. nr 1549, sim. 1436 Pyzdr nr 1103; Pro
omnibus rebus non fateor al. nye znam, sed pro
equo... paratus sum statuere evictorem 1444 AGZ
XI 241; Proposuit Vasya..., quod sibi recepit octo
libros... Et dum iudex interrogavit, si confiteretur
al. znallibi, et ipse respondit: nosco 1444 AGZ
XTV 133; Nye doszwyathczyly powod, thedi samperzs nye sznayączy dlvgv (negans debitum) przes
wlostną przysągą... oth gabanya ma bicz prozsn
vczinyon Sul 33; Ya sznam (fateor), yse ya nye
myal szwych pyenadzy gedno kopą OrtOssol 41,
2, sim. OrtMac 47, sim. OrtOssol 55, 3, OrtMac
69; Pytał go..., sznaly szye (an... fateretur) tego
darowanyą y zawyaszanyą gescze OrtOssol 48, 4,
sim. OrtMac 59; Sznam (fateor) mego darv [y]
zawyaszanyy (pro zawyaszanye) s tobą OrtOssol

48, 4, sim. OrtMac 59; Tedy ona ma rzecz: Sznam
albo nye sznam (negari vel fateri debet) OrtOssol
56, 1, sim. OrtMac 70; Mały szampyerz znącz
(fateri) albo zaprzecz a przyszancz szam szwą rąką
o then dług OrtOssol 76, 4; Na kogo czokoly...
zaluyą, mvszy sznacz (fateri) albo przecz, a nye
sznaly, mvszy szye tego sam szwa rąką sprawycz
ib. 77, 2, sim. OrtMac 104; Yą thv stoyacz przed
gayonym szandem znam dług (fateor debita) gednemv czlowyekv OrtOssol 78, 2, sim. OrtMac
106; Czokoly tą zona swego mażą vmarlego długów
raczyła y w których szyą szną (de quibus fatetur),
ty ona ma zaplaczycz OrtOssol 87, 3, sim. OrtMac
118; Ja znam, ysz ona zastawylą to odzenye
OrtOssol 100, 4; Iohannes... respondit: Domini,
negat al. nye znacz (leg. zna-d) gemu et vult
evadere 1457 AGZ XV 11; Ho czo na mya schalovala Anna..., ho wschythco nye ssnam 1462
ZapWarsz nr 1155; Gwalthv nye ssznąm, ale czom
yczinyl, thom vczinyl za yego poczathkyem, gdy
mą... ranyl 1471 ib. nr 2956, sim. ib. nr 3035,
1472 ib. nr 2965.
3. *zeznać, złożyć świadectwo, confiteri, iudicium facere': Ja snam, yzem yydzal, kyedy Mylesza dal przysąd na Pudliszcowicze, tedy Ja
nusz... v sząda bil 1420 Kościan nr 784; Yako
byerzemi k naszey przisandze, yoszeszmy prziszogli pyrzwe snacz 1420 Pyzdr nr 640; My
byerzemy na swą starą przyszągą, yąszesmy przyszągly praudą znacz 1422 Kościan nr 926.
4. 'potwierdzać, affirmare’: Rzeczely sze ktho
bycz slachcziczem... a gynszym slachczyczom
tego my nye sznayączim (hoc negantibus, Dział
21: a gynszi by temv nye wierzył) rzecze szą
bicz równym Sul 33; Czoszmy wam pyssaly, tho
znamy (de qua siquidem sententia profitemur)
OrtOssol 95, 4, sim. ib. 21, 4, OrtMac 132.
5. męża znad, znad męskie łoże 'mieć stosunek
płciowy, coire’: Bocz mam dwye dzewce, gezesta
geszce mozow nye znale (quae necdum cognoverunt
virum) BZ Gen 19, 8; Wrocyla syo ku oczczy
swemu gescze mosza nye znaiocz (quae ignorabat
yirum) BZ Jud 11, 39; Naleszono... trzista dzewek,
gesz nye znali moskego losza (quae nescierunt viri
thorum) ib. 21, 12; Rzekła Maria do angyola: Iaco
tho bądzye, gdy mąsza nye znam (virum non
cognosco Luc 1, 34, Rozm 50: nye poznam, R
XXV 180: any chczą vznacz)? EwZam 288. ~
Cf. Nieznały.
6. 'rozpoznać, uświadomić sobie, jaki ktoś jest,
aliquem penitus cognoscere’: Bo wysoky pan
a smerna ogloda, a wysoka od daleka znage (cognoscit) FI 137, 7, sim. Puł, MW 137a; ~
(było) znad 'można (było) zobaczyć, widzieć,
rozpoznać, patebat, manifestum eraf: Eze tho
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wschitko bilo błogo obłudne..., bo wyodlo y
wyedzye ku wyekugey nądzi, yako snacz na onim
*bogaczczu, gen po tem blodze, gesch myal...,
potim krople wodi żądał v żebraka, a nye mógł
myecz XV med. R XXII 234; Nam sic graviter
percussus fuit, quod tota facies eius livida... fuit,
quod vix vestigium faciei potuit discernere nye
było sznacz gyego oblycza ca 1500 GIKazB I 79;
Ve wschytkyey svkny nye był nyyeden schew
any żadnego krayanya było v nyey znacz (nulla
consutura fuit... nec scissura) Rozm 141; Pieczy
myal myły Iesus... maluczko nachylony a rovny,
bo nyyedne kosczy nye było znacz ib. 153; Przeto
yze vy[e]dzyely y (leg. ji 'go’) tako smątnego,
aze było znacz na yego oblyczv ib. 588; Było
nyedobrze znacz, by był czlovyek ib. 804; O tem,
yako było snadz stopy mylego Iesucrista po vbyczovanyv ib. 826, sim. ib., sim. ib. 827; ~
Gisch schą w żeli grzechów dopusczonich, bądą
vczescheni otpusczenim gich, a to znacz y zna
ten, gen zaluge, eze nye ma grizyenya na sąmnyenyv XV med. R XXII 238.
7. 'uznawać coś za jedynie słuszne, prawdziwe,
aliquid iustum et verum agnoscere, comprobare
Gest przeto wara prawa, bychom werzely y znały
(ut... confiteamur, MW 112a: abismi... wiznawali), ysz pan nasz Gezus Krystus boży syn, bog
y czlowek gest FI Ath 28, sim. Pul.
8. corruptum pro szonować: Gdyby... then
czlowyek nye sznayącz (nec... reverans, OrtMac
34: nye szonoyacz) kxązaczyą any panów... wy
rzekł [y]by nyekthore... szromothne szlowa Ort
Ossol 33, 4.
Cf. Zhamy, Nieznany, Doznać, Poznać,
Przyznać, Rozeznać, Uznać, Wyznać, Ze
znać, Znawać, Poznawać, Przyznawać,
Rozeznawać, Uznawać, Wyznawać, Ze
znawać, Wyznajać
2. Znać cf. Znajść
Znając (cf. Zb-j 'zgodzić kogoś do swych
usług za umówionym wynagrodzeniem, aliąuem
c o n d u c e r e Mogaly sznayaczy kthore szwyadeczthwo czynycz czyly nye (si homines appretiati
testificare possunt)? Mogaly sznayomczy (pro
sznayaczy, appretiatis hominibus, OrtOssol 70,
2: z namythy) szwyadczycz y *pryszyągacz?...
Sznayaczy ludzye (appretiati homines, OrtOssol
70, 3: mayączy, pro nayączy, ludze) nye mogą
nyzadney rzeczy szwyadczycz OrtMac 94. ~
Może należy rektyfikować na [sz]nayaczy?
Znajć cf. Znajść
Znajemy cf. Znajomy
Znajm ić cf. Uznajmić
Znaj mość f o r my : n. sg. znajmość Sul 53;
~ g. sg. znajmości 1461—7 Serm 400v; ~ d.

ZNAJOMY

sg. znajmości Sul 18; ~ ac. sg. znajmość 1474
Zab 540.
Z n a c z e n i a : 1. 'wiedza o czymś, scientia,
notitia alicuius rei9: Dzaal... aczkolye kv znaymo5
sczi xąnzączey (ad notitiam principis) nye bylbi
przywyedzon..., ma bicz moczen Sul 18; Acz
kakole kv ksąndzw snaymoscz (notitia) thego dzelenya nye bądze przywyedzona Sul 53; Gdysz
slodzeystwa... cząstokrocz skrytha bywayą, thako
10
ysz snaymoscz grzecha (notitia criminis) wkrothcze
nye może bycz wsyawyona ib.; ~ Vt impleamini
agnicione voluntatis dei in omni sapiencia, gl. vt
cognoscatis que deus wlt quantum ad cognicionem
rerum et ad actiuam vitam pertinencium we wszyth15
kyey szmacznosczy (pro sznaymosczy) rzeczy sweczkych, et intellectu spirituali, gl. id est cognicione
spiritualium, sc. rerum w rosumyenyy duchownych
rzeczy (Col 1, 9) XV med. SKJ I 123.
2. fa kt, że się kogoś zna, notitia, familiaritas9:
20
Jacobus... za poczestnego... yest... prze dobri luth,
s ktorim snaymoscz swoych czaszow przyol albo
posnacz mógł,... myan, dzirsan y chowan 1474
Zab 540.
3. (?): Sicut mel tenebras oculorum corporalium
25
pellit, sic amor acutus stulticiam tollit, ista est
discrecio, que est in anima diligente, quia calidum
dileccionis permouet ad actum congregacionis goranczoscz milosczi przivodzi ku vczinkv snaymosczi
1461—7 Serm 400 v.
30
Znajom cf. Znajomy
Znajomić cf. Nieznajomy, Oznajomić
Znajomiec cf. Znając
Znajomość f o r m y : n. sg. znajomość 1434
PF V 32; ~ g. sg. znajomości Błaż 322; ~
35
d. sg. znajomości Rozm 673; ~ ac. sg. zna
jomość Rozm 672.
Z n a c z e n i a : 1. 'wiedza o kimś, poznanie
kogoś, notitia, cognitio alicuius9: Genszes naas
wywyodl s cyemnoscy przezwyarstwa a wwyodles
40
naas w swyatloscz twey slotkey znayomoscy Błaż
322.
2. fakt, że się kogoś zna, notitia, familiaritas9:
Nye przeto yymyenya (sc. święty Jan) thą znayomoscz by skupy ą Rozm 672; To ny ma bycz
45
przypysano yyączey yego znayomosczy, ale vyelebnosczy y cznoczye yego ib. 673.
1. a. 2.: Snayomoscz noticia 1434 PF V 32.
Znajomy, Znajemy f o r m y : n. sg. znajom
Rozm 517; /. znajoma XV p. pr. Msza IX s.
50
259; ~ d. sg. m. znajememu ca 1500 GIKazB
I 56; ~ n. pl. m. znajomi Rozm 119; /. zna
jomy Rozm 17; ~ d. pl. m. znajomem Rozm
226; znajomym Pul 30, 14; ~ i. pl. m. zna
jomymi EwZam 297; ~ /. pl. m. (po) znajo55 I mych BZ Num 26, 26.
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Z n a c z e n i e : 't a k i , k t ó r e g o s i ę d o b r z e z n a ,
56, 1474 Z a p W a r s z nr 1379; ~ a c . s g . znak
gw/
n o t u s , c o g n it u s e s t ' : (Pomny, panye,
(1419) 1504 D o k M p I 427, O r tM a c 144, 1457
A G Z XV 4, e tc .;
~ i. s g . znakiem 1474 Z a p 
sług..., gychsze thobye wy ara) znayoma (yest)
(quorum tibi fides cognita est, M s z a II: posnana,
W a r s z nr 1379; n . p i . znaki 1444 R XXIII
III. VII: sznamenitha albo *pasznana yest, VI. 5 301, XV m e d . G I K a z B III 27, 1451 A G Z XIV
XIV: posznana yest, sznamyenytha, V: snamye324, e tc .; ~ g . p i . znaków 1430 Z a p W a r s z nr
nita, g l . vsnana, gest, IV, VIII, XII: znamyenytha
347b, 1460 A G Z XIII 355, 1469 Z a p W a r s z nr
yest, XIII: szwyadczona, szwyadoma, XVI: swa2937, 1496—503 ib . nr 1880; ~ a c . p l . znaki
1399 P a u l 88, 1407 K s M a z I nr 954, 1444 R
doma gest) XV p . p r . M s z a IX s. 259; Yescze
v yey mlodosczy wschystky ksyągy Starego Za 10 XXIII 308, e tc .; ~ i. p l . znaki 1449 C z r s s.
kony były yey znayomy (omne Vetus TestamenXC, 1456 Z a p W a r s z nr 1054, 1464 ib . nr 1142,
tum fuit ei notum) R o z m 17; Mary a yemv była
e tc .;
~ l. p l . (po) znacech 1496—503 Z a p W a r s z
barzo laskava, bo yyedzyala, yze on był znayom
nr 1880.
byskupom (cognitus erat inter Pharisaeos et prinZ n a c z e n i a : 1. 'to c o in f o r m u je lu b ś w i a d c z y
cipes sacerdotum)
517; ~ Vczynyonesm... 15 o c z y m ś , u m o w n y ś r o d e k p r z e k a z a n i a in f o r m a c j i,
strach znayornym (FI: znanim) moym (notis meis)
ś w i a d e c t w o , d o w ó d , te ż o z n a k a , o b j a w , s i g n u m ,
P u l 30, 14; Szvkaly go myedzy przyrodzonymy
in s ig n e , te s tim o n iu m : Dzewko, przymy thakye
omyszly gospodzyna, przymy yego sznaky 1453
y znayomymy (inter cognatos et notos Luc 2, 44)
E w Z a m 297; Non accedunt ( s c . ad sacramenR XXV 210; Lac enim in mulieribus corrumptis
tum),... qui aliam habent mensuram emendo quam 20 sequela, snak albo siad, est concepcionis 1461—7
S e r m 443r; ~
o zn a k u k r z y ż a ś w ., d e s ig n o
vendendo, vel noto, snagyememv, maiorem men
s a n c t a e c r u c is : Sed eciam ex gracia signaculum,
suram dant quam ignoto c a 1500 G I K a z B I 56;
snak, sancte trinitatis sibi impressit XV p . p o s t .
Tedy Iozepha a Marya z dzyeczyątkyem rodzyna
G I D o m 67; ~
Promptum est oculis prediscere
a znayomy (a cognatis atque notis) ych barzo
laskavye przyąly R o z m 119; O tobyesmy schly- 25 nigram, et quisquis color szna[y]k XV ex. V e r g G e o r g 82; ~
~ Nec fides, nec sciencia,...
szely yyelykye dzyvy y yyelyką tvoyą mocz,
ktorąsz czynysz... znay omem y nyeznayomem
nec opera exteriora sunt signa, snaky, salutis XV
m e d . G I K a z B III 27.
(notis et ignotis) ib . 226; ~ 'r o d z in a , r ó d ,
2. 'ś la d p o z o s ta w io n y p r z e z k o g o ś , c o ś , ś w i a d 
f a m i l i a , g e n s ' : Synowye Zabvlonovi po znaiomich
swich (per cognationes suas) B Z Num 26, 26.
30 c z ą c y o ty m , ż e c o ś is tn ia ło , d z i a ł o s i ę , te ż s ł u ż ą c y
j a k o d o w ó d w p r o c e s i e , s ig n u m , v e s t ig i u m , q u o d
(Znajśc) Znad, Znajc ( c f . Zb-j 1. 's z u k a ją c
d o t r z e ć d o k o g o ś a . c z e g o ś , o d s z u k a ć , in v e n i r e ,

in c a u s a a p u d iu d ic e m a c ta te s tim o n iu m e s s e p o t -

r e p e r ir e , d e p r e h e n d e r e ':

: Ibidem portham al. wrotha secuit et sagittavit
schippi et istius seccionis et sagittacionis signa al.
znak apparent 1457 A G Z XV 4; O raną szyną y
nadąthą, gdzye sznakv szromothy nye czyny na
*myeszczyv yawnym..., XXX szelągów mayą dacz
za pokup O r tM a c 144; O raną na obliczy vkrwawyonym albo na *myeszczyv yawnym, którą przynoszy sznak szromothy..., dzyewyadz funtów...
*rannomu... ma bycz dano za pokvp ib .; W ktorey
(sc. żeńszczyźnie) acz znaky gwałty (signa oppressionis, S u l 58: snamyona osylstwa) badą nalesony
D z i a ł 55; Aczlyby... na nyey znakv gwałty (signa
oppressionis, S u l 58: snamyona osylsthwa) nye
nalesyono ib . 56; ~ Nec direxerunt familiam
eorum super curiam eius yiolenter, nec fecerunt
hec, nec fecerunt yulnera eciam inferre, nec ibi
fuerunt aliqua signeta istius al. znaky, parati sunt
reducere de isto 1451 A G Z XIV 324; Paratus est
docere, quia ibi ministerialis conspexit istam yiolenciam et insignia al. znaki 1452 ib . 349.
3. 'n a c i ę c ie n a d r z e w i e b ą d ź s z t u c z n i e u s y p a n y

Gydzysz yedno stayanye
a pothem tha woda sznaydzesch, bo thamczem
ya czemrowal czysszem D I L B III 354; Poydzymy
a znaydzy[e]my (vadamus atque... quaeramus)
syna naschego, bycz yemv... nye vczynyly nyeczo
złego R o z m 132.
2. ' w y m y ś l i ć r o z s t r z y g n i ę c i e , w y d a ć o r z e c z e n i e ,
w y r o k , d e c e r n e r e , d e c r e t u m i n v e n i r e , s e n t e n ti a m

Kyedy potrzebyszna po ortel do wyszego
prawa szlacz, czego przyszasznyczi szamy nye
mogą sznacz albo znaydz (quam, s c . sententiam,
ignorant nec sciunt, O r t M a c 77: nye mogą nadz
szamy) albo nye vmyeya O r t O s s o l 59, 4; la
przysengam bogw..., ysz ja... ludzom wbogym
y bogathym sprawyedlywy ortel znacz chcze XV
e x . W is i nr 168.
3. c o r r u p tu m p r o znać: la przysągam bogu...,
ysze chczą... kaszdemu... rowno szandzycz...
tako daleko, yako mogą znaydcz w mogich pyączy szmyszlow O r t O s s o l 33, 3.
Znak f o r m y : n. s g . znak D z i a ł 59, 1461—7
S e r m 443r; ~
g . s g . znaka 1461—7 S e r m 98v;
znaku 1446 A G Z XIV 227, O r tM a c 144, D z i a ł

esf

35

40

f e r r e ’:

45

50

55

k o p ie c n a o z n a c z e n ie g r a n i c y r o z d z i e l a j ą c e j d w a
o b s z a r y n a le ż ą c e d o d w ó c h r ó ż n y c h w ł a ś c i c i e l i ,
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sam a

g r a n ic a ,

sig n u m

a rbori

tu m u lu s m a n u f a c t u s , q u o b o n o r u m

in c is u m

vel

te r m i n i d e -

(ut queant laxis resonare fibris mira gestorum
famuli tuorum) 1444 R XXIII 308; Et alii temptantes signum, zna<k)a ( R o z m 299: znamyenya
albo czvda), de celo querebant ab eo (Luc 11,
5
16) 1461—7 S e r m 98v.
5.
w i e l o z n a c z n e z p o w o d u b r a k u k o n te k s tu :
Znaky tipus 1444 R XXIII 301; Dacz znak designare c a 1500 E r z 135; Dal znak designauit ib .
Znakować c f. Przeznakować
10
Znaleźć (c f. Zb-) f o r m y : p r a e t . 2 . sg . f .
znalazłaś R o z m 49; ~ p a r t . p r a e t . a c t . znalazszy
R o z m 145; znalazwszy XV p . p o s t . R XXV 180;
~ p r a e s . p a s s . 3 . sg . f . jest znaleziona M W 92b.
Z n a c z e n i a : 1. 's z u k a j ą c d o t r z e ć d o k o g o ś ,
15
o d s z u k a ć , i n v e n i r e , r e p e r i r e , d e p r e h e n d e r e ' : Tunc
Eraclius ad Cosdram pervenit et in throno aureo
ipsum reperiens, snalaswszy, eidem dixit XV p.
p o s t . R XXV 180; Znalaschy ( l e g . znalazszy)
mylę dzyczye Iesucrista y vroczyly szye do Na
20 zaret R o z m 145.
2. 's t w i e r d z i ć p e w i e n s t a n , w ł a ś c i w o ś ć , v i d e r e ,
c o g n o s c e r e ' : Nye yesth znalezyona myedzi nyewyastamy żądna Anni swyąthey podobna M W 92b.
3. 'z y s k a ć s o b i e , z d o b y ć , z a p e w n i ć , i n v e n i r e ,
25
s i b i a c ą u i r e r e , c a p e r e a l i q u i d ’: Nye lyekay szye,
Marya, znalaslass ( E w Z a m 288: bosz nalasla)
myloscz (invenisti... gratiam Luc 1, 30) v boga
R o z m 49.
Znamek 't y tu ł ( u tw o r u lu b j e g o c z ę ś c i ) , in -

s i g n a b a n t u r , in d e e ti a m i p s e li m e s ': Plebanus...
citavit... nobiles de Mod<zu>rowo pro laminis
pro ąuincentis et quinque excisis et magnis vlg.
dictis w sznaky 1399 P a u l 88; Dum misimus
preconem... videre metas uel signa vlg. sznaki
1407 K s M a z I nr 954; Secundum insignia al.
znaky debent granicies... scopulis sippare 1413
L u b Z i e m R p I 80; Locavimusque ibi tres lapides
in signum istarum granicierum et isti tres lapides
debent teneri pro scopulo al. za znak granyczny
(1419) 1504 D o k M p I 427; Jakom ia Stanisławo
wy lanky ne *szayol any yemv snakow poczinil
samowtor 1430 Z a p W a r s z nr 347b; Duxit eum
ministerialem ad signetum al. do sznaku, ubi
predictum cilindrium iacuit super tecto 1446 A G Z
XIV 227; Jacom ya to gymyenye dzedziczne...
za thimy myedzamy y za snaki zadzyrszal trzy
latha 1449 C z r s s. XC; Gdyby szą przygodzilo
ktoremv... vkazacz dwa albo trzy kopcze albo
take snamyenythe sznaky (notabilia signa), yako
na polv yyaszdy, ale w leszech czosny albo snamyona na krzysz... virąbyona S u l 77; Kandy
sobye stribovaly i znakj położyły przez vrzandnikj
1452 Z a p W a r s z nr 952; Jako mnye Voythek
zalyanym za znaky vshkodzil 1456 i b . nr 1054;
Domino Henrico cesserunt gay in medio magnis
gays a signis usque ad signa al. od snakow do
snakow 1460 A G Z XIII 355; Znak (signum, S u l 30
59: snamyą abo czosn) ma na drzewie wyrąbycz
D z i a ł 58, s i m . ib . 59; Yszeby nye tamo, gdze
znak (signum) vczynyon, swy nye zayąl i b . 59;
Yakom ya zadzyrszal Katharzynina cząscz... za
thymi snaky, kthorem vrzandowy vkazal 1464 35
Z a p W a r s z nr 1142; Yakom ya nye szayal za
sznaky granycz oppaczkych 1468 i b . nr 1296,
s i m . i b . nr 1252, 1494 i b . nr 1230; Jakom ya
przess szeszlanye szlugi mego nye przeorał sznakow na Szmolach 1469 ib . nr 2937; Jakom ya... 40
nye yyrabyl chrostha albo zapvsthi, kthora yesth
na wyelgyem *poly za sznaky stharymy 1472 ib .
nr 2964; Etiam vidit ibidem in tribus arboribus,
quod sunt destructa signa notabilia al. są znaky
skazane ( l e g . skażane) znamyenythe 1474 A G Z 45
XVIII 87; Jakom ja nye skazyl ssznaku ani myedze
gwalthem, za kthorim snakyem i sza myedzą thą
rolą trzymam 1474 Z a p W a r s z nr 1379; Anim
myedze skazyl, kthora snaky czyniła ib . nr 1381;
Cadim ya scheth pothla sznakow grodzy y pothla 50
lystha, tady yest grocz 1496— 503 i b . nr 1880;
Cady Jan scheth po schnaczyech, tady yest grocz
pothla lystha ib .
4.
*c o ś d z i w n e g o , n i e z w y k ł e g o , n ie z w y k ł e z j a 
w i s k o , c u d , r e s i n s o l i t a , m i r a c u l u m : Znaky mira 55

s c r i p t i o , titu lu s ( s c r i p t i c u iu s d a m v e l e iu s p a r t i s ) ' :

Znamek titulus (haec sapientia in mysterio abscondita est, de qua et noni psalmi titulus praenotatur: Pro occultis filii Prol VI) c a 1470 M a m L u b
2; Znamek titulus (in quibus autem tempus non
praefertur in titulo, sub illis eos regibus prophetasse, sub quibus et ii, qui antę eos habent titulos,
prophetaverunt Os prol.) ib . 241. ~ B o h e m i z m .
Znamić c f. Oznamić, Uznamić, Wyznamić,
Oznamiać
Znamiączko 'm a ł a g w i a z d a w g w i a z d o z b i o r z e
W i e lk i e j N i e d ź w i e d z i c y , S te lla p a r v a in c o n s t e l l a ti o n e U r s a e M a i o r i s ’:

Qui, g l. sc. deus, Pliades,
Baby, iungens Arcturi, g l . id est istius Stelle
Voza, dirigis axem, g l. punctum, rotam sznamyączko 1466 R XXII 22.
Znamieniaty 'z w r a c a j ą c y u w a g ę c z y t e ż w y 
r ó ż n i a j ą c y s i ę , o d z n a c z a j ą c y s i ę , in s ig n i s , n o ta b i l i s ’ (?): Sznamyenyathy notabilis c a 1455 J A

XIV 495.
Znamienicie 1.

'w z n a c z n y m s t o p n i u , m o c n o ,

v a l d e ’: Przez ty czvda on
byl znamyenyczye slyszan (ipse divulgatur) na
wschythky królestwa R o z m 225; Tegodlya, sprostny czlovyecze, czemv tako znamyenyczye
lzesch, a tysch vczyąl brathu memv vcho? ib .
bardzo,

m agn opere,
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691; ~ Quarto apparens, terribiliter eum redarguit et in capite letaliter, *sznamynczye, percussit,
cuius dolore vexato in breui vitam finiuit XV p.
post. R XXV 177.
2. 'w sposób widoczny, otwarcie, jawnie,
aperte, pałam, manifeste' : Aby Krzczon thymystnymy (leg. tymi istnymi) *pyenyaczmy falschownimi snamyenycze dlugy placzyl 1435
nr 1652; Thystne (leg. ty istne) pyenądze
kyegdy ge chczal do myasta wyescz, thedy ge
s nyekthorimy lyudzmy snamyenycze liczył ib.\
Patenter, snamyenicze, yawnye, dicat XV med.
R XXIV 359; Nos igitur... presenciam, noticiam
lecturis, audituris uel habituris publice recognoscentes, *snamye<ni)czy wysnawayacz, profitemur 1460 PF V 38.
3. 'wyraźnie, zrozumiale, jasno, evidenter, c7are’: Considera, ąuantus propheta fuit, qui tam
signanter, znamenicze, prophetavit XV in. GIKazB
II 113; Sznamyeniczye mowy ewangelista, eze
Xpus nysze mowil, vsta swa otworzil XV med.
R XXII 235; Snamyenyczye evanyelysczy wspomynayą, bo tako tvardo zvyązan, yze ze wschech
pasnokczyow yego rzuczala szye krew Rozm 688;
O przeklączy Zydovye, nye vymovycze szye, bosczye y (leg. ji 'go’) doszycz vbyly, ktorego
yescze ku smyerczy przypravyaczye a znamyenyczye movyczye: Nam nye yest podobno, abychmy
kogo vbyly ib. 773.
4. 'w sposób umożliwiający poznanie, wiedzę
o czymś, modo cognoscibilC: Snamenycze cognoscibiliter XV med. GIWroc 23lv.
5. znamienicie uczynić 'podać do wiadomości,
oznajmić, rozgłosić, nuntiare, notum facere' : Zna
menicze wczyncze (Puł: zyawcze) w lvdzoch wynalezena gego (notas facite... adinventiones eius
Is 12, 4) FI Is 5.
6. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Snamenicze nobiliter (pro notabiliter ?) XV med.
GIWroc 23lv.
(Znamienik) Zdnamienik
Szasynus et
Hymislaw... recognouerunt, quia ad dominum
Nicolaum Kurzecz receperunt mediam septimam
sexagenam latorum grossorum..., in quibus pecuniis... eidem domino Kurzecz proposuerunt seu
invadiarunt tres sdnamenyky, videlicet Iohannem,
Petrum... et Nicolaum..., de quibus tribus debet
(sc. Nicolaus) recipere tres vlg. pokowy medonis
1409 Czrs 22.
Znamienisty 'uznany za słuszny, agnitus, app r o b a t u s Secundum peccatum (sc. contra spiritum sanctum) est inpugnacio, przeczywene, agnite, snameniste, veritatis XV med. GIWroc 43v.
Znamienito 'w sposób widoczny, otwarcie,
jawnie, patenter, manifeste': Czso Jarosław
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Vocenczowi veprza zabił, to gi zabił s pravem
sznamenito y yasno, medzi dobrimi ludźmi, ne
chosebne sczil (leg. żdżył) 1403 Pyzdr nr 220;
Christus hoc facit notabiliter, sznamyenytho, pro5 pter hoc, ut homo cognoscat suum defectum XV
p. post. RRp XXV 268.
Znamienity f o r m y : n. sg. m. znamienity BZ
Judith 5, 24, XV ex. PF V 103, ca 1500 Erz
135, etc.\ f. znamienita Gn gl. 119b, 1424 Msza
10 III s. 52, sim. IV—VIII. XII. XIV, ca 1428 PF
I 496, etc.’, neutr. znamienito Rozm 155; zna
mienite XV med. RRp XXIV 48; ~ g. sg. m.
znamienitego Kśw bv 40, ca 1500 GIKazB I 68;
neutr. znamienitego Sul 9; ~ ac. sg. m. zna
15 mienity Kśw cv 16, FI i Puł 80, 3, BZ Gen 35,
14, 1466 R XXII 26; znamienitego 1416 Kościan
nr 624, ca 1470 MamLub 266; /. znamienitą FI
76, 14, Sul 81, XV med. R XXV 158, etc.',
neutr. znamienito BZ Num 16, 5, Rozm 579;
20 znamienite ca 1470 MamLub 238; ~ i. sg. f.
znamienitą 1466 R XXII 25, ca 1490 LeksRzW
89; ~ l. sg. f. (w) znamienitej Kśw cv 27;
neutr. znamienitem Sul 29, Rozm 682; ~ n.
pl. m. znamienite 1474 AGZ XVIII 87; / . zna
~ g. pl. m. znamienitych
25 mienite Rozm 278;
XV p. post. R XXV 182, ca 1500 GIKazB I 65;
~ ac. pl. m. znamienite 1397 Pozn nr 321, 1418
Kościan nr 694, 1418 Pyzdr nr 516, etc.; f.
znamienite Sul 104; neutr. znamienita Kśw br 4;
~ i. pl. m.
30 znamienite ca 1500 GIKazB I 59;
znamienitymi 1428 Pozn nr 1504, 1429 Pyzdr nr
920; /. znamienitymi Sul 103.
Comparat. n. sg. m. znamienitszy XV med.
SKJ V 272; ~ i. du. m. znamienitszyma Sul
103; ~ n. pl. m. znamienitszy BZ I Par 12,
35
30; ~ g. pl. neutr. znamienitszych Sul 77; ~
ac. pl. neutr. znamienitsze Sul 77.
Superlat. n. sg. m. naznamienitszy BZ I Par
11, 20. 24; ~ g. sg. neutr. naznamienitszego
40 XV p. post. GIDom 81.
Z n a c z e n i a ’. 1. 'duży, wielki pod względem
rozmiarów, natężenia, magnus, amplus9'. Sznamenitha skoda nota<bi)le dispendium ca 1428 PF
I 496; Nye gest sgodno... za thako sznamyenythą
szkodą (pro damno tam notabili) lekky zakład
45
wszącz Sul 81; Insigne wyelykye, snamyenite
(porro hircus habebat cornu insigne inter oculos
suos Dan 8, 5) ca 1470 MamLub 238; ~ Depositus est a deo notabili infirmitate *szlozyon
50 albo nawyedzyon yest oth boga sznamyenyta nyemocza ca 1490 LeksRzW 89.
2. 'mający duże znaczenie, ważny, doniosły,
niezwykły, niecodzienny, szczególny, wyjątkowy
(także w sensie negatywnym), grandis, gravis,
55 magni momenti (etiam in malam partem) ': Zmouil
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sin bozi sloua uelmy znamenita, gimis casdo duso
zbosno pobuda, ponocha y pouaba K ś w br 4;
Timy sloui *m0dresc fały suotego Nicolaia <z
sk)utka duoiakego barzo znamenitego K ś w bv 40;
(Święty ewanjelista) troiaky skutek znameniti
pocazuie v tih ue threh croleh poganskih K ś w cv
16; Tet to crol y croleuich nebesky v troiakey
recy znamenitey ine usitky crole zmyia ib . 27;
Que (sc. Ierosolyma) erat ciuitas regia... famosa,
znamyenithe, ex templo XV m e d . R R p XXIV 48;
Forte sub actarum tibi, g l . sc. satan, tollat, g l.
sc. Ihesus, opes animarum, perdere tam clarum
pignus, g l . vadium znamyenyty zaclath, erit ne
parum 1466 R XXII 26; O, iaka iest uasza
slache<t>noscz, która znamyenitą vczinilo panyey
wszego świata przirodzenyu ( p r o przirodzenye)
a boszka zbawicziela naszego krewnoscz! M W
47b; Hec dies tantis... beneficiis est confirmata,
quod quicquid a deo insigne, naznamyenythszego,
gestum est in celo et in terra, isto die factum est
XV p . p o s t . G I D o m 81; Res geste, g l. id est
pacta vczynky sznamyenythe, regumque ducumque tristia beli a... monstrauit Homerus XV ex.
G I K ó r n I I 210; In qua (sc. cena) fecit ( s c . Christus)
notabilia, snamyenyte, opera c a 1500 G I K a z B
I 59; Alye baczczye, namylschy, kako yyelyką
krzyvdą była, yze yeden sproszny sługa na znamyenytem myesczv, bo przed by skupem,... vderzyl pana vszego stvorzenya R o z m 682; ~
Lampade significa, g l . id est mirabili claritate,
hoc est gracia sua, sznamienita laską, sparsit, g l .
sc. Cristus, vbique iubar 1466 R XXII 25; Nunc
quamuis queram, g l . sc. ego pecator, stulte, ne
queso seueram te, g l . sc. graciam, michi perspicuam, g l. bonam sznamyenythą laską, da pocius
veniam 1466 R R p XXII 19; ~ fb e z w a d y , d o s 
k o n a ł y , i n t e g e r , p e r f e c t u s Yey gloz byl znamye
nyty, slotky, slvzny, roskoschny a barzo vczyeschny
(vox dulcisona fuit et serena, sonora, delectabilis,
dulcis et amoena) R o z m 23; To czyalo, ktoresch
z dzyevycze Marye przyal słowo oplczyone, v
dzyeyyczym czyelye począte snamyenyto yest,
ysch yest było czyalo yyelyebne ze czvorga przyrodzenya dobrze yylozeno ib. 155; ~ ' u r o c z y 
s t y , ś w i ą t e c z n y , s o l l e m n i s , f e s t i v u s ’: Trobicze
w godno trobo we znameniti dzen (in insigni die)
swoczena waszego F I 80, 3, s i m . P u ł\ Ut idolis
suis solemne sacrificium, szn[y]amyenytha offyara, modlą, exhiberent XV m e d . R XXV 158;
~ 'u p a m i ę t n i a j ą c y , m e m o r a b i l i s , m e m o r a n d u s ’:
On lepak wswyodl kamyen znamyenyti (titulum
lapideum) na tern myeszczye, gdzesz to z nym
bog mowyl B Z Gen 35, 14; ~ ~ Popitay syo,
gęstły ktori grzech gich znamyenyti w vydzenyv
boga gich (si est aliqua iniquitas eorum in con-
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spectu dei eorum) B Z Judith 5, 24; Grzech yego
nye yesth zydovsky, czvsch tą moczą pomsczon,
ktorasz nam yesth pożyczona, yzbychmy y ( l e g .
ji 'go’) pokamyenoyaly, ale yego grzech yest
5
znamyenyty, bo szye królem czyny, przeto ten
ssąd nye przyschluscha k nam, bo o taky grzech
mvszy snamyenytą smyercz krzyzovana czyrpyecz
R o z m 774.
3 . ( o l u d z i a c h , d e h o m in ib u s ) ' w y b i j a j ą c y s i ę
10 p o n a d o t o c z e n i e , b a r d z o s i ę w y r ó ż n i a j ą c y , z n a 
k o m i t y , w y b i t n y , n i e p r z e c i ę t n y ( ta k ż e w s e n s i e
n e g a ty w n y m ) , e x c e l l e n s , n o b i l i s , i n s ig n i s ( e t i a m
in m a l a m p a r t e m ) ' : Dwyema swyatkoma lepschima albo snamyenytschima i starschima (per duos
15
testes... potiores et seniores) swąn schłyachtha...
doswyathczi S u l 103; Tanta erit eius constancia,
quod nullus eo insignior yego snamyenythschy
XV m e d . S K J V 272; On bil myedzi trsyemy
naznamyenytszi (nominatissimus) B Z I Par 11,
20 20, s im . ib . 11, 24; Z sinow Efraymowich...
przesylny vdatnoscyo moszowye znamyenytszi
(viri nominati) w rodzaioch swich ib . 12, 30;
Vsus enim in vna quaquam arte promtos reddit
suos artifices et ex ortitacione, g l . operacione,
25
sua claros, g l . splendidos, insignos sznamyenite,
efficit et subtiles 1466 R R p XXII 11; Zdrowa
bandz, gospodze chwalyebna y barzo yyszmyenyta, *yesz znamyenytha, yesz oblycza kroi nyeba
y zyemye pozadal yest N a w 28; Ezechyel prorok
30
schwyąthy a w proroczthwye *znamyąnythy wydzyal zamknyoną ylyczką, rozumyal bożą mathuchną XV e x . P F V 103; Consuetudo est homines
yolentes ire ad magnum, do snamyenytego, dominum, secum in mensa sedere ornant et layant
35
se c a 1500 G I K a z B I 68; ~ Primo legitur de
ea (sc. Maria Magdalena), quod fuit notoria,
snamenita, siue publica peccatrix G n gl. 119b;
Jako Marczin jąwszy snamenitego slodzeya ne
pusczil go proszno 1416 K o ś c i a n nr 624; Insig40
nem, sc. in mało snamyenithego (habebat autem
tunc vinctum insignem, qui dicebatur Barabbas
Mat 27, 16) c a 1470 M a m L u b 266; Namyenyl
ym... Barabascha, który byl yąth ve zvadzye...
a byl znamyenythy zboycza, bo byl yyelye synov
45
zydovskych pobył R o z m 808.
4. 'ta k i, o k tó r y m s ię w i e , w i a d o m y , z n a n y ,
n o tu s , c o g n itu s ’: Znamenito vczinil ies (P u l: zyawyl
yes) w ludzoch czescz twoyo (notam fecisti... virtutem tuam) FI 76, 14; Wspamyątay albo pomni,
50
pane,... tych ocolo stoyoczych, ychszye tabe ( p r o
tobe) wara sznamenitha albo pasznana ( p r o posznana) yest (quorum tibi fides cognita est, M s z a VI.
XIV: posznana yest, sznamyenytha, V: snamyenita,
ysnana gest, IV. VIII. XII: znamyenytha yest, II:
55
posnana, IX: znayoma, XIII: szwyadczona, szwya-
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doma, XVI: swadoma gest) 1424 M s z a III s. 52,
VII; Trzy yne cząsczy, <ktore naśladują), ssą
sanny { p r o snany), snamye[mye]nythe (patent)
R o z m 278.
5. 'd a j ą c y s i ę d o s t r z e c , w i d o c z n y , e m i n e n s ,
p r o m i n e n d o c o n s p i c u u s ' : Sandza ma przykazacz
przes woźnego v parochye... alybo v gynszego
sznamyenythego myestcza (circa... alium locum
eminentem) trzikrocz zawolacz S u l 9; Wstawyami, abi... Iaati w sząndze obrzeczoni... s przykazanya sząndzego na nyekthoreem podnyeesleem
myesczczv znamyenytheem (aliquo eminenti
loco) alybo przy ossadze... myaan pozwan bycz
S u l 29;
~ o k o p c a c h , zn a k a ch g ra n ic zn y c h ,
d e s i g n i s t e r m i n o r u m : Czo poseł zaial... scot
pane *Broszke, to zaial na swe zastawę mimo
snamenite copcze 1397 P o z n nr 321, s i m . 1418
K o ś c i a n nr 694, 1424 ib . nr 1108; Czso iest
pan Oszep porobił drzewo... tam iest porambil
na swem, a nye mymo copcze snamyenythe
1418 P y z d r nr 516; Kyedy Symek... za znamenitymi copczy poranbyl scheczdzesyanth dambow rodzaynich 1428 P o z n nr 1504, s i m . 1429
P y z d r nr 920; Gdyby szą przygodzilo ktoremv...
vkazacz... take snamyenythe sznaky (alia notabilia signa), yako... snamyona na krzysz... virąbyona, tedy pothkomorze... tego, gen lepsze
snamyona a sznamyenythsze (meliora signa et
notabiliora)... vkaze,... ma przypysczycz kv
szwyathczenyy, ale gdze oboya strona snamyon
*sz<na)myanythsich (signis notabilibus) myedzy
dzedzynamy nye ma S u l 77; Etiam vidit ibidem
in tribus arboribus, quod sunt destructa signa
notabilia al. są znaky skazane { l e g . skażane)
znamyenythe 1474 A G Z XVIII 87; ~ rana
znamienita *r a n a k r w a w i ą c a , v u ln u s c r u e n tu m '>:
Kyedikoli... nyektori czlowyek... drugego czlowyeka... ranami snamyenythimi (publicis et manifestis yulneribus) vranylbi, tegdi za kaszdąn
ranąn trzy grzywni... rannemu ma zaplaczicz,
a za koliszdąn... ranąn zacrithan polthori grziwni... zaplaczicz ma S u l 103; Paklibi... wlodica
pospolythi byl, polowycząn... za takyesz równe
rani yyelykye i małe snamyenythe i zacrithe
(pro... yulneribus... minoribus manifestis et coopertis) yesmye S u l 104.
6. 'z n a j ą c y s i ę n a c z y m ś , d o ś w i a d c z o n y , p e r i tu s , e x p e r t u s ’: Assumtis de singulis... tribubus...
viris peritis, znamyenythych i dostoynich, diuisit
eis terram promissionis XV p . p o s t . R XXV 182;
Querunt kupczow sznamyenytich, qui scirent bene
viam c a 1500 G I K a z B I 65.
7. znamienito uczynić 'p o d a ć d o w i a d o m o ś c i ,
o z n a j m i ć , r o z g ł o s i ć , n u n t i a r e , n o tu m f a c e r e ' : Za
yutra... znamy e<ni)to vcini (notum faciet) pan,
sim .
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kto k nimv przislvgvge B Z Num 16, 5; Yam ym
snamyenyto vczynyl tve svyąte ymyą y yescze
znamyenythą { p r o znamyenytho) vczynyą (notum
feci eis nomen tuum et notum faciam Jo 17, 26)
5 R o z m 579.
8. w b łę d n y m r o z u m ie n iu ta c . insigne *h e r b ,
g o d ł o ' j a k o insignis ' w y r ó ż n i a j ą c y s i ę , n i e z w y k ł y ' :
Znamyenithy { w a r . lu b .: snamye<ni)tha) insigne
(nayigayimus in nayi..., cui erat insigne Castorum
10 Act 28, 11) 1471 M a m K a l 303.
9. w i e l o z n a c z n e z p o w o d u b r a k u k o n te k s tu :
Znamyenythy notissima XV p . p r . R XVI 339;
Snamyenity c a 1450 P F IV 571; *Sznanenyto
notorium XV p . p o s t . P F V 7; Znąmyenythy
15 insignis c a 1500 E r z 135.
Znamienować c f . Znamionować
Znamię f o r m y : n. s g . znamię G n l lb . gl.
157a, c a 1428 P F I 485, e t c . e t c . ; znamienie
(1392) 1564 D o k M p IV 266; - g . s g . zna
20 mienia 1404 R tG n nr 115, 1408 C z r s 338, 1424
K s M a z II nr 567, e t c . e t c .;
~ d . s g . znamieniu
R o z m 620;
~ a c . s g . znamię G n 176b. 177a.
178a, e tc . e t c . ; znamienie XV p . p r . S K J I 314;
~ v. s g . znamię R o z m 606. 620; ~ i. s g .
25 znamieniem D e k III 20, 1424 M s z a III s. 62,
s i m . I. IV, e t c . , 1448 T y m S ą d 74, e t c . ; znamienim XV m e d . A K P r I 234; ~ /. s g . (w)
znamieniu G n 174b, XV m e d . M P K J V 433,
1471 T y m P r o c 197, XV p . p o s t . S l O c c XXXIV
162, R o z m 71; ~ n. p l . znamiona G n 179a.
30
gl. 101 a, XV in . G I K a z B II 105, e tc . e t c . ; ~
g . p l . znamion F I i P u ł 64, 8. 73, 10. 104, 26,
e tc . e t c .;
~ d . p l . znamieniom B Z IV Reg
23, 5; ~ a c . p l . znamiona G n 2a. 179a, F I
i P u ł 73, 6, e t c . e t c . ; ~ i. p l . znamiony c a
35
1420 R XXIV 86, XV m e d . G I W in c 146, B Z
Jos 24, 5, P u ł 73, 6, R o z m 207; znamionmi
XV m e d . Z a b 513; ~ l. p l . (w) znamienioch
B Z Ex 6, 6; znamionach XV m e d . R XXIV
40 363, B Z Deut 26, 8. 34, 11, e t c . ; znamieniach
XV p . p o s t . S t P P P X nr 200.
Z n a c z e n i a : 1. 'to c o in f o r m u je lu b ś w i a d c z y
o c z y m ś , u m o w n y ś r o d e k p r z e k a z a n i a in f o r m a c j i,
z n a k , ś w ia d e c tw o , d o w ó d , te ż o z n a k a , o b ja w ,
45

50

55

s ig n u m , in s ig n e , t e s t i m o n i u m ' : Annuerunt, dały
szo znamo { G I D o m 72, E w Z a m 306: skazali, R
XXV 173: wszkazaly, G I K a z B III 36: skinoli, R

XXV 270: kyvaly rąkama, mygaly oczyma, ib .
271: annuerunt oculis mygaly oczyma, J A XII
144: stukali, M a m L u b 272: stukały, kywaly, w a r .
k a l.: stuknęły, skywnąly), sociis, qui erant in alia
naui, ut yenirent (Luc 5, 7) c a 1420 R XXIV
84; Innuebant, dały znamye {R XXIV 75: wysnamili, E w Z a m 290: skazoyaly, P F IV 579:
skywaly san, ib . 752: ponąknąly są, R XXIV 87:
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innuebant, g l . innuebant per signa visibilia pythali
szo prze sznamona), autem patri eius, quem vellet
vocari eum (Luc 1, 62) XV p . p r . ib . 375, s im .
XV m e d . G I W r o c 52v; Recumbebat Iohannes circa
Christum, cui Petrus volens scire proditorem innuit, g l . innuit vlg. znamyenyem dal znacz, vt
interrogaret XV p . p o s t . K a łu ż n 274; Tegodla dal
to yemv (sc. Szymon Piotr Janowi ewanjeliście)
znamyą (innuit Jo 13, 24) kynyenym glovą R o z m
551, s im . i b .; ~ A sznathcy sznamo tego gest,
ysczy szo dobrzy kroleue..., allecz kasznodzege
szo sly G n 1 lb; A tocz ga vam sza sznamo dago
(hoc vobis signum Luc 2, 12, E w Z a m 292: a tho
vam znamye), ysze vy nadzecze... *dzeczothko
młode G n 176b, s i m . B Z Deut 18, 22, e t c .;
Ktoracz szo tha to była snamona bosego miloserdza, choscy gest ge Xc do suotego Gana byl
mai G n 179a, s i m . B Z Deut 22, 17; A prestocz
na sznamo tego tho myloserdza gestcy gy nasz
Xc miły do krolefstwa nebeskego fszol byl G n
179b, s i m . i b . M id i. 18la. 184b; Zamoczo se
pogani y bacz se bodo... od znamon twogich F I
64, 8, s i m . P u b ; Wspamyąntay teesz, panye,...
onich, ktorzysz naas przeszły sznamenem ( l e g .
z znamieniem) wyari (cum signo fidei) 1424 M s z a
III s. 62, s i m . I. IV. VII. VIII. XII. XIV. XVI;
Deus eterne, qui omnium absconditorum es cognitor, vidzycz ( p r o vidzysz) znamyenye, qui nosti
omnia, antequam fiant (Dan 13, 42) XV p . p r .
S K J I 314; In signum, na snama, veł in figuram,
na wyobrasanye, huius mense legitur XV m e d .
G I W r o c 39r; Ne capieris nutibus illius ( s c . mulieris) al. snamonmy pred *onyem XV m e d . Z a b
513; Tocz znamyo bodze mogę onego szlyubu
(signum foederis), gezesm dal wam B Z Gen 9,
12; To bodze na znamyo mego s wamy szlyubu
(signum foederis) na zemy i b . 9, 13, s i m . ib . Jos
4, 6; Poymo yo oczecz gey y macz, nyosoocz s
nyo znamyona gey panyenstwa (signa virginitatis
eius) B Z Deut 22, 15; To bodze znamyo (signum)
od pana B Z IV Reg 20, 9; Tocz gyesth moyey
moczy sznamya D e m o r t e w. 170; Znamyą signaculum (elemosyna viri quasi signaculum cum
ipso Ecclus 17, 18) 1471 M a m K a l 164; Hec
omnia in figura contingebant illis, vt essent indicia,
*sznamyonya, futurorum virginum 1477 M P K J II
324; Proszba nyewyesczya szchath (proszącej)
a szchathy mayączey znamyą yest nyemoczney
wyary (mulieris petitio habentis vestes et vestes
petentis non indicat firmitatem) XV p . p o s t . R
I s. XLIII; Upyczye złe znamyą na mlodzyenczv
(małe sedet in iuvene vina cognoscere) ib . s.
XLV; Angyol gey vczyechą wsyawyl, palmą
w snamyenyu zostawyl XV p . p o s t . S l O c c XXXIV
162; Otho poloszon yest then... na sznamye (in
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signum Luc 2, 34), chtoremv szya bądzye prze
czy vy ano E w Z a m 295; Chtore znamya (signum
Jo 2, 18) vkazvyesz nam, ysz tho dzyąlasz? ib .
304, s i m . R o z m 211. 450; Bog daual nyektore
5
znamye (signum aliquod) y ( p r o na) yego oblycze
R o z m 59, s im . ib . 60; Nyyednego
znamyenya
grzechy (nullum signum peccati) nye ykazalo szye
na nyey ( p r o nyem) ib . 59; Która omova chczesch
tego zbycz albo które yyątsche znamye (signum
10 maius) vkaze szye nad tobą? ib . 60; Nye było
nalyezyono znamye (nullum signum) nyektorego
grzecha i b .; To vam bądzye znamye (signum),
yschczy <się> odkypyczyl svyata narodzyl ib . 68;
To ( s c . dzieciątko) yest dało svyadecztvo a znamye
15
yyelykye (maximum signum) o narodzenyy Iesvcristvszovem ib. 73; Tegodlya oblycze nyeba mozeczye ssądzycz, alye [czasz] znamyon [y] czaszy
(signa... temporum Mat 16, 4) ossądzycz nye
mozeczye ib . 354; By w vszem ( p r o szvem) czye20 lyestnem rostanyy svemy ( l e g . z swemi) apostoly
nyektore znamyona myloszyerdzya vkazal ib . 528;
Gdysch yemv tako snamye mylosczy vkazal (sc.
Krystus Judaszowi) y mylovanya ib . 537; O matko
Iesucristova, by... yydzyala thy snamyona mylo
25
sczy, yąz (le g . jeż c z y jaż) syn tvoy... Iudaschovy
vkazvyą ( le g . ukazuje) ib . 554; O drogy poczye,
o znamyą zbavyenya czlovyeczego! ib . 606; Opusczy znamyą myrv a konay, czosz począł! i b ., s im .
ib . 620; O przekląty Iudaschu, gdyesz szye navczyl
30
temv znamyenyv zdradzenya? ib . 620; O nyesczasne znamye, przez czalovanye oprayyasz boy! ib .;
By była yyedzyala..., yze czalovanye yego było
znamya smyerczy syna tvego ib . 621, s i m . ib .
619; Alye to, ys ( l e g . jiż) to daley movy evanye35
lysta..., ny v yednym (i. e . w nijednym) prorocze
nye stoy albo nye pysano, nysz ('ale’) evanyelysta
mowy ssam, który to posnął bozem znamyenyem
ib . 766; Nye za dar byalym odzyenym oblyeczon,
bo vkazoval *nyepokalanye znamyona, czusch nye40
yynnosczy svey mąky ib . 802; ~ Iohannes virgo, ymmo virginitatis tytulus, sname, castitatis
exemplum XV m e d . G I W r o c 52v; ~ znamię
(krzyża) ( w c h r z e ś c ij a ń s tw i e ) 'g e s t r e lig ijn y w f o r 
m ie k r z y ż a , k r e ś lo n y n a s o b i e lu b n a k im ś , c r u c is
45
s ig n u m m a n u f a c t u m ’: Kasdy przesznamionuy sya
sznamyenyem svyanthego krzyza XV m e d . M a c D o d 35; In nomine patris, segnayvcz sya snamye(niem), et filii, et spiritus sancti c a 1500
G I K a z B I 53; ~
Nynyeyszych czasów nyemno50
dzy yego braczyey znamyo Yezvkrystowy moky
przes Domyenyka swyotego gym dane *gydo (modernis temporibus pauci de suis fratribus sequuntur
signum passionis Christi per sanctum Dominicum
eis datum) XV m e d . M P K J V 433; ~ 'z n a k
55
s z c z e g ó l n y , c e c h a w y r ó ż n i a j ą c a , e le m e n t w y r ó ż n i a -
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jący, też piętno, insigne, character, nota’: Jakom
nye wedzal, czyg byl ten gelen any sznamyenya
żadnego myal chowanego 1432 Kościan nr 1433;
Znamy a caracter 1437 Wisł nr 228 s. 86; Poloszyl
bog znamy0 na Kaymye (posuit... Cain signum),
abi gego nye zabyl kazdi, ktosz bi gego nalazl BZ
Gen 4, 15; Snamyą caracterem (faciet omnes...
habere characterem in dextera manu sua Ap 13,
16) ca 1470 MamLub 308; Prima (sc. causa) ad
acąuirendum caracterem, pyathno, snamya, Christi
XV p. post. GIDom 59; A przeto Zydovye tez
ylozyly to znamyą na mylego Iesucrista, yyelyky
yrzeczyadz na yego... schyyą Rozm 750; ~ O,
quam preciosus est tytulus, o, cho drogę gest
snamo, paupertatis apud deum Gn gl. 157a; ~
na znamię 'dla pokazania, ukazania, podkreślenia,
aby coś wyrazić, okazać, ad aliquid designandum,
in d ic a n d u m Sunt autem quidam, qui hoc festum
colebant in ultima dominica antę adventum, ad
designandum, na snamya, quod sancta trinitas est
finis omnium XV p. post. GIDom 67; Unum adoravit
ad designandum, na *snamy, quod ille tres persone
sunt unus verus deus ib.\ Vstal od yyeczerzy na
znamye yzdzyerzenya y ymyemosczy Rozm 531,
sim. ib. 533; Podług svyątego Aygustyna czemy
by szye svadzyly, to yest nam na znamye ib. 557;
~ 'znak, który upamiętnia coś, pamiątka, insigne,
indicium, testimonium : Na snamyona {war. lub.:
na sznamyona[l]) in titulos (aedificayit altare ad
radices montis et duodecim titulos per duodecim
tribus Israel Ex 24, 4) 1471 MamKal 24; Znamyona
titulos (non facietis yobis idolum et sculptile nec
titulos erigetis, nec insignem lapidem ponetis Lev
26, 1) ib. 38; Quilibet peregrinus, quando regreditur
de sua peregrinacione domum, tunc sumit secum
diuersa insignia, id est znamyona peregrinalia XV
p. post. R XXV 176; ~ na znamię 'dla upa
miętnienia, na pamiątkę, in m e m o ń a m A presto
na snamo tego kalsdy prelath malbi szo on o crifdo
kosczelno... fszocz Gn 178a; Na sznamę ad tytulum ca 1428 PF I 492; Ną sznamyą in titulum
(erexit in titulum, sc. Iacob lapidem, fundens oleum
desuper Gen 28, 18) ca 1470 MamLub 13.
2. 'coś dziwnego, niezwykłego, też niezwykłe
zjawisko, cud, res insolita, etiam mirabilis, prodigium, m ir a c u lu m Vtpote quorum gloriosis eciam
hodie gloriari delectant insignibus, gl. factis, operis
snyamoni (pro snamyoni) XV med. GIWinc 146;
Yako pyątego vyekv była pospolna lyczba od
pyrvego lyata nyektorego yyelyky ego znamyenya
(anno prima Olympiade tali vel tali) Rozm 176;
~ Uelikacz on (sc. Kryst) sznamona czynicz
bodze Gn 2a, sim. ib. 179a; Secundo fuerunt
quedam signa ostensa iscy nektora snamona była
S0 ykasala Gn gl. 101 a; Yaco poloszil w Egipcze
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znamona swoia (signa sua) y czuda swoia w polu
Taneos FI 77, 48, sim. Puł, sim. FI i Puł 134, 9,
Rozm 161. 227; Vczin se *mno znamo (fac...
signum) w dobrem FI 85, 16, sim. Pub, Poloszyl
5 w nych słowa znamyon swogich (signorum suorum)
y czud swogich w szemy Kam FI 104, 26, sim.
Puł, sim. Rozm 253. 811; Multa quidem et alia
signa, znamon (GIWroc 28r: czuda), fecit Iesus in
conspectu discipulorum suorum (Jo 20, 30) XV in.
10 R XXIV 73; liii autem profecti predicauerunt ybique
domino cooperante et sermone confirmante sequentibus signis molwo poczw<i)rdzay0cz y sznamony
naszladuyoczimi (Marc 16, 20, PF IV 576: sznamyona czynocz, MamLub 270: dzyvy czynącz) ca
1420 R XXIV 86; Nisi signa et prodigia yideritis,
15
non creditis doyąd ne yidzicze dzyvoy a sznamon
(MPKJ II 319. 320: sznamyon a dzywow, Rozm
253: znamyon a czyd), ne chczecze werzicz (Jo
4, 48) XV p. pr. GIJag 93; Maria dicitur lux
20 mundi quadrupliciter: primo in beneficiis, w dobrodzyewstwach, secundo in documentis, w naykach, tercio in exemplis, w przykładach, et ąuarto
in miraculis, gl. id est in signis w znamyonach
XV med. R XXIV 363; Hoc inicium signorum,
25 tho pyrwy poczotek swych znamyon (Rozm 209:
napyrve znamye), fecit Ihus in Kana Galilee (Jo
2, 11) XV med. RRp XXIV 375, sim. EwZam
303; Wykupylesm wasz w rocze moczney a w
znamyenyoch wyelykich (in... iudiciis magnis,
30 MamKal 20: w znamyonach) BZ Ex 6, 6; Viwyodl
nasz... z Egipta... w dziyyech y znamyonach (in
signis atque portentis) BZ Deut 26, 8, sim. ib. 34,
11; Bodo nad tobo znamyona y dziwy (signa atque
prodigia) ib. 28, 46; Ges to sta yidzele oczi twogi
35 ty dzivi y znamyona wyelika (signa illa portentaque
ingentia) ib. 29, 3, sim. ib. I Par 16, 12. Neh 9,
10; Raniłem Egipt roszmagitimi dziwi a znamyoni
(multis signis atque portentis) BZ Jos 24, 5; Czinil
dziwi... y znamyona nyeskromna (signa ingentia)
40 ib. 24, 17; Znamyoną ostensa (vide, ut omnia
ostenta, quae posui in manu tua, facias coram
pharaone Ex 4, 21) ca 1470 MamLub 20; Vyelye
*uyyerylo w gymya yego, yydzączy znamyona
(signa Jo 2, 23, Rozm 211: czvdo) yego, chthore
45 dzyalal EwZam 304; Bo szadny nye mosze thy
znamyona (haec signa Jo 3, 2, Rozm 236: thych
znamyon, R XXIV 75: cuda) dzyalacz, chtore thy
dzyalasz ib. 305; Sznamyona, myła fratres, szącz
dzywi nyeszlychane any tesz szwikle, alye czvda
50 szącz dzywi wydome XV ex. MPKJ II 320; Czczenye o thych znamyonach (de signis), którą (leg.
które) szye vkazaly przy narodzenyy dzyevyczą
(leg. dziewice) Rozm 11, sim. ib. 67. 69; Ten (sc.
Jozef) yest pravdzyvy a dostoyny, bo yest dzyvnym znamyenyem (signo tam mirabili) od boga
55
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wybrany ib . 33; O thych znamyonach y o czvdach (de signis), ktoresch szyą stały przy narodzenyv Iesvcrista i b . 67; Rozmayta czvda y znamyona (miracula) szą po wschemy svyathy
yydzyany, kyedysch szye myły Yesus narodzyl
ib . 69, s im . i b . 72; O vtoremnasczye znamyenyy
czczye szye v kronykach rzymskych ib. 71; Trzeczyenasczye snamye wydzyano ib . 72; Czo szye
ma stacz a przydz przez to yyelykye znamye (per
signum), które szye nynye pokazało? i b . 92; V
ktoresz (s c . godzinie) ma bog oczyecz zyayycz
temv svyatu czvdy ( l e g . cudy i) znamyony (signis
vel miraculis) moyą chvalą ib . 207; Drudzy żądały
znamyenya albo czvda (signum Luc 11, 16, S e r m
98v: zna<k)a) z nyeba ib . 299, s im . ib . 304;
Mystrzv, chczemy od czyebye znamye (signum
Mat 12, 38) yydzyecz ib. 330; Pokolyenye złe...
znamyenya (signum) żąda a znamye (signum)
yemv nye bądzye dano, yedno znamye (signum
Mat 12, 39) Ionascha proroka ib.; Bocz vstaną
lzyvy anczykristovye y ffalschy vy proroczy y bąda
davacz znamyona yyelkye y czvda rozmayte (signa
magna et prodigia Mat 24, 24) ib. 482; Kyedy
Iudasch yzral tako yyelkye y straslyve snamyona
przy ssmyerczy bozey ib. 767; Tho myenyl przeto,
yze z davnego czaszy żądał y ( l e g . ji, s c . Herod
Jesukrysta) yydzyecz, nye z nabozenstva, alye
z nyektorego znamyenya... y nadzyeval szye od
nyego nyektore[go] czudo yzrzecz i b . 797, s im .
i b . 796; Jesuszye,... proschą czye, aby my vczynyl nyektore czudo albo znamą ib . 800; Vzgardzyl
ym ( s c . Herod Jesukrystem) yako nyevdathnym,
yze nyyednego znamyenya nye yczynyl ib . 801;
Bog vasch... przez yyelykye znamyona vyvyodl
vass przez morze yako po schuchey zyemy ib .
810.
3. 'z n a k j a k o z a p o w i e d ź c z e g o ś , o m e n , p r a e s a g i u m , p r a e n u n t i u m : Ktorely znamye (signum
Mat 24, 3) bądzye tvego przysczya? R o z m 478;
Syyathy Ieronym nalasl v zydovskych kxyągach
pyecznasczye znamyon (signa) pyeczynasczye
dnyow przed sądnym dnyem i b .; Bąda znamyona
(signa Luc 21, 25) v slonczv ib . 482.
4. 'w y j a ś n i e n i e , o b j a ś n i e n i e , e x p l a n a t i o , e n o d a t w : Quoniam ea, que fiunt in tempore, cum
temporis fluxibus elabuntur, nisi scripturarum,
testium et sigillorum enodacione, snamyenym,
reborentur XV m e d . A K P r I 234.
5. ' w y o b r a ż e n i e ( w m y ś l i ) , f i c t i o , r e s m e n t e
e f f i c t a ’ (?): Nye pozaday zony yego szadnym
słowem any skuthkem, any *snamynyem D e k
III 20.
6. 'ś l a d p o z o s t a w i o n y p r z e z c o ś , p o z o s t a ł y p o
c z y m ś , ś w ia d c z ą c y o ty m , ż e c o ś is tn ia ło , d z ia ło
s i ę , o d b y w a ł o s i ę g d z i e ś , s i g n u m , v e s t i g i u m \ Iaco

Meczco ne begal na Micolay<e)y dom anj sekl,
ani znamon yczinil 1405 P y z d r nr 261; Ecce
yides, quia adhuc signum rothe molendini al.
othocz yesscze znamyan kola młyna 1435 P o z n
5
nr 1577; Paknyąly dzewycza... obwyny kogo
pothwarzlywye a na nyey snamyona osylsthwa
(signa oppressionis, D z i a ł 56: znaku gwałty) nye
bądą wydzana S u l 58, s im . i b . ; Iste minister sic
graviter percussit Ihm, quod vestigia, sznamyona,
10 omnium digitorum remanserunt in facie Xpi c a
1500 G I K a z B I 78; ~ p r z e n o ś n i e : Mnodzy
gydo po znamyenyy wrzazanya przes dyabla gym
danem (multi vadunt post signum incisionis per
diabolum eis oblatum) XV m e d . M P K J V 433.
15
7.
'n a c i ę c i e n a d r z e w i e b ą d ź s z t u c z n i e u s y p a n y
k o p i e c n a o z n a c z e n ie g r a n i c y r o z d z i e l a j ą c e j d w a
o b s z a r y n a le ż ą c e d o d w ó c h r ó ż n y c h w ł a ś c i c i e l i ,
te ż

sam a

g r a n ic a , sig n u m

arbori

tu m u lu s m a n u f a c t u s , q u o b o n o r u m
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vel

te r m i n i d e -

i p s e li m e s ': A Sthralowycz ad duas quercus, dic<tas> znamyenye (1392)
1564 D o k M p IV 266; Jacom przi tern bi<ł>, gdi
[...]ma ot snamena ne otbito 1404 R tG n nr 115;
Jaco Micolay ne czinil snamon na Boxine dzedzine
ani yego lanc sayal 1408 K a i nr 291; Jakom przi
tern byl, gdy Syman casal swym ludzem snamonacz VII snamon granicznich 1410 P y z d r nr 313;
Habent terminum... pro quinquaginta scopulis vlg.
copcze et triginta signis vlg. snamona 1411 A K H
III 180; Granicias... equitaui et d<istingui gades
al. kop)cze insipando et intersignia al. snamyona
faciendo 1419 M M A e VIII 453; Po ta znamyona,
yądim ya yachał, tandy moy namyastek dzirszal
daley trzech lath 1426 Z a p W a r s z nr 170; Yako
kzandz Maczek... y Woyczech... gyoly wodo
wyszey, nysz gednacze s prawa dany znamyo
*vstanawili 1428 K a i nr 725; Marczin s Cusszowa
damba nye sczosszal sznamenya 1432 Z a p W a r s z
nr 394; Andreas... pro inudacione exitorii... ultra
si[n]gna si[n]gnata al. znamyon ibidem in Lovina... imperpetuum euasit 1438 S t P P P II nr 2751;
Paulus et Stanislaus debent tenere signa al. zna
myona inter yillas Podyarkow et Sosnow usque
ad eviternam divisionem al. roszyasd 1441 A G Z
XIV 35; Snamyą abo czosn (signum, D z i a ł 58:
znak) na drzewye... wyczącz yma S u l 59; Gdyby
szą przy godziło ktoremy... ykazacz dwa albo trzy
kopcze, albo take snamyenythe sznaky, yako na
polv yyaszdy, ale w leszech czoszny albo sna
myona (signa) na krzysz... yirąbyona S u l 77, s im .
ib .; Gdze oboya strona snamyon *sz<na)myanythsich (signis notabilibus) myedzy dzedzynamy nye
ma i b . ; Gole snąmą intersignum XV p . p o s t . P F
V 7; Jo<hannes> et N<icolaus>... quartam ipsorum
porcionem tocius hereditatis... tam longe lateque,
s i g n a b a n t u r , in d e e t i a m
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veluti ipsa quarta pars in suis metis, limitibus,
granyczach, et terminis, y w snamyenyach, et
circumferencialiter, obopolnye, est limitata... et
distincta,... vendiderunt XV p. post. StPPP X nr
200; ~ Debet habere duo tantum signa al.
znamiona mellifitiorum vlg. bartników (1422) AGZ
IX 32; Esze Marczin... nye *vcrlath Janowy
throgich pczol w gego boru poth gyego znamyenem 1448 TymSąd 74, sim. 1456 ib. 81; O które
snamyenya damba przeczossany (pro przeczossany
'przeciosanie’ snamyenya damba) Micolai na
Sczepana szalował, thego mv hon nye przeczossal
any wloszyl nouego snamyenya sylą 1455 ib. 72;
Jakom ya nye viszekl samotrzecz Grzymkowa
*snamya 1456 ib.; Jakom ya Mytkowy nye vcradl
pyanczorych psczol nyelaszew w gego boru pod
gego znamyenyy (pro znamyenyem) 1456 ib. 81;
~ Gdzekole... wyeprze... pobyge, tham snamyą
(signum) na drzewye ma vyrąbyw vczynicz Sul
69, sim. ib.\ ~ 'teren objęty znakami granicz
nymi, fines, terra signis circumscripta : Jako Ra
wa... w xanzeyi pusczyey podle swogych stanów
w szwem sznamyenyy (ib. 198: pothle szwego
stanu y w swem *okrogu) syeczy any stampycz
na swyerz nye stawya[m] 1471 TymProc 197.
8. 'kształt, forma, postać, wizerunek, obraz,
figura, forma, signum, imago': Nasz Xc miły
gestcy on byl f sznameny ognewem na tho to
gysto goro thamo prysetl byl Gn 174b; Veniente
habitu cedit vmbra kędy przysschla pewnoscz,
przesschla figura, wyobraszenye vel sznamą XV
med. R XXIV 351; Nye cincze sobye modli ritey
any obrazo w, any znamyenya kamyen<ne)go
wdzignocz (pro dzwignocz) postawyaycze (nec
titulos erigetis, nec insignem lapidem ponetis)
w zemi waszey BZ Ley 26, 1; Rite takesz y dote
znamyona (sculptile... et conflatile signum) polozil
w domu bozem BZU Par 33, 7; ~ Vzryavschy
to Zydoyye, yze znamye na chorągwyach (signa
signorum) sye oblycze sklanya glovy Rozm 755.
9. 'napis, inscriptio, t i t u l u s Zapysz aut znamyą titulum (scripsit autem et titulum Pilatus Jo
19, 19) ca 1470 MamLub 277; Ten ps<alm>...
znamyona na pyszmye samemu Dauid (tituli in
scriptio ipsi David), to iest Kristu Pul 15 arg.;
Titulus snamya, napisz XV p. post. GIDom 76;
Snamye titulus ib. 91; Coroną slotha na glovye
yego, yyobrazenya (pro yyobrazona) snamyenyem
syyątosczy (expressa signo sanctitatis Ecclus 45,
14) Rozm 831.
10. 'jakiś gwiazdozbiór, constellatio quaedam :
Znamyą Arcturam (facientem Arcturum et Orionem
Am 5, 8) 1471 MamKal 247; ~ dwanaćcie
znamion 'gwiazdozbiory będące znakami Zodiaku,
constellationes signa Z o d i a c i Zagładził czarow-
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nyki..., gesz obyatowały zapalne obyato... dwyemanaczcye znamyenyom (duodecim signis) BZ IV
Reg 23, 5.
11. 'herb szlachecki, godło rodowe, insigne
5 gentilicium : Jaco iest Wawrzinecz nas brath,
jenego snamena i jenego imena 1408 Czrs 338,
sim. 1424 KsMaz II nr 567; Yaco Woczech
gesth brath mog krewny genego sczita, ge<ne)go
ssnamyena y ye<ne)go szauolana 1427 RTH VI
10 26; lako gest łan brat nasz nasszego (pro gednego) sczita y gednego *znamyemya 1434 KsMaz
III nr 426; Jako Andrzey mnie brat crewny
yenego plemyenya i yenego snamyenya 1462
PF VIII 19; ~ Kaszdi po zastopyech, *zna15 myona i chorokgwi (leg. chorągwi, i) po domyech rodzin swich (singuli per turmas, signa
atque yexilla et domos cognationum suarum)
stany rosbyo synowe israelsczi BZ Num 2, 2.
12. 'sztandar (wojskowy), chorągiew, vexillum
20 m i l i ta r e Dal ies boioczirn se czebe znamo (significationem, Pul: wzkazanye), bicho yczekali FI
59, 4; Poloszili so znamona swa znamona (posuerunt signa sua signa, Puł: znamy<o)na swa
znamyony) FI 73, 6; Znamon naszich (signa
nostra) ne widzeli iesmi FI 73, 10, sim. Pub,
25
Cruces enim sunt vexilla, znamona, triumphi
Christi XV in. GIKazB II 105.
13. w błędnym rozumieniu wieloznacznego łac.
punctus: Znamyona (war. lub.: pchnyenye, ma30 motrekt mikułowski: za gedno tknutie) punctus
(ad punctum in modico dereliqui te Is 54, 7)
1471 MamKal 201.
Znam ionac/o r m y : praes. ind. 2. sg. znamionasz BZ I Par 19, 3, Puł 9, 37; 3. sg. znamiona
35 Kśw br 34, FI 36, 34, FI i Puł 93, 9, 1471
MamKal 42; ~ imper. 2. sg. znamionaj BZ Deut
30, 15, ca 1470 MamLub 140. 238; 2. pl. znamionajcie 1471 MamKal 84. 133. 191; ~ inf.
znamionać 1410 Pyzdr nr 313, XV med. SKJ V
40 278, 1456 ZabUPozn 106, etc.\ ~ fut. 3. sg. m.
znamionać(i) będzie ca 1470 MamLub 133; ~
praet. 1. sg. m. znamiona! jeśm FI 141, 5; 3. sg.
m. znamiona! 1410 Pyzdr nr 301, 1448 R XXIV
353, XV med. GIWroc 90r, Rozm 214; 1. pl. m.
45 znamionalismy ca 1470 MamLub 115; 3. pl. m.
znamionali są FI 21, 19; znamionali XV med. SKJ
V 269; ~ condit. 3. sg. m. -by znamiona! Rozm
324; 3. pl. m. -by znamionali 1422 Pozn nr 1101;
~ part. praet. act. znamionawszy BZ III Reg 21,
8; ~ part. praet. pass. n. sg. f. znamionana ca
50
1470 MamLub 147; neutr. znamionano XV med.
GIWroc 26r; n. pl. neutr. znamionany XV med. R
XXIV 363; ~ praes. pass. 3. sg. f. znamionana
jest FI 4, 7; neutr. jest znamionano Rozm 396; 3.
55 pl. neutr. znamionana są BZ II Esdr 8, 50.
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Z n a c z e n i a : 1. 'opatrzyć znakiem, oznako
wać, naznaczyć, wyróżnić, signo instruere, s/grcarc, n o t a r e Snamyonalysmy (war. fca/.: znamyonovalischmy) notauimus (quod iuxta consuetudinem
nostram obelo, id est veru praenotavimus Esth
10, 3) ca 1470 MamLub 115; Znamyonana (Rozm
831: vyobrazenya, pro vyobrazona) expressa[m]
(corona aurea super mitram eius expressa signo
sanctitatis et gloria honoris Ecclus 45, 14) ib.
177; Pastores solent oves signare czechovacz,
snamyonacz XV ex. GIGn 54; ~ Znamionana
iest (Pub naznamyonowana yest) na nas swecza
(signatum est... lumen) oblicza twego, gospodne
FI 4, 7; Ipse (sc. deus) est, qui... predestinavit...
ab eterno... gloriosam virginem Mariam, et primo
presignavit eam, sznamonal, simplicibus coloris
1448 R XXIV 353; Preparemus et nos corda
nostra..., ut a carnalibus delectacionibus feruore
dileccionis diuine valeant exicari et fide et veritate
per manum sancti spiritus exarari et Christi sanguine rubricari et bonis moribus registrari, gl.
signari znamyonanhy XV med. ib. 363; ~ 'za
pisać, przedstawić (na piśmie), notare, conscrib e r e Wszech gymyona znamyonana so (significata sunt) w pyszmye BZ II Esdr 8, 50.
2. 'opatrzyć pieczęcią, zapieczętować, sigillo
i n s t r u e r e Tedi napysawszi lysti gymyenyem
Achabowim a znamyonawszi *gy pyrscyenyem
gego (signavit eas anulo eius), posiała ku vrodzenszym BZ HI Reg 21, 8; ~ Snamyonana
signatus (hortus conclusus, sc. soror mea sponsa,
fons signatus Cant 4, 12) ca 1470 MamLub 147.
3. 'wytyczać, wyznaczać, określać za pomocą
znaków (granice), signis terminare, constituere
(limitesy: Todim (pro kodim) iachal a woyszny
za mno znamonal, todim iachal po prawey prawdze 1410 Pyzdr nr 301; Jakom przi tern byl,
gdy Syman casal swym ludzem snamonacz VII
snamon granicznich ib. nr 313; Kandi-bi-koly
jednacze snamonali y rospravili, tady copcze sy
pani many bicz 1422 Pozn nr 1101.
4. fukazać coś, przedstawić, insinuare, ostendere, i n d i c a r e Cso nam pres togo nemochnego
na lozcu lezocego znamona? Kśw br 34; Hoc
bene significatum fuit, przyrofnano vel snamonano, Regum XIX XV med. GIWroc 26r; Illius
provincie simulacrum ydolo Romanorum terga
vertebat tamquam insinuans, snamonal, quod ab
eius domin<i)o recessisset ib. 90r; Per hec tria
munera triplicem rem in Christo significabant et
confitebantur (sc. tres reges) znamyonaly a wysnawaly XV med. SKJ V 269; Est ergo intencio
sanctorum doctorum, quod totam suam vitam
absque omni peccato consumauit (sc. virgo Ma
ria)... Hoc etiam insinuare, znamyonacz, voluit
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angelus Gabriel dicens ei...: Aue. Aue idem est
quod sine ve ib. 278; Any (pro aby) bilo snamyonano (war. kal.: aczby było znamyonovano)
hoc significante (hoc significante spiritu sancto,
5
nondum propalatam esse sanctorum viam Hebr
9, 8) ca 1470 MamLub 294; Alye ta sobota,
ktoreyze zvolyenyczy nye czczyly, przeto tako
vezval svyąthy Llucasz, aby snamyonal, yze szye
myala począcz dychem (pro dvchovna) sobotha
10 (ut significaret spirituale sabbatum iam inchoari)
Rozm 324; ~ 'przedstawiać, wyobrażać, demonstrare, e f f i n g e r e Themv szye nye trzeba
dzyvovacz, yze {przykładnie) mynya, yszby
dvsza myala czlonky, bo y bostwo thymze oby15
czayem przez czlonky yest znamyonano (cum
divinitas eodem tropo per membra distinguatur)
Rozm 396.
5. 'być znakiem czegoś, oznaczać, designare,
f ig u r a r e Continebit znamyona, dzierzy (una virga
20 cunctas seorsum familias continebit Num 17, 3)
1471 MamKal 42.
6. 'odbierać wrażenia za pomocą zmysłu wzro
ku i słuchu, (sensibus) percipere, animadvertere':
Iensze szczepił vcho, ne vsliszy albo ien vlepyl
25
oko, ne znamona (non considerat) FI 93, 9, sim.
Pub, Znamyonayczie percipite (auribus percipite
et audite vocem meam Is 28, 23) 1471 MamKal
191; ~ *kierować oczy na kogoś, coś, patrzeć,
wyrażając jakieś uczucia, intencje, aspicere, in30
tueri mentem suam e n u n tia n d o Oni zaprawdo
wzglodali so y znamonali so (Pub. znamyenowaly)
me (consideraverunt et inspexerunt me) FI 21,
19; Znamona (considerat, Pub znamyonuye) grze
szni prawego FI 36, 34; Znamonal gesm (con35
siderabam, Pub. znamy ono wal yesm) na prawyczo
y wydzal gesm FI 141, 5; ~ Znamyonay agnosce (war. kal.: znamyonacz agnoscere; diligenter agnosce vultum pecoris tui Prov 27, 23)
ca 1470 MamLub 140.
40
7. 'zorientować się w czymś, zdać sobie sprawę
z czegoś, przekonać się, dowiedzieć się, zauwa
żyć, (mente) considerare, conspicere, animadvert e r e Sznamyonay (considera), czso dzysz vilozilem w vidzenyv twem BZ Deut 30, 15; Ti
45
mnymasz, bi Dauid prze swo czescz posiał...
a nye znamyonasz (nec animadversis), isze przeto,
abi... opatrzily zemyo two, przisly k tobye slugy
gego BZ I Par 19, 3; Znamyonaną (pro znamyonayą, war. kal.: znamyonągyą, leg. znamionuję)
50
contemplor (contemplor, ait, cursum prioris quasi
cursum Achimaas II Reg 18, 27) ca 1470 MamLub
75; Snamyonaczy bądze animadueret (war. kal.:
ybaczczie, znamyonąyczie animaduertite; audiens
sapiens... animadvertet parabolam et interpreta55
tionem Prov 1, 6) ib. 133; Pilnye snamyonay
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animadverte[re] (tu ergo animadverte sermonem
et intellige visionem Dan 9, 23) ib. 238; Znamyonąyczie (war. lub.: znamyonyycze), baczczie
animaduertite (animadvertite et videte, quoniam
insidietur nobis III Reg 20, 7) 1471 MamKal 84;
5
Wydzys, esz ty trud y bolyeszczy znamyonasz
(consideras, FI: znamonuiesz) Pul 9, 37; ~
Circa hoc notare, znamyonacz, debemus 1456
ZabUPozn 106; Tam (pro ten) ystny Natanael...
znamyonal dobrze przysczye Krystvsove (signa 10
adventus domini forte notaverat) Rozm 214.
8.
fpotępić, zganić, notare, vituperare': Znamyonay (pro znamyonan, war. kal.: *znamyona,
mamotrekt mikułowski: znamenan) denotabitur
(qui gaudet iniquitate, denotabitur Ecclus 19, 5) 15
1471 MamKal 164.
Cf. N az n am io n ać , O zn a m io n a ć, P oznam ion ać, U zn a m io n a ć, W y z n am io n ać , Z n a 
m io n o w ać, N az n am io n o w ać, O zn am io n o w ać, P o zn am io n o w ać , P rz ez n am io n o w a ć,
U zn am io n o w ać, Z n a m io n a w a ć , O znam ion aw a ć
Z n am io n an ie 1. 'wyznaczanie, wytyczanie (gra

nic), actus limites constituendi : Yakom ya thobye
nye ranczil za sznamyonanye grany, gyedno yako
gyednacze szkaszali 1437 Pyzdr nr 1111.
2. 'wiedza, rozumienie, pojmowanie, intellectus, cognitio, ściernią': Racio navca, sznamyo
nanye XV p. post. JA XII 143.
Z n a m io n a w a ć 'znaczyć, oznaczać, significare,
sonare: Mowyly myedzy soboo: Manhu? a to
znamyonawa (quod significat): Czso gest to? BZ
Ex 16, 15.
Z n am ionow ać, Z nam ienow ać, Z nam ionow ać

sią fo r m y : praes. ind. 1. sg. znamionuję 1471
MamKal 75; 2. sg. znamionujesz FI 9, 36; 3. sg.
znamionuje Kśw cr 12, Gn gl. 153b. 16la. 165a,
etc.; znamienuje ca 1500 PieśniWlad 177, Rozm
72. 157, etc.; 1. pl. znamionujemy Sul 5; 3. pl.
znamionują Kśw br 20. 32, Sul 78, XV med.
GIWroc 7 lr, XV ex. MPKJ II 320; ~ imper. 3.
sg. znamionuj Sul 88. 91. 94. 95; 2. pl. znamio
nujcie ca 1470 MamLub 84; ~ part. praes. act.
adv. znamionując 1428 ArchTerCrac CXCVI 266,
26, 1471 MamKal 4; znamienując Rozm 467;
~ adi. znamionując ca 1500 PieśniWlad 173; n. sg.
m. znamionujący 1466 R XXII 20; ~ inf. zna
mionować 1398 BiblWarsz 1861 III 34, ca 1500
Erz 135; ~ praet. 1. sg. m. znamionował jeśm
Pul 141, 5; 3. sg. m. znamionował XV ex. PF V
104, Rozm 519; znamienował Rozm 794; /. zna
mionowała XV med. SKJ V 267, MW 58a. 6 la,
XV ex. PF V 104; znamienowała MW 60b. 70a;
E pl. m. znamionowaliśmy 1471 MamKal 115; 3.
pl. m. znamienowali Pul 21, 19; ~ condit. 3. pl.
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m. znamionowaliby 1496—7 PF V 78; ~ praet.
pass. 3. sg. m. był znamienowan Rozm 603;
~ condit. pass. 3. sg. neutr. -by było znamionowano
1471 MamKal 294.
Z n a c z e n ia : 1. 'opatrzyć znakiem, nazna
czyć, signo instruere, signare, notare': Znamyonovalischmy (war. lub.: snamyonalysmy) notauimus (quod iuxta consuetudinem nostram obelo,
id est veru praenotavimus Esth 10, 3) 1471
MamKal 115; ~ Bo yest myły Yesus tern znamenoval (pro znamyenovan), yze czlovyeczy rodzay, yen yest był peln nyemoczy, bolyesczy,
vrzodow [...] Rozm 217.
2. 'wyznaczać, wytyczać, określać za pomocą
znaków (granice), signis terminare, constituere
(limites)': Ius copczi począti snamonowacz za
nimi 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Inter Skunce
et Polayouice hereditatum signando limites al.
snamyonuyącz vyasdi 1428 ArchTerCrac CXCVI
20 266, 26.
3. ' ukazywać coś, przedstawiać, ostendere,
indicare': Znamionuye innuit (auctor in littera
innuit, quod Christus est passus et resurrexit)
1444 R XXIII 307; Secundo per angelum Christi
25 resurrectio mulieribus annunciatur et hoc innuitur, gl. innuitur snamonuye, cum dicitur XV
med. GIWroc 23r; Hoc pulchre significatum fuit,
snamonuge, in libro Machabeorum ib. 26r; Aczby było znamyonovano (war. lub.: any, pro aby,
30 bilo snamyonano) hoc significante (hoc significante spiritu sancto, nondum propałatam esse
sanctorum viam Hebr 9, 8) 1471 MamKal 294;
Noe panną znamyonowal, gdy goląbyczką pyastowal XV ex. PF V 104; Kto przyymvye yego
35 svyadecztwo, znamyen[y]vye (signavit Jo 3, 33),
yze <bog> yest prawdzyyy Rozm 241; To movyl
znamyenyyącz (significans Jo 12, 33), która
smyerczyą myal ymrzecz ib. 467; Tho vczyeczenye znamyenyyą (leg. znamienuje) svyątą
40 cerkew y *oplupyenyv oltarzow y Vyelky Czvartek ib. 672; ~ 'oznajmiać, powiadamiać
o czymś, nuntiare, certiorem facere': Kazymyrz,
z bozey mylosczi kroi polski etc., znamyonygemi (significamus, Dział 1: *wyznawyamy),
45 tako zandayącz, aby poddani naschi... czestnye
żyli... prawaszmi yczynili Sul 5; ~ znamio
nować się: In quibus uerbis exprimitur, snamo
nuge szo, festum hodiernum Gn gl. 153b; Primo
ergo notetur, snamonuge szo, eius (sc. s. Eli50 sabeth) status securus ib. 161 a; Et sic patet
sanctitas vite eius (sc. s. Martini) a przestocz
so nam snamonuge... *svotoscz gego zyuota ib.
165a; Utilitas eius notatur in hoc, snamyonuge
ssye w tern, quia anima sine eo ad momentum
55 non potest vivere XV p. post. GIDom 61.
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4.
'być znakiem czegoś, oznaczać, designare,
significare, s i g n a r e David... designat, snamonuye, filium dei XV racd. GIWroc 19r; Angelus
dei eis dixerat, ut properarent... adorare regem
natum, quem ista Stella denotabat snamyonowala 5
XV raccf. 5X7 V 267; Znamyonągyącz (/eg. zna
mionując, war. lub.: sn[y]amyonvyacz) swe
prefigurans sua (Ionas pulcherrima columba, naufragio suo passionem domini praefigurans, mundum ad paenitentiam revocat Prol VIII) 1471 10
MamKal 4; Tacz iest ona ziemya swyątha, kthora
szwyatloscz ognysthą we krzv zatrzymała, zadney
szkazy szpalenya nye vczula, bo chwalą bóstwa
znamyonowala MW 58a, sim. ib. 6 la; Czyebye
Sara Abramowa znamyenowala, szyna Isaaca 15
w starosczy swey nad przyrodzenye począla MW
60b, sim. ib. 70a; Scribere proposui, quid mistica
sacra priorum missa representent, gl. significent
sznamyonovalyby, quidve minister agat 1496—7
PF V 78; Czvda szącz dzywi wydome, ktoresz 20
aczkoli oblycznye biwayą wydane, a wszakosz
wszgam nyeczo gynszego na przyszli czas sznamyonvyą XV ex. MPKJ II 320; Wdowa proroka
karmyla, Maria znamyonovala XV ex. PF V 104;
Ezechyel... yydzyal zamknyoną ylyczką sznamyo- 25
nuyącz bożą mathką ca 1500 PieśniWład 173;
Ezechias... kv sczyenye szyą iest obroczyl a thedy
bog go ysdrowyl. Sczyąna Crista *sżnamyąnvye,
yen oblycze vkaszvye ib. 177; Tez myły Kristus
[tez] byl znamyenovan przez vąza myedzyanego 30
Rozm 603; Odpovyeda Rabanus, yze pop zakon
znamyenoval, który Iesucrista przydączego przepoyyedzyal ib. 794; ~ Ysze ryczerze zem naszich w sządzech... personą naszą snamyonyyą
(repraesentant) Sul 78; ~ znamionować się: 35
Tacy dobre so pres on<o)go nemochnego paralitica trvdno nemoco urażonego znamonuio Kśw br
32, sim. ib. br 20; <To słowo) Corrozaym uiprava
so taynicha moia mne a znamonuie so si<rce>
taynimy grehy scalano Kśw er 12; Per quam (sc. 40
vestem) eius mundissima yirginitas signatur snamo<nuje się) Gn gl. 70 b; Per quas (sc. semitas)
tria genera hominum in hoc mundo ambulant,
figurati, snamonugo sze, per Thobiam et per
angelum et per canem XV med. GIWroc 7 lr; 45
Spiritus insignis topicus, qui dicitur ignis, gl.
figuratiuus sznamyonyyączy sza prze ogyen 1466
R XXII 20; Dvchownye... przes tego króla...
roszvmye szyą Adam..., którysz tesz sznamyonyge szyą thv... przes krolyka XV ex. MPKJ II 50
317; Tho szye nam [...] znamyenyye dychovnye
(quod nobis non incongrue yidetur assignare)
wyobrazenye boga v troyczy yedynego Rozm 72;
Yze może bog s tego kamyenya, czvsz ska (pro
s te<go pogaństwa)), ktoresz szye znamyenyye 55
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przez to kamyenye (de gentibus significatis his
lapidibus), wskrzeszycz syny Abramoyy ib. 178;
Yako Samson yedną czelyysczyą oslovą pobył
tyszyącz mązow bronych, przez które szyą zna
my en vyą (leg. znamienuje) vyczyaztvo mylego
Iesucrista ib. 624; Prze to vcho... znamyenyye
szye vyara thych, yze (leg. jiże) szye s tego luda
zydovskyego obroczyly ib. 644.
5. fkierować oczy na kogoś, coś, patrzeć, wy
rażając jakieś uczucia, intencje, aspicere, intueń
mentem suam e n u n tia n d o Ony wem znamyenowaly (consideraverunt, FI: znamonali so) y patrzyły
na myę Pul 21, 19; Znamyonuye (considerat, FI:
znamona) grzeszny prawego Pul 36, 34; Znamy onowal yesm (considerabam, FI: znamonal gesm)
na prawyczę y wydzal yesm Pul 141, 5.
6. fzorientować się w czymś, zdać sobie sprawę
z czegoś, przekonać się, dowiedzieć się, zauwa
żyć, considerare, conspicere, animadvertere’: Wi
dzisz, bo ty trud y bolescy znamonuiesz (consideras, Pul: znamyonasz) FI 9, 36; Znamyonvycze
(war. kal.: znamyonąyczie, baczczie) animaduertite (animadvertite et videte, quoniam insidietur
nobis III Reg 20, 7) ca 1470 MamLub 84;
Znamyonągyą (leg. znamionuję, war. lub.: znamyonaną, pro znamyonayą) contemplor (contemplor, ait, cursum prioris quasi cursum Achimaas
II Reg 18, 27) 1471 MamKal 75; - Item
snamyonuy, ze latha bożego... pan łan, xandz
mazowesski,... takye czlonky i wstawyenya...
srzandzyl Sul 91, sim. ib. 88. 94. 95.
7. 'być określanym, nazywanym, nazywać się,
nom inan: To przyrodzenye, ktoresch szye zna
myenyye kolera, nygdy go nye yczynyla gnyevlyvem Rozm 157.
8. znamionować się 'stawać się widocznym,
zarysowywać się, apparere, conspici: Gdysch
szye dzyen znamyonoval, począł szye bracz (sc.
Jesus) na tą drogą Rozm 519.
9. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Pirue slouo pokłada post każdego znamonuyo XV
in. GlYintr 223; Sznąmyonovacz conotare ca 1500
Erz 135.
Znamionowanie *wyobrażenie, przedstawie
nie, figura, imago’: Znamyonovanye figura XV
ex. PF IV 748.
Znamość 'wiedza o kimś, czymś, poznanie ko
goś, czegoś, notitia, cognitio, scientia alicuius
Ego mater pulcre dileccionis et timoris, et agnicionis, sznamosczy, et sancte spei 1448 RRp XXIV
353; Nos igitur... vniuersis et singulis presenciam,
noticiam, nynyeyszye sznamoszcy, lecturis, audituris uel habituris publice recognoscentes, profitemur 1460 PF V 38; O snamosczy bozey circa dei
scienciam (non suffecerat errasse eos circa dei
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scientiam Sap 14, 22) ca 1470 MamLub 156; Mey
sznamosczy nye yest tayemno, czvsch vyem to
dobrze Rozm 545. ~ Bohemizm.
Znamy 'taki, którego się dobrze zna, qui alicui
bene notus e s f : znam uczynić 'objawić, ujawnić,
notum facere’: Znamy (Pul: znany) vczynyl (notas
fecit) droghi swoye Moyszyeszowy FI 102, 7;
*Znamo (Puł: zyawyonę) vczyn (notam fac) me
drogo, po geysz bych chodzyl FI 142, 10. ~
Bohemizm.
Znanie 'wiedza o czymś, scientia alicuius rei :
na znanie 'żeby było wiadomo, ut notum sit':
Dixit dominus noster Ihus Xpus: Pax vobiscum,
ad denotandum, na znanye, quod ąuilibet homo
debet habere pacem in ore, in corde et in opere
XV p. post. R XXV 176.
Znaniec 'taki, którego się dobrze zna, qui
alicui bene notus, cognitus e s f : Ti zaprawdo
czlowek iedney misli, wódz moy y znanecz moy
(notus meus) FI 54, 14, sim. Puł.
Znaszać (cf. Zb-j znaszać (w sercu) 'zachowy
wać w pamięci, rozważać, rozpamiętywać, considerare, animo c o g ita r e Maria conseruabat omnia
verba hec conferens, znaschayącz (EwZam 293:
nosząncz, GIWroc 67r: *roszmyslaiocz, Serm 444v:
szgadzayancz), in corde suo (Luc 2, 19) XV med.
SKJ V 281. - Cf. Wnaszać, Wznaszać.
Znawać 'uznawać kogoś jakimś, agnoscere,
a p p r o b a r e Quas dedit (sc. proconsul quinque
marcas)..., quando hominem detinuit al. gyal,
iustum ibi cum tota communitate non colloquendo
al. nye znawagyacz XV OrtWpM 23.
Z nątrz (cf. Zb-) 'na zewnątrz, po zewnętrznej
stronie, d e f o r i s Górze vam, madrczy..., którzy
oczysczyczye, czo yest znątrz kyelycha <i misy)
(quod deforis est calicis et paropsidis Mat 23,
25), a vnątrznosczy (leg. w wnętrzności) pełny
(jesteście) kradzyeystva Rozm 462.
Znędzać (c f Zb-j 'wyrządzać szkodę, dręczyć,
męczyć, gnębić, vexare, opprimere': Nye sznodzaycze (nolite affligere), gesz to so s pokolenya
waszego BZ Lev 25, 17; Afficere meczycz, kasznycz, *zandacz ca 1455 JA XIV 492.
Znędzenie (cf. Zb-j 'przykre, trudne położe
nie, niedola, ucisk, miseria, res a n g u s t a e Sluszily (sc. synowie izraelszczy) panu bogu, gensze
syo sly vtowal nad gich znodzenym (super miseriis
eorum) BZ Jud 10, 16.
Znędzić (cf. Zb-j fo r m y : praes. ind. 3. sg.
znędzi BZ Jos 24, 20; 2. pl. znędzicie BZ Lev
23, 27. 32. Num 29, 7; 3. pl. znędzą BZ Deut
28, 45; ~ inf. znędzić BZ Deut 21, 14; ~
praet. 2. sg. m. jeś znędził BZ Ex 5, 22; 3. sg.
m. jest znędził BZ Deut 29, 22; znędził BZ Ex 5,
23. II Par 28, 20; 3. pl. m. znędzili są BZ Ex 6,
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5; /. znędziły BZ Judith 9, 7; ~ part. praet.
pass. ac. sg. m. znędzonego Rozm 835; ac. pl.
m. znędzone ca 1470 MamLub 265, XV p. post.
GIKazB DI 90; ~ praes. pass. 1. sg. -m znędzon
5 BZ I Reg 28, 15; ~ fut. pass. 3. pl. m. znędzeni
będą BZ Lev 26, 39; ~ praet. pass. 3. sg. m.
był znędzon BZ II Par 33, 12; 3. pl. m. byli
znędzeni BZ Jud 10, 8; ~ condit. pass. 3. sg.
f. -by była znędzona BZ Lev 23, 29.
10
Z n a c z e n ia : 1. *sprawić, że ktoś, coś znajdzie
się w przykrym, trudnym położeniu, udręczyć, umę
czyć, zgnębić, affligere, vexare, o p p rim e re Panye,
przecz yesz ten to lyud znodzyl (cur afflixisti
populum istum)? BZ Ex 5, 22; Znodzyl (sc. farao)
15 lyud twoy (afflixit populum tuum) ib. 5, 23; Paklibi
nyektorzy s tich ostali, sdrochno w zlosczach swych
w zemi nyeprzyaczol swych a prze grzechi otczow
swych y przeswe (leg. prze swe a. przez swe)
sznodzeny bodo (affłigentur) BZ Lev 26, 39; Ani
20 gey (sc. żony) mocz bodzesz przedacz za
pyenyodze, ani snodzicz mocz (nec opprimere per
potentiam), genze ges yo ponizil BZ Deut 21, 14;
Przy do na czo wszitki ty to klotwy, przecziwyayocz
syo tobye, snodzo czo (apprehendent te), doyod
25 nye sginyesz ib. 28, 45; Vsrzo ('ujrząc’) rany
zemye tey y nyemoci, gimys to *ge gest sznodzil
(quibus eam, sc. terram, afflixerit) pan bog ib.
29, 22; Odwroczi-cz syo od wasz (sc. pan) y
ssnodzi wasz (affliget vos) y podwrocy, gdysz gest
30 wam tak wyele dobrego dal BZ Jos 24, 20; Na
nyesz to syo rożnyewal pan, podał ge w roce
Phylystim... y biły znodzeny (afflicti sunt) barzo
y vdroczeny za oszmnaczcye lyat wszitci, ktorzi
bidlyly za Jordanem BZ Jud 10, 8; Saul rzecze:
35 Barzom znodzon (coartor nimis), bo Fylysteowye
boivio przecywo mnye a bog odstopyl ode mnye
BZ I Reg 28, 15; Prziwyodl pan przecyw gemv
Teglathfalazara, krolya asyrskego, genze gy znodzil
(afflixit eum) a pogubyl przes wszey obroni BZ II
40 Par 28, 20; Gen (sc. Manases), gdisz bil znodzon
(postquam coangustatus est), modlyl syo... barzo
przed panem bogem oczczow swich ib. 33, 12;
Pylath vzryavschy gy (sc. Jesusa) tako zbythego,
snadz[z]onego... począł sobye myslycz Rozm 835;
~ Consolatur spiritus sanctus suos fideles devotos
45
multipliciter: primo tristes sua presencia, oblicznoszczyą,... secundo tribulatos dulci colloquio snandzone slothkym vmowyenym, rosmawyanym XV
p. post. GIKazB ID 90; ~ znędzić czymś: la
50 gesm słyszał plącz synów izrahelskych, gymsze to
Egipsczy snodzyly soo ge (quo Aegyptii oppresserunt eos) BZ Ex 6, 5; ~ 'znieważyć, zelżyć,
contumeliis afficere, Jnsultare’: Affectos, id est
afflictos contumelys znądzone (Rozm 412: vnądzy55 wschy, R XXIV 82: wdrancziwsszy ye, GIJag 98:
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karawsy, *skarawschz, R XXV 142: zlayawszy
XXV 200; Sznyenaczką pedetentim ca 1500 Erz
gye, ib. 270: szlozywszy potwarz; reliąui vero
135; ~ Per tres hos stimulos hostis agit populos,
tenuerunt servos eius et contumeliis affectos occised ficte tangens multos quoque leuiter, gl. dulciter
derunt Mat 22, 6) ca 1470 MamLub 265; ~
sznyenaczka, agnens 1466 R XXII 20.
znędzić duszę 'umartwić się, animam suarn vexare : 5
Znieść (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2. sg.
Dzeszy0ti dzen myeszy0cza tego szodmego dzen
zniesiesz BZ I Reg 16, 16; 3. pl. zniosą BZ Neh
oczisczenya b0dze przesławni... a szn0dzicze dvsze
10, 39; ~ inf. znieść BZ Deut 1, 10. 12; ~
wasze (affligetis animas vestras) w nyem BZ Lev
praet. 3. sg. m. zniósł BZ Gen 18, 2, Rozm 72;
23, 27; Kaszda dvsza, któraś bi nye bila sznodzona
~ part. praet. act. zniosszy BZ II Par 31, 6;
(quae afflicta non fuerit) tego dnya, sginye s lvdv 10 znioswszy BZ Gen 24, 46.
swego ib. 23, 29; Sobota odpoczinyenye iest y
Z n a c z e n i a : 1. 'niosąc dostarczyć, zgroma
snodzicze dvsze wasze (affligetis animas vestras)
dzić wiele czegoś w jednym miejscu, congerere,
ib. 23, 32; Dzesyoti dzen tego myesyocza sodmego
conferre’: Ale y sinowye israhelsci... oferowały
bodze wam swyoti y dostoyni y znodzicze dvsze
dzesyocyni z wolow y z owyecz a dzesyocyni
swe (affligetis animas vestras), a wszelkego dzala 15 poswyotne... a wszitko snyoszszi (universa porrobotnego nye czincze w nyem BZ Num 29, 7.
tantes) nadzalaly wyele brogow BZ II Par 31, 6;
2. 'odebrać siłę, uczynić słabym, osłabić, deBo do tey schroni snyoso sinowye israhelsci...
bilitare, debilem reddere’: Tisz vezrzal na gich
pyrve vzitki (ad gazophylacium enim deportazastopi a czmi ge znodzili (tenebrae fatigaverunt
bunt... primitias frumenti) se zbosza, z vyna y
20 z oleiv BZ Neh 10, 39.
eos) BZ Judith 9, 7.
3. corruptum pro znędzenie: Bo wszistko zle
2. 'zdjąć, deponere, detrahere’: A oni (pro
napadnye gego y znodzy (invenient eum omnia
ona) richlo snyoswszy wyadro s pleczu (deposuit
mała et afflictiones, Biblia taborska: nuże) BZ
hydriam de umero) swoyu y rzekła my: A ty so
napy BZ Gen 24, 46.
Deut 31, 17.
25
Zniąć cf. Zdjąć
3. znieść jajce (o ptakach, de avibus) 'wydać
Znić cf. Zejść
z siebie jajko, złożyć jajko, ovum gignere’: Snyosl
Znieczyścić (cf. Zb-) (W Starym Testamencie,
(sc. strus) yaycza (haec avis ova gemina solito
ponebat) Rozm 72.
in Veteri Testamento) 'oddać cześć bogom po
gańskim, fornicari, fidem violare'\ Any szoni s
4. 'wytrzymać, ścierpieć, przetrzymać, podołać
gich dzewek pogymay synom twym, abi, gdiszbi 30 czemuś, ferre, perpeti : Owa tocz duch boszi zli
ony snyeczyszczyli, nye kazały nyeczyszcz<ić>
łomy tobo. Przikasz, krolyv nasz, acz ti to slugy
synom twym s bogy gich (ne, postąuam ipsae
twe... szukaioczlowyekanyektorego..., abi, gdisz
fuerint fornicatae, fornicari faciant et filios tuos
cyo polapy duch boszi zli, godl przed tobo roko,
in deos suos) BZ Ex 34, 16.
lekcey to lomyenye znyesyesz (levius feras) BZ
Zniemóc (cf. Zb-) 'struchleć, osłabnąć, stracić 35 I Reg 16, 16; ~ Movilem vam wonczasz, ze
siły, deficere, debilitari : Dusza gych we złych
nye mogo sam snyescz was (non possum solus
sznemogla (in malis tabescebat, Puł: znyemogla)
sustinere vos), bo pan bog wasz rosmnozil iest
FI 106, 26.
was BZ Deut 1, 10; Nye mogo sam waszich
potrzeb snyescz (non valeo... negotia vestra su
Znienacka (cf. Zb-) 'powoli, pomału, bez po
śpiechu, po trochu, stopniowo, paulatim, pedetemp- 40 stinere) y brzemyon, y karcenya ib. 1, 12.
tim, gradatim’: Sznyenaczka successiue 1437 Ms7
5. znieść oczy 'spojrzeć w górę, (oculos)
elevare, levare’: Gdisz snyosl oczy (cumque elenr 228 s. 89, s/ra. ca 1500 £rz 135; Snyenaczka
sensim XV p. pr. R XVI 343; Lento gradu lekco,
vasset oculos) swoge, wydzal gest trzi mosze
blisko syebye BZ Gen 18, 2.
snyenączka (war. kal.: lekkym posczym; praeceCf. Wnieść, Wznieść, Zwieźć 3.
damus et lento gradu seąuantur iter nostrum fami- 45
Zniewierzać się (cf. Zb-) 'zawodzić zaufanie,
liae simul cum coniuge tua Tob 11, 3) ca 1470
prodere’: Wstań ku mnye, moszesz my yyerzacz,
MamLub 109; Sic et nunc quam cito sacerdos
nye chcza-cz sya dzyszya sznyevyerzacz De morte
verba protulit, illicio factis verbis conficit, poszwaw. 110.
czcza, verum corpus Christi..., nec successive, nec
Zniewierzyć się (cf. Zb-) 'okryć się hańbą,
paulatim hoc fit, sed continue et subito a nye byva 50
stracić cześć, dedecus subire, honore privan :
tho sznenaczka ale iako rychło *szlovya wymovi
Item nobilis Niczco... iustificauit et purgauit se
kapłan circa altare XV p. post. R XXV 200; Nam
erga nobilem Adam... pro eo, quod super ipsum
facies eius (sc. Iesu)... homines ad se atrahebat...
dixit, quod diffamasset se, znewerzilbi se, capet non solum successive, sznyenaczka, per unam
personam, sed turbatim sz naglą XV p. post. RRp 55 tiuitate 1415 Kozier I nr 5.
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Zniewieściały (cf. Zb-) 'taki jak kobieta, ma
jący cechy (ujemne) kobiety, ejfeminatus, mollis':
Effeminatos nyevstawiczne, znyewyesczale (abstulit, sc. Asa, effeminatos de terra purgavitque
universas sordes idolorum III Reg 15, 12) 1471
MamKal 83; Effeminati znyewyescziely, nyevstaviczny (dabo pueros principes eorum et effeminati
dominabuntur eis Is 3, 4) ib. 181.
Znijć cf. Zejść
Zniknąć (cf. Zb-) 'przestać być widocznym,
zginąć z oczu, oddalić się, disparere, evanescere':
Sznyknol ca 1450 PF IV 576; Virgo (sc. s.
Margaretha) pedem leuavit et demon evanuit znyknal XV p. post. R XXV 179; Audiens hoc
dyabolus a sancto Martino ab eo, disparuit snyknąl
ib. 181; Et sic audiens demon narracionem illam
de medio eorum evanuit snyknąl XV p. post.
RRp XXV 182; Puer autem, cum vellet haurire
aquam, in marę cecidit et statim disparuit sznyknąl
ib. ~ Cf. Wzniknąć.
Zniszczyć (cf. Zb-) 'wyrządzić szkodę, alicui
nocere, damnum inferre': Gdysz vmysl szydowsky
na to nastogy zawszdy, aby krzesczyanystwo nye
tylko w wyerze, ale y w gymyenyy znysczyl
a skazyl (ut... in divitiarum depressione... deprimat et evellet, Sul 61: aby... ponyzyla a szkazyla,
sc. złość), slvschno vstawycz, aby daley szadny
szyd krzesczyanynowy... swych pyenyadzy na
zapysy... nye dawał Dział 65.
Zniżać (cf. Zb-) *opuszczać, znosić na dół,
demittere, deorsum portare': Sanctam Mariam
Magdalenam cum cantu subleuabant (sc. angeli)
in aera et post horam iterum deportabant sznyzali
1456 ZabUPozn 119.
Zniżenie (cf. Zb-) błędnie za tekstem czeskim
w tłumaczeniu wieloznacznego łacińskiego flexura
fwygięcie, kąt' jako 'zgięcie, ugięcie, pochylenie' \
Po nyem dzalal Bennv... drugo my aro od domv
Azariaszowa az do snyzenya (usque ad flexuram,
Biblia taborska: aż do sniżenie) a do wogla BZ
Neh 3, 24; Falel (sc. działał)... przecyw snyzenyv
(contra flexuram, Biblia taborska: proti sniżem)
ib. 3, 25.
Zniżyć, Zniżyć się (cf. Zb-) 1. 'uczynić niskim,
obniżyć, inferiorem reddere': Longitudo angusta,
czasna, altitudo subdita, poddana albo snyzona,
et profunditas piana nyalka ('miałka’) 1456 Zab
UPozn 88.
2. *ucisnąć, zgnębić, upokorzyć, deprimere,
opprimere': Ideo caro debet deprimi, sznysono,
per ieiunium, ut anima elevaretur libere in deum
ca 1500 GIKazB I 27.
3. zniżyć się *pochylić się, skłonić się, flecti,
inclinari': Yako chorągvye y balvanovye snyzyly
szye albo schylyly przeczyv mylemv Iesuszoyy,
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kyedy yyedzyon yyetnyczą (leg. w wietnicę)
Rozm 754.
Znojny 'gorący, upalny, aestuosus, calidus':
Quiesce, rogo, sc. ego cicada, donec messis
5 transeat incentiua, gl. succensiua znoyne XV med.
RRp XXIII 279.
Znosić (cf. Zb-) formy: praes. ind. 3. sg.
znosi MW 18b; 3. pi. znoszą BZ Deut 29, 11;
~ imper. 2. pl. znoście BZ Gen 31, 46; ~
10 inf. znosić BZ II Par 7, 7, ca 1500 Erz 135, ca
1500 GIKazB I 25; ~ praet. 2. s g . f jeś znosiła
XV in. R XXV 218, XV med. ArchLit XVI 13;
3. sg. m. znosił 1397 HubeZb 115, 1403 GIJag
101, 1408 nr TPaw IV nr 1499; ~ part. praet.
15 act. znosi wszy BZ Gen 31, 46.
Z n a ć z e n ia : 1 / nosząc dostarczać, sprowa
dzać, gromadzić wiele czegoś w jednym miejscu,
congerere, comportare, congregare': Rzeki gest
k swey braczy: Snoszczye kamyenye (afferte la20 pides). A ony to snoszywszy (congregantes) y
yczynyly so s onego to kamyenya stolecz BZ Gen
31, 46; Vy stogicze wszistczi... przed panem...,
przes robaczow lyesnich a gis to snoszo wodo
(exceptis... his, qui comportant aquas) BZ Deut
25 29, 11; ~ Iaco praue Stasek do swego pana
ne snosil dw (leg. dwu) copu psenice... corzistno
rzeczo ani tego vsitka yma 1397 HubeZb 115;
lako Jacobus ne sznoszil zitha za grziwno Petrassy
*choszebno *srzeczo ani thego uszithku ma 1408
TPaw IV nr 1499.
30
2. *nosząc dźwigać, tu dziecko (w łonie matki),
gestare (prolem in utero)': Maria, czista dzewicze,... Crista gesz poczola, sznosila (ArchLit XVI
13: snosyla), porodziła XV in. R XXV 218.
3. ' wytrzymywać, przetrzymywać, być w sta
35
nie, podołać czemuś, udźwignąć, portare, pati,
tolerare': Bo ołtarz... nye mogl znosycz obyat
zszonich (non poterat sustinere holocausta)
a poswyotnich a tuków pokoynich BZ II Par 7,
Acz zlosczi zachowawacz bandzesz,
40 7; ~
panye, panye, kto sznoszi (quis sustinebit Psal
129, 3, FI: sczyrzpy, Puł: sczyrpy)? MW 18b;
— Dico humanum (Rom 6,19) povyądam vam
*lathwya a lekką rzecz, kthora mozeczye szno45 szycz ca 1500 Erz 135; Adhuc multa habeo
yobis dicere, sed non potestis portare, snosycz
(Rozm 572: odzyerzecz), modo (Jo 16, 12) ca
1500 GIKazB I 25.
4. *przyjmować coś na siebie, doświadczyć cze
50 goś, podejmować się czegoś, perferre, suscipere':
Qui (sc. Christus) peccata nostra ipse pertulit,
snosyl (SKJ I 83: przyąl, dokonalye wzyąl) in
corpore suo super lignum, ut peccatis mortui,
iusticie yiuamus (I Pet 2, 24) 1403 GIJag 101.
Cf. Wnosić, Wznosić
55
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Znowu (cf. Zb-J 1. 'po raz pierwszy, od
samego początku, primum, prima vice, ab initio’:
Lektarznyce... y staynye wszemu dobitku... a
szescz myast udzalal znowu (et urbes aedificavit
sibi) RZ II Par 32, 29; Przeto ysze myedzi dwiema
dzedzinama strvmyeny abo rzeka plinye, a przeto
acz dwie dzedzinye znów (leg. znowu) obapol
gedney rzeky posadzą syą, tedy[by] kaszda strona
swoy brzeg ma rządzycz y strzymacz Dział 7;
Gdyby syą kto Szydowy lystem zobowyązal na
pyenyadze lychwą placzycz, a gdyby Szyd swą
chytrosczą zamylczal y zadzerszal do dw (leg.
dwu) lath a nye przypozywal gysczcza o mzdą
przed sąd, tedy lychwa od dw (leg. dwu) lath
ma straczycz a daley telko mzdą a znów (leg.
znowu) lychwą początą ma myecz (et usura iam
aucta infra praedictum tempus sint contenti, sc.
Iudaei, Sul 48: thylko na gysczynye a na lyphye
w przerzeczony czasz yvsz pompnoszoney mayą
doszycz ymyecz) Dział 38; Tako wyelky gest
dzyw rzeczy skazon[y]e naprawycz, jaco ge znów
(leg. znowu) stworzycz MW gl. 67.
2. 'po raz drugi, powtórnie, ponownie, iterum,
denuo’: Yako pany Helska s paszyrbathy... ne
podneszly wyschey pogrodk, nysz yako starą (leg.
z stara) dawno, nysz czo budowały sznowu młyn,
to budowały yako starą (leg. z stara) dawno 1424
Pozn nr 1179; Staschek przyąl poluvloczek znowv
w gayonem szandzye 1449 TymProc 295; Ysz
nyekthorzy... lotrowstwa poczynywszy... ypadayą
w gnyew naszey myrszączky, pothem zalosczą
przywyedzeny... lasky p<r)oszycz obykli, a thakosz naszey mylosczy sznow (leg. znowu) bywayą
naprawyeny (nostrae gratiae de novo restaurantur)
Sul 47; Vczin znowv lyczbo ricerstwa (instaura
numerum militum) w myasto onich, gisz so zbycy
BZ III Reg 20, 25; K themv nyekthorzy ludzye
*myenyv, aby czy sz Opawy, gdysz gych dzyen
dawno przemynal, gescze mogły myecz fristhv
kv przynyeszyenyy sznowu gyne szwyadeczstwo
OrtOssol 38, 2; Egrediatur znową (leg. znowu)
bądze wszyath (quod de carcere catenisąue interdum quis egrediatur ad regnum Eccles 4, 14) ca
1470 MamLub 143; ~ Numquid potest in ventrem matris sue iterato introire et renasci a snów
(leg. znowu) są narodicz (Jo 3, 4, EwZam 305:
*odnarodycz szyą, Rozm 237: zaszye wnycz v
zyvoth svoyey matky y narodzycz szye)? XV in.
R XXIV 75; Zaprawda, movya thobye, yeszly
chto nye narodzy szya znów (leg. znowu, nisi
quis renatus fuerit denuo Jo 3, 3, GIWroc 33v:
wtóre), nye mosze yydzyecz krolyestwa boszego
EwZam 305, sim. Rozm 236; Nye dzywczye szye,
yszczyem rzeki: Mvszyczye szye vtore albo znów
(leg. znowu) narodzycz (oportet vos naści denuo
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Jo 3, 7) Rozm 237, sim. XV in. R XXIV 75,
EwZam 305.
Znój 'upał, spiekota, skwar, aestus, calor:
Nye otyyraycye wrót jerusalemskich az do znoia
5
slunecznego (usque ad calorem solis) BZ Neh 7,
3; ~ komuś był znój, znój komuś było, ktoś
cirpiał znój: Non sum estuatus nye czyrpyal sem
snoya (war. kal.: nye gyestem schią zagrzał aut
nye czirpyal schem znogyą; in medio ignis non
10 sum aestuatus Ecclus 51, 6) ca 1470 MamLub 179;
Estuabat znoy mv było (percussit sol super caput
Ionae et aestuabat et petivit animae suae, ut moreretur Jon 4, 8) ib. 249; Marya yala zakryyacz
<dziecię> rabky boyaczy szye, aby yego sloncze
15
nye yrazylo, alye to nye pomogło, bo yyeczschy
dzyeczyąthky byl znoy (plus calebat) Rozm 87.
Zobac 'jeść, spożywać, edere, comedere’: Bil
czasz, gdis zrzale iagodi godzili syo zobacz (vesci
possunt) BZNum 13, 21; Wszedw winniczo (leg.
20 w winnicę) blisznego, zoby (comede) grona,
czosz syo tobye lvbyo, ale precz nicz nye winyesesz szobo (leg. z sobą) BZ Deut 23, 24. ~
Cf. Nazobac, Pozobac.
(Zobiązać się) Zobięzac się (cf. Zb-) 'przyjąć
25
na siebie zobowiązanie, promittere, se obligare’:
Et si te quiqumque largiturum semel promiseris,
gl. spoponderis zobyąsza<l)byszą (leg. zobiązałbyś
się), priusquam, quod antę pollicebaris, compleueris
1466 R XXH 10; ~ o zobowiązaniach pociąga
30 jących skutki prawne, iure obligań: Jacoszm panu
*Przibislaowy podał listh, quitanciyo ot kxandza
proboscza na trszydzeszczy grziwen, a on mu sze
gych zaplaczicz zobozal 1414 Kościan nr 506, sim.
1426 Pozn nr 1225; Jakom sze Sandziuoyewy ne
35
zobyozal oszmy czwerczen y vertela rszy skodne
zaplaczicz 1415 Kościan nr 530, sim. 1433 Pyzdr
nr 1083; Yakosm nye sobyanszal szye graniczycz
dzedzyni panu Janowy 1419 Pyzdr nr 607; Yakosm
ia nye wszyola posasznich pyenyandzy, anich (leg.
40
ani ich) sze [gich] zobyosala chowacz 1421 ib. nr
697; Petrus... astrinxit se homines statuere suos
die hodierna, quos Paschko... inculpavit..., quos
homines... statuere debuit..., ipsos non statuit,
prout est obligatus al. zobyaszal <się> 1447 AGZ
45
XIV 233.
(Zobiązowac się) Zobięzować się (cf. Zb-j
'przyjmować na siebie zobowiązanie pociągające
skutki prawne, iure ad aliąuid faciendum se ob
ligare, obstringere’: Item hoc, quod Andreąs...
50
Iohanni... succubuit al. przepadł triginta marcas,
hoc totum Wnuczko... obligatur al. zobyaszuge
sye expedire ipsum Andream de huiusmodi dampno 1443 AGZ XIV 91.
Zobięzac cf. Zobiązać
55
Zobięzować cf. Zobiązowac
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(Zobowiązać się) Zobowięzac się (cf. Zb-)
*przyjąć na siebie zobowiązanie pociągające skutki
prawne, iure ad aliąuid faciendum se obligare,
obstringere’: Dominus Nicolaus..., actor..., astitit
tercium iudicium super dominum Ffranczek...,
ąuomodo obligatus est al. zobowyazal sze gest
ponere priuilegium et non posuit 1449 StPPP IX
nr 471; Pro quo equo obligatus est (sc. Iohannes)
al. zobowyaszal sye statuere evictorem 1451 AGZ
XIV 320; Gdy szye ony zobowąszali (se obtulerunt, OrtMac 41: szye obwyazaly) szwyadeczthwo
przynyescz z gayonego sąndu OrtOssol 37,4;
Gdysz ten czlowyek zle... lysthy przynyoszl, nye
od myasta Ffryburkv, yako szye szam zobowyazal
(prout se voluntarie obtulit, OrtMac 137: yako
szye szam odvolal), naydzyczye..., czo on za tho
ma czyrpyecz ib. 100, 2, sim. ib. 100, 1, OrtMac
136; Gdyby syą kto Szydowy lystem zobowyązal
na pyenyadze lychwą placzycz (si Iudei... ad
litteram obligacionis mutuant pecunias), a gdyby
Szyd... nye przypozywal gysczcza o mzdą przed
sąd, tedy lychwa od dw (leg. dwu) lath ma
straczycz Dział 38.
Zobowiązanie (cf. Zb-) 'obowiązek prawny
wykonania świadczenia lub dokument zabezpie
czający wykonanie zobowiązania, obligatio, qua
quis iure obstringitur aliquid facere, saepissime
conscripta’: Obligatio zapysz, zobovyazanye ca
1500 Erz 135.
Zobowięzac cf. Zobowiązać
(Zobwiązac się) Zobwięzać się (cf. Zb-) 'przy
jąć na siebie zobowiązanie pociągające skutki
prawne, iure ad aliąuid faciendum se obligare,
o b s t r in g e r e Yako moy oczecz Olbracht nye
sobwyozal sze... placzicz długu pana Scziborowego kapłanom do Kalisza pyoczydzeszanth grzywen 1428 Kai nr 726.
(Zobwiązowac się) Zobwięzować się (cf. Zb-)
'przyjmować na siebie zobowiązanie pociągające
skutki prawne, iure ad aliąuid faciendum se ob
ligare, o b s tr in g e r e Yakom sye nye *zobwyosowal szadnich szcod placzycz... Mancarzewy
1424 Pyzdr nr 756.
Zobwięzać cf. Zobwiązac
Zobwięzować cf. Zobwiązowac
Zobżałowanie (cf. Zb-) 'skarga przeciwna
wniesiona przez oskarżonego, accusatio actori ex
contrario a reo illata’: Domini iudicio praesidentes audita reconvencione al. zobzalowanye nobilis
Johannis Borek contra prouidum Vyanch..., quia
ipsum nobilis Johannes... inculpauit, quod sibi in
honore non esset similis 1471 Kozier I nr 57.
(Zoglądać) Zoględać (cf. Zb-) 1. 'zobaczyć,
aspicere, conspicere': Pyathesz thy veszele myala,
gdysz szyna zogladala, boszthwo szvoye vkazv-
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yancz XV med. SKJ I 147; Dobrze baczy (sc.
Judaszu), yze thy yesz v czyemnosczy grzechów
polozon, yze oblycza mystrza tvego nye zoglądasch Rozm 550.
5
2. 'pooglądać, zlustrować, lustrare, inspicere*\
Podle liczbi czterdzesci dnyow, w nichzescze to
zoglodali zemyo (quibus considerastis terram), roc
za dzen policzon bodze BZ Num 14, 34.
Zoględać cf. Zoglądać
Zok 'szósty miesiąc roku, czerwiec, sextus
10
anni mensis, I u n i u s Ugornyk al. zok... Iunius
XV p . post. MPH V 452.
Zoklamać 'oszukać, podejść kogoś, tu o sza
tanie: podstępnie opanować, opętać, decipere,
15 fallere, hoc loco de satana: occupare, obsidere
Omnes, gl. singulos homines, inuadam, sc. ego
satan accedam, citabo zoclamam, sicut et Adam
vice quondam cunctos abradam marte 1466 R
XXII 26.
Zola 'popiół drzewny wygotowany w wodzie
20
dla otrzymania ługu, lixivium, salnitrum, cinis
ligneus ex aąua c o c t u s Zola lixinium 1472 Rost
nr 1103.
Zołza 'ropiejący obrzęk, guz, też choroba ludzi
25 i koni, ulcus purulentum, item morbus hominum
et eąuorum : Zolszy inguen XV p. post. PF V
7; Intercus solzą albo zaszkorzny wrzód ca 1500
Erz 136.
Zonąd 'stamtąd, ex illo loco, inde'\ Poszed30 vszy zonąd (procedens inde Mat 4, 21, Rozm
213: odtand), vyrzal... dw (leg. dwu) brathv
EwZam 303.
Zopuścić 'spustoszyć, zniszczyć, devastare, depopulari: Pobilissmi ge (sc. Og, króla bazań35 skiego, i wszystek lud jego) az do sgvbyenya,
zopvscziwszi wszitka myasta gego (yastantes
cunctas civitates illius) BZ Deut 3, 4.
Zorać 'orząc przygotować ziemię pod zasiew,
agrum seminibus obserendum arare’: Item agros
40 ad annum futurum yemales debet colere et ponere
al. zoracz 1437 AGZ XIII 40; Zorałyby (leg.
zorałliby) lyemyesz sauciat yomer (sauciet ut
duram vomer aduncus humum) XV p. pr. R XVI
341. ~ Cf. W orać, Wzorać.
Zorza 'blask na niebie poprzedzający wschód
45
słońca, aurora, diluculum’: *Rzoza aurora 1437
Wist nr 228 s. 85; Que est ista, que progreditur
quasi aurora consurgens zorza (R XXIV 350, SKJ
V 273: zarzą) *wschodzocza? (Cant 6, 9) XV
50 med. GIWroc 68r, sim. XV in. GIKazB II 108.
110, XV in. R XXV 267, XV p. post. ib. 266;
Inter ea, que in die lucent, nichil splendidius
sole, inter ea, que de nocte, nichil vt luna et
inter ea, que inter diem et noctem, nichil vt aurora
zorza XV med. SKJ V 278; - o Matce Boskiej,
55
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de Dei Matre: O panno czicha,... o zorza swyetleysza clarior aurora! ca 1420 R XXV 277;
0 anyelska pany, panno nad pannamy, zorzo
wszey yasznosczy, racz sya modlycz za namy!
ca 1500 R XIX 67.
Zorze 'blask na niebie poprzedzający wschód
słońca, aurora, diluculum : Ty vcowal ies zorze
(fabricatus es auroram, Puł: zarzę) y sluncze FI
73, 17; Hoc patet in aurora, zorze, idem naywtrze,
qua est media inter diem et noctem XV p. pr.
R XXII 335; Puszcz myo, bocz yusz zorze wschodzy (ascendit aurora) BZ Gen 32, 26.
Zosobliwośc
Zoszoblywoscz XV p. pr.
PułKras 12.
1. Zostać (cf. Zb-j fo rm y: praes. ind. 1. sg.
zostanę ca 1470 MamLub 167; 2. sg. zostaniesz
FI 101, 27; 3. sg. zostanie Gn 5b, BZ Deut 24,
20. IV Reg 19, 30, etc. etc.’, 3. pl. zostaną BZ
Jos 3, 13, OrtMac 25. 53, etc.', ~ imper. 2.
sg. zostań FI 36, 8; ~ inf. zostać Gn 4a, Sul
20, XV med. SKJ V 255, etc. etc.’, ~ praet.
1. sg. m. -m został 1435 ZapWarsz nr 462; 2. sg.
m. został jeś FI i Puł 9, 10; jeś został FI i Puł
21, 1; /. jeś została XV p. post. R XXV 221; 3.
sg. m. jest został OrtMac 63. 89, OrtOssol 51, 1.
67, 1; został FI 105, 12, FI i Puł 70, 12, XV in.
GlKazB II 79, etc. etc.’, f. została jest Puł 37, 10;
została FI 37, 10, OrtMac 53, OrtOssol 29, 2.
45, 3, etc. etc.’, neutr. zostało jest Puł 39, 17;
zostało 1427 ZapWarsz nr 2721, 1428 ib. nr 2803,
1433 ib. nr 420, etc.', 3. pl. m. są zostali BZ Num
33, 55; zostały są 1461—7 Serm 416v; zostali BZ
1 Mach 2, 18; /. zostały 1399 TPaw III nr 5983,
1433 Pyzdr nr 1052, OrtMac 68, etc.’, ~ pląperf.
3. sg. f. jest była została Gn 4a; neutr. było zostało
ca 1470 MamLub 220, Rozm 105; 3. pl. f. były
zostały Rozm 349; ~ condit. 1. sg. f. bych
została Naw 91; 2. sg. m. byś został XV ex. R
XXV 145; 3. sg. m. -by został Rozm 496; /. by
została 1453 R XXV 211, Rozm 59; neutr. (-)by
zostało BZ Lev 8, 32. 19, 6, DłLB III 354, etc.;
2. pl. m. -byście zostali BZ Num 22, 19; 3. pl.
m. -by zostali BZ Gen 6, 19; /. -by zostały Dział
53; ~ condit. praet. 3. sg. m. -by został był
Gn 184a; neutr. -by było zostało Rozm 318; ~
part. praet. act. zostawszy Rozm 4; ~ part.
praet. act. II cf. Zostały; ~ part. praet. pass.
ac. pl. f. zostany 1444 AGZ XII 125.
Z n a c z e n i a : 1. 'opuścić kogoś, coś, derelinquere, deserere (aliguem, aliguidf: Nadzewacz
bodo w tobe czy, czso znaio ymo twoie, bo ty
ne został ies (non dereliquisti) szukaioczich czebe,
gospodne FI 9, 10, sim. Puł; Gospodne..., czemu
ies me został (quare me dereliquisti)? FI 21, 1,
sim. Puł; Gisz strzegli dusze moiey, rado so

vczinili w iedno, rzekocz: Bog został iego (deus
dereliquit eum), nastoycze nan! FI 70, 12, sim.
Puł; Gospodzyn myluye sod y nye zostanye (non
derelinquet, FI. ne ostawy) szwyętych swych Puł
5
36, 29; Został (dereliquit Deut 32, 15) boga,
stworzyczyelya swego y odstopyl od boga zbawyenya swego Puł Deut 23; ~ Została (dereliquit, Pub została yest) me mocz moia FI 37,
10; Rozmnożyły szye (sc. lichoty moje) wyęczey
10 nysz moye wlossy y szyercze moye zostało yest
(FI: ostawilo iest) mnye (cor meum dereliquit
me) Puł 39, 17; ~ (staw) zostany 'stawisko,
opuszczony staw, stagnum neglectum : Item si
obtinebit Roy disertas piscinas al. szostany, tunc
15
medietatem habebit 1444 AGZ XII 125; ~ ~
'przestać coś czynić, zaniechać, desistere, cessare
ab aligua r e Si tu ipse ab omni incantacione
desisteres został Gn gl. 164b; Nye chczyely tego
zostacz, bi swey woley skutkyem nye napelnyly
20 (nec desistent a cogitationibus suis donec eas
opere compleant) BZ Gen 11,6; ~ od czegoś:
Zostań (Puł: przestayn) od gnewa (desine ab ira)
y opusczi roserdze! FI 36, 8.
2.
'nie opuścić kogoś, pozostać w jakimś miej
25
scu, manere, r e m a n e r e Proszo, abiscze tv zostali
(ut hic maneatis) tey to noczi BZ Num 22, 19;
Gdyby ktho *koko zabyl..., a tego szabytego czlowyeką... przyyaczyel nye chczalby tego fordrowacz,... mały ten mordacz... zostacz w myescze
30
(in civitate commanere debet)? OrtOssol 49, 3,
sim. OrtMac 61; Który... ma lepsą tey roley albo
domv obroną,... ten-ly, czo gye zastawy 1, acz on
został (permaneret) w they roley albo w domv,
czo zastawyl? OrtOssol 73, 4, sim. OrtMac 99;
35
Laurencius... debet probare fideiussore et suo iure
pro laudo terrestri, quod surrexerat homo ab eodem
domino, et eius remansit in loco al. został, et non
complevit laudum terrestrem al. omylne 1475 a.
1478 TymWol 10; Aczczybych ya vlyczky zatra40
czenya przestapyla a yesczebych yedna pyatha zosthala, thy... mozesch mye virwacz... ze wschego
Naw 91; Gdy syn boży wstąpyl w nyebo, zostalacz
tu mathka yego XV p. post. SlOcc XXXIV 161;
Gdy szyą wraczaly, zostało (remansit Luc 2, 43)
45
dzyeczye Ihus (Rozm 143: dzyeczyatko Iesus ostał)
w Ierusalem EwZam 296; Anna, zosta[wy]wschy
w domv (domi manens), vyelyky zamat... ymyala
Rozm 4; Posly yeden z drugyem precz,... aze
nyyeden nye został, yedno myły Iesus a nyevyastą
50
(remansit solus Iesus et mulier Jo 8, 9) ib. 465;
Zavyerne vam povyedam, yze vschelky, który śluzy
grzechovy, ten yest sługa grzecha, alye sługa nye
sostanye v domv na vyeky (non manet in domo
in aeternum Jo 8, 35), a syn na vyeky ostanye ib.
55
473; ~ Svyat nye może przyącz (.sc. Ducha
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Świętego)..., alye vy posnaczye y {leg. ji 'go’),
yze v vass zostanye (quia apud vos manebit Jo
14, 17) Rozm 564; Yen zostanye ve mnye (qui
manet in me Jo 15, 5) a ya v nym, ten vyelye
ovocza vrodzy ib. 567; ~ u kogoś: Ma-ly masz
zoną malzenszką y dzyewka szyna (prc) sz nya),
ymrzely mv zoną, a dzyeczy szostaną (OrtOssol
14, 3, OrtMac 53: zozsthaną) v oczczą (pueri
manent circa patrem) OrtOssol 45, 2; ~ z kimś:
Tedy vocz on mlodzenecz gestcy go (sc. św. Jana)
on bil prosyl, abicz on thamo f ragu s n<i)m
szos tal byl Gn 184a; Czczyenye o tern, yako svyatha Marya Magdalena... prószyła mylego Iesusza,
aby s nymy został v Betanyey Rozm 496; ~ o
rzeczach, pieniądzach, de rebus, pecunia: Bolesczinich penodzi XXX marce circa Albertum zostali
1399 TPaw III nr 5983; Yakom thobe nye ranczyl
wysszeg, yedno za tho i za thy rzeczy, czsz<o>
w domu zostały 1433 Pyzdr nr 1052; Nyestly then
opyekaldnyk they dzewcze vczynyl lyczbą, tho gest
mazowy gey, tedy geszcze mą tą lyczbą vczynycz,
a czokoly on za nyą wydal mazowy gey, to wszythko ma poycz w lyczbą y zostacz (in racionem
cedere debet) OrtOssol 29, 1, sim. OrtMac 26;
Czokolwyek onego tho vmarlego rzeczy... zosthalo,... thedy mysthrzowye mayą ono wsythko...
wzyącz 1491 RKJŁ VII 57; ~ u kogoś: Takye
dzedzyny przedane abo zastawione podług dawnosczy lyat przerzeczonych mayą zostacz (perpetuo
remaneant, Sul 65: ostaną) v tego, komv przedany
abo zastawiony Dział 50; ~ przy kimś: Jaco przi
mnye occyowa imenya nicz nye sostalo 1427 ZapWarsz nr 2721; Eze przi *Micolayo oczcyowa
gimyenya nics nye zostało ib., sim. 1428 ib. nr
2803, 1433 ib. nr 420; Ten korczak mey zenye
w prawem dzale szye dostał, a przy wasz przes
zamyaną został (pro cambio apud eos dimisisset)
OrtOssol 64, 4, sim. OrtMac 86; Ale odrzekły
{leg. odrzekł-li) szye tey dzyewky mąsz sz gey
wolą tego zaprzanego gymyenya, tedy to gymyenye
mvszy przy raczczach zostacz (extunc oportet hoc
ipsum sic manere apud consules) OrtOssol 66, 3,
sim. OrtMac 88; Acz którymkoly obyczagem przy
nyem został ten lysth (littera... apud ipsum remansisset) OrtOssol 73, 3, sim. OrtMac 99; ~ 'po
zostać w spadku, post alicuius mortem remanere9:
komuś: Thedy po gyego szmyerczy maya zoszthacz
wszyszthky nyewyeszczye rzeczy... poszlyedney
zenye (tunc uxor altera supellectile post mortem
patris obtinere debet, OrtOssol 45, 3: szostacz <u>
poszlednye zony) OrtMac 53; Czokoly ten vmarly
szwych rzeczy albo gymyenyą dal swemv towarzyszowy za szywotą szwego w raczę y myal to
w dzyerzenyv, tho gemv ma zostacz (hoc obtinere
potest, OrtMac 60: gyemu ma szye oszthacz)
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OrtOssol 49, 1; Gdysz mnye moya zoną d<a)la
szwoge[y] nyewyesczkye[y] rzeczy... za zdrowego
szywothą w gayonem szandze, mam-ly ya yvsz
kthora odpowyedcz dacz albo nye, albo-ly mnye
5 nye mą zostacz (aut circa me manere non debeat,
OrtMac 68: mnye nye ma szoszthacz)? ib. 55, 1;
~ po kimś: Czo masz szwa (leg. z swą) zoną
zarobyl, tho zenye po nyem szostanye (istud ob
tinere debet, OrtMac 27: po nym zosthalo albo
10 zosthanye) OrtOssol 29, 3; Tedy został po them
tho vmarlym dzeczaczv geden dom (relicta est
domus ab... viro defuncto) ib. 64, 4, sim. OrtMac
86; Mozę (sc. żona)... podeprzecz szą tego zaporaczonego zaplaczenya na g[yn]ego (sc. męża)
15 gymyenyy, czo po nym zostało (per ipsum derelictorum) OrtOssol 87, 4, sim. OrtMac 118; ~
Sancta in manibus extraneorum facta sunt, templum
eius sicut homo ignobilis vczinky y kosczol zostali
szo w ranku opczich (I Mach 2, 8, BZ: w roku
20 czudzich vczinyoni so poswyotne rzeczi) 1461—7
Serm 416v; ~ 'stanąć w miejscu, zatrzymać się,
consistere, subsistere9: Wody..., któreś s gori
przichadzayo, w *gednyey globokosci zostano
(consistent) BZ Jos 3, 13; ~ na czyjejś duszy
25 zostać fobciążyć czyjeś sumienie, conscientiam ali
cuius onerare9: Gdyszem umrzecz ymyal, *prothoszem tho kazał popysszacz, zęby tho na mey dusszy
nye zostało DłLB III 354.
3. 'być nadal w jakimś stanie, położeniu, po
30 zostać jakimś, permanere, perseverare in aliąuo
statu: Hodie deus homo factus, id, tym, quod
fuit, permansit, został {ModlJag 36: ostał) et quod
non erat, assumpsit 1456 ZabUPozn 86; Nye mogl
movycz... a został nyemy (permansit mutus Luc
1, 22) EwZam 288; Nolite permanere, sostacz, in
35
hac illibertate sub potestate dyaboli ca 1500 GIKazB
I 46; ~ przy czymś: Ktho bądzye wybran przyszyasznykyem, then przy them zosthanye (hic...
in eo permanebit, OrtOssol 46, 1: szostawye pro
40 szostanye) poko zyw OrtMac 54, sim. OrtOssol
14, 4; Nye chcze-ly {sc. dobry człowiek) gynne
rzeczy mowycz wyanczey, tedy wszdy y on, y
dzyeczy yego zostaną przy szwem pelnem prawye
(in suo iure manent perfecti) OrtOssol 28, 3, sim.
OrtMac 25; Tedy może {sc. wójt) szwą nyewyn45
noscz przyszaga vkazacz na krzyszv..., tedy on
szostanye przy szwem prawye y woythowstwe
OrtOssol 52, 3; Aby... krzywdy o bvdowanye
myedzy szasządy rosprawyly {sc. przysiężni lu
50 dzie), tedy ma przy them zostacz podług gych
wysznanya (tunc circa id stare debet) ib. 92, 2,
sim. OrtMac 127; ~ Circa sentenciam consulum zostacz ma 1458 DecrMCrac nr 197; ~ o
zachowaniu dziewictwa przez Matkę Boską, de
55 BYMaria virgine permanente: Maria malacz gest
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ona szyna porodzycz bila a dzeuiczo szostacz Gn
4a; Po porodzenv gestcy tesze ona dzeuiczo bila
szostala ib.; Dzeczo dzeuicza porodzy a po porodzenucz ona dzeuiczo szostane Gn 5b; O, magnus honor esse matrem et virginem permanere
zostacz! XV med. SKJ V 255; Prószyła (sc.
M aryja)..., by they panny szluga była..., czo by
Crysta porodzyla y panną została 1453 R XXV
211; Szlowem yesz poczala, panna yesz zoszthala
XV p. post. ib. 221; Nye bądzye pokalyana
żadnym zakalem grzecha, alye zawzdy czysta
dzyevycza zostanye (semper permanebit munda
virgo) Rozm 3; ~ By ye thy był vszylsthwa
nye czynyl, ona by y dzysz dzyevyczą została
(illa hodie virgo perseverasset) Rozm 59; ~
Arystobolow<ych> dzyeczy było zostało (erant...
parvuli relicti de Aristobolo): na ymye Herod
Agrippa... a Herody a Rozm 105; ~ zostad po
kimś, zostad żyw, po kimś zostad żywy, po kimś
(żywy) zostad, po śmierci czyjejś zostad 'pozo
stawać przy życiu po czyjejś śmierci, superstitem
esse, alicui s u p e r e s s e Po gego smyerczy mayą
szostacz wszyczky nyewyesczkye rzeczy... <u>
poszlednye zony, czo po nyem sywą szostala
(OrtMac 53: zosthala żywa) OrtOssol 45, 3;
Dzyeczy, czo szą od gednego oczcza y od gedney
maczerze, vmrzely kthory sz nych, *druczy, czo
po nyem zostaną, wyeszmą gego cząscz (ceteri
ipsius tollunt hereditatem) ib., sim. OrtMac 53;
Dwa zaky... zawyąszali szyą tako: Który by myedzy nymy vmarl pyrwey, tego rzeczy y dobrą mayą
ostacz temv, czo szostanye (OrtMac 59: zosthanye)... zyw OrtOssol 48, 3; Ta nyewyasta wmarla
a zostały po nyey trzy syostry rodzone (mulier
mortua est reliąuens tres sorores) ib. 54, 4, sim.
OrtMac 68; Ten jako vmarl, została (OrtMac 74:
szosztala) po nyem gego zona y dzewka (hic reliąuit
filios, filias et uxorem legittimam) OrtOssol 58, 3,
sim. ib. 102, 3, OrtMac 139; Gdy po nyem
wszythky gego dzyeczy vmarly a ona po nych
żywą została (Johannis pueri omnes decederent,
domina... ipsorum matre superstite vivente, OrtMac
82: a ona po nych została) OrtOssol 63, 2; Wmrzely
nyewyastą a po nyey nyzadne dzyeczą nye szosta
nye (et nullos pueros habuerit, ib. 18, 4: zostanye)
ib. 73, 2; Aczliby gedna abo wiączey dzewek po
smyerczy oczcza zostali Dział 53; ~ Then mąsz
do (pro od) szwey zony prawy od tego opyekalnyka
gey wy ano, czosz gey wy ano wal vmarly mąsz y
szostal gey [wyano] wynowathy (quod ei mortuus
vir debitorie mansit, OrtMac 20: zosthal gyey
wyanowacz, pro wynowath) OrtOssol 26, 2; Gyestly oczczecz thych dzyeczy szostal (OrtMac 22:
zosthal) dluzen *pewnye dlugy (mansit... alia certa
et iusta debita) ib. 27, 1; Geden żałował na
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drugyego po vmarley raczę, *ych tego czlowyeką
oczecz, czo nayn żałował, został gego oczczv
wynowath (ipsius patri debitorius mansisset peccuniam) ib. 62, 1, sim. ib. 83, 2, OrtMac 80; Sną-ly
5
dzyeczą dług szwego oczczą, czo szostal (OrtMac
90: zosthal) wynowath (quae pater ipsius dimisit
debitorius) OrtOssol 67, 4; ~ ~ *istnieć,
trwać, esse, manere’: Ony (sc. ziemia a niebiesa)
zghino, ale ty (sc. gospodne) zostanesz (permanes,
10 Pub. przebędzesz) FI 101, 27; Verbum non prolatum, vymovyone, quod transeat, sed conceptum,
ut maneat, zostało, carne indutum 1456 ZabUPozn
101; I zostanye (sc. kroi, FI: przebiwacz *bodze)
z sloynczem y przed myesszyoczem w pokolyenye
15
y w pokolyenye (permanebit... in generatione et
generationem) Pul 71, 5.
4. 'zostać przy życiu, ocaleć, przetrwać, per
manere, remanere, subsistere’: Y pokryła woda
zamoczayoczee ye, geden z nych ne zostaal (unus
20 ex eis non remansit, Pub nye ostał) FI 105, 12;
Iestli nye bodzecze chezecz (pro chczecz) bidliczelow zemye zaglad<z)icz, ktorzi so zostali (qui
remanserint) RZNum 33, 55; Czso zostanye (quodcumque reliquum fuerit) z domu Iuda, puscy
25
k[r]orzen BZ IV Reg 19, 30; Wszitci narodowye
a <m0sz)owye Juda, gisz zostały (qui remanserunt)
w <Jerusal)emye BZ I Mach 2, 18; Gdi nass
nyeczo bilo zostało cum adhuc subsisteremus (cum
adhuc subsisteremus, defecerunt oculi nostri ad
30
auxilium Thren 4, 17) ca 1470 MamLub 220; Any
przy tobie będzye przebywacz zloszczywy, any
zostano (permanebunt, FI: przebywacz bodo) nyesprawyedlywy przed oczyma twoyma Pul 5 ,5 ; ~
zostad żywy, żywo: A ty wnydzesz w korab y
35
synowye twogy, y zona twa a zoni twich synów
s tobo w korabyu bodo, abi s tobo zostali żywo
(ut vivant tecum) samczowye i samyce BZ Gen 6,
19; Vderzy ktho brzemyenną nyewyasthą tako, az
vmarle dzyeczą porodzy, ale szama żywa zostanye
40
(sed ipsa vixerit Ex 21, 22, BZ: szywa ostalabi)
XV p. post. Kałużn 283; ~ Yzeby v sodomskym
myesczye były thy vczynky [były] vczynyone, które
są v tobye (sc. w Kafamaum) vczynyone, azasby
aze do dzyscheyschego dnya było zostało (forte
45
mansissent usque in hanc diem Mat 11, 23)? Rozm
318; Tako nathychmyast vschlo (sc. tikowe drze
wo), yedno maczycza została ib. 452.
5. 'być resztą jakiejś ilości, sumy, ostać się,
remanere, relinąuP: Czsokolybi zostało (quid50
quid... reliquum fuerit) myosa y chlebów, ognyem sezze BZ Lev 8, 32, sim. ib. 19, 6;
Paklifbi] owoce z olivi bodzesz zbiracz, czoszkoli zostanye (quidquid remanserit) na drzew ye,... ostavisz przichodzoczemv, syrocze y
55
wdowye BZ Deut 24, 20; Ta zona wzala cztyrzy
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y szyesczdzyeszanth grzywyen swego wyana
a nye zostało wyaczey gothowyszny gydaczego
gymyenya, gedno cztyrzy y dwadzyescza grzy
wyen (nec in bonis mobilibus... plus est, quam
XXIII marcae) OrtOssol 102, 3, sim. OrtMac
5
139; Yesthlyby czo zosthalo onych pyenyądzy,
mayą rozdzye<lić mied)zy vboge (et deinde inter
pauperes alios dividant congruenter) 1484 Reg
718; Mystrzowye ono mayą przedacz,... a osthathek (sc. umarłego rzeczy), czo by zostało, 10
mayą... roszdacz 1491 RKJŁ VII 57; Cum manducasset coram eis sumens reliąuias, osthatek,
czo zostało, dedit eis (Luc 24, 43, i b .: osthathky)
ca 1500 GIKazB I 89; Tako ssą zebrały y
napelnyly dvanasczye koschow *odrobym, które 15
były zostały v thych (quae superfuerunt his Jo
6, 13), którzy tamo yedly Rozm 349; ~ wyżej
czegoś zostać: Ma-ly człowiek dzyeczy..., vmarly
(leg. umarł-li), tedy maya pyrwey wszancz, czo
gym dal, a czo wyszey tego zostanye (quod 20
superius manet), s thym gymyenym mayą szye
dzelycz rowno OrtOssol 45, 4, sim. OrtMac 54.
6.
'znaleźć się w jakimś położeniu, stać się
kimś, jakimś, in aliąua condicione permanere,
aliąuemfieri : Obwynyoni o szlodzeystwo... trzy- 25
my razy a sąndem przekonani przeze czczy wyekugyscze ma zostacz (infamis perpetuo debet
remanere) Sul 20; Szmye-ly tha pany... przyszyadz, ysz pyenyadze szgynaly... besz yey wyny..., tedy ona tego zostanye (OrtOssol 56, 2: 30
szostanye) besz szkody y besz odmyany szwey
czczy (sine dampno manebit) OrtMac 70, sim.
OrtOssol 56, 1; Ona mnye przed gaynym sąndem
sz pełnym prawem gey gymyenye wszdala pyr
wey, nyszly gego zona szostala (antequam ipsius 35
uxor legittima facta fuerat, OrtMac 26: zosthala)
OrtOssol 29, 2; O krzywoprzysząstwo maya czlowyeka owynycz przed prawem..., a wysznaly
szyą, besz czczy y besz prawa został (tunc iure
vacuus est) podług prawa ib. 36, 3, sim. ib. 80, 40
1. 91, 1, OrtMac 107. 124; Tedy vczynyl (sc.
przysiężnik) naprzeczywko szwey przysządze,
która krolowy ku prawu przyszągl a gest szostal
(OrtMac 63. 89, OrtOssol 67, 1: yesth zoszthal)
besz prawa (foret iure vacuus) any może wyaczey 45
bycz przyszasznykyem OrtOssol 51, 1; Zona
gednego dobrego czlowyeka [ch]krzczyla dzyeczą,
slowye komotra została ib. 84, 3, sim. OrtMac
114; Concepit (sc. virgo Maria) de spiritu sancto
et virgo existens facta est, została, mater 1456 50
ZabUPozn 85; ~ Poradzay szye yvnochv, bysz
na lyatho nye został bez grochy XV ex. R XXV
145; ~ (komuś jedynie coś) zostało 'ktoś nie
ma innego wyjścia, alicui nihil aliud superesf:
Zostało (mamotrekt mikułowski: zuostane) superest 55
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(solum mihi superest sepulcrum lob 17, 1) ca
1470 MamLub 121.
7. 'zatrzymać się na stałe, zamieszkać, morari,
residere’: Zostaną morabor (in hereditate domini
morabor Ecclus 24, 11) ca 1470 MamLub 167;
~ zostać gospodą: Ecce ancilla domini... In ictu
oculi hys verbis... dominus Iesus... corpus sumpsit... et crevit IX mensibus, został gospodo,
dominus XV in. GIKazB II 79.
8. 'być dłużnym, zostać winnym, succumbere,
condemnan: Si Iohannes intromissionem non
dederit, tunc succumbet al. zostanye octuaginta
marcas 1475 AGZ XVI 117; Termino adveniente
ambe partes nichil in ipso fecerunt et ambe
succumberunt non paricionem al. zostały nyestanye 1477 ib. 141.
9. fbyć pozostawionym, darowanym, relictum,
donatum esse’: Chlep s krwo taki nine postał,
yedno nam na pamocz został, czszo y (leg. ji
'go’) szam bog wyeczerzo (leg. w wieczerzą)
zegnał XV p. pr. JA XV 536.
Cf. Zostały
2. Zostać (się) (cf. Zb-) f o r my : a. z zaimkiem
zwrotnym się: inf. zostać OrtOssol 39, 1. 40, 3.
48, 2, etc.; ~ praet. 3. sg. m. został 1412 AKH
III 190, 1447 AGZ XII 155, 1448 ib. 173; /.
została 1412 AKH III 189. 190. 200; 3. pl. m.
zostali OrtOssol 38, 2; ~ condit. 3. sg. m. -by
został OrtOssol 54, 2.
b. bez zaimka zwrotnego się: inf. zostać OrtRp
34, 1; ~ praet. 3. sg. m. został 1439 AGZ
XII 73.
Z n a ć z e n i a : 1. fdowieść swojej słuszności
przed sądem, utrzymać się przy swoim roszczeniu
lub odeprzeć roszczenia przeciwnika procesowego,
ius suum in iudicio probare, causam obtinere,
petitionem adversarii in iudicio refutare’: Reseruata est, została szą, domina Dorothea... circa
iura dotalicii sui, donec vixerit, erga et contra
dominam Margaretham 1412 AKH III 189, sim.
ib. 190; Przosna... euasit vlg. został szą iusto
iudicio Otham... pro eo, quod non debet Otha
eum euadere annorum diuturnita pro fundacione
scopulorum et signis factis ib. 190; Margaretha...
permansit vlg. została szą erga Segotham ib. 200;
Eze Pyotr zaplaczil winy Marcinowi mogimy
penodzmi i wolem, ktorem został przeciwo Voyczechowi 1435 ZapWarsz nr 462; Stanislaus...
circa hominem suum Brudzą został, pro quo
inculparat łączko 1439 AGZ XII 73; Nicolaus
circa suum lucrum se astitit al. został szia 1447
ib. 155, sim. 1448 ib. 173; Iusto iudicio aquesierunt zostały scha ca 1455 JA XIV 494; ~
czymś: Ony (sc. opawszczy mieszczanie) przynyeszly takye swyadeczsthwo, [w] kthorem szyą
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{Puł: zgrzeszayączym) na drodze (legem dabit
nye szostaly (OrtMac 42: kthorym szye nye osthadelinquentibus in via) FI 24, 9.
ly), tedy... tym straczyly szwa rzecz OrtOssol
Zostały (cf. Zb-j 'będący resztą jakiejś całości,
38, 2; Gdysz opawczanom s prawa dano na
quod relictum est9: Primo vadit {sc. cibus) ad
dlusszy y pewny dzen przynyescz vkazanye o tho,
czo na nye... żałowano a ony przynyeszly vka- 5 stomachum... et quod impurum est emittitur per
secessum. Deinde derelictum, *zostalye, purum
zanye takye, kthorym szye nye mogą zostacz (qua
a venis attrahitur 1436 RRp XXIII 277.
stare et praevalere non possunt, OrtMac 60:
Zostawać (cf. Zb-) 'pozostawać w jakimś sta
szye... ostacz), przetho ony szwa rzecz straczyly
nie, manere, persistere : Hoc logici racio negat
ib. 49, 2; Tedy ten (sc. co łajał ortel) ma naydz
gyny ortel y szlacz szye s thym ortelem... ku 10 entimemate tali: Si parit, ergo perit virginitatis
honor, conueniunt omnes in eo phisice raciones,
wyszemv stolczv..., aby szye szwym ortelem
quod si virgo (sc. Maria) manet, gl. durat zostawa,
został (OrtMac 67: osztal) (quod sua sententia
matris honore caret 1466 RRp XXII 24.
praeibit) ib. 54, 2.
2.
(o orty lach, postępowaniu prawnym, etc., de
Zostawiać (cf. Z b -jf o r m y : praes. ind. 7. sg.
ortilegiis, iuris actionibus) 'utrzymać się w mocy, 15 zostawiaję Rozm 564. 565; zostawiam XV p. post.
RRp XXV 142; 3. sg. zostawia 1463 R XXII 382;
vim legis retinere’: Wyadomo bandz wam, iszye
3. pl. zostawiają Rozm 100; ~ imper. 2. sg.
*obyczayą sz stara dawna *dzyerzano mogą szye
zostawiaj Puł 70, 10; ~ part. praes. act. adv.
dobrze zostacz (OrtMac 43: szye... osthacz, OrtRp
zostawiając ca 1462 OrtWpM 10; ~ praet. 1.
21, 4: zostacz sye może constare potest) podług
prawa OrtOssol 39, 1; Tedy zapowyedzenye woy- 20 sg. f. zostawiałaśm 1421 Pyzdr nr 697.
Z n a c z e n i a : 1. 'opuszczać kogoś, aliquem
thowszkye nye mą moczy a nye mosze szye zostacz
relinquere’: Nye odrzuczay mye w czas staroszczy,
{OrtMac 46: szye oszthacz) ib. 40, 3; Mozely szye
gdy pomdle mocz moya, nye zostawyay mye (ne
szostacz (stare possit, OrtMac 60: szye... ostacz)
derelinquas me, FI: ne ostaway me) Puł 70, 10.
ten ortel, czosz ony {pro czoszmy) wyrzekły? ib.
49, 2; Ortel przyszasznykow ma szyą zostacz (stare 25
2. 'pozostawiać coś komuś, aliquid alicui relinquere, cedere’: Yakosm ia nye wszyola posaszdebet, OrtMac 70. 71. 108: szye ostacz) podług
nich pyenyandzy Janowich anich {pro anim) sze
prawa ib. 56, 2, sim. ib. 57, 1. 80, 2; Que
gich zobyosala chowacz y nye sostawyalasm ych
sentencia maiori iure stare, sostacz, {OrtMac 70,
sobye grzywny 1421 Pyzdr nr 697; Maczey...
OrtOssol 56, 2: szye osztacz) debet? OrtRp 34,
1; ~ Jakokoly stary obyczay dawnego prawa 30 zostauya sobye quąth łasa f thyle tey ląky 1463
R XXn 382; ~ Myr vam zostavyayącz {leg.
bandze odmyenyon w lepsy obyczay, tako wszdy
zostawiaję-ć, pacem relinquo vobis Jo 14, 27,
ma szye szostacz (utique istud potestatem habere
RRp XXV 142: zosthawyam, R XXIV 73, SKJ
debet, OrtMac 59: muszy oszthacz), czo szandzono
V 253: ostawam), myr moy vam dayącz {leg.
starym obyczągem OrtOssol 48, 2.
Zostajać (cf. Tub-) f o r m y : praes. ind. 3. sg. 35 daję-ć), nye takocz vam dayą, yako ten svyath
daye Rozm 565.
zostaje 1466 RRp XXII 20, Pul 88, 35; ~
3. 'powodować, że ktoś znajdzie się w jakimś
imper. 2. sg. zostaj FI 139, 9; ~ part. praes.
położeniu, sytuacji, permittere, ut quis in aliquo
act. adi. d. pi. zostającym FI 24, 9; ac. pl. m.
statu maneat9: Nye zostavayacz {leg. zostawiaję-ć)
zostające FI i Pul 118, 53.
Z n a c z e n i a : 1. 'opuścić kogoś, coś, derelin- 40 vass syrotamy (non relinquam vos orphanos Jo
14, 18), przyydącz k vam Rozm 564.
quere, deserere (aliquem, aliąuidf: Gospodne,...
4. 'nie uwzględniać, pomijać, praetermittere,
ne zostagy mne (ne derelinquas me)! FI 139, 9;
omittere’: Ortilegium: Nos, proconsul,... pro jurę
~ czegoś: Pomdlene trzymało myo sa grzesznyky
dicimus,... quia secundum librum nostrum, quozostayocze zakona twego (pro peccatoribus dere45
modo canit noverce predicte medietatem bonorum
linquentibus legem tuam) FI 118, 53, sim. Pul.
viri sui defuncti et prout notum sit proconsuli,...
2. 'istnieć, trwać, esse, manere’: Szyemyę
hoc debet eidem noverce tenere et sibi exire al.
yego (sc. Dawida) na wyeky zostaye (in aeternum
yynydz, secundum quod librum canit,... vestrum
manebit, FI: bodze) Pul 88, 35.
librum circa robur dimittendo zostawayancz ca
3. 'pozostawać, utrzymywać się, permanere9:
Cum satis hiis credam, gl. sc. ego pecator, dictis, 50 1462 OrtWpM 10.
5. 'odstawiać od piersi, przestawać karmić
gl. documentis, est, gl. restat zostaye, questio
piersią, ablactare, a matris ubere removere’:
quedam 1466 RRp XXII 20.
Kyedy Iesus byl ve dw {leg. dwu) lat po svem
4. w błędnym tłumaczeniu łac. delinquere
vrodzenyv, tako yest ostavyon ode szanya...,
'grzeszyć jako derelinquere 'opuścić, pozosta
wić’: Przeto zakon da (sc. gospodzin) zostaioczim 55 a wschakosch nye thym obyczayem, yako yne
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dzyatky zostavyaya ynsche ych matky (non tamen
sicut pueri solent ablactari) Rozm 100.
2. Zostawiać się 'utrzymywać się, trwać, obo
wiązywać w dalszym ciągu, ius retinere, observandum permanere : Wszdy dobrze stary obyczay
zostawyą[cz] <się> (bona consuetudo vetusta constat bene, OrtMac 44: sthare obyczaye osthawyaya
szye) podle prawą a czyny[ą] prawo z dlugych
czaszo w OrtOssol 39, 4.
Zostawić (cf. Zb-j f o r m y : praes. ind. 1. sg.
zostawię De morte w. 193; 2. sg. zostawisz Rozm
171; 3. sg. zostawi FI 93, 14, FI i Pul 124, 3,
OrtMac 20, etc.; l .pl. zostawimy ca 1470 MamLub
284; 3. pl. zostawią Puł 48, 10; ~ inf. zostawić
XV med. SKJ V 256, Naw 89, Rozm 502; praet. l . s g . m. -(e)m zostawił OrtMac 99, OrtOssol
73, 3; 2. sg. m. -ś zostawił BZ II Esdr 8, 88,
Naw 155—6, XV p. post. R XIX 97; 3. sg. m.
zostawił FI i Puł 104, 14, 1410 JA VI 209, 1440
PF VIII 17, etc. etc.; f. zostawiła XV med. R
XXV 153, OrtMac 19. SI, etc.; ~ pląperf. 3.
sg. m. był zostawił OrtMac 133, OrtOssol 97, 1;
~ condit. 3. sg. m. -by zostawił Rozm 384; /.
-by zostawiła OrtMac 85; 2.pl. m. -byście zostawili
OrtOssol 39, 4— 40, 1; 3. pl. m. -by zostawili
OrtMac 45, OrtOssol 64, 3; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. zostawion OrtMac 141, OrtOssol 103,
3; n. pl. neutr. zostawiony OrtOssol 81, 4; ~
praes. pass. 3. sg. m. zostawion jest BZ II Esdr
8, 90; jest zostawion FI 9, 37; bywa zostawion
XV ex. GIGn 55; 3. pl. neutr. są zostawiony
OrtMac 110; ~ praet. pass. 3. sg. m. był zo
stawion Rozm 99; ~ condit. pass. 3. sg. neutr.
-by zostawiono OrtOssol 40, 1—2.
Z n a c z e n i a .’ 1. 'opuścić kogoś, coś, odejść
od kogoś, czegoś, derelinąuere, deserere (aliquem, aliąuid)': Bo ne odpodzy gospodzin luda
swego a dzedzini swey ne zostawy (hereditatem
suam non derelinquet, Puł: nye ostanye) FI 93,
14; Nemo ei (sc. Mariae) ita sollicite de necessariis
prouidisset, sicut ipse (sc. Ioseph), si eam post
se reliąuisset za sobą zostawyl XV med. SKJ V
256; Diligens curator (sc. Ioseph) noluit virginem
deserere zostawycz ib; Pyothr... *wthemcząsz
starosthą byl, kxąndz Boleszlaw w Sządomyrzyu
gy zosthawyl, szam do Schyradzą uczekschy zbył
XV ex. MacDod 139; Który by czlovyek..., który
by myal sto ovyecz a straczylby yedne..., azaby
nye zostavyl (nonne dimittit Luc 15, 4, GIDom
48: opusczyl) dzyevyączydzyeszyat dzyevyączy
na pvsczy? Rozm 384.
2. 'pozostawić kogoś przy czymś, coś komuś,
nie pozbawić kogoś czegoś, zezwolić coś zatrzy
mać, aliąuid alicui relinąuere, aliąuem aliąua re
non privare'\ O które bydło rszancza (leg. rzącca)
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na Troyana woyewodzin zalowal, tho on wroczil,
othkond wiszlo, a nicz sobie ne zostawił 1440
PF VIII 17; Tisz nam zostauil taki korzeń (dedisti
nobis talem radicem), a mismi syo lepak nawro5 cyly ku przestopowanyy twich zakonnich *vstawyenyach, przimyeszaiocz syo ku nyeczistocye
czudzego rodu BZ II Esdr 8, 88; Gdy on (sc.
mieszczanin) byl krolewszkym vrzadnykyem, tedy
on vczynyl krolowy trzy puszky gy narządzyl ge
10 kv strzelanyv, y szostawyl (OrtMac 38: schował)
szobye dwe (sibipsi duas reservavit), a gedno
trzeczą dal krolowy OrtOssol 35, 4; Tedy prószył
tey panyey masz opyekaldnyk<ow> tego tho dzeczączą, aby mv zostawyly (ut sibi fiolam... di15 mitteret, OrtMac 85: aby mu zostawyl a) ty lyszky
sz kupkyem sza ten to korczak ib. 64, 3; Potem
masz vmarl<ej> tey panyey ypomynal szye opyekaldnykom, aby gemy dały ten szrz<e)brny kor
czak, czso gy v nych zostawyl (OrtMac 86:
20 zastawyl, pro zostawyl)... przes zamyąną (quem
apud eos relinquit in cambio) ib.; Vszythką pyszma <na>... nauka ludzom szostawyony y dany
(singula scripta sunt... data, OrtMac 110: szą...
zostawyony) ib. 81,4; Pan Wyssyel ykazal czthe25 rzy konye nyebozczyka brathowych, lyepsye zo
sthawyl shobye 1495 GorsJaz 277; ~ na czymś:
Jakom ya nye wnyosl syą w then dom shamoczwarth..., gdzye yą yey mąsch szosthawyl... po
smyerczy swey na stholczy wdoyyem 1491 ZapWarsz nr 1716; ~ przy kimś, czymś: Gdyby
30
czlowyek myal na kogo szwyedzecz<ny> lysth
o dług... a then czlowyek rzekłyby (leg. rzekłliby): Jam... ten dług zaplaczyl, a ten lysth wyerzącz[y] <jemu> przy nyem zostawyl (quod litteras
35 sibi confidisset) OrtOssol 73, 3, sim. OrtMac 99;
Pozdrowyon bandz Jesv Crysthe, wzyalesz czyalo
z panny czysthey, zbawyenye lvczkyesz napra
wy 1, panna przy yey czczy zosthawyl (R XIX
97: szostavyl) Naw 155—6; Sz czyebye ma bycz
40 boża macz,... duch szwyathy w thobye szyadzye,
szwyathloscz boża tho opravy, czyebye przy thwey
czystosczy zostavy (PF IV 593: ostawy) XV p.
post. R XIX 52; ~ przy prawie, podle prawa:
Myły panowye, prószymy wasz, abyscze naszego
45 thowarzyszą y nasz zostawyly podle prawą (quatenus... nos circa iustitiam dimittatis, OrtMac 44:
abyszczye oszthawyly podle prawa) OrtOssol 39,
4—40, 1; Wy bysczye prószyły to, yszby wasz
przy prawye szostawyono (ut vos circa iustitiam
50 dimitterent, OrtMac 45: yszby... przy prawye
zoszthawyly) ib. 40, 1—2; ~ ~ Tobe (sc.
bogu) iest zostawon (derelictus est, Puł: ostawyon
iest) vbogy, sirocze ti bodzesz pomocznik FI 9, 37.
3. 'nie zabrać, nie usunąć, non auferre, non
55 amovere’: Ne zostawił (sc. gospodzin, non reliquit)
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czlowyeka zawadzycz gym (sc. bydlącym jego) FI
104, 14, sim. Pul, Bo ne zostawy (non relinquet)
gospodzyn prota grzesznich na czosczy prawych
FI 124, 3, sim. Pul, Bomczy w szobye nye nalyazla
nycz dobrego, yedno grzechy od porodzenya szwe- 5
go. Thamoch nye mogła nycz w szobye zosthawycz, s czego bych mogła lyczba dacz Naw 89;
~ Gyedzyely ktho na kvpya w dzudze (pro czudze) szyemye a zosthawy (OrtOssol 48, 1: zastawyszy, pro zostawy wszy) po szobye gymyenye 10
(hereditates in civitate dimittendo) OrtMac 58, sim.
OrtOssol 15, 3.
4.
'opuścić, pozostawić po swej śmierci, post
mortem r e lin ą u e r e a. (o ludziach, de hominibus)
zostawić po sobie, po sobie zostawić 'odumrzeć, 15
aliąuem superstitem relinąuere’: Yeden poczeszny
czlowyek... vmarl a zosthawy 1po szobye (OrtOssol
32, 1: szostawyl) szwą prawą dzyewka y bratha
rodzonego OrtMac 31, sim. OrtOssol 12, 2; Then
tho masz vmarl y szostawyl (OrtMac 24. 86: 20
zostawyl) po szobye dzyeczy (relinąuens pueros)
s thą zoną OrtOssol 28, 1, sim. ib. 64, 4; Then
tho zostawyl po szobye (OrtMac 25: zostawyl)
nyedoroszla... dzyewka (dimisit filiam) ib. 28, 4;
Wmarl czlowyek y zostawił (OrtOssol 16, 3: szo 25
stawyl) po szobye (OrtRp 35, 1: zostawyl) szyestmego szyna (dimisit sororis filium) ib. 57, 4,
sim. OrtMac 73; Gedna pany... vmarla y zostawyla
po szobye gednego szyna (dimittens filium) Ort
Ossol 61, 3, sim. OrtMac 79; Nye szostawy-ly 30
(sc. człowiek, OrtMac 80: nye ostawy) po szobye
dzyeczy (si absąue liberis moritur), tedy ten gego
brath gest po nyem blyszy podług pra<wa> OrtOssol
61, 4; Geden człowiek vmarl, zostavyl po ssobye
dwoge dzyeczy (pueros duos dimisit) y zona ib. 35
64, 2, sim. ib. 17, 3, OrtMac 85; Wmrzely
czlowyek a zostawy po szobye (dimittit) rowno
dwogye dzyeczy rodne OrtOssol 67, 1, sim. OrtMac
89; Gjdacze gymyenye zenyno po szmyerczy przydze na gey mażą, gdy po szobye dzyeczy nye 40
zostawy OrtOssol 73, 2; Geden czlowyek vmarl
a zostawyl po szobye małe dzyeczy (dimittit pueros)
ib. 75, 3—4, sim. OrtMac 102; Potem ten masz
vmarl y zostawyl... po szobye dzyeczą (pro dzye
czy, dimisit pueros) pyrwey zony OrtOssol 84, 4, 45
sim. OrtMac 114.
b. (o majątku, de bonis) 'przekazać następcom
jako spuściznę, spadek, successońbus hereditate
dimittere, tradere’: Y<a)co tho... swathcimi, eze
0<n>drzey Derszkowi w gymene swo dzelniczo 50
zostawił 1410 JA VI 209; Gedna pany... rzekła,
ysz gey przyrodzony przyyaczel zostawyl dzyedzyczstwo (quod... dimisisset hereditatem) po szwey
szmyerczy OrtOssol 61, 1, sim. OrtMac 78; ~
zostawić po sobie, po sobie zostawić: Zostawy 1-ly 55
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ten vmarly po szobye (dimisit) stoyącze albo nyestoyacze gymyenye OrtOssol 49, 1, sim. ib. 77,
3, OrtMac 60. 104; *Tthy pyenadze, czo ge tha
pany po szobye zostawylą v thych dlusznykow,...
mayą ge dacz y zaplaczycz gey mazowy OrtOssol
65, 4, sim. OrtMac 87; Gdy vmrze (sc. człowiek)
a zostawy po szobye gymyenye OrtOssol 79, 1,
sim. OrtMac 105; ~ Pospołu szałyony y nyemodry zagynyeta i zostawyo (relinquent, FI. ostawo) opczym bogacztwa swoya Pul 48, 10.
c. o długach, de aere alieno: Powoda nye
mogą przy<ci)sznacz ku przyszandze, nyszly
tako, gdyby zalowal o dług po vmarley rancze,
czo gemv zostawyl albo odmarl (si... debitorius
manserit) <j>eg° oczecz OrtOssol 77, 1, sim.
OrtMac 103; ~ zostawić po sobie, po sobie
zostawić: Prawyąly na dzyeczyączyv dług, czo
yego oczyecz po szobye, szlowye po szmyerczy,
zosztawyl albo wynowath (quae pater mansit
debitorius, OrtOssol 83, 2: został wynowath)
OrtMac 112; Gdy... ten tho mąsz vmrze y
szostawy (OrtMac 20: zosthawy) po szobye
dlugy (dimittit... debita post se) y dzyathky
OrtOssol 26, 2; Ten vmarly czlowyek zostawyl
po szobye dlugy (dimisit... post mortem suam
debita) ib. 65, 2, sim. OrtMac 87; ~ ~ Slową yego pamyąthaymy, kthore na krzyzu yest
mowil, nam ye na przyclad zostawił XV ex. R
XIX 88.
5. 'zastrzec coś, wyłączyć z umowy, excipere,
excludere’\ Geden czlowyek... wzdal swey zenye
polowyczą wszego szwego gymyenya..., thako ysz
on szobye tego wszego gymyenyą wymowyl y
zadzerzal albo zostawyl (OrtMac 133: zastawy 1,
pro zostawyl) państwo (dominium et potestatem
suae hereditatis et bonorum... reservando), poko
on zyw, czy nycz y nyechacz, czo on chczal Ort
Ossol 96, 4, sim. ib. 97, 1, OrtMac 133; Ysze
byl sobye zostawyl (sc. ten człowiek) wolne pań
stwo swego gymyenya (quod... sibi excepit domi
nium et potestatem), poko on zyw OrtOssol 97,
1, sim. OrtMac 133.
6. 'spowodować, że ktoś znajdzie się w jakimś
stanie, położeniu, sytuacji, aliąuem in aliąuo statu
relinąuere’: Cur domine deus... me infecundam
miseram omni prole desolatam relinquis zostawił
pustą? XV med. R XXIV 359; Wszythky szdraczcze y lyphnyky zosztavya ye nyebosczyky De
morte w. 193; Ona (sc. Ewa)... wszystki dobra
rayske vtraczyla, tak ysz nye telko szama
szy<e>bye szvboszyla, alye y Adama w nądzi
szostawyla XV ex. MPKJ II 317; O moy synkv
yedyny, vstapywschy na nyebo, komv mye thv
same zostavysch (caelum si ascenseris, me solam
derelinquis, o mi fili unice, cui me relinquis)?
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Rozm 171; Obyeczalesz przy *mmye bycz, a dzysz
myą chczesch schamą zostavycz yyelykym (leg.
w wielikim) vdrączenyv ib. 502.
7. ktoś na czymś zostawion 'ktoś znajduje się
nadal w dotychczasowym położeniu, sytuacji,
aliquis in pristino statu m a n e f: Geden czlowyek... nawadzon panv lzywye, tako asz...
pan... kazał gy yancz. Ten czlowyek wolał szye
na praw o,... ysz szye chcze gemv (sc. panu)
przed prawem sprawycz. To wszyczko mv nye
pomogło, ale na thym zostawyon OrtOssol 103,
3, sim. OrtMac 141.
8. 'pozwolić przetrwać, zachować, servare, cons e r v a r e Wszako gnyewaiocz syo na nye, chcesz
nasz zatraczicz, abi nye ostał korzeń any gymyo
nasze. Panye boże israhelski, prawdziui gesz ti,
bo zostawyon gest korzeń nasz (derelicta est...
radix) az do dzisyego dnya BZ II Esdr 8, 90.
9. 'odstawić od piersi, przestać karmić piersią,
ablactare, ab ubere matris amovere'\ Quando
filius ablactatur byva zostavyon od szanya (leg.
ssania) XV ex. GIGn 55; V ktorem lyeczye byl
myły Iesus, kyedy byl zostavyon. Kyedy Iesus
byl ve dw (leg. dwu) lat po svem vrodzenyv,
tako yest ostavyon ode szanya (leg. ssania), yze
daley nye pozyval pyerszy matky svey Rozm 99.
10. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zostavilą prebuit XV med. R XXV 153.
11. w błędnym rozumieniu czeskiego zóstdvati:
Nye *zuastawymy (war. kal.: nye *nastavymy,
mamotrekt mikułowski: nezuostawame, Biblia ołomuniecka: neprzestanem trpieti) non destituimur
(aporiamur, sed non destituimur II Cor 4, 8) ca
1470 MamLub 284.
Zotwarzać (cf. Z b - ) ' odmykać, otwierać, aperire, r e c lu d e r e Isze Mycolay samotrzecz przysschethwschy gwalthem... do Jandrzeya v dom,
nye zothffarzal zamków chanszebna rzeczą 1473
TymProc 280.
Zowąd (cf. Zb-) stąd i zowąd 'stąd i stamtąd,
z różnych stron, hinc inde, u t r i m ą u e Gdysz
myedzy nayaszneyszym ksandzem, panem Kaszymyrem..., a myedzy ksąndzem Bodzanthą... nyekthore w[y]ąnthpyenye o dzeszanczynach... bilo
szą sthanth y sowąnth porvszylo (quod... fuisset
hinc inde suborta) Sul 3.
Zrada cf. Zdrada
Zradliwie cf. Zdradliwie
Zradowac się (cf. Zb-) 'ucieszyć się, rozra
dować się, laetari, g a u d e r e Zradowaly syo (laetati sunt) wszitka *ksyosyota y wszitek lyvd BZ
II Par 24, 10.
Zradzic cf. Zdradzie
Zranić, Źrenic (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind.
2. sg. zranisz 1461—7 Serm 416r; ~ inf. zranić
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XV ex. Kałużn 292; ~ praet. 1. sg. m. -m zrenił
1470 ZapWarsz nr 3003; 3. sg. m. zranił BZ I Par
21, 7; 3. pl. m. zranili BZ II Par 22, 5, 1461—7
Serm 350v; ~ condit. 3. sg. m. by zranił 1498
5 MacPraw VI 272; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
zranion XV in. GIKazB III 78, 1488 R XXIV 377,
XV ex. SKJ I 145; zraniony MW 83b; neutr.
zraniono XV ex. SIOcc XII 162; zranione 1440
RRp XXV 242; g. sg. m. zranionego MW 86a; d.
10 sg. m. zranionemu 1498 MacPraw VI 273; ac. sg.
m. zraniony MW 7 lb; zranionego XV p. post.
GIDom 78, XV ex. R XXV 243; n. pl. m. zranieni
ca 1500 GIKazB I 48; ~ condit. pass. 3. sg. m.
-by był zranion 1498 MacPraw VI 273.
Z n a c z e n i e : 'skaleczyć, zadać ranę, sauciare,
15
v u ln e r a r e Certe fuit amara mors, quia nullum
membrum erat in eo (sc. Christo) sanum, quod
non fuit sauciatum vlg. sranone 1440 RRp XXV
242; Zranyly (vulneraverunt) Syrscy Iorama, gen
20 syo wrocyl, abi bil uleczon w Iezrahel, bo bil
wyelykimy ranamy ranyen BZ II Par 22, 5; Jakom
ya Woczecha... myesczenyna w gego dzirzawe nye
szrenyl gwalthem anym gemv dw (leg. dwu) ranv
othphorzony zadał 1470 ZapWarsz nr 3003; Plod
25 wypusczila szwyanthy, za nasz szwyazany, polyczkowany y zranyony MW 71 b; Kthory (sc. Jezus)
czaszy szosthey na dzyen godzyny na szmyercz
wywyedzyon zranyony, krzyzem welykyem obczązony MW 83b; Panye Iesu Criste,... kthory... krew
30 oplphytą boku zranyonego wylał dla zbawyenya
naszego MW 86a; Szkrwawyon cruentatus, szranyon yulneratus 1488 R XXIV 377; Skazujem, ys
ieslizebi... ziemianyn... smialbi.. dom cziykolwie
nayachacz, a tham bi gwalthem ybyl albo zranyl
35 (si... ausus fuerit... percutere et yulnerare)..., thakowi gwalthownik uthracza czescz 1498 MacPraw
VI 272; Jeslizebi ktho drvgiego na roki... iadączego... zabił, thedi thakowi ma zaplaczicz xiązączyy
wini kop piąthnasczye y rany zranyonemu (solyet...
40 yulnera parti laesae) według sthatutu, a wsakos
thak, is on ranyony, yeslizebi na drodze bil zranyon
(ille, qui in itinere yulneratus esset), thedi ma sią
wroczicz do stharosthy... obiawicz rany swe ib.
273; Hic Samaritanus venit secus viam et videns
45 eum... ita sauciatum, *srzanyonego, misericordia
motus est super eum (Luc 10, 33) XV p. post.
GIDom 78; Panye Jesu Krziste, chwała czyebye
na krzyzu sranyonego XV ex. R XXV 243; Jesusz...
okruthnye byczowan..., pan nyebyesky sranon XV
50 ex. SKJ I 145; Dziękyię tobie, leży,... za wsitki
męki..., gdi... bolescz ci cięską zadano, gdi twe
czialo wsitko zraniono ca 1500 SlOcc XII 162;
~ czymś: Videbit eum omnis oculus et qui eum
pupugerunt, sranyly [sch] straly, et plangent se
55 super eum omnes tribus terre (Ap 1, 7) 1461—7

472

ZRANIĆ

Serm 350v; Prósz za namy, Anna szswyatha, wnuka
szwego, dla nasz na krzyzv vmarlego y w bokv
wlocznyą zranyonego MW 86a; O boże, który dlya
othkupyenya szwyatha chczyalesz szye narodzycz...
y wlocznyą zranycz XV ex. Kałużn 292; r*j r*j
przenośnie: Sciens sanctus propheta, quod propter
peccatum virtutes nostre anime sunt commote, nam
ita noster intentus, gl. id est intellectus, est viciatus,
gl. id est szranon, quod nescit discernere inter
bonum et malum XV in. GIKazB HI 78, sim. ib.\
Nye lyvbylo syo panv przikazanye to y zranyl
(percussit) Israhela BZ I Par 21, 7; Wlnerasti,
zranis, cor meum, soror mea (Cant 4, 9) 1461—7
Serm 416r; Omnes nos igitur wlnerati, sranyeny,
sumus, wlnera nostra peccata nostra sunt ca 1500
GIKazB I 48.
(Zranienie) Zrenienie (cf Zb-) 'skaleczenie,
zadanie ran, sanciatio, vulneratw: O sszbyczye
y o sszrenyenye, czo vdzyelal Andris Janovy...,
tho vdzyelal za yego począthkyem 1475 (?) ZapWarsz nr 1450.
(Zraz) Zdraz (cf. Zb-) *kształt, postać, figura,
forma, species, imago': Ssmyara a pycha byzkvpya
przes dwye krzydlye a przes trzsy zdrazy (per duas
alas et tres species)... wyobrazzony so y wylozzony
XV med. MPKJ V 432. - C f Wzraz.
Zrazie, Zdrazić (cf Zb-) f o r m y : inf zrazić
1437 Wisł nr 228 s. 86; ~ praet. 1. sg. m. -m
zdraził 1427 RtKon nr 479; 2. sg. m. zraziłeś
1471 StPPP II nr 4057; ~ part. praet. pass.
ac. pl. m. zrażone FI i Pul 145, 7, MW 126a.
Z n a c z e n i a : 1. 'ściągnąć coś z czegoś, detrahere, e x im e r e Helyzabeth... cum... Nicolao...
habent terminum.. pro eo, quia tu in conuencione
generali Pyotrkovyensi... elapsa, veniens violenter
cum duobus tibi similibus antę tentorium al. przed
stan ipsius... in Pyotrkow... depressisti sibi (sc.
Helyzabeth) al. zrazylessz de digito ipsius duos
anulos 1471 StPPP II nr 4057.
2. 'wyciągnąć coś skądś, extrahere, expromer e Yakom ya nye wszal v pana Pyotra plascza
any srzebra za kon, yednom sdraszil s plascza
grziwna 1427 RtKon nr 479.
3. 'upaść, ugiąć się pod ciężarem nieszczęścia,
krzywdy, prosterni, everti’: Gospodzyn wywysza
albo *podswyga sr[z]azone albo vraszonee (erigit
elisos, Pul, MW 126a: srazone, R XLVII 358:
padlee, GIWroc lr: powalone, PF V 59: vpadle)
FI 145, 7.
4. 'odliczyć od należnej sumy jakąś część, po
trącić, detrahere, subducere aliąuid de summa
debita’: Srazycz defalcari 1437 Wist nr 228 s. 86.
Z rąb, Strząb (cf. Zb-) f o r m y : g. sg. zręba
1429 ZapWarsz nr 307; ~ ac. sg. zrąb 1445
TymProc 242, 1456—66 BiblWarsz 1858 IV 639,
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DILB III 355; ~ i. sg. zrębem XV med. GIWroc
68v; strzębem XV p. pr. GIJag 93; ~ n. pl.
zręby 1494 Podoi 12, XV ex. R LIII 63; - ac.
pl. zręby 1419 TPaw VII nr 1287, 1494 Podoi
5
12; ~ i. pl. zręby 1494 Podoi 12.
Z n a c z e n i a : 1. 'to co odcięte, odrąbane,
kawałek, ta drewna, frustum, hoc loco ligni,
abscisum: Ad curandum fluxum narium humanorum scindatur salix *demsia ita, quod de ipsa
10 recipiantur duo frustra al. sraby (błędne odczytanie
wydawcy, w r&p. priraby), cuius vna pars comburatur XV ćjc. /? LIII 63.
2. 'ścięte drzewo, arbor caesa*: Jako Wangrzin
za ti szramby, czso v nego stoya, vinouath L-ta
15
grosschi 1419 TPaw VII nr 1287; Jakom ya nye
winowath Janowy dacz szranba za poi copy 1429
ZapWarsz nr 307.
3. 'prosta budowla z belek poziomo układa
nych, opierających się o pionowe słupy, constru20 ctio lignorum ad libellam positorum ac palis
verticalibus innitentium (?)': Et chisz locare al.
srąb, trabes in wągroda in octo ulnis cupczich
1445 TymProc 242; Zemak... iure suo edocuit
super Stephanum... pro jurę terrestri de jurę
25
Polonicali vetere pro duobus morghy et pro duobus
choris siliginis..., et pro area al. chicz et sramp
1456—66 BiblWarsz 1858 IV 639.
4. 'miejsce wykarczowane, poręba, loeus, quo
arbores excisae sunt’: Eundo de Antiqua Sandecz
30
in villam Barczicze... tunc ire per istum pothok
supra usque ad viam, et a via tenere se debes
totum ad sinistram manum per sramb, ubi prius
aurum recipiebatur DILB III 355.
5. 'wał obronny z belek i ziemi, vallum, pro35 pugnaculum e tignis et terra structum: Et circumdabunt te (sc. Ierusalem) undique inimici tui, sc.
Romani principes Thithus et Wespasianus, vallo,
id est cathenatura, strzo[z0]bem, sranky (GIWroc
68v: sranbem, R XXIV 368: obleszenim, ib. 348:
40
baschthi, RRp XXIV 375: nasspem, MPKJRp II
326: naspem abo nasuthym płotem neb plankamy,
MamLub 275: valem, górą, przecopem, CatCodJagRp I 165v: *stlupo, parkanem, woysko, tharaszowanim), facta de lignis, et coangustiabunt te
45
undique (Luc 19, 43) XV p. pr. GIJag 93; Item
sunt szramby de robore quercino parati, incipiendo
a turri, que stat versus civitatem vsque ad murum,
vbi Vyetrzich Bozybrath lapsus est, cum turri supra
sramby... Est et modicus murus versus campum
50
penes sramby et turris ex lapidibus munita 1494
Podoi 12; Item penes... turrim sunt isthbycze siue
sramby, super quibus sramby fuerunt kossly, sed
iam corruerunt, et tectura nulla ib.
(Zrąbać) Zrębać (cf. Zb-) f o r m y : inf. zrębać
55
1471 MamKal 302; ~ part. praet. pass. ac. sg.
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m. zrąbanego 1499 AGZ XVI 298; n. pl. zrąbany
1493 AGZ XVm 516; ac. pl. zrąbane 1487 AGZ
XV 245.
Z n a c z e n i a : 1. 'rąbaniem zniszczyć, secando
d e l e r e Fyedor... recognovit, quia dum venit in
5
bona ipsius (,sc. Iohanni) in Pyetrcze et ibi vidit
resecatam al. srąbane portam circa curiam Iohannis
1487 AGZ XV 245; Iacobus ministerialis... recognovit, quia vidit et conspexit, quod in curia
Gdashycze sunt repercusse seracula et ostia scissa 10
al. zrąbany et officialem vulneratum nomine Iwanek 1493 AGZ XVIII 516.
2. 'zranić, skaleczyć (zwłaszcza bronią siecz
ną), secando v u l n e r a r e Nicolaus... et... Wy
łam... recognoverunt, quod... viderunt familiarem 15
eiusdem Annę vulneratum et cessum al. srąbanego
et penes curiam sepem subsecatum 1499 AGZ
XVI 298.
3. za tekstem czeskim w błędnym rozumieniu
homonimicznego tac. excidere 'spaść’ jako 'po 20
rąbać, z n i s z c z y ć Et passi sunt eam excidere
a chczely czoln schiekacz (leg. zsiekać) aut zrambacz (war. lub.: syecz, leg. zsiec, albo srąbycz,
mamotrekt mikułowski: zsekati; tunc absciderunt
milites funes scaphae et passi sunt eam excidere 25
Act 27, 32) 1471 MamKal 302.
Zrąbanie (cf. Zb-) 'porąbanie, zniszczenie
ostrym narzędziem, actus et effectus aliąuid secando
delendi : Quia... seccaverunt Petro duo aratra al.
dwa plugy sicut due marce, quam seccacionem 30
dictorum aratrorum al. które szrambanye pługów
ministerialis... asspexit 1465 AGZ XIII 507.
Z rąd cf. Zrząd
Zrądzenie cf. Zrządzenie
(Zrągać) Zrzągać, Zrzągać się (cf Zb-) 1. 35
'lekceważąco lub obelżywie o kimś mówić, urągać
komuś, exprobrare, o b iu r g a r e A tacz (sc. po
kora) na czwórą syą vkazuge: nye dbacz na ten
swyat a nykym nye gardzicz ny *szrząkacz XV
med. R XXII 236; Exprobrat p<o)rąnga aut 40
schrzanga (mamotrekt mikułowski: ruha sie; qui
calumniatur egentem, exprobrat factori eius Prov
14, 31) 1471 MamKal 136.
2.
zrzągać się 'spierać się, kłócić się, iurgari,
rixari: Owa iest wiszedl syn zony israelskey... y 45
srzogal syo iest (iurgatus est) w stanyech s mozem
israelskim BZ Lev 24, 10.
Zrągliwie (cf. Zb-) 'niechętnie, gniewliwie, indignanter, i r a c u n d e Rzeczely kto bratv svemv
racha, toczysz aby szye yemv naszmyeval albo 50
*sroglyvye rzeki (indignationem exprimens), krzyw
bądzye a zasluzy ossądzenye Rozm 267; O tern,
yako ssą apostolovye były nyedobrey voley yeden
na drugyego... y patrzył yeden na drugyego yyelmy
*sroglyvye szyedzącz za stołem ib. 547.
55
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(Zrągły) Zdrągły, Zrzągły (cf. Zb-) 1. ' wpro
wadzający w osłupienie, zdumiewający, stupend u s Który yest <ten bog> tako moczny a tako
*szrzably (quis enim ille deus est tam potens et
stupendus), yen nye telko nam, alye y naschym
bogom yest tako groźny? Rozm 92.
2. 'zuchwały, audax, impudens': A ty, stragly
sdraycza, yydzącz, yze mystrz tvoy, kroi nyeba
y zyemye, przetobą (leg. przed tobą) tako smyerno
kląka..., a nye chczesz szye nad nym szmylovacz!
O Iudaschv, oslyepyony twa sląba (leg. złobą),
przestań tvego złego vmyslu! Rozm 535.
Zrągnąć się (cf. Zb-) 'oburzyć się, rozgniewać
się, indignari, irritari: Tunc congregati sunt
pagani impii et... sanctum presulem (sc. Adalbertum) interrogabant dicentes: Quis es tu?... Illi
dudum iam indignantes, srągnaly sze, nec suscipientes redempcionem, sed blasphemantes deum
XV med. R XXIV 360.
Źrenic cf. Zranić
Zrenienie cf. Zranienie
Zrębać cf Zrąbać
Zrębie, Zdrębić (cf Zb-) f o r my : inf. zrębie
ca 1470 MamLub 302; ~ praet. 2. sg. m. -i
zrąbił 1435 Pozn nr 1577; 3. sg. m. zrąbił 1403
HubeZb 103, 1422 Kościan nr 1214; zdrąbił 1401
KsZPozn nr 639; ~ part. praet. pass. ac. sg.
neutr. zrąbieno 1467 AGZ XV 70; ~ fut. pass.
3. sg. neutr. będzie zrąbiono Rozm 283.
Z n a c z e n i a : 1. 'ściąć, tnąc powalić, excidere, c a e d e r e Wschekkye (pro wschelkye) drzevo, które nye czyny dobrego ovoczv, bądzye
zrąbyono (excidetur Mat 7, 19, R XXIV 74:
wirąbono bądze) y vrzączono (leg. wrzucono)
v ogyen Rozm 283.
2. 'rąbiąc zniszczyć, secando d e l e r e Benassius... peregit... Laurencium... metsecundum...
super yiolenti secacione molendini vlg. sdrambil
1401 KsZPozn nr 639; Eze Spithek pirwey Janowi
(pro Janowu) towarzisszu rano dal y ssamostrzal
zrambil 1403 HubeZb 103; Yaco Wyschemirow
syn y s yego czeladzą... w[d]ząl lodzą et natavit
super lacum... et vlg. yaszy srambil violenter 1422
Kościan nr 1214; Jakoss my go (sc. młyna) nye
sskazyl y nye zrambil (litera z przekreślona przez
pisarza)..., thako przyssanz, yakom cza obzalowal
1435 Pozn nr 1577; Georgius... eidem ministeriali
dixit, quia... vidit tria hostia anichilata, fracta seu
seccata al. szrabyeno 1467 AGZ XV 70.
3. za tekstem czeskim w błędnym rozumieniu
homonimicznego łac. excidere 'spaść9 jako 'po
rąbać, z n i s z c z y ć Et passi sunt eam excidere
a chczely czoln syecz (leg. zsiec) albo srąbycz
(war. kal.: schiekacz, leg. zsiekać, aut zrambacz,
mamotrekt mikułowski: zsekati; tunc absciderunt
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milites funes scaphae et passi sunt eam excidere
Act 27, 32) ca 1470 MamLub 302.
Zrębienie (cf Zb-) *porąbanie, zniszczenie
ostrym narzędziem, actus et effectus aliąuid secando delendi': Veniens Johannes... coram iudicio
recognovit, prout fuit datus ad visionem al. na
wydzenye, quem dominus Petrus... receperat pro
eo, prout super ipsum dominus Dobrogostius...
proposuerat in iudicio al. ozalowal ex parte nobilis
Sandiwogy... pro destruccione molendini et expulsione molendinatoris al. o zrambyenye młyna
1435 Pozn nr 1577.
Zręczyć, Zdręczyć (cf. Zb-) ■zaręczyć, dać
po rękę, gwarancję, rękojmię, fideiubere, cautionem
p r a e s ta r e Przibislaus debet ponere vlg. sdranczicz
pro debito Potrkonis in hereditatem Strampino 1401
KsZPozn nr 700; Z strony gedn[y]ey Halcznovskyego zraczyl... Michałem... to d<zi)rzecz pode
sztem grzywy<e)n 1465 Ośw nr 133.
Zrędzać cf. Zrządzać
Zrędzić cf. Zrządzić
Zrobić, Zrobić się (cf. Zb-) 1. *uczynić, wy
konać, facere, efficere’: Extunc... Nicolaus et
Iohannes debent illam seminacionem totam... fato
Michno conlaborare al. spravicz y zrobicz 1477
AGZ XVIII 147.
2. zrobić się 'utrudzić się, zmęczyć się, fatigari,
lassan : Srobyony fatigatus (sc. sompno) XV p.
pr. R XVI 350; Tako [...] szye zrobyly ydącz (sic
per dies quadraginta eundo laborabant) Rozm 82.
Zrodzić, Zrodzić się (cf. Zb-)f o r m y : praet.
3. sg. m. zrodził BZ Jos 5, 5; 3. pl. m. są zrodzili
BZ Jos 5 , 7 ; zrodzili BZ Deut 28, 57. I Par 14,
4. I Esdr 10, 3; ~ plqperf. 3. p l .f były zrodziły
BZ I Esdr 10, 44.
Z n a c z e n i a : 1. 'wydać na świat potomstwo,
parere, g e n e r a r e Cy wszitci biły spoymaly
zoni sobye s czvdzego rodu, a bili zoni gich,
gesz biły zrodzili sini (pepererant filios) BZ I
Esdr 10, 44.
2. zrodzić się *przyjść na świat, naści, gigm:
Czanka zona... zawydzecz bodze mozv swemv...
nad myossem syna swego... y nad mlodzonki, gis
to tey godzini zrodzili syo (nati sunt) BZ Deut 28,
57; Lvd, genze syo srodzil (natus est) na pvsci...,
nye obrzazan był BZ Jos 5, 5; Obrza<za)l ge
Iozve, gis to iakosz so syo zrodzili (nati fuerant),
skorkami (leg. z skorkami) byli ib. 5, 7; Ta so
gymyona gich, gesz zrodziły syo gemv (nati sunt
ei) w Jerusalem: Samma a Sabab BZ I Par 14, 4;
~ z kogoś: Vczinmi slyvb s panem..., abichom
odegnaly wszitki zoni ot syebye y ti, gesz syo z
nych zrodziły (de his nati sunt) BZ I Esdr 10, 3.
Zrok 1. 'zdolność widzenia, wzrok, visus,
facultas videndi\ Tobye zrok on (sc. święty mąż)
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nawrocyl (te... videre fecit lumen caeli) BZ Tob
12, 3; Sicut enim fumus, dim, excecat visum,
srok, materiałem, sic invidia spiritualem 1461— 7
Serm 417r; Z yey (sc. Maryi) oczv pochodzy
5
svyatle promyenye, ysz zarazyl zrok kazdemy,
yen na nye ('nię’) vezral (qui eam intuentium
visum percusserunt) Rozm 57; ~ na zrok 'z
wyglądu, aspectu : Y vszrzala szona, ze gest
dobri owocz geszcz s tego drzewa, a krazne na
10 srok (quod bonum esset ad vescendum et pulchrum
oculis) BZ Gen 3, 6.
2. baczenia zrok 'wzgląd, staranie, prospectus,
respectus’: Wyelye gych (sc. sędzi) kv sandzenyy
rzeczy... przichodzili... po obyedze,... wpywszi
15
szą, a sz tego sąnd mnyey waszoon... a kv prawdzye mali, alybo radszey nygeden bacczenya
zrok ymyaan (nullus respectus habetur) Sul 24.
Cf. W zrok
Zrosić (cf. Zb-) 'spuścić rosę, tu przenośnie,
20 rorare, rorem demittere, hoc loco translate': Isaie:
Rorate (sc. caeli), szrosicze (MamLub 198: rzosczycze, pro roszycze), desuper (Is 45, 8) 1438
WisłRp nr 2339.
Zrost (cf. Zb-) 'wzrost, wysokość (człowieka),
25
hominis statura, a l t it u d o Alye kto <z was) może
myslya sobye przydącz kv svemv zrosty (R XXIV
75: wsdrostowy, ib. 81: k... wszdroszthw, ParnLit
XXVIII 307: wszrostw) yeden lokyecz na vyssą
(quis... potest adicere ad staturam suam cubitum
30
unum Mat 6, 27)? Rozm 281. ~ Cf. Urost,
Wzrost.
Zroszenie (cf. Zb-) 'pokrycie rosą lub kroplami
wody, nasączenie, nawilżenie, irroratio, irrigatw \ Szrossenye irrigacio 1437 Wisł nr 228 s. 87.
35
Zrozmieć cf. Zrozumieć
Zrozpaczyć (cf. Zb-) *zwątpić, utracić nadzieję,
desperare’: Desperate, *srospaczenye, mentis mee
cubiculum visitastis XV p. pr. StPPP X nr 4.
Zrozumianie (cf. Zb-) *przyjmowanie, pojmo
40
wanie, perceptio, cognitw : Disce... a doctis, quorum doctrinam sensus attenticat approbatus nec in
percepta, gl. in accepienda w srozvmyanye, ab eis
doctrina nimis amarus sis 1466 R XXII 12.
Zrozumieć, Zrozmieć (cf. Z b- ) f o r m y : praes.
45
ind. 2. sg. zrozumiesz XV med. R XXII 247;
zrozmiesz BZ Jos 1, 8; 3. sg. zrozumie BZ Ley
5, 4, Puł 18, 13; ~ inf. zrozumieć BZ Deut
28, 49, MW gl. 67; zrozmieć BZ Deut 18, 21;
~ praet. 1. sg. m. zrozumiałem BZ Neh 6, 12,
50
MW 36b; 3. sg. m. zrozumiał BZ I Reg 28, 14;
1. pl. m. -chmy zrozumieli OrtOssol 39, 1,3. pl.
zrozumieli BZ III Reg 22, 33; m. zrozumieli BZ
Neh 8, 12, EwZam 297; ~ part. praet. act.
zrozumiaw BZ I Par 19, 10; zrozumiawszy Rozm
55
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Z n a c z e n i a : 1. *pojąć, uświadomić sobie sens,
intelligere, mente comprehendere': Od przikazanya
twego zrozumiałem (a mandatis tuis intellexi Psal
118, 104, F/ i Pul: rozumal gesm), przeto nyenawidzalem wszelkiey drogy zlosczi MW 36b; ~
5
czemuś: Ktorim *vbiczagem mogo srozmyecz slowv
(intelligere verbum), ktoregosz gest pan nye movil?
FZ Deut 18, 21; Vczinyly wyelyke wyesyele, bo
zrozumyely słowom (quia intellexemnt verba), gesz
ge bil vczil BZ Neh 8, 12; ~ coś: Dussa, 10
ktorasz... zrozvmye grzech swoy (quae... intellexerit delictum suum) BZ Lev 5, 4; Tedy poydzesz
drogo swo y srosmyesz yo (intelliges eam) BZ Jos
1, 8; Thegodla... twych slow szroszumyeczszmy
ne mogli MW gl. 67; Grzechi kto zrozumye (delicta 15
quis intelligit, FI: rozume)? Pul 18, 13; A ony
nye zrozvmyely slova (non intellexerunt verbum
Luc 2, 50), chtore rzeki yest do nych EwZam 297;
To zrozvmyawschy (quod intelligens) svyaty Yan
począł krzczycz tego my lego pana Iesucrista Rozm 20
189; ~ ze zdaniem: Patrzsze, a srozumyesch,
czemu syą ludze ludźmi sromayą XV med. R XXII
247; K temu ona rzecze: Mosz stari gydze odzaw
syo plasczem. Y zrozumyal Saul, ysze Samuel
(intellexit Saul, quod Samuel esset) BZ I Reg 28, 25
14; Zrozumyely ksyoszota wozowa, ysze nye kroi
israhelski (intellexerunt..., quod non esset rex Israel), y nyechaly gego BZ III Reg 22, 33; Przeto
Ioab zrozvmyaw, isze boy bodze (intelligens bellum... fieri)..., y wzruszi syo przecyw Syrskemv 30
BZ I Par 19, 10; Zrozumyalem, isze bog gego nye
posiał (intellexi, quod deus non misisset eum) BZ
Neh 6, 12; Nyevyasta zrozvmyawschy, yze była
vzdrovyona (mulier cum intellexit, quod esset liberata) od tey nyemoczy czyekace..., dzyekovala 35
bogv Rozm 223; ~ o rozumieniu obcego języka,
de lingua extranea intelligenda: Prziwyedze na czo
pan naród..., gegosz yozikovi nye bodzesz mocz
srozvmyecz (cuius linguam intelligere non possis)
BZ Deut 28, 49.
40
2.
'zauważyć życzliwie, nie zlekceważyć, animadvertere, a g n o s c e r e Waschą ządzachmy szroszvmyely (affectionem vestram bene intelleximus,
OrtMac 43: *sządzya wasząszmy... vrozumyely)
a radży bychmy waszym myesczanom ku praw 45
(leg. prawu) poszluszyly, czo bychom vmyely
OrtOssol 3 9 , 1 .
Zrozumienie (cfi Zb-) 'pojęcie sensu, intellectus, cognitw : Na lepsche textu zrozumyenye
ma bicz to wyedzyano XV med. R XXII 234.
50
Zróść, Zróść się (cf. Zb-) 1. 'wyrosnąć, roz
winąć się, excrescere, crescere’: Drugye (sc.
nasienie) padło myedzy czyrnye a czyrnye srostszy (creverunt spinae Mat 13, 7) y zagluschylo
naszyenye Rozm 335.
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2. zróść się (o roślinach, de plantis) ' rosnąc
połączyć się, concrescere, coalescere': Ex opposito istius arboris yedl sunt duae arbores, hoc est
lippa et buk, vertices istarum arborum sunt simul
coniunctae et schrostly sche DILB III 356.
3. zróść się (o lodzie, de gelu) 'powstać,
narosnąć, concrescere': Srosczye szą (war. kal.:
zrosczie schią) concrescit (fiante deo concrescit
gelu Job 37, 10) ca 1470 MamLub 125.
Cf. Wzróść
Zrównać, Zrównać się (cf. Zb-) f o r m y :
praes. ind. 2. sg. zrównasz BZ Deut 19, 3, ca
1470 MamLub 50; 3. sg. zrówna FI i Pul 88, 7,
Rozm 479; ~ imper. 2. sg. zrównaj BZ III Reg
22, 13; ~ inf. zrównać ca 1490 LeksRzW 89;
~ praet. 3. sg. m. zrównał ca 1470 MamLub
76; ~ condit. 3. sg. m. by zrównał Naw 121.
Z n a c z e n i a : 1. *uczynić równym, wyrównać,
planare, aeąuare': Trzy myasta viloczisz sobye
posrzod zemye..., zrównasz (sc. do nich, MamLub
50: srownas) pilnye drogo zemye (sternens, war.
sternes..., viam) BZ Deut 19, 3, sim. 1471 MamKal 50; ~ Srownal (war. kal.: zrównał) complanavit (deus, qui... complanavit perfectam viam
meam II Reg 22, 33) ca 1470 MamLub 76; ~
zrównać się 'stać się równym, płaskim, planari,
aeąuari: Ósmego dnya bądzye vschey zyemye
drzenye, dzyevyątego dnya zrovna szye zyemya
(aequabitur terra) Rozm 479.
2. 'uczynić podobnym, assimilare, similem reddere’: Adsedere, id est assimiliare zrownacz ca
1490 LeksRzW 89; ~ zrównać się 'dorównać
komuś, stać się podobnym, assimilari, similem
f i en: Bo kto w obloczech zrówna se (aequabitur)
gospodnu? FI 88, 7, sim. Pub, Owa tocz wszitci
proroci... dobre rzeczi krolyowy prorokuio, przeto
takesz y ti zrownay syo s nymy (leg. z nimi i, sit
ergo sermo tuus similis eorum) mow dobre BZ III
Reg 22, 13.
3. zrównać czyjś rozum 'doprowadzić, przy
wrócić do stanu równowagi czyjś umysł, aeąuitatem animi restituere': Poszły w myą thwe
cznothy mysthrza szwyathego ducha, yen by
zrównał rozvm moy, oprawyl me pozadanye
Naw 121.
Zrównawać się (cf. Zb-) (o dźwięku różnych
instrumentów muzycznych, de variorum instrumentorum tonis) 'stawać się harmonijnym, zgod
nie współbrzmiącym, consonare, concinere’:
Wszitek Israel wyozl skrzinyo zaslyvbyenya boszego w spyewanyy a w zwyoku trobnem...,
a w zwoncech, a roczny<ca)my (leg. ręcznicami i) rotamy zrownawaioc syo (et citharis concrepantes) BZ I Par 15, 28.
Zrucić cf. Zrzucić
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Zruszenie (cf. Zb-) 'zamroczenie, odurzenie,
stupor, torpor: Sruszenya (war. kal.: skruschenya) compunccionis (dedit illis deus spiritum compunctionis Rom 11, 8) ca 1470 MamLub 279.
~ Cf. Wruszenie, Wzruszenie.
Zruszyć, Zdruszyć (cf Zb-) f o r m y : praes.
md. 3. sg. zruszy ca 1470 MamLub 178; ~ praet.
3. sg. m. zruszył jest BZ Num 15, 31; zruszył BZ
IV Reg 23, 7. Neh 4, 15, ca 1470 MamLub 219;
zdruszył 1393 Kościan nr 56; 3. pl. m. zruszyli
BZ II Par 23, 17; ~ part. praet. pass. n. pl.
zruszony ca 1470 MamLub 245; ~ fut. pass. 3.
sg. neutr. będzie zruszono BZ Dan 2, 44.
Z n a c z e n i a : 1. 'zburzyć, zniszczyć, destruere, delere’: Zruszil domki (destruxit... aediculas)
kapłanów modlebnich, gisz biły w domv boszem
BZ IV Reg 23, 7; A tak wszedł wszitek lyvd
w dom Baal y zruszily gy (destruxerunt eam), y
ołtarze y modli gego zlupaly BZ II Par 23, 17;
Srussil (war. kal.: scruszil) demollitus (demolitus
est tabernaculum suum Thren 2, 6) ca 1470
MamLub 219; Zrussoni (war. kal.: *zroschona)
demolka (demolita sunt horrea Joel 1, 17) ib.
245; ~ Wzbudzi bog nyebyeski krolewstwo,
gesz to na wyeki nye bodze zruszono (non dissipabitur) BZ Dan 2, 44; Nye srvszy (war. kal.:
nye zruschy) non corrumpet (deus autem non
derelinąuet misericordiam suam et non corrumpet
nec delebit opera sua Ecclus 47, 24) ca 1470
MamLub 178.
2. 'naruszyć, złamać, destruere, violare': Jako
Szimon sdrusil ten dzal, czsony (leg. cso oń)
gednaczi wgednali i s Jacussem 1393 Kościan nr
56; Bo słowo boże wsgardzil a prz<y)kazanye
gego zrvsil iest (praeceptum illius fecit irritum)
BZ Num 15, 31.
3. *zniweczyć, dissipare, tollere’: Gdiz vsliszely nyeprzyiacyele naszi, isze nam wskazano,
zruszil bog rado gich (dissipavit deus consilium
eorum) y wrocylysmi syo wszitci ku murom BZ
Neh 4, 15.
Cf. Wruszyć, Wzruszyć
Zrwać cf. Zerwać
Zrywek (cf. Zb-) 'ryby pozostałe w stawie po
spuszczeniu wody lub po przerwaniu grobli, pisces, qui aqua demissa in piscinae fundo inveniuntur: Si piscina nondum adveniente demissione disrupta fuerit, extunc Albertus cum Anna
disrupcionem al. zrywek per medium debent expiscari al. vylovicz 1498 AGZ XV 354.
Zrzasnąć, Zdrzasnąć się, Zrzasnąć się, Zrzosnąć się (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. pl. zrzosną
BZ Deut 2, 25; ~ praet. 3. sg. m. zdrzasł ca
1470 MamLub 114; 3. pl. m. zrześli 1403 GIJag
100, XV p. post. RRp XXV 267; /. zrzasły XV
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med. R XXIV 375, XV p. post. R XXV 161;
zrzesły ca 1470 MamLub 188; ~ part. praet.
act. zrzasszy BZ Ex 20, 18; ~ part. praet. pass.
n. pl. m. zrześnieni ca 1500 GIKazB I 77; ac. pl.
5
neutr. zrześniony ca 1470 MamLub 120.
Z n a c z e n i a : 1. 'napełnić lękiem, przeraże
niem, przestraszyć, pavore afftcere, perterrere':
Attonitos vyszokye aut gromem srzesnony (attonitos habes oculos Job 15, 12) ca 1470 MamLub
10 120; Srzesly (war. kal.: zrzesły) obstupefecerunt
(emarcuit cor meum, tenebrae stupefecerunt me
Is 21, 4) ib. 188; Videntes hoc apostoli pre nimio
timore sicut homines simplices attoniti, zrzesznyeny, relicto Xpo... omnes ab eo fugerunt ca
15
1500 GIKazB I 77.
2. z(d)rzasnąć się, zrzosnąć się 'zatrwożyć się,
przerazić się, pavescere, extimescere': Viderunt
(sc. mulieres) iuuenem sedentem a dextris coopertum stola candida et obstupuerunt zdzyvyly
20 szą abo srzasly szą (Marc 16, 5, R XXV 161:
szrzasly szą, R XXIV 72: ze sromu vrzasli są)
XV med. R XXIV 375; A srzasszy sze a strachem
poraszeny (perterriti ac pavore concussi) stały
opodal BZ Ex 20, 18; Aby vsliszawszi gymyo
25
twe slokli syo, jako zony rodzocze dzatki srzosno
syo (in morem parturientium contremiscant) BZ
Deut 2, 25; Obstupuit zdrza<s)l szą aut sbledzyal
(war. kal.: obstupuit, id est timuit, baal <się> aut
zbledzial; quod ille, sc. Aman, audiens illico
30
obstupuit, vultum regis ac reginae ferre non sustinens Esth 7, 6) ca 1470 MamLub 114; Apostoli
appropinquante sibi domino conturbati et conterriti fuerunt srzesli są (Luc 24, 37) XV p. post.
RRp XXV 267.
35
3. 'zdumieć się, osłupieć z wrażenia, obstupescere’: Stupebant, zrzesły <się> (SK J1 90: zvmyeli
sze, R XXV 165: *zvnyely sze), autem omnes
et mirabantur dzyuovaly syą (Act 2, 7) 1403
GIJag 100.
40
Zrzazać cf. Zrzezać
Zrząd, Zrąd (cf. Zb-) 'sposób, modus, ordo':
Modum, szrond, et causam oblyk XV p. pr. R
XLVII 358; Wznyeszon bodze stan swyadzeczstwa po rodzech slvg kosczelnich a po zastopyech
45
gich, a ktorimze srzodem podyot bodze (quomodo
erigetur), takesz i slozon bodze BZ Num 2, 17.
Zrządny (cf. Zb-) 'zgodny z ustalonym po
rządkiem, tu dogodny, ordine dispositus, hoc loco
idoneus’: Musca... dixit: Quo quidem iure vsurpas
50
(^c. tu, aranea), ogarnasz, tam publicum et tensis
reciaculis aptissimum, gl. eminentissimum, dispositissimum, srzadny, claudis gradiendi modum
1436 RRp XXIII 216.
(Zrządzać, Zrządzać się) Zdrzędzać, Zrę55
dzać, Zrędzać się, Zrzędząc, Zrzędząc się (cf.
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Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg. zrządza ca 1420
R XXIV 83, 1484 Reg 705; zrądza XV med. R
XXIV 363; 1. pi. zrządzamy Sul 3; 3. pl. zrądzają
XV p. post. GIKórn II 192; ~ part. praes. act.
adv. zrządzając 1484 Reg 708; ~ inf. zrzędząć
MW 16a; ~ praet. 1. sg. m. zrądzałem MW
40a; 3. sg. m. zrządzał XV p. pr. R XVI 335;
zdrządzał ca 1500 GIKazB I 86; /. zrządzała 1448
RRp XXIV 353; 3. pl. m. zrządzali BZ III Reg
20, 29; ~ condit. pass. 3. pl. m. zrządzany by
były MW 13b.
Z n a c z e n i a : 1. 'ustanawiać, zarządzać, roz
porządzać, statuere, ordinare, disponere': Mi
thake thesz boże gymyą wzywawszi... vfalami,
zrzandzami... a zkazvgemi (ordinamus) y... vgednawami myedzi krolyem a by skupem..., yze...
thaki drapyeszcza... ma clyanth bycz Sul 3;
A przethoz vstavyamy zrządzayącz (ordinamus...
statuentes), aby zadny... nye smyal [...] kv svyathu sye <wracać) 1484 Reg 708.
2. 'kierować, prowadzić, sprawiać, dirigere,
ducere, e f f i c e r e Nondum tantus eram, nil laudis
verba merebant, numina cum zoticos, gl. fortitudines, conmoueare, srzadzal, tuos XV p. pr. R
XVI 335; Thezaurus est dei filius... Bene ergo
thezaurum querit, qui vitam suam secundum regulam... regit sradza XV med. R XXIV 363;
Egredietur (sc. rex noster) antę nos et pugnabit,
sdrzadzal, prelia nostra (pugnabit bella nostra pro
nobis I Reg 8, 20) 1461—7 Serm 248r; Ku twoiey
sprawyedlyuosczi czynienyu wszitki nasze abi szły
wimowi y zrzodzany bi *billi misly y vczinki
przes tego, ienze ma przidz sandzicz żywe y
martwe MW 13b; Zrządzacz y sprawiacz, y strzeedz
raczi,... boże, królu nyeba y zyemye, dzisza y
zawzdi sercza y cziala nasze, smysly y wszitki
vczinky nasze w zakonie swiotim twogim MW
16a; Thoczy yesth ona vyara, kthorasczy drogą
y sczyezką zrządza y spravya kv zbavyenyv 1484
Reg 705; ~ zrędzać się ku czemuś 'stosować
się do czegoś, aliąuid sequi, o b s e r v a r e Przeto
ku wszemu przikazanyu twemu zrodzalem se
(propterea ad omnia mandata tua dirigebar Psal
118, 128, FI: pospeszyl gesm se, Pul: przespyeszyl yesm szye) MW 40a.
3. 'przygotowywać, przysposabiać, szykować,
praeparare, comparare, parare, d i s p o n e r e Y
zrzodzaly syedm dny przecyw sobye y Syrsci y
ony czoła (dirigebant... acies) BZ III Reg 20, 29;
~ Per ieiunium homo ad cor Xi preparatur
przigot<o)wa szo albo szrzodza szo ca 1420 R
XXIV 83; Qui (sc. perfecti) corpus Xi ore manducant et disponuntur, szradzayacz {leg. zrądzają-ć) <się>, ad inmortalitatem in vitam eternam
XV p. post. GIKórn II 192; ~ 'załatwiać, za-

wiadywać czymś, m i n i s t r a r e Ivit (sc. sanctus
Benedictus) in desertum, ubi... mansit incognitus,
excepto uno monacho Romano, qui sibi necessaria
ministrabat potrzeby szdrzvdzal ca 1500 GIKazB
5 I 86; ~
zrzędząc się (w czymś) 'ćwiczyć się
w czymś, zajmować się czymś, exerceri, exercitari : Beata virgo Maria sic se exercebat, szrządzala <się>, in vita contemplativa, ut nullus antę
ipsam et post ipsam... reperietur, qui ita perfec10 tissime exerceret vitam contemplativam sicut ipsa
1448 RRp XXIV 353.
4.
dubium: {o mocy bożej, de dei potentia)
zrządzana 'ukierunkowywana ku czemuś, alicui rei
d e stin a ta Quod loquendo de potencia dei ordinata,
*srzodzana {może należy czytać: zrządzona), nullus
15
potest absque caritate creata salvari XV med.
GIWroc 41 v.
Zrządzenie, Zdrądzenie, Zdrządzenie, Zrądzenie (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zrządzenie 1446
20 —7 Msza XIV s. 186, 1456 Msza VI s. 263;
zrądzenie XV med. R XXV 271; zdrządzenie ca
1500 GIKazB I 44; zdrądzenie ca 1431 Msza XII
s. 222; ~ g. sg. zrządzenia BZ II Par 8, 14.
23, 18. 29, 25, etc.\ zdrządzenia ca 1500 GIKazB
d.
25 I 38; zdrądzenia ca 1500 GIKazB I 49; ~
sg. zrządzeniu MW 16b; ~ ac. sg. zrządzenie
Sul 87, XV med. SKJ V 273; - v. sg. zrzą
dzenie ca 1500 R XIX 66; ~ i. sg. zrządzenim
ca 1420 R XXIV 86, Sul 89, 1466 R XXII 19,
30 etc.\ zdrządzenim ca 1500 GIKazB I 65; zdrądzenim ca 1500 GIKazB I 57.
Z n a c z e n i a : 1. 'ustanowienie, rozporządze
nie, zarządzenie, ordinatio, praeceptum : Gdi iednacze... do sąndu bi syąn przeczyąngnaly, thedi
gich zrząndzenye albo iednanye (suam ordinatio35
nem) przed pani vkazacz i vimowicz mayąn Sul
87; Czlonky o wzyąnczye gwałtem panyen... pod
srzandzenim nyzey vipyssanym... na wyeczne
czassi... mayan trwacz Sul 89; A stały w swem
40 rzodze podle zrzodzenya (leg. zrządzenia a) zakona Moyzesowa (iuxta dispositionem et legem
Moysi) BZ II Par 30, 16, sim. ib. 8, 14. 23, 18.
29, 25; Mayą sye o tho vczyecz do bysskupow
a z gich doradzenym y zrządzenym (iuxta consilium et ordinationem) dzielacz 1484 Reg 716;
45
Przethoz nye yesth słuszno zadnemv czlovyekovy
thego naszego napyssanya, vstavyenya they reguły
y zrządzenya (ordinationis), y poczvyerdzenya
zlamaczi ib. 724.
2. boskie, boże, niebieskie z(d)r(z)ądzenie, zrzą
50
dzenie (boskie), boga 'sprawcza moc, wola boża,
consilium divinum : Remansit puer in Ierusalem et
nesciebant parentes eius (Luc 2, 43): Ioseph putabat
eum cum Maria matre et Maria putabat eum aput
55 Ioseph et sic perdiderunt eum... Secundo beata
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virgo puerum perdiderat non sua voluntate, sed...
dei disposicione boszim *szrzodzenim ca 1420 R
XXIV 86; Aczkoly podlvg zrządzenya bosskyego
(domino disponente) stworzeny myelibi bycz czsny,
wierny, sprawyedliwi, spokoyny Dział 1; Diuina
dispensacione srzadzenim 1461—7 Serm 349r;
Z bożego zrządzenya (R XXIV 86: sz boszko
pomoczo, MamLub 270: z bożą pomoczą, PF IV
576: sz pomoczą bożą, GIWroc 39r: prze pana
*czynocz) domino cooperante (illi autem profecti
praedicaverunt ubique domino cooperante et sermonem confirmante Marc 16, 20) XV ex. R XXV
147; Utique, prawda yest (Mat 21, 16), quod bene
scio et audio, quid isti dicunt me Xpm confitendo
ex preordinacione, szdrządzenya (leg. z zdrządzenia), divina ca 1500 GIKazB I 38; Vidit secundum
diuinam disposicionem, boszkyego szdrądzenya,
quod dyabolus transiebat inter illos homines ib. 49;
O, dzywne szrzadzenye boga *wszechmącznego!
ca 1500 R XIX 66; Przystąpysch k nyey poczestnye,
pokląknavschy przepovyedz-ze yey nyebyeskye
<z)rządzenye Rozm 47; ~ zdrządzenie (ducha
świętego): Dando gloriam... spiritu sancto, cuius
cooperacione, szdradzenym, opus nostre redempcionis perfectum... est ca 1500 GIKazB I 57.
3. 'nieuchronny los, przeznaczenie, fatum , necessitas’: Errauit mundum fingens hunc esse se
cundum et fieri fato, szrządzenym, s przyczcze,
cuncta regente Plato 1466 R XXII 19.
4. 'kierowanie, prowadzenie, ductus, gubernatw : Strzeedz raczi, panye..., vczinky nasze...,
abi... zbawieny bicz zasluzilibiszmi, a anyolowie
twogi dobrzi nasladowalibi s namy ku zrzodzenyu
(EwZam 291: kv rządzenyv) nog nasich na drogą
pokoia (ad dirigendos pedes nostros in vitam pacis
Luc 1, 79), zbawienia y szczoszczią MW 16b;
Angelico ducatu, angyelszkym szdrządzenym, reversus est ad patriam ca 1500 GIKazB I 65.
5. 'przygotowanie, przysposobienie do czegoś,
praeparatio, apparatio’: Fiat hec sacrosancta
comixtio... omnibus accipientibus nobis preparacio ad vitam eternam bacz tho barszo szwyathe
szlaczenye... wszythkym przymvyaczym nam
srzadzenye na wyeczny zywoth 1446—7 Msza
XIV s. 186; Poswaczenye czala y krwye pana
nasz<e>go... *zyvothu *vyecznemu *odtrzymanyv
srządzenye (Msza XII: *szdrandzyenye) dostoyne
stan sze (fiat... in vitam aeternam praeparatio)
1456 Msza VI s. 263; Requiritur in nobis debita
disposicio, aby było v nas rządlyve szdrządzenye,
per debitam suscepcionem baptismi ca 1500
GIKazB I 44.
6. 'układ, ułożenie, dispositio, compositw : Hec
est (sc. sapientia) speciosior sole et super omnem
disposicionem stellarum, zrządzenye gwyast, luci

comparata, invenitur speciosior (Sap 7, 29) XV
med. SKJ V 273.
7.
wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
*Srudzenye in bona disposicione XV med. R XXV
5
271; *Zrzandzeneym ca 1450 PF IV 577.
Zrządziciel, Zdrządziciel (cf. Zb-) f o r m y :
n. sg. zrządziciel 1444 R XXIII 308; ~ ac. sg.
zdrządziciela XV ex. MPKJ II 326; ~ v. sg.
zrządzicielu MW 32b; ~ i. pl. zdrządzicielmi
10 MW gl. 64.
Z n a c z e n i a : 1. 'stworzyciel, stwórca, spraw
ca, creator, auctor : Rector potens, moczni zrzandzicziel (MW 32b: zrzodziczelu moczny), verax
deus, qui temperas rerum vices! 1444 R XXIII
15
308; Teneamus per mandatorum exequcionem vitam
gloriosam, eiciamus malignum, suscipiamus paraclitum, *szdzadzyczela, quia ille docebit nos omnia
saluti nostre necessaria XV ex. MPKJ II 326.
2.
'zarządca, rządca, kierownik, rector, prae20 positus’: Quanto tempore heres parwlus est, nihil
differt a seruo, cum sit dominus omnium, sed
sub tutoribus et actoribus, sdrządziczelmi (R XXV
269: poth sprawyczmy, AKLit III 106: rzeczniky,
PF V 31: sprawcze vel samperze), est vsque ad
25
prefinitum tempus a patre (Gal 4, 2) MW gl. 64.
(Zrządzić, Zrządzić się) Zdrędzić, Zdrzędzić,
Zrędzić, Zrzędzić, Zrzędzić się (cf. Z b-jf o r m y :
praes. ind. 3. sg. zrządzi Sul 31, 1448 RRp XXIV
354, ca 1470 MamLub 136, etc.; zdrądzi ca 1470
30
MamLub 172; ~ imper. 2. sg. zrzędzi BZ IV
Reg 20, 1. II Esdr 8, 95, MW 21a, XV p. post.
R XIX 63; zrzędź Naw 136, XV p. post. ErzGlos
175; 2. pl. zrzędzicie 1471 MamKal 246; zrzędźcie
1449 R XXV 166; zrędźcie XV med. SKJ I 101;
35
~ inf. zrzędzić 1420 Kai nr 748, ca 1431 Msza
XII s. 222, 1446—7 Msza XIV s. 182, etc.;
zdrzędzić 1413— 4 Msza I s. 261, sim. VIII, ca
1440 R XXV 220; ~ praet. 1. sg. m. -m zrządził
1427 Pozn nr 1268;/. -m zrządziła 1488 ZapWarsz
40
nr 1588; 2. sg. f. -ś zrządziła XV p. post. R XIX
62; 3. sg. m. zrządził 1396 Pozn nr 210, 1444
R XXIII 306, Sul 91. 92, etc.; zrądził XV med.
RRp XXIV 48; zdrądził ca 1500 GIKazB I 58;
/. zrądziła ca 1430 GIKazB II 18, MW 59a; neutr.
45
zrządziło XV med. PF IV 593; 1. pl. m. zrzą
dziliśmy Sul 110; (-smy) zrządzili Sul 109; 3. pl.
m. zrządzili BZ I Reg 17, 2; zdrządzili ca 1500
GIKazB I 86; ~ pląperf. 3. sg. m. był zrządził
BZ II Par 27, 6; ~ condit. 3. sg. m. -by zrządził
50
Dział 11; -by zrądził XV med. R XXIV 363; ~
part. praet. act. zrządzi w BZ II Esdr 8, 81;
zrządziwszy BZ Jud 21, 21; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. zrządzon XV med. GIKazB III 30;
zrządzony XV med. GIWroc 144v; zdrządzony
55
1437 Wist nr 228 s. 86; /. zrządzona XV med.
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GIWroc 144v, 1471 MamKal 149, ca 1500 R
XIX 66; zdrądzona ca 1500 GIKazB I 44; neutr.
zrządzone XV med. SKJ V 280; d. sg. m. a.
neutr. zrządzonemu 1434 PF W 32; ac. sg. m.
zrządzonego XV med. SKJ I 55; n. pi. m. zrądzeni
5
1449 R XXV 166, XV med. GIWroc 50v; zrądzoni
1440 RRp XXV 242; zdrądzony ca 1500 GIKazB
I 27; g. pi. f. zrządzonych BZ Ex 36, 32; ac. pl.
m. zrządzone 1424 Kościan nr 1091; cf. też
Niezrządzony; ~ fut. pass. 3. pl. zrządzony 10
będą 1471 MamKal 262; ~ condit. pass. 3. sg.
m. byłby zrządzony Sul 86.
Z n a c z e n i a : I. 'ustanowić, postanowić, też
zatwierdzić, statuere, ordinare': Thi tho stroni,
chczancz kv kończy zgodi... przycz, w nas... 15
spusczyli..., dayąncz... naam... wszystką mocz,
abychom mogli... na thi członki virzecz, yfalycz
a skazacz, wgednacz a vrządzicz albo zrzandzycz
(arbitrari et ordinare),... iakokole naam szą bandze
wydzecz vzitheczney Sul 3; Snamyonuy, ze... 20
xandz mazowesski... wstawyenya na roczech vyelikich... vichwalil i vkonczil, i srzandzil thim
obiczayem Sul 91; Xanząn łan... s swoyąn nayiszchąn radą... takye czlonky... u seymye...
vchwalił i thim tho obiczayem srzandzil Sul 92; 25
Vstawylismi, srzandzyly i nynye rzandzymi (constituimus, ordinavimus et exnunc ordinamus) Sul
109; Item myedzi gynimy rzeczamy srzandzylismi
(statuimus) i moczą *nyenyeyschego vstawyenya
rzandzymi Sul 110; ~ Acz myedzy kthorimy 30
łudźmy stalbi syąn dzal... a ten isti dzal nye bilbi
przes nye przed oblicznosczyąn xanzanth albo
sandz zrzandzoni i vczywyrdzoni (si... haec divisio non esset... ordinata)..., tedi yeden drugego
nye ma gabacz Sul 86; Notandum est, quod triplex 35
est pax. Prima est ordinata, gl. ordinata *srzodzona
(poprawione przez pisarza na *srzodzony) vel
potwerdzona, secunda simulata, tercia inąuinata
XV med. GIWroc 144v; Que (sc. vicia)... accidunt
ex carnis inclinacione, propter hec ordinata, szdrą- 40
dzony, fuerunt ieiunia ca 1500 GIKazB I 27;
Secundo ordinatur, bywa szdrząd<zony) ieiunium
ad liberandum animam ib.
2.
' rozporządzić, disponere, praecipere’: Tocz
mowy pan bog: Zrzodzi dom twoy (praecipe 45
domui tuae), bo vmrzesz ti a nye bodzesz sziw
BZYV Reg 20, 1; Wszitko, czsosz chcyal, vczinyl
kroi Salomon y zrzodzil (omnia... disposuit), y
vdzalal w Ierusalemye BZ II Par 8, 6; Przeto
wstaw zrzodzisz (exsurgens explica), bo k tobye 50
przislusza ta rzecz BZ II Esdr 8, 95; Mayą
vdzielaczy testamenth..., thedyz zrządzycz y spraviczy (ordinent et disponant), a tho aby który
z nych nye zczedl ('zszedł’) zs tego svyata nye
vdzielaw testamentu 1484 Reg 715; Jakom ya 55

ZRZĄDZIĆ

479

nye srzadzyla any sesslala syedmy person obczych
nyeznayomych do domv Jana... w noczy gyego
schvkacz..., ch<c>acz gy sbycz 1488 ŹapWarsz
nr 1588.
3. 'przydzielić, dać do dyspozycji, distribuere,
t r i b u e r e Czszo wyszła (pro wszyala) sz nych
woy<e)nn<e)go y poradl<n)ego, thego ne ymala
*srzanczycz gym na czynsz 1420 Kai nr 748;
Vstawyl Ioyada starosti w domv bozem, abi pod
moczo... koscyelnich sług, gesz zrzodzil Dauid
(quos distribuit David)..., offyerowaly zszone
obyati panv BZ II Par 23, 18.
4. *przygotować, przyszykować, przysposobić,
przystosować, praeparare, par are, comparare,
a c c o m o d a r e Srz[w]odzonemw preparato 1434
PF V 32; Exhibete, gl. id est preparate, aptate,
wydaycze, zgotvycze, zrączce (ita nunc exhibete
membra vestra servire iustitiae in sanctificationem
Rom 6, 19, R XXV 166: zgotowicze, szrzadzcze,
AKH VI 445: vydaycze) XV med. SKJ I 101;
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; Udzelyal szerdzy... pyocz g
dzerszenyu desk gednego boka stanowego a pyocz
gynych gynemu boku czkam srzodzonych (ad
alterius lateris coaptandas tabulas) s obu stronu
BZ Ex 36, 32; Gdisz vzrzicye dzewki... gydoce...
ku wodzenyy tanczow, zrzodziwszy syo, wibyegnycyesz nagle s wynnycz a zlapaycyesz ge sobye
kaszdi geno zono BZ Jud 21,21; Zrzodzily spycyo
wogensko (direxerunt aciem) ku boiv przecyw
Fylysteom BZ I Reg 17, 2; Ordinata sposchiobyona, zrzandzona (war. lub.: spossobyoni; pulchra es, amica m ea,... terribilis ut castrorum acies
ordinata Cant 6, 3) 1471 MamKal 149; Anima
sancti Benedicti cum egressa esset a corpore,
statim parata est sibi, angeli szdrządzyly yey, via
lucidissima a terra usque ad celum ca 1500
GIKazB I 86; ~ 'załatwić, procurare, providere’: A z thych tho pyenyądzy mayą zrządzyczi
potrzeby ku pogrzeby 1484 Reg 718; ~ zrzą
dzone pieniądze 'należne pieniądze, pecunia debita : Jaco Jarosław... nye wząl XXX grzywen
za głowa... Sobcowa bratha, ale wząl prawe
srządzone pyenądze ot swe zony <po> bracze
1424 Kościan nr 1091.
5. 'uczynić, sprawić, facere, efficere’: Powod
szrządzy kv praw (leg. prawu) szamprza poszwacz
(procurat... citari, Dział 19: ma pozwacz) Sul 31;
Tako ma byczi zrzadzo<no> (ita fiat), <Jako s)ye
prelathom zpodoba 1484 Reg 716; A weszmaly
szynowy gyną zoną, zrzadzy dzyewcze they szwadzbą (providebit puellae nuptias Ex 21, 10) XV
p. post. Kałużn 283.
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6. *wybrać, wyznaczyć, ugodzić kogoś do cze
czinil iest, Puł: vdzyalal yest), salutem in medio
goś, aliąuem invenire, eligere, d e s i g n a r e Ale
terre (Psal 73, 12) ca 1500 GIKazB I 58; - Nad
gdi mynąn pyancznaczczye lyath, ma sobye srzanangyoly, panno, yesthesz povyszsona, mathka boża
dzicz pyercząn (sibi actorem debet invenire)
srzadzona sz ducha szvyathego ca 1500 R XIX
a przes thego pyercząn na zalobi otpowyedacz 5 66; ~ Accedent angeli, id est sacerdotes, et
bandzye przipandzon Sw/ 87; Chczemi, abi kaszdi
ministrabunt, y sdrza<dzą> cibum dvszny, quem
człowiek... przed sądem sobie rzecznyką zrządzyl
virgo Maria paravit spiritu sancto in utero suo,
(potest et debet habere suum advocatum, procucorpus Xpi ca 1500 GIKazB I 26.
ratorem seu prolocutorem, Sul 24: mozze y yma
8. 'poprowadzić, pokierować, wyprostować
myecz swego przyprawczą, procurathora alyboz 10 (np. drogę życia), zwłaszcza wyprowadzić (na
rzecznyka y pyerczą), czso by gego rzecz prze
dobrą drogę życia), dirigere, regere, praecipue
wiódł Dział 11; Braczyą słusznym obyczayem,
vitae viam dirigere’: P[y]anye Yeszu Cristye,
yestly mogą, mayą sobye zyednacz y zrządzyczy
yensz[y]e rz[y]eklesz appostolom twoym: Pokoy
(habere procurent) mąza y czlovyeka nabożnego
moy dawam wam..., aby nye patrzył grzechów
15
1484 Reg 718.
n[y]aszych, alye n[y]a wyero czyrkwye twoyey,
7. 'spowodować, byd przyczyną, siłą sprawczą,
kthoro podług w[y]oley twey ypokoycz y pomocz,
facere, efficere, e x c ita r e Crisostomus fortem vocat
strz[y]ecz... y *szszrzodzycz (Msza VI. XIV:
dyabolum, non quia naturałiter huiusmodi sit, sed
rzadzycz) raczy, et regere digneris ca 1431 Msza
inimicus eius antiquam tyrranidem, quam nostra
XII s. 222; Ut vias tuas dirigat prosto vczinil,
pussillamitas causavit, szrondzyla. Idem dyabolum 20 czusz abhy ye szradzyl sprawyedlywye (Tob 4,
fortem facit nostra negligencia, non sua potencia
20) XV med. R XXIV 363; Bodzesz o polvdnyv
ca 1430 GIKazB II 18; Aby my czarth ne mógł
maczacz, iako gest obykl maczacz ślepi *wye
*szkoczycz, two mylosczo racz tho *strzodzycz ca
czmach, y nye sdrzodzi twich dróg (non dirigas
1440 R XXV 220; Zrządził yedna iednoscz unam
vias tuas) BZ Deut 28, 29; Rozmogl syo Ioathan,
facit rem publicam (triumphat ille, sc. Iesus, splen- 25 przeto isze bil zrzodzil swe drogy (eo quod
dide et dignus amplitudine, soli polique patriam
direxisset vias suas) przed panem bogem swim
una facit rem publicam) 1444 R XXH1 306; Sicut
BZ II Par 27, 6; Srządzy (war. kał.: zrzandzy)
Christum habemus advocatum in celis,... sic eciam
diriget (iustitia implicis diriget viam eius et in
sacerdos est advocatus tocius mundi,... cuius oracio
impietate sua corruet impius Prov 11, 5) ca 1470
ad deum intrat et mandatum peragit, szrządzy, quo 30 MamLub 136; Sdradzy (war. kał.: zrzandzy) di
caro nequit pervenire 1448 RRp XXIV 354; In
riget (et in his omnibus deprecare altissimum, ut
corpore nos reformavit, quia corpus gloriosum
dirigat in veritate viam tuam Ecclus 37, 19) ib.
disposuit zrzand<z)il XV med. GIKazB III 40; Do
172; Zrzadz ve mnye grzeschne czyalo albo vczyNazareth poselstwo srządzylo wyerne bostwo, by
nek twoyey yyecznosczy nye dlya mogych
Gabriel nawyedzyl, dzewyczy *posolstwo wzyawyl 35 zaszlyg, alye dla thwego wyelykyego myloszyerXV med. PF IV 593; Procidentes adorauerunt eum
dzya Naw 136; - Dnye (Msza VI. DI. XIV:
(sc. tres magi puerum, Mat 2, 11) adoracione latrie,
myeszkanya albo czaszy, VII: myeszkanye) tesz
quia sicut deus prestitit, zrandzyl, eis verum signum,
nasze <w thwem pokoyy) racz sdrządzycz (diesita eis veram fidem infudit XV med. RRp XXIV
que nostros in tua pace disponas, Msza III:
48; Misit deus filium suum natum, gl. id est de 40 roszgodz albo sądzy, IV: roszlosch, rospraw, V:
spiritu sancto natum dwchem swęthym zrządzone
roskodzycz, rosloszisz, VI: roszykovacz, rozgodzycz, srządzycz, VII: rozgodzyl, XII: roszgodz,
go, ex muliere, factum sub lege (Gal 4, 4) XV
XIV: rosikowacz, szgodzycz, srządzycz, XVI:
med. SKJ I 55; Ale vstauil (sc. pan bog) nas
rospraui) 1413—4 Msza I s. 261, sim. VIII; ~
w myloscy, zrzodziw nam króle perske, abi nam
dały pokarm (ponens nobis reges Persarum dare 45 Apostoli... fuerunt in multis defectibus, in quibus
omnibus pro Christo penitencia fuerunt rectificati,
cibum) BZ II Esdr 8, 81; Boże..., slutuy se misprosczani, scilicet a mało purgati et in bono
loscziwie nad duszami rodziczow naszich... a nas
sz nimi w wieczney swiątosczi (leg. świętości i)
dispositi srądzoni 1440 RRp XXV 242; Qui absconderit scelera sua, non dirigetur *srzodzon (Prov
weszelu zrzandzi zicz MW 21 a; Abowiem ona
w personye szwey zrądzila naprawa natury naszey 50 28, 13) XV med. GIKazB III 30.
MW 59a; Szbawyenyesz lyuczkye szrządzyla, yzesz
9. (o wierze, de fide) 'na czymś założyć,
boga porodzyla XV p. post. R XIX 62; Yezusa
oprzeć, umocnić, fundare, firmare' : Que fides
est fundata, szdrądzona, super perfeccionem, na
my lego, ovocz zyyotha thwoyego..., szrządzy boga
przespyecznyey, virtutum omnium ca 1500
laszkavego, Xpa nazarenszkyego ib. 63; Deus autem
noster, rex antę secula, operatus est, szdrądzyl (Fi. 55 GIKazB I 44.
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10. 'przyłączyć, przydać, adiungere, adicere,
applicare : Coadunate vgyednaycze, zrzandzicze,
przivyedzicze (war. lub.: w gednotą przywyedzy[e]cze; congregate populum, sanctificate ecclesiam, coadunate senes Joel 2, 16) 1471 MamKal
246; Adicientur przydą seu srzandzony bandą (war.
lub.: przyrzvczeny bądą,
XXIV 75: p<r>zidani,
GIKazB III 44: przidano, Rozm 282: badzye przy
dano; ąuaerite ergo primum regnum dei... et haec
omnia adicientur vobis Mat 6, 33) ib. 262; Szrzącz
my applica ad me XV p. post. ErzGlos 175.
11. 'przeznaczyć, praeordinare, destinare’: Ad
quod vocati et preordinati, *srodzeny, sumus XV
med. GIWroc 50v; Ad hoc vnam virginem ab eterno
preordinauerat (sc. deus) zrządzyl 1456 ZabUPozn
87; ~ 'stać się, fieri, exsistere’: Servi autem
facti deo szludzy vczynyeny, *szrvdzeny bogu
(nunc vero liberati a peccato, servi autem facti
deo, habetis fructum vestrum in sanctificationem,
finem vero vitam aetemam Rom 6, 22, AKR VI
445: wczynyenisczy<e» 1449 R XXV 166.
12. 'zawrzeć umowę, convenire, pacisci : lakom
przi tern bil, dze Wirszbontha srzodzil i sz Iactorem
o staro lanka y penandze na no zadał 1396 Pozn
nr 210; ~ 'ugodzić, umówić, condicere, convenire’: Jacom ne srzadzyl ymeną v Maczka... po
łowice Czyrznewa... a polouicza Racowa, a polouicza wolwarku za polszodma stą grziwen groschy
szyrokych praschkych y ne wszalem od nego rankoyemstwa na viczlene dzedzyni 1427 Pozn nr
1268; ~ zrządzić się 'zgodzić się do pracy za
umówionym wynagrodzeniem, wynająć się, convenire de mercede cum aliąuo, conduci : Convenire
*nayatcz szya vel srządzycz szya ca 1500 Erz 136.
13. corruptum pro grędzi: Dzyerszecz bodoo
w rocze tuk obyeti {leg. obiety i) srzodzy {pro
grodzy, tenebit manibus adipem hostiae et pectusculum) BZ Lev 7, 30.
14. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
*Strzadzony dispositus 1437 Wisi nr 228 s. 86;
*Sdrzadzonye XV med. Zab 515; Szradzonych
dispositis ca 1455 JA XIV 490; Srzodzy diriget
XV p. post. R XXV 258.
Cf. Niezrządzony w Uzupełnieniach
Zrzągać cf. Zrągać
Zrzągły cf. Zrągły
Zrzec się (cf. Zb-) 'zmówić się, uknuć, zorga
nizować spisek, coniurare, conspirare': Szrecli sze
szo {GIKazB I 69: spikaly, Rozm 422: szye były
sprzyszyegly) conspirauerunt (conspiraverant Iudaei, ut si quis eum, sc. Iesum, confiteretur esse
Christum, extra synagogam fieret Jo 9, 22) ca 1450
PF IV 580; Y zrzekły syo nan slugy gego (tetenderuntque ei insidias servi sui) a zabyly krolya BZ
IV Reg 21, 23.

Zrzeczenie (cf. Zb-) 'dysputa, rozmowa, ob
rady, czy też rozprawa, traktat, kazanie, colloąuium, deliberatio, vel sermo, disputatw : Srzeczenye tractatus ca 1428 PF I 494.
Zrzek (cf. Zb-) ' litera lub głoska, littera
5
scripta vel pronuntiata : Ne od srzekow non
a litera XV med. R XXV 151.
Zrzesić (cf. Zb-) 'napełnić lękiem, zatrwożyć,
terrere, perterrere’: Poslowye so sercza nasza
10 srzesili (terruerunt cor nostrum) BZ Deut 1, 28.
Zrzezać, Zrzazać (cf. Zb-) 1. 'pokrajać, roz
ciąć, secare, dissecare’: Si te deus raptam in
celo... ostenderet hoc donum et premium, quod
viduis est in celo preparatum, cencies... permit15 teres te in frusta discerpi, stokrocz... dałaby sze
na kąssy zrzazacz, priusquam matrimonium replicares XV med. SKJ V 264.
2.
'zarznąć, zabić przez podcięcie gardła, caedere, occidere': Starszi z myasta *wyeszmye ialo20 viczo s stada, ktorasz to iest nye czognola w yarzmye..., y wy odo (leg. w wiodą) yo w doi
przikry... y srzerzo (leg. zrzeżą) w nyey (pro
w nyem) gardło ialoviczi (caedent... cervices vitulae) BZ Deut 21, 4.
Zrzędząc cf. Zrządzać
25
Zrzędzić cf. Zrządzić
Zrzosnąć się cf. Zrzasnąć się
Zrzucać (cf. Zb-) 'gubić, zatracać, perdere,
praetipitare': Zrzvczaly (war. lub.: stvrkną) precipitabant (labia insipientis praecipitabunt eum Ec30
cles 10, 12) 1471 MamKal 144. ~ Cf. Wrzucać,
Wzrzucać.
Zrzucić, Zdrucić, Zdrzucić, Zrucić, Zrzucić
się, Zrucić się (cf. Zb-) fo r m y : praes. ind. 1.
sg. zdrzucę ca 1470 MamLub 187; 3. sg. zrzuci
35
XV med. R XXV 151, 1471 MamKal 239; zdrzuci
ca 1470 MamLub 239; zdruci Gn 173a; ~ imper.
1. pi. zrzucimy FI 2, 3; zrzućmy Puł 2, 3, Rozm
108; zdrućmy Gn 172b; ~ aor. a. praes. ind.
inf. zrucić 1449
40 3. sg. zrzuci BZ Judith 10, 2; ~
StPPP II nr 3371, Rozm 70; zdrzucić Gn 173a;
~ praet. 2. sg. m. zrzuciłeś 1448 StPPP II nr
3333; 3. sg. m. zrzucił 1444 R XXIII 301; zrucił
XV p. pr. R XLVII 358; /. zdrzuciła ca 1500
GIKazB I 61; 3. pl. m. zrzucili FI 73, 7, 1456
45
ZabUPozn 112, Rozm 108; zrucili 1475 AGZ XV
181, XV p. post. R XXV 178;/. zrzuciły ca 1420
R XXIV 84; ~ pląperf. 3. sg. m. jest był zdrzucił
Gn 173a. 173b; 3. pl. m. są byli zdrzucili Gn
173a; ~ condit. 3. sg. m. by zrzucił FI 105,
50
27; 1. pl. m. -bychom zdrucili Gn 173b; ~ part.
praet. act. zrzuciwszy 1444 R XXIII 306; zruciwszy
Rozm 218. 659; ~ part. praet. pass. n. sg. f
zdrzucona 1466 R XXII 23; n. pl. m. zdrzuceni
ca 1470 MamLub 184; ~ praes. pass. 3. pl. m.
55
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są zrzuconi Rozm 91; ~ fut. pass. 3. sg. m.
zrzucon będzie 1471 Mam Kai 126; zdrzucon będzie
ca 1470 MamLub 126.
Z n a c z e n ia : 1. 'sprawić, spowodować, że ktoś,
5
cos spadnie, strącić, zepchnąć w dół, eicere, de/cere, praecipitare' : Quia tu me detinuisti al. gyąles
et demum equitasti in domum meam..., et ibidem...
octo balistas recepisti familiaresąue meos detinuisti,
ex quibus unum Viszka de muro eicisti al. zrzuciłeś
1448 StPPP II nr 3333; Precipitarent sepchnaly 10
aut sdrzyvczyli (war. /a?/.: zrzuczily, Rozm 253:
chczyącz y, /eg. ji, sc. Jesusa, schepchnącz z góry;
et duxerunt illum usque ad supercilium montis...,
ut praecipitarent eum Luc 4, 29) ca 1470 MamLub
272; Ascenderunt (sc. Pharisaei et scribae) ergo 15
super pinaculum et precipitauerunt, szrvczyly (ZabUPozn 112: szrzvczyly, R XXIV 360, GIKazB III
98: sepchnaly) eum (sc. Iacobum) XV p. post. R
XXV 178; Szrzuczmy sloty orzeł (ut aquilam
auream deicerent), yenze byl kroi postavyl nad 20
yyączschemy drz[ya]vyąmy kosczyola yerusolymskyego Rozm 108; A gdysch y (leg. ji, sc. orła)
zrzuczyly (qua, sc. aquila, deiecta), kroi rozgnyeyawschy szye gnyevem vyelykyem... y chczyal
tey krzyvdy... msczycz ib.\ ~ o strąceniu anio 25
ł ó w d e angelis paradiso deiectis: Thysz nasz
stolczv (leg. z stolcu) naschego nyebyeskyego {wy
pędził), a zruczyvschy nas *zamknalez (infemi
tenebris deiectos reclusisti) v pyekelnych czyemnosczyach Rozm 218; ~ Qui, gl. sc. Feton, małe 30
plaustra regens ruit instar fulminis imo, qualiter
impulsus, gl. deiecta *sczdrzvczona, gelidis aquilonibus asus, gL illa impressio tha tho sbythlna
wylkoscz 1466/? XXII23; ~ przenośnie: Wznyosi
roko swoyo na nye,... by srzvczyl (Puł: by po- 35
rzuczyl) siemyo gich w pogany (ut deiceret semen
eorum in nationibus) FI 105, 27.
2.
'zburzyć, zniszczyć, powalić, delere, evertere’: W sekirze y przesecze srzuczili (Puł: powalyly) yo (deiecerunt eam) FI 73, 7; Eciam 40
sepes in Bolesczicze, quibus villatorium susciperant (pro sepserant), ipsas iam reicere al. zruczicz
tenentur ex utraque parte 1449 StPPP II nr 3371;
Srzucone (war. kal.: strudzone, pro scruszone,
mamotrekt mikułowski: zetrzene) alisos (cum po- 45
suerit omnes lapides altaris sicut lapides cineris
allisos Is 27, 9) ca 1470 MamLub 191; Mandastis
domum, molendinum dispercuttere al. roszbycz,
qui sic per vos destinati demissionem al. vpvsth
piscine violenter deiecerunt al. ssrvczyly 1475 50
AGZ XV 181; Tedy czeszarz kazał svoy slup
zruczycz (Caesar suam statuam deiexit) na czescz
y na chvalą narodzonemv krolovy Rozm 70; Bo
trzysta a dvadzyesczya y trzydzyesczy balvanow
tamo v tern krolestvye było a czy sza *wzysczy 55
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zrzvczony (quae, sc. simulacra, cuncta sunt de
iecta) ib. 91; ~ Srzuczil deiecit (Adam vetus
quod polluit, Adam novus hoc abluit, tumens
quod ille deiecit, humillimus hic erigit) 1444 R
XXIII 301; ~ 'zniweczyć, udaremnić, aliąuid
perdere, irritum facere’: Sdrzvczą (war. kal.:
rzączą, leg. rzucę) precipitabo (consilium eius
praecipitabo Is 19, 3) ca 1470 MamLub 187.
3. 'zatracić, wytępić, doprowadzić do zguby,
praecipitare, perdere’: Precipitati *sdtrzvczeny
(war. kal.: rzuczeny) aut zepchnyeny (erunt,... qui
beatificantur, praecipitati Is 9, 16) ca 1470 MamLub
184; Deiecit *strzvczy (war. kal.: zrzuczy) uel
poramby (capiet multitudinem et exaltabitur cor
eius, et deiciet multa milia, sed non praevalebit
Dan 11, 12) ib. 239; ~ 'pokonać, superare,
vincere’: Dracone, gl. demone, surgens obruto
złego ducha wstawschy zrzucziwschi (quo, sc.
paschali festo, Christus invictus leo dracone surgens
obruto) 1444 R XXIII 306; Sdrzvczon bądze (war.
kal.: zrzuczon bandzie) precipitabitur (ecce spes
eius frustrabitur eum et videntibus cunctis praecipitabitur Job 40, 28) ca 1470 MamLub 126.
4. 'gwałtownym ruchem ściągnąć, zdjąć coś
z siebie, exuere, vestem detrahere’: 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; Svoczy szocz tho ony były
yczinily, gdis szo ony swymy (leg. z swymi)
neprzygaczoly bycz mely, ysze ne telkocz *oniy
swe odzene szo były szebe (leg. z siebie) sdrzuczyly
ib.\ Seszla do domv y zrzucy s syebye cylycyum
(abstulit a se cilicium) a swlyokszi s syebye odzew
wdowski, omila swe cyalo BZ Judith 10, 2; Mogło
to bycz, yze na chvylą zruczyvschy odzyenye,
yczyekl (sc. św. Jan) Rozm 659; ~ A takes my
sdruczmy szebe (leg. z siebie) staro skoro, tocz
gest stare grzechy Gn 172b; Tedy vocz mamy
szebe (leg. z siebie) odzene sdrzucicz, tocz gest
grzechy Gn 173a; A prestocz by dobrze tho było,
isbichom my tho odzene, tocz gest nasze grzechy,
szebe (leg. z siebie) sdrucyly Gn 173b; [...] vestem
szdrzvcyla, id est peccata ca 1500 GIKazB I 61;
~ A prestocz on (sc. św. Bartołomiej) skoro
svego (leg. z swego) czala gest byl sdrzuczyl,
isbicz on corono krolefstya nebeskego byl szasluszyl
Gn 173a, sim. ib. 173b; ~ *Roztarguymy gich
przecowi y srzuczimy s nas iarzmo gich (proiciamus
a nobis iugum ipsorum, Puł: srzuczmy z nas yarzmo gych) FI 2, 3.
5. zrzucić się 'zbiec się, stłoczyć się, concurrere,
convenire’: Cym turbe irruerent, gdysz szo tłuszcze
szrzwczily (R XXV 139: nawelny, pro nawalnye
a. nawałem, byezeli, ib. 142: z qwapyenym czys-
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nąly szye, EwZam 306: czysznaly szyą, R XXIV
367, R XXV 271: poczysnaly sza, MamKal 272:
napornye przistampily, GIJag 92: thlumily S 0 ,
GIKazB III 36: przipadli, GIWroc 60r: por[z]usyly
<się>, RRp XXV 242: naszły), ad Ihm, gl. irruerent
vlg. srzwczyly <się) in Ihm, ut audirent verbum
dei (Luc 5, 1) ca 1420 R XXIV 84.
6. zrucić się 'skoczyć, zaatakować, invadere,
irruere : Draco irruit szruczil sze XV /?. /?r. /?
XLVII 358.
7. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Szrzvczy precipitabit XV raed.
XXV 151.
C/. Wrzucić, Wzrzucić
Zsadzić, Zsadzić się (cf Zb-) f o r m y : praes.
ind. 2. sg. zsadzisz B Z E \ 15,17; ~ inf. zsadzić
OrtMac 43. 78, OrtOsssol 17, 1. 38, 4, efc.; ~
praef. 2. sg. m. zsadził jeś Pul Moys 6; 3. sg.
m. zsadził BZ II Par 36, 3, MW 13%; 3. pl. m.
zsadzili BZ II Esdr 9, 16; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. zsadzony Rozm 831.
Z n a c z e n i a : 1. 'pozbawić funkcji, urzędu itp.,
aliąuem offcio deicere, honore pńvare’: Bo gy
(sc. Joachaza) ssadzil (amovit... eum) kroi egypski... a vstauil w myasto gego królem Elyachyma
BZ II Par 36, 3; Kakokoly... waszche navczenye
gym wzyawylo, ysz ony nye mąyą s prawa przyszasznykow wybracz any gych sza[n]dzycz (leg.
zsadzić, scabinos eligere et reicere non habent,
OrtMac 43: szadzycz, ib. 78: sządzycz, leg. zsa
dzić), wszdy ony <nie> przestawayą swego obycząyą OrtOssol 38, 4, sim. ib. 17, 1.60, 3; Ssadzil
(R XXIV 361: sepchnąl gest, MacDod 32, EwZam
289: szlozyl, Rozm 53: *stroczyl) moczne s stolcza
(deposuit potentes de sede Luc 1, 52) y powiszil
pokorne MW 139b; W mnostwe sławy twoyey
ssadzyl yes (FI, BZ: sloszyl ges) nyeprzyaczele
moye (deposuisti adversarios tuos Ex 15, 7) Pul
Moys 6; Volaly, yschby tego byskupa chczyely
stolcza sządzycz (leg. z stolca zsadzić, omnes fere
pontificem... amovendum proclamabant), yegosz
byl Herod za pyenyvdze byskupem vczynyl Rozm
112; Myenyącz (leg. mieniąc) nyevyerny Zydovye
przez to, aby on (sc. Jesukryst) byl kroi... tssczy
a prosny albo s krolevstva ssądzony (leg. zsadzony)
ib. 831; ~ sam siebie zsadzić, sie sam zsadzić:
Mozely szam szyebie przyszasznyk sządzycz (leg.
zsadzić, utrum se scabinus iam solus deponere
possit, OrtMac 78, OrtRp 37, 3: szadzycz, leg.
zsadzić) prze szguba swego obesczą? OrtOssol 60,
3; Ale przyszaszely ku przysząstwu besz wyrze
czonego czassv, ten nye może szye szam sza[n]dzycz (leg. zsadzić) [prze]sz przysząstwa (hic solus
se deponere non potest, OrtRp 37, 4: slozycz <się>,
OrtMac 78: nye może szam szyescz, leg. zsieść
sz przyszyasthwa) przesz szwe obesczye ib. 60, 4.
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2. 'osadzić, osiedlić, plantare, locare’: Wwyedzesz ge (sc. lud twój) a ssadzysz (FI i Pul:
wsczepysz) na górze (plantabis in monte) dzedzydztwa twego BZ Ex 15, 17.
3. zsadzić się społu 'usiąść razem, wspólnie
5
zasiąść, considere, simul sedere’: Vibral sobye
Ezdras kapłan może, ksyoszota wyelyka... y ssadzily syo społu (consederunt)..., chczocz pogednacz tey rzeczi BZ II Esdr 9, 16.
Zsiadły (cf. Zb-) 1. 'skrzepły, twardy, tu
10
przenośnie: skalisty, concretus, durus, hoc loco
translate: saxosus’: Góra zsadla (mons coagulatus,
Pul: szszyadla), góra tłusta. Czemu podesrzani
ymacze gori zsadle (ut quid suspicamini montes
15 coagulatos, Pul: sszyadle)? FI 67, 16.
2. zsiadłe mleko aćmleko ścięte pod wpływem
bakterii, kwaśne mleko, lac coagulatum, concretum : Szadle (leg. zsiadłe) mleco occigallum XV
p. post. PF V 7; ~ b. jnleko wydzielające się
20 z gruczołów mlecznych w pierwszych dniach po
porodzie, siara, colostrum': Colostrum, quod et
colostra dicitur, id est lac concretum in mammis
vel pocius nowm lac, quod statim primo mulgetur
post fetum, quod cito coagulatur, vlg. sząra vel
szyądle (leg. zsiadłe) mleko ca 1500 Frz 92.
25
(Zsiąść) Zsieść, Zsieść się (cf. Zb-) f o r m y :
inf. zsieść OrtMac 78; ~ praet. 3. sg. m. zsiadł
jest Puł 105, 38; zsiadł 1453 AGZ XIV 366;
neutr. zsiadło FI i Puł 118, 70, MW 28b; 30 part. praet. ai*t. II cf. Zsiadły.
Z n a c z ę m a : 1. zsieść z przysięstwa 'ustąpić
z funkcji, złożyć urząd ławnika, de magistratu
suo decedere’: Ale przyszyazely kto kv przyszyaszthw (leg. przysięstwu) bes wyrzeczonego czaszu, ten nye może szam szyescz (leg. zsieść) sz
35
przyszyasthwa (hic solus se deponere non potest,
OrtRp 37, 4: slozycz <się>, OrtOssol 60, 4:
szye... sza[n]dzycz, leg. zsadzić, [prze]sz przy
sząstwa) prze szwe obeyszczye OrtMac 78.
2. 'uwolnić kogoś od pretensji, roszczeń ze
40
strony skarżącego, zastąpić pozwanego w procesie,
aliąuem ab actoris vindiciis liberare, loco citati in
causa respondere': Nicolaus Clusch... alloqutus est
super... Nicolaum Szinrich... pro inundacione piscine Szmigrod. Nobilis Stanislaus..., heres de
45
Szmigrod, evicit al. szszadl ipsum (Szin)rich ab
ipso Clusch... et Szinrich posuit memoriale, quia
ipsum... Clusch misit liberum 1453 AGZ XIV 366.
3. 'przestać mieć upodobanie w czymś, odczuć
50 niechęć do czegoś, animum suuni ab aliąua re
avertere’: Rozgnyewal sze roszyerdzem bog na
lyud swoy y ssyadl yest dzedzyny swoyey (abominatus est hereditatem suam, FI: omrzalo yest
gey, pro omirzala yest gey 'go’ dzedzyna swoya)
Puł 105, 38.
55
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4.
zsieść się (o mleku, de lacte) 'pod wpływem
bakterii ulec stężeniu, ta przenośnie: stać sfe
twardym, nieczułym, coagulari, /zoc /aco translate: indurescere' : Sszyadlo szye (coagulatum est,
5
F/: *lsadlo se, A/W 28b: ssiadlo se) yako mleko
szyercze gich Puł 118, 70.
Cf. Zsiadły
Zsiec (c/ Zb-) f o r m y : praes. ind. 1. pi.
zsieczem Ga//ca w. 57; ~ inf zsiec ca 1470
MamLub 302, XV /?. pas*. Kałużn 285; ~ /?racf. 10
/. sg. m. -m zsiek 1493 ZapWarsz nr 1745; 3. sg.
m. zsiekł 1435 Poza nr 1577, 1466 /? XXII 23;
3. pi. zsiekły 1420 Kościan nr 810; ~ part.
pracr. pass. n. sg. «ctar. zsieczono T^cz w. 19; g.
sg. m. zsieczonego 1422 ZapWarsz nr 21; ac. pl. 15
zsieczone 1471 AGZ XV 123.
Z n a c z e n i a : 1. 'pociąć, porąbać, scindere,
f i n d e r e Jacom ya Iacussowa chrosta syeczonego
(leg. zsieczonego) ne pobrał szamowtor 1422
20
ZapWarsz nr 21, sim. ib.
2. 'uszkodzić, zniszczyć przez uderzanie ostrym
narzędziem, concidere, caedendo delere': Hic...
subiudex voluit videre, ubi molendinum destrueret
al. sekl (/cg. zsiekł) 1435 Fczn nr 1577; Iacobus
recognovit, quia in domo... Gunczerzs... vidit 25
postes et hostia violenter seccata et perforata al.
sszyeczone, złamane y sk<ł)othe 1471 AGZ XV
123; Jakom ya... nye pobrał syeczy rybythwom...
gwalthem anym lodzey ssye[cz]k na rzecze Vyslye
30
1493 ZapWarsz nr 1745.
3. 'zabić mieczem, ense o c c i d e r e Nie zzelaznim meczem anticrista szeczem (leg. zsie
czem) Gałka w. 57; Yvszczy gych (sc. chłopow)
szchecz ('sześć’) szyeczono (leg. zsieczono) Tęcz
w. 19; Ktho offyaruge bogom prócz gednego 35
pana boga szamego, zabyesz[ly] gy, szlowye
mayą gy szyecz (leg. zsiec) yako kaczerza (qui
immolat diis, occidetur Ex 22, 20) XV p. post.
Kałużn 285.
4. 'skosić, falce m e t e r e Jaco czsso dzatky 40
panye Marcussewe ssekly (war.: szekli) y wsząly
trawą, to czyniły na prawem na swem 1420
Kościan nr 810.
5. zsiec zimną zmarzłością 'ściąć lodem, congelare, frigore i n d u r a r e Que, gl. sc. encia, 45
creature, strinxit, gl. ligavit, compaginavit sszyekl,
spoyl, boreas glacialibus hispidus algis, gl. aquis,
herbis zymną szmarszlosczą 1466 R XXII 23. ~
Wydawca błędnie czyta spyekl.
6. za tekstem czeskim w błędnym rozumieniu 50
homonimicznego tac. excidere 'spaść’ jako 'znisz
czyć, porąbać’: Et passi sunt eam excidere a chczely czoln syecz (leg. zsiec) albo srąbycz (war. kal.:
schiekacz, leg. zsiekać, aut zrambacz, mamotrekt
mikułowski: zsekati; tunc absciderunt milites funes 55
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scaphae et passi sunt eam excidere Act 27, 32) ca
1470 MamLub 302.
Zsiedzenie cf. Zsiędzenie
Zsiekać (cf. Zb-) f o r m y : inf. zsiekać 1471
MamKal 302; ~ praet. 1. sg. m. -m zsiekał
1491 ZapWarsz nr 1707; 3. sg. m. zsiekał ca
1470 MamLub 120; ~ part. praet. act. zsiekaw
BZ Lev 8, 20.
Z n a c z e n i a : 1. 'pociąć, porąbać, scindere,
c o n c id e r e A samego skopu na kosy zsyekaw
(arietem in frusta concidens) y głowo gego, y
koszczy, y tuk zakadzy ognyem BZ Lev 8, 20.
2. 'zniszczyć przez pocięcie na kawałki, con
cidere, caedendo d e l e r e Jakom ya nye vyvlolk
(pro vyvlokl) s szyeny Katharzini... na podwórze
anym yey rapką s czepczem sszyekal szervawsy
s glovy 1491 ZapWarsz nr 1707.
3. 'poranić ostrym narzędziem, concidere, ense
v u ln e r a r e Szekal (leg. zsiekał, war. kal.: schiekal) concidit (concidit me vulnere super vulnus
Job 16, 15) ca 1470 MamLub 120.
4. za tekstem czeskim w błędnym rozumieniu
homonimicznego łac. excidere 'spaść' jako 'zni
szczyć, p o r ą b a ć Et passi sunt eam excidere
a chczely czoln schiekacz (leg. zsiekać) aut zram
bacz (war. lub.: syecz, leg. zsiec, albo srąbycz,
mamotrekt mikułowski: zsekati; tunc absciderunt
milites funes scaphae et passi sunt eam excidere
Act 27, 32) 1471 MamKal 302.
Zsiepać (cf Zb-) 'stargać, poszarpać, lacerare, d i v e l l e r e Primo vidit eum mater sua et...
vidit... faciem sputis maculatam,... crines laceratos, stargane, sszyepane, otargane, et vix cognouit eum XV p. post. R XXIV 375.
Zsieść cf. Zsiąść
Zsiędzenie (cf. Zb-) 'opuszczenie miejsca, na
którym się siedziało, tu o zejściu z konia, czyli
o zakończeniu działań wojennych, actus de equo
descendendi (de be lii finef: Stanislaus... caucionem fecit fideiussoriam... Petro... pro Fyen popone..., quia pop statuat mercipotores ad unam
septimanam, prout obligatus est, saltem si non
erit bellum. Si autem fuerit, extunc 3-a die sessione ipsorum dominorum de equis al. po ssyedzenyv 1444 AGZ XIV 120. ~ Mniej prawdopo
dobna lekcja zsiedzenie.
Zsilić cf. Silić
Zsiniały (cf. Zb-) 'pokryty sinością, też posi
niaczony, lividus, l i v e n s Nam sic iam grauiter
percussus fuit (sc. Christus), quod tota facies eius
fuit livida vlg. ssynyale et vix vestigium faciey
cognosci poterat XV p. post. R XXIV 375; Facies
eius (sc. Christi) livida szynyąla (leg. zsiniała) et
consputa erat XV p. post. R XXV 198; Virgo...
posuit wltum suum super faciem Ihu et deosculans
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oculos eius lividos et cruentatos tumentesque,
spuchle, synyale (leg. zsiniałe), caput filii in
sudario... involuit ca 1500 GIKazB I 85.
Zsinieć (cf Zb-) 'stad się sinym, livere, lividum
fi e r i : Pylath vzryavschy gy (sc. Jesusa) tako
zbythego..., a ono yego svyąthe oblycze ssynyalo,
oczy y vargy opuchły Rozm 835. ~ C f Zsi
niały.
Zskoczyć cf. Skoczyć
Zskwarzyć cf. Zeskwarzyć
Zsmącić cf. Smęcić
Zsmęcić cf. Smęcić
Zsposobić cf. Sposobić
Zsromocenie cf. Zesromocenie
Zstarać się cf. Zestarać się
Zstarzały cf. Zestarzały
Zstarzeć się cf. Zestarzeć się
Zstawić cf. Zestawić
(Zstąpać) Zstępać (cf Zb-) f o r m y : praes.
ind. 3. sg. zstąpa FI i Pul 132, 3; 3. pl. zstąpają
FI i Pul 103, 9. 113, 26, Pul 106, 26; - part.
praes. act. adi. g. pl. m. zstąpających FI 29, 3;
d. pl. m. zstąpającym FI 27, 1; i. pl. m. zstąpającymi FI i Pul 87, 4; ~ praet. 3. sg. m. zstąpał
Rozm 255. ~ W części przykładów można do
puścić lekcję stępać.
Z n a c z e n i a : 1. 'schodzić, opuszczać się, descendere, deorsum s c a n d e r e Bo anyol boży stąmpal (leg. zstąpał) podług czaszv yedną v rok, ruschal
vodą (descendebat secundum tempus in piscinam
et movebatur aqua) Rozm 255; ~ do czegoś: Ne
martwy bodo chwalycz czebe, gospo<d)nye, any
wszytezy, gysz stopayo (leg. zstąpają) do pekla
(descendunt in infemum) FI 113, 26, sim. Pul;
Wstopayo az do nyeba y sstopayo (FI: *stopoyo)
az do glembokoszczy (descendunt usque ad abyssos)
Pul 106, 26; ~ w coś: Przipodoban bodo
stopaioczim (leg. zstąpającym, Pul: zstępuyączym)
w otchłań (descendentibus in lacum) FI 27, 1;
Zbawił ies me od *sstopaioczich w doi (a descen
dentibus in lacum, Pul: od sstępuyączych w otchlayn) FI 29, 3; Wnimam (pro wniman) iesm se
*stopaioczimi (leg. zstąpającymi, Pul: sstopayoczymy, leg. z zstąpającymi) w iezoro (cum de
scendentibus in lacum) FI 87, 4.
2. 'spuszczać się, spadać, spływać, demitti,
d e f l u e r e Yako mascz na glowe..., yasz stanpa
(leg. zstąpa, Pul: sstopa) w kray odzena (descendit
in oram vestimenti) gego, yako rosa Hermon,
yasz stopa (leg. zstąpa) w góry Syon (descendit
in montem Syon) FI 132, 3, sim. Pul) ~
Wstopayo gori y stopayo (leg. zstąpają, Pul:
sstopayo) pola na myasto (descendunt campi in
locum), yesz yes zaloszyl gym FI 103, 9.
Cf. Stąpać
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(Zstąpić) Zstępić, Zstępić się (cf. Th-) f o r 
my: praes. ind. 1. sg. zstąpię FI i Pul 29, 11,
BŻ Gen 18, 21, Pul 138, 7, etc.) 3. sg. zstąpi
Kśw cr 16, FI i Pul 7, 17. 48, 18, etc.) 3. pl.
~ imper. 2. sg.
5 zstąpią Pul 54, 16, Rozm 481;
zstępi FI i Pul 143, 6, Rozm 406; zstęp BZ Ex
19, 21. 24, 1466 R XXII 27; 3. sg. zstępi BZ
IV Reg 1, 10. 12; 3. pl. zstępcie FI 54, 16; part. praes. act. zstąpiąc 1438 R XXII 353; ~
10 aor. 3. sg. zstąpi Kśw av 5; ~ inf. zstępić 1400
TPaw III nr 4895, XV in. Maik 118, 1445 AGZ
XIII 188, etc.) ~ praet. 2. sg. m. zstąpiłeś BZ
Neh 9, 13; jeś zstąpił Naw 77; -ś zstąpił XV ex.
GIWp 68; 3. sg. m. zstąpił jest BZ Ex 19, 14;
15 jest zstąpił BZ Gen 11,5; zstąpił 1394 TPaw IV
nr 5092, Wierzę 1. 2. 4—7, etc., 1428 Kościan
nr 1348, etc. etc.) f. zstąpiła FI i Pul 132, 2,
1471 AGZ XII 344, MW 96a, ca 1500 SlOcc XII
163; 3. pl. m. zstąpili 1443 AGZ XI 212, 1449
20 AGZ XIII 294, 1466 AGZ XII 314; zstąpiły XV
p. post. R XXV 180; ~ pląperf. 3. sg. m. jest
był zstąpił Gn 176b. 18lb; był zstąpił BZ Ex 19,
18. IV Reg 20, 11;/. jest była zstąpiła Gn 18lb;
3. pl. m. są byli zstąpili Gn 2b; byli zstąpili BZ
~ condit. 3. sg. m. -by zstąpił
25 Judith 5, 22;
OrtMac 105, OrtOssol 79, 2, MW 59a, etc.) 3.
pl. m. -by zstąpili OrtMac 105, OrtOssol 77, 4;
~ part. praet. act. zstąpi w Kśw ar 9; zstąpiwszy
Rozm 193. ~ W części przykładów można do
30 puścić lekcję stępić.
Zn a c z e n ia : 1. (podmiotem przeważnie istota
żywa) 'zejść, opuścić się, descendere, deorsum
scandere, se d e m itte r e a. bez wskazania obiektu
docelowego: Sstopy (descendet, sc. kroi) iaco
descz w runo FI 71, 6, sim. Pul) Pane, naklon
35
nebosa twoya a stopy (leg. zstępi, descende, Pul:
sstępy) FI 143, 6; *Stopyo (leg. zstąpię, descendam) a opatrzo, gestii to wolanye, <jeż> ku mnye
przyslo, skutkyem napelnyly-ly to BZ Gen 18,
21; Rzeki (sc. pan) k nyemu (sc. Mojżeszowi):
40
Sstoop (descende) a zaprzyszyosz lud BZ Ex 19,
21, sim. ib. 19, 24; Duch svyąty stąpyl (leg.
zstąpił, descendens) y szyedzyal na nyey (sc.
lasce) w golembyczym vyobrazenyv Rozm 32;
Na kym vzrzysch ducha svyatego stąpywschy
45
(leg. zstąpiwszy, spiritum sanctum descendentem)..., tenczy bądzye krzczyl duchem svyąthym ib. 193; Zachee, rącze stąpy (leg. zstępi,
sc. z drzewa, descende), yzecz dzyszya v tvem
50 domv mam myeskacz. A on rącze stąpyl (leg.
zstąpił, descendit Luc 19, 5. 6) y przyal y (leg.
ji fgo’) z vyelykym veszelym ib. 406; ~ z cze
goś: Wolały oyczowye swyaczi na ziemy, wolały
w pyekyelney othchlanye ządayącz, aby z nyeba
stąpił (leg. zstąpił), ktori bi gym na poczyesze
55

486

ZSTĄPIĆ

byl MW 59a; Zawythay, żywy chlyebye angyelsky, genze yesz thy z nyeba sthapyl (leg. zstąpił)
Naw 77; Duch svyąthy stąpyl (leg. zstąpił, venit)
z nyeba v goląbyczem odzyenyv Rozm 191; A ny5
yeden na nyebyossa nye vstąpyl[y], gedno ye[de]n
stąpyl (leg. zstąpił) s nyeba (descendit de caelo
Jo 3, 13), syn boży ib. 238; A yako stąpyl (leg.
zstąpił, sc. Jesus) z góry (cum ... descendisset
de monte Mat 8, 1), naslyadovaly szą yego
10
vyelykye tluscze ib. 285.
b.
ze wskazaniem obiektu docelowego z uży
ciem form deklinacyjnych: aa. gen. do kogoś,
czegoś: A tako vocz svothy angol gestcy on sz
nebosz do nich (sc. do pastyrzow) byl *stopyl
(leg. zstąpił) Gn 176b; Werzo... w Ihu Xpa..., 15
yen... sztopyl (leg. zstąpił, Wierzę 2. A— 7. 14.
15. 21: stopy 1, leg. zstąpił, 3: sedl, leg. zszedł,
8. 20: wstopil, 13: sstampil) do pekla Wierzę 1.
13a. 17. 18; Acz sstopyę (FI: wstopo) do pyekla
(descendero in infernum), tu ty yes Pul 138, 7; 20
Z bóstwem do pieklą stąpiła (leg. zstąpiła, sc.
dusza) ca 1500 SlOcc XII 163; Przeto muszy
vmrzecz, aby stąpyl (leg. zstąpił) do prorokow y
do starych oyczow, którzy szyedzą na *pyekalnych
odchlanyach Rozm 145; Kyedy bądą vmączon na 25
krzyzv, z moyą duschą *stopyą (leg. zstąpię) do
pyekla (migrabo ad infernum) ib. 169; ~ do
czegoś ku komuś: Angel, praui, suoti stopi (leg.
zstąpi) do Galaa cu sinom *islareskim (ascendit
de... Galgalis ab locum flentium Jud 2, 1) Kśw av 30
5; ~ bb. dat. k komuś, czemuś: K nemuz (sc.
piekłu) gdaz clouek gresny... stopy (leg. zstąpi)
Kśw cr 16; Stopił (leg. zstąpił) gest Moyszesz s
góry k ludu (descendit... de monte ad populum)
BZ Ex 19, 14; Tegdi sstopyl Moyszesz k ludu 35
(descendit... ad populum) a wsziczko wipowyedzal, czso bil od boga słyszał ib. 19, 25; ~ cc.
acc. na kogoś, coś: Wszakosz przetho raczył szo
na then swyath narodczycz y stopycz (leg. zstępić)
1451 MacDod 105, sim. Rozm 599; Bocz... stopy 40
(leg. zstąpi) pan przede wszym pospólstwem na
goro Synay (descendet... super montem Sinai)
BZ Ex 19, 11; Wszistka góra Synay kurzyła sze,
przeto zze bil sstoopyl pan na nyo (descendisset...
super eum) w ognyu ib. 19, 18; Stopy 1 (leg. 45
zstąpił) pan na goro Synay (descendit... super
montem Sinai), na sami wyrzch góry ib. 19, 20;
Na goro Synay sstopylesz (ad montem Sinai
descendisti) z nyeba BZ Neh 9, 13; Anna szwyatha dokonawszy szwego zywotha na przedpyeklye 50
sthapyla (leg. zstąpiła) MW 96a; Dwch szvyathy
sthapy (leg. zstąpi, GIWroc 136v: przydze) na
czyą (superveniet in te Luc 1, 35, Rozm 50:
wstąpy v czyą) EwZam 288; Othvorzylo szya
nyebo y stąpyl (leg. zstąpił) dvch szvyąthy 55
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w czyelney oszobye yakoby goląbycza nan (de
scendit... in ipsum Luc 3, 22) ib. 300; O slahetny
myły panye, któryś prze nas od ogca sffego
ngebgeskygo na then sffgat stwpyl (leg. zstąpił)
XV ex. GIWp 68; ~ na coś k komuś: A prestocz svoczy angely takocz ony szo biły velikim
veszeliim napelneny, yszecz ony sz nebosz na
szemo szo biły k nam stopyly (leg. zstąpili) Gn
2b; ~ nad kogoś: Czczyenye o tern, kako duch
svyąty stąpyl (leg. zstąpił) nad Iesucrysta, kyedy
krzczon Rozm 190; ~ w kogoś, coś: Stopiu
(leg. zstąpi w), praui, angel boży v zastopy...
<pobił>... sto tysoccy <osmdziesiąt ty)socy y poc
tysocy luda poganskego Kśw ar 9; A tako vocz
on (sc. św. Jan) pred onimy fszythk<i)my luczmy
gesthcy on bil f grób *stopil (leg. zstąpił) Gn
18lb; Przidz smercz na ne y sstopcze we pkeł
(descendant in infernum, Pul: sstopyo do pyekla)
szywi FI 54, 16.
c. ze zdaniem celowym: Tedi gospodzyn gest
*sstopyl, abi vszrzal (descendit, ut videret) myasto
y wyeszo BZ Gen 11, 5; Tedy czy, którzy ssa
v zydovskey zyemy, vczyeką kv goram, a którzy
na [drodze] <dachu) bąda, nye stąpyą (leg. zstąpią),
by s svego domv czo vzyąly (qui in tecto, non
descendat tollere aliąuid Mat 24, 17) Rozm 481.
d. ze wskazaniem kierunku: Muszym ('muszę’)
v (pro z) svego mocznego stolcza na doi stąpycz
(leg. zstępic) y smylovacz szye nad nymy (sc.
ludźmi) przez mego mylego szyna na syvat zeslanye Rozm 44.
e. o poczęciu Jezusa przez Marię, de Christi
a Maria conceptione: Takyesz ta moya svolona
dzywka, nym k ye zyvotv svyątemv stąpyą (leg.
zstąpię), moym zasczyczenym nye bądzye v czystosczy vrazona Rozm 47; O tern, yako syn boży
stąpyl (leg. zstąpił) w zyvot (intravit in uterum)
blogoslavyoney dzyevycze ib. 51, sim. ib.
2.
'spuścić się, spaść, spłynąć, descendere,
demitti, defluere’: Svatloscz barszo velika gestcy
ona była sz nebosz nan (sc. św. Jana) stopyla
(leg. zstąpiła) Gn 181 b; Yako mascz na głowę,
yasz stopyla (leg. zstąpiła, descendit) w brodo,
w brodo Aaronowo FI 132, 2, sim. Pup Omne
datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens, stwpywcz (leg. zstąpiąc),
a patre luminum (Jac 1, 17) 1438 R XXII 353;
Otpowyedzal Helyas rzekoc: Gęstłym ia mosz
boszi, sstopysz (descendat, ib. 1, 12: stopisz, leg.
zstępiż) ogen z nyebyos, spalysz cyo... A tak
sstopyl (descendit, ib. 1, 12: stopy 1, leg. zstąpił)
ogen s nyebyos a spalyl gy BZ IV Reg 1, 10;
Gdisz dokonał Salomon slow modlytwi, sstopyl
(descendit) ogen z nyeba BZ II Par 7, 1; Czczye
nye o tern, yako obłok stąpyl (leg. zstąpił) y
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ogarnął ye od słonecznego gorącza Rozm 87; ~
(o cieniu na zegarze słonecznym, de gnomonis
umbra) 'postąpić, przesunąć się, moveri, procedere': Poprosy Ysayas pana y nawyodl cyen pan
po tich rzotkoch, gymysz ivsz bil sstopyl (descenderat) na orloiv Achasowu zasyo za dzesyocz
slopyenyow BZ IV Reg 20, 11; ~ przenośnie:
Obrocz se boi iego w głowo iego i w wirzch
iego zgloba iego sstopy (descendet) FI 7, 17,
sim. Puł; Propter hec enim venit, stąpyl (leg.
zstąpił), irra dei in filio diffidencie (Eph 5, 6)
XV med. SKJ I 76; ~ (o morzu, de mań)
'opaść, ustąpić, d e c r e s c e r e Vtorego dnya tako
glaboko stapy (leg. zstąpi, sc. morze, descendet),
aze ye yedvo mocz bądzye vzryecz Rozm 478.
3. zstępić z drogi 'zejść z drogi, zboczyć, tu
przenośnie, abscedere, via cedere, hoc loco transl a t e Kto... w gego drogą wstopi, nigdy z niey
nie stopi (leg. zstąpi) Gałka w. 15; Takesz nyedawno przed ty my lyati, gdisz biły stopy ly (leg.
zstąpili) z drogy (cum recessissent a via), iosz dal
gym bog..., pogubyeny biły walkamy BZ Judith
5, 22.
4. zstępić we skazę 'sczeznąć, ponieść śmierć,
corrumpi, mo n : Ktori vszitek we krwi moiey,
gdi sstopo we zkazo (descendo in corruptionem)?
Aza spowadacz se bodze tobe proch? FI 29, 11,
sim. Puł.
5. 'odstąpić coś komuś, zrzec się prawa do
czegoś, przekazać coś komuś w posiadanie, aliąuid alicui concedere, possidendum tradere
Quod fideiussit Kelcz Boleste, hoc super Albertum sstopil et sibi persolvit 1394 TPaw IV nr
5092; Quas si soluere neglexerit ad terminum
prefixum, extunc idem Woch debet vlg. sstopicz
de suis bonis 1400 TPaw III nr 4895; Takes,
*eszbichow usrzeli, *eszbo szo nerowno swim
szinowczem opekal, *tedismo wlodni wszocz
*zasszi to giste hymene, a yma nam dobrowolne
stopicz (leg. zstępic) XV in. Małk 118; Jaco ten
eon, *czssą Thomyslaw cupyl Wschebora (leg.
u Wszebora) pro novem m arcis..., istis pecuniis
stąmpyl (leg. zstąpił) super dominum Michaelem
1428 Kościan nr 1348; Derslaus... recessit al.
stąmpil (leg. zstąpił) quartam ville partem.... in
decem marcis... Kunrado 1437 AGZ XII 23;
Alia omnia sua (sc. res)... secedere debet al.
stampi (leg. zstąpi) 1438 ib. 35; Iohannes... et
Elizabeth... cesserunt al. stampili (leg. zstąpili)
et condecesserunt al. odstampili... Georgio...
suam medietatem..., quam habent in bonis villarum Sanoczek 1443 AGZ XI 212; Domarath...
Iohanni... debet descendere bona al. stopycz
(leg. zstępić) 1445 AGZ XIII 188; Vstawyamy,
aby zona... tylko przy posagv a wyenye ostała,
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ale ynsze ymyenye... dzeczem albo bliszszim
powynna była szstąpicz y spvsczicz (teneatur
resignare) Sul 74; Dobeslaus... Nicolao... condescendit al. stąpił (leg. zstąpił) omnia iura et
5 sumam pecuniarum, quam habuit in Vykothy
1450 AGZ XIII 305; Aby gemv tego gymyenyą
s pełną stapyly (leg. zstąpili) y wzdali (quod...
bona... sequi dimitterent) OrtOssol 77, 4, sim.
OrtMac 105; Aczby kthory przyrodzony przy
10 szedł... po rokv y dnyv, gdy myal którą zawadą,
aby mv tego stampyl (leg. zstąpił, dimittere
deberet hereditatem) podług prawa OrtOssol 79,
2, sim. OrtMac 105; Przeto vstawyamy, by
kaszdy dvchowny oczczyzną pod namy trzyma15 yącz... na kaszdą wyprawą s namy pogechal.
A gdyby nye chczal... gechacz, tedy gymyenyą
ma sstąpycz (teneantur dimittere et renuntiare,
Sul 23: spvsczicz) swemv bratv albo blysznyemv
przyrodzonemv Dział 10; Quia bona sua mater20 nitatis, videlicet babina, condescenderunt al.
sthumpyly (leg. zstąpili) perpetuali divisione nobili Mathie 1466 AGZ XII 314; Katherina condescendit al. sztąmpila (leg. zstąpiła, sc. bona
sua) perpetue 1471 ib. 344.
6. zstępić się 'połączyć się, zejść się, se con25
iungere, congredi: Lapides porte descenderunt
ad invicem, stąpyly (leg. zstąpiły) sya, et quasi
vnus paries se clauserunt stąpyly (leg. zstąpiły)
sya XV p. post. R XXV 180; ~ Raphael et
30 Zebryd... se condescenderunt al. *stopyly (leg.
zstąpili) sye bonis ipsorum hereditariis et porcionibus, secundum quod prius fuerunt inter se divisi,
istam iam divisionem priorem cassant, sed de
novo se prefatis partibus suis condescendunt 1449
35 AGZ XIII 294.
7. zstępić się 'potykać się, walczyć, confligere,
dimicare’ (?): O Paradoxe, gl. o admirabilis gloriose Criste,... cum nece, gl. cum demone infernali, confligas, stąp (leg. zstęp) są, ac Leuiatan
subigas 1466 R XXII 27.
40
Zstąpienie (cf. Zb-) 1. 'zejście, descensio, descensus": Na stąpyenv (leg. zstąpieniu) in descensu
XV med. Zab 523; Było na yysschem pyątrze
pyekla yedno myasto..., v ktoremze były dostoyne
dusche albo namyenyone kv krolewstw (leg. kro45
lewstwu) nyebyeskyemv alye (pro aze) do stepyenya (leg. zstąpienia) Iesucrista <do piekła) (usque
ad Christi descensum ad inferos) Rozm 395; ~
o poczęciu Jezusa przez Marię, de Christi a Mana
conceptione: Przes thy wszythky radosczy, yezesz
50
myala od yego stapyenya (leg. zstąpienia), szlowa
boga oycza, w twoy żywot az do yego czyrpyenya,
odzyersy my... zbawyenye Naw 56.
2. 'zbocze, stok wzgórza, declivitas, devexitas
Ku stapyenu (leg. zstąpieniu) ad descensum (cum
55
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leg. zstąpającym) w *otchlaynh (descendentibus
appropinquaret iam ad descensum montis Oliveti
in lacum) Pul 27, 1; Zbawylesz mye od sstęLuc 19, 37) XV p. post. JA XII 144. ~ Można
puyączych w otchlayn (a descendentibus in lacum,
dopuścić też lekcję stąpienie.
FI: od *sstopaioczich w doi) Pul 29, 3; Przez
Zstępać cf. Zstąpać
tha radoscz, yazesz tedy myala, gdy yesz yydzyala
5
Zstępić cf. Zstąpić
dvcha szwyanthego stapuyancz (leg. zstępując)
Zstępny cf. Stępny
w szwyanthe apostoly Naw 65.
Zstępować (cf. Tb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
2. 'spuszczać się, spadać, spływać, demitti,
zstępuje 1444 AGZ XIII 165; ~ part. praes. act.
d e f l u e r e Sinowye israhelsci wydzely stopuyocz
adv. zstępując Rozm 367; adi. zstępując BZ Gen
28, 12. II Par 7, 3, Naw 65, Rozm 193. 215; ac. 10 (leg. zstępując) ogen (descendentem ignem) z nye
ba BZ II Par 7, 3.
sg. m. zstępującego EwZam 301, XV ex. R XXV
3. zstępować z czegoś 'odstępować od czegoś,
243; g. pl. m. zstępujących Pul 29, 3; d. pi. m.
discedere, d e s i s t e r e Przeto isze Dauid... nye
zstępującym Pul 2 1 ,1; ac. pl. m. zstępujące EwZam
sstopowal ze wszego (non declinasset ab omni
302; ~ praet. 3. sg. m. zstępował BZ III Reg
15, 5; 1. pl. m. my zstępowali XV med. SKJ V 15 bus), czsosz gemu przikazowal pan bog gego BZ
III Reg 15, 5.
258; 3. pl. m. zstępowali Rozm 40; ~ pląperf.
4. 'odstępować coś komuś, przekazywać coś
3. pl. m. są byli zstępowali Gn la. ~ W części
komuś w posiadanie, aliąuid alicui concedere,
przykładów można dopuścić lekcję stępować.
possidendum t r a d e r e In quibus quadringentis
Z n a c z e n i a : 1. (podmiotem osoba) 'schodzić,
opuszczać się, descendere, deorsum scandere, se 20 marcis in villam suam... Nicolao iam dat intromissionem et perpetualiter eidem Nicolao secedit
d e m itte r e a. bez wskazania obiektu docelowego:
al. stąpuye (leg. zstępuje) 1444 AGZ XIII 165.
Wydzal gest (sc. Jacob)... drab... a angyoli boże
Zstożyć cf. Zestożyć
s nyey wstopuyocz y stopuyocz (leg. zstępując,
Zstrzyc cf. Zestrzyc
angelos dei ascendentes et descendentes) po nyey
Zszczepać cf. Zeszczepać
BZ Gen 28, 12; ~ z czegoś: Isze vydzyalem 25
Zszły cf. Zeszły
dvcha stapvyączego (leg. zstępującego), yakoby
Zszyć (cf. Zb-j 'szyjąc połączyć coś w całość,
goląbyczą z nyeba (spiritum descendentem... de
consuere, sutura coniungere’: Plascze y kożu
caelo Jo 1, 32) EwZam 301; Cząstokrocz anyely
chy... (mają) myeczi... rozporzysthe albo (całe),
z nyebyoss stąpovaly (leg. zstępowali, venientes
angeli) y movyly z dzyevyczą Marya vczyeschnye 30 albo zschythe (affibulatas) 1484 Reg 709.
Zszykować 'przygotować, ustawić do walki,
rzeczy Rozm 40; Stąpuyącz (leg. zstępując) z góry
aciem in s tr u e r e Adversus suos inimicos fortiter
(descendentibus illis de monte Mat 17, 9) przykazał
se opponit (sc. ecclesia)... et habet se sicut acies
ym myły Iesus rzekącz: Nykomv nye povyedayczye
contra inimicos ordinata schikowana (leg. zszytego vydzenya! ib. 367.
b. ze wskazaniem obiektu docelowego z uży 35 kowana) XV med. GIKazB III 37.
Zszywać (cf. Zb-j 'szyjąc naprawiać coś po
ciem form deklinacyjnych: aa. gen. do czegoś:
dartego, aliąuid laceratum reficeref reparare
Postąuam nostram mestuosam yitam morte finiuiReficientes sszywayacz, roszkladayacz, rospiramus, ad limbum inferni descendebamus, do przedyącz (MamLub 260: oprawyayacz, R XXIV 359:
pyekla my stąpowaly (leg. zstępowali), nullus
propheta, nullus patriarcha... ab hoc potuit liberari 40 rosprawyayocz, CatCodJagRp I 195: sprawayocz,
vidit alios duos fratres... in navi... reficientes
XV med. SKJ V 258; Chwała czya do pyekla
retia sua Mat 4, 21, EwZam 303: skladayącze
sthapyyączego (leg. zstępującego) XV ex. R XXV
szyeczy svogye, Rozm 213: rospravyayączy szye243; ~ bb. dat. ku komuś: Gdiszcy szo k nam
czy ych) ca 1418 JA XIV 511.
sz nebosz svoczy angely... biły stopoualy (leg.
Zubożeć (cf. Zb-j f o r m y : praet. 3. sg. m.
zstępowali) Gn la; ~ cc. acc. na kogoś: Vy- 45
zubożał BZ Lev 25, 47; ~ pląperf. 3. sg. m.
rzyczye nyebo odforzone y angyoly bosze wstąbył zubożał BZ Neh 5, 18; ~ condit. 3. sg.
pyyącze y stapyyacze (leg. zstępujące) na syna
m. -by zubożał BZ Lev 25, 35; ~ part. praet.
czlovyeczego (Rozm 215: stąpyyącz, leg. zstępu
act. zubożaw BZ Lev 25, 25.
jąc,... do syna bożego, angelos dei ascendentes
Z n a c z e n i e : 'stać się biedniejszym, biednym,
et descendentes supra filium hominis Jo 1, 51) 50
zbiednieć, stracić majątek, pauperescere, paupe
EwZam 302; ~ nad kogoś: Syyaty Yan, kyedy
rem fieri : Paklibi twoy brat zvbozaw (si attenuatus
vzral ducha syyątego stąpyyącz (leg. zstępując)
frater tuus, MamLub 38: ochudzal, war. kal.:
nad Iesucrista,... począł svyądecztvo davacz o Ieochądzaly, leg. ochudziały) przedal szedzenye
sucrysczye Rozm 193; ~ w kogoś, coś: Przypodob[y]an będę zstępuyączym (FI: stopaioczim, 55 swe a chczalbi bliszny gego, może yicypycz, gesz
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to przedal bil BZ Lev 25, 25; Gdiszbi zvbozal
(si attenuatus fuerit) brat twoy... a przymyesz gy
iako przichodnya..., a zivilbi syo s tobo, nye
byerz lify od nyego ib. 25, 35; Gdiszbi syo
rosmnozila myedzi wami roka przichodnyowa albo
5
gosczowa a zvbozalli (si... attenuatus) brat twoy
y przedal syo gemv..., po przedanyv może gy
wiplaczicz, kto chce ib. 25, 47; Bo barzo bil
lyvd zvbozal (attenuatus erat) BZ Neh 5, 18.
Zubożyć (cf. Zb-) *uczynić biedniejszym, 10
biednym, pauperare, pauperem facere': Przes
tego króla, gysz szyą bil tak szvboszil, roszvmye
szyą Adam, nasz pyrwszi pater XV ex. MPKJ
II 317; Ona (sc. Ewa)... wszystki dobra rayske
vtraczyla, tak ysz nye telko *szybye szvboszyla, 15
alye y Adama w nądzi szostawyla, a tho przesz
vkvszenye szakaszanego yaplka ib.\ Potym byl
(sc. Archelaus) v zalovanyv svego [syn] aycza
(pro oycza) szyedm dny, vyelyka a sczodra
davayącz lyvdzyem strava podług obyczaya zy- 20
dowskyego, yenze obyczay vyelye zubozyl (depauperavit) lyvda zydowskyego (pro zydowskyey) zyemye Rozm 111.
Żubr cf. Żubr
Żubrzy cf. Żubrzy
25
Zuchwalca cf. Zuchwalec
(Zuchwale) Zufale (cf. Zb-) 'pochopnie, lek
komyślnie, inconsulte, t e m e r e Misericordia est
proximum temere, gl. temere, id est zufale, de
mała suspicacione non iudicare XV p. post. RRp 30
XXV 200.
Zuchwalec, Zufalec (cf. Zb-) 1. 'człowiek
zrozpaczony, pozbawiony nadziei, homo desperatus, e x s p e s Zuchwalecz desperator ca 1428 PF
I 494; Zufalczy desperati ca 1430 GIKazB II 24. 35
2.
'zuchwały przestępca, grzesznik, sceleratus,
impudens, peccator: Aczlyby kto nato (leg. nad
to) to smyal vczynycz, yako zvfalcze (pro zvfalecz
czy zvfalcza, temerarius huius statuti violator, Sul
46: *przesvmpny przestąpcza), przeczywnoscz 40
vcziny panv dzedzycznemv, tedy w czemkoly gy
pan dzedzyczny o schkodą rąką swą poprzysyąsze, to gemv ma odloszycz z wyną pyathnadzescza Dział 37; ~ Non est de edificacione huius
domus, qui a fide deviat,... vel se in actibus 45
yirtutum non exercet, sicut sunt heretici hussoye,
scismatici, Iudei et gentiles desperati et per desiderium resoluti zufalczy XV p. post. RRp XXV
200; ~ 'człowiek trwający uporczywie w złym,
zatwardziały w grzechu, homo in mało perseve- 50
rans, o b s tin a tu s Qui contradicit veritati, contradicit spiritui sancto. Et tales obstinati, zvfalcy,
peccant in spiritum sanctum, quod peccatum non
dimititur nec in hoc seculo, nec in futuro ca 1420
R XXIV 82.
55
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Zuchwalstwo, Zufalstwo (cf. Zb-) 1. 'bezna
dziejność, rozpacz, desperatio, defectus spei:
Szvphalsthwo desperacio XV p. post. ErzGlos
176, sim. XV ex. ib. 181.
2. 'pycha, wyniosłość, insolentia, superbia :
De singularitatis peccato uel insolencie, uel superbie, przesz zufalstwo, arguendus est homo
1461—7 Serm 149v.
3. 'upór, zatwardziałość, obstinatio, pertinacia,
d u r i t i a Venit namque salvator ad hostium humani
cordis, quod clausum est repagulo obstinacionis,
suchwalstwo, et malicie XV med. GIWroc 99r.
Zuchwały, Zufały (cf. Zb-) f o r m y : n. sg.
m. zufały XV p. pr. R XVI 344, 1461—7 Serm
150r; ~ d. sg. f. zufałej 1461—7 Serm 150r;
~ n. pi. m. zuchwali ca 1500 GIKazB I 45; ~
g. pi. m. zuchwałych XV med. GIWroc 89v.
Z n a c z e n i a : 1. 'zrozpaczony, pozbawiony
nadziei, desperatus, exspes': Zvfaly vagus (iam
yagus inrumpit pelagus caelumque secutus Aegaeas hiemes Ioniumque domat) XV p. pr. R XVI
344; Secunda paupertas mała est desperatorum
swchwalich XV med. GIWroc 89y.
2. 'zarozumiały, pewny siebie, arogancki, praesumptiosus, impudens, a r r o g a n s Loquitur deus
anime presumptuose, zuffaley, et superbe, que
auertit se a domino nolens ei obedire 1461—7
Serm 150r; Aquila, orzeł, celerius et celsius uolat
pre aliis auibus, quia presumptuosus, zuffali, et
superbus uolare nititur alis precipitacionis et presumpcionis ib.\ ~ Sic superbus est calidus in
feryenti desiderio bonorum huius mundi: domini,
prelature, eminencie status, gl. sicut sunt ebrii,
kochankovye suchvaly ca 1500 GIKazB I 45.
Zuczcić czy Zućcić (cf. Zb-) 'otoczyć czcią,
uhonorować, honorare, observare’: Tegodlya twa
chvalą yest wschądzye roznyesyona, yzecz (pro
yzesz) *zyyczyona bogyem nade wschytky nyeyyasty (quod prae cunctis feminis a deo sis dotata)
Rozm 23.
Zuczenie 'przyzwyczajenie, consuetudo': Vnde
premeditacionis, premislenya, masticacio, gl. digestio, precogitacio zuczyene, semper preponenda
est in cunctis humanis actibus 1436 R XXIII 277.
Zuczyć cf. Niezuczony
Zuć, Zuć się (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3 .
sg. żuje BZ Deut 25, 9; ~ imper. 2. sg. zuj
BZ Jos 5, 16, 1471 MamKal 19; ~ praet. 3.
sg. m. zuł Rozm 235; ~ part. praet. act. zuw
1398 Pozn nr 396; ~ part. praet. pass. g. sg.
m. żutego BZ Deut 25, 10.
Z n a c z e n i e : 'zdjąć, ściągnąć (obuwie), calceos exuere, discalceare’: Przistopiwszi zona
k nyemv przed starsimi zvge (tollet) boti z gego
nog y płyny e w oblicze gego, rzekoocz: Tak syo
62
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stanye czlowyekv, ktori nye vdzala domv brata
swego, y bodze slynocz ymyo gego dom zvtego
(domus discalceati) £ZDeut 25, 9.10; Zvy (solve)
boty z nog twich BZ Jos 5, 16; Zvy (war. lub.:
s[b]zwy) solue (solve calceamentum de pedibus
tuis Ex 3, 5) 1471 MamKal 19; ~ zuć się
'zdjąć z siebie obuwie, calceos sibi e x u e r e Tedi
vozni s opolim mai iest idz strugo i posz<e)dl
zuf szo possrod strugi z opolim 1398 Pozn nr
396; Svyąty Bartlomyey... natychmyast szye zvl
y poschedl boss Rozm 235. ~ Cf. Zzuć.
Zućcić cf. Zuczcić
Zuf- cf. ZuchwZufać (cf. Zb-j 'stracić nadzieję, zwątpić,
desperare, d iffid e r e Ysze ia ucyeko..., abi zufal
(ut desperet) Saul a przestał szukacz myo BZ
I Reg 27, 1; Nye zvphay noli desperare (noli
desperare, peccator, ecce mater Christi est mater
tua) XV p. post. R XXV 266; Zufal desperauit
XV ex. ErzGlos 177. ~ Cf. Zuchwały.
Zufalnie (cf. Zb-j 'pochopnie, lekkomyślnie,
inconsulte, t e m e r e Zuffalnye temerarie XV med.
/? XXV 157.
Zufalnoć (c/ Zb-j 'beznadziejność, rozpacz,
desperatio, defectus spei: Nam ibi (sc. in inferno)
est fames, ignis,... desperacio et blasphemia szuffalnocz a *przedzywnoczy boże XV p. pr. RRp
XXIV 356.
Zugotować (cf. Zb-j 'przygotować, parare
Homo quidam fecit cenam magnam et vocauit
multos. Et misit servum suum hora cene dicere
inuitatis, ut venirent, quia iam parata sunt omnia
bo zvgotovano iest wsitko (Luc 14, 17, Rozm
382: bo wschytka przyprava nagotovana) XV in.
R XXIV 73.
Zumiały cf. Zdumiały
Zumieć się cf. Zdumieć się
Zumieły cf. Zdumiały
Zumienie cf. Zdumienie
Zupełna (cf Zb-j 'w pełni, w całości, plene,
omninoĆ: Jakom ja *videlyl czwarthv cescz Ceslawovey czescy w polv y w dvbrowye Jacubovy
zvpelna 1461 ZapWarsz nr 1114, sim. ib.\ Schesczzeth thysszancz z Egyptą Zydow g zyemy
obye[cze]cząney wyszło, krom dzathek, wdów.
Thamoz zupełną nye przyszły, krom dwu XV ex.
Mac D od 139.
Zupełni cf. Zupełny
Zupełnie (cf. Zb-j 1. 'w pełni, w całości,
całkowicie, bez uszczerbku, plene, omnino, integre': *Jakom ya Janowy... za szvmą pyenyadzy
kxągąm zapyszan[y]ą przeth zapowyedza... *doszych vczynyl svpelnye 1477 ZapWarsz nr 3096;
~ O, vythay, myły szynv, s panny Mariey
narodzony, bo moya vyara... mocznye y zupelnye
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zawzdy vyerzy podług thwogych szlow, yzesz
thy w byalosczy chlyeba thego prawy bog Naw
77; Ergo sincere, swpelnye, studio debes, gl. sc.
tu scolaris, incherere XV p. post. PFRp III 290;
5
Iterum sanctorum anime órant et postulant penitentibus perseveranciam in bono,... ut non solum
in parte, sed in toto, *ząpelne, gaudium illum
eternum possiderant ca 1500 GIKazB I 48.
2. 'dokładnie, wiernie, accurate, i n t e g r e Sed
10 quis est tam eloquens..., ut posset illos planctus
explicare integraliter, zupelnye, quos tunc fecit
virgo Maria? ca 1500 GIKazB I 85.
3. V wielkiej ilości, obficie, dużo, abundanter,
c o p i o s e Notandum, quod Christus homo sedet
15
a dextris dei, eminenter hereditans omnem boni
possessionem, congruenter reintegrans omnem celi
habitacionem, affluenter, gl. szupelnye affluenter,
erogans omnem doni perfeccionem XV in. GIKazB
II 94.
20
Zupełność (cf. Zb-j 1. 'obfitość, zasobność,
bogactwo, abundantia, copiaĆ: Erigit ad plenum
de stercore, podnoszy na zupelnoszcz sz *nedze,
nummus egenum XV p. post. PF III 289.
2. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
25
Zvpelnoscz plenitudo ca 1500 Erz 136.
Zupełny, Zupełni (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. m.
zupełny XV p. post. PFRp III 289; /. zupełna
1471 GórsJaz 270. 271, etc., ca 1500 GIKazB
I 45; neutr. zupełne ca 1500 GIKazB I 48; ~
30
g. sg. f. zupełnej 1473 AGZ XIX 448, 1474
ZapWarsz nr 1373; zupełnie 1474 StPPP IX nr
860; - ac. sg. f . zupełnią 1486 AGZ XVII
235; - i. sg. f. zupełną 1473 AGZ XIX 546;
neutr. zupełnem MW 95a; zupełnym ca 1500
35
GIKazB I 58. 66; ~ /. sg.f. (w) zupełnej 1497
Gors Piech 205. 206. 207, eter, zupełniej 1495
GórsJaz 277. 278; ~ i. pl. m. zupełnemi 1498
Mac Praw VI 272. 274.
Z n a c z e n i a : 1. 'taki któremu nic nie brakuje,
40
nie wymagający uzupełnienia, nie uszczuplony,
kompletny, cały, integer, plenus, cui nihil de e s f :
Wylczek (sc. koń) kopynyczy... na nym zupełna
sbroya kopynycza 1471 GórsJaz 270, sim. ib.
271, etc.; Ipse Lazor debet dare predicto Martino
45
introligacionem in theoloneum..., uti solus tenuit
*zazstewnim obyczayem do zupelney zaplati 1473
AGZ XIX 448; Hanc inscripcionem debet inducere
in acta... Iohannes Wchacz... sub vadio centum
marcarum, quod et factum est..., et hic quartus
50
annus superadditus est, si aliquid non adveniret
al. nyedostalo propter damnum plenarium al. dla
szvpelnye sczody (pro szcody) 1474 StPPP IX
nr 860; Yako Stanisław... nye wzyąl troyga skotha
rogathego... y szthuky swoykowh zupelneyh...
55
Malgorzaczye 1474 ZapWarsz nr 1373; Quia...
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Nicolaus... emit equum griseum al. sywy, bellistam integram al. *scerbyą zwpyelnyw et sellam...
apud... Iacobum 1486 AGZ XVII 235; Pan Wyssyel... vkazal sszye... w kopynyczey sbroy
zvpelnyey 1495 GórsJaz 277, sim. ib. 278, etc.',
Rothmystrz w kopynyczyey szbroy zvpelney 1497
GórsPiech 205, sim. ib. 206. 207, etc.', ~
Intus sive foris est plenaria vita, szvpelny zywoth
nasz, timoris XV p. post. PFRp III 289; ~ Day
nam, Jezu,... przesz przyczyną Anni szwyathey,
byszmy czyebye szerczem zupelnem myło wały,
a pothem sz thobą wyecznye królowały MW 95a;
Quilibet peccator audi, si toto, svpelnym, corde
doleres de peccatis ca 1500 GIKazB I 66; ~
o zbawieniu wiecznym, de beatitudine aeterna:
Sed in die iudici iungetur anima... cum suo
proprio corpore et illa erit beatitudo totalis, zvpelne, in corpore et anima ca 1500 GIKazB I 48;
~ (o wierze, de fide) 'mocna, silna, niezachwia
na, firma, c e r t a Actus penitencie... incipit in
homines ex multis actibus, que precedunt penitenciam. Primus actus... est fides zvpelna ca 1500
GIKazB I 45; ~ zupełna osada świadków, zu
pełni świadkowie 'komplet świadków, integer testium n u m e r u s Nicolaus..., actor, alloquebatur
super... Petrum et Iwan... iuxta terminum secundum in loco granicierum cum testium plenitudine
al. zupełną (leg. z zupełną) ossadą szwyathcow
et astitit terminum secundum 1473 AGZ XIX 546;
Pothem... on, kthoremu gwalth iesth sią sthal,
pozwawszi onego gwalthownyka przed stharosthą,
ma onego poprzisiącz swiathki zvpelnemy (testibus integris) 1498 MacPraw VI 272; Usthawilismy, is ieslizebi kmiecz kmieczia zabił na drodze
dobrowolney..., thedi prziiaczielie onego zabithego zupelnemy swiathki (testibus integris) mayą
poprzisiącz mązoboyczą według prawa *chelemskiego ib. 21 A.
2. 'zawierający coś w wielkiej obfitości, abundans, c o p io s u s O quam plenum, zupełnym, gaudio fuit cor meum! ca 1500 GIKazB I 58.
Zuścić się (cf. Zb-) 'błyszczeć, lśnić, tu prze
nośnie: wyróżniać się, micare, splendere, hoc
loco translate: excellere, \ lako szyą lylya zvsty
(pro zusczy, candescit) nad ynne kvyeczye, tako
szyą zvsczyla (nitescit) dzyevycza Marya myedzy
svemy... tovarzyskamy Rozm 18.
Zuścieć się (cf. Zb-) 'błyszczeć, lśnić, micare,
s p l e n d e r e Vloszy yey svyate były rvsze albo
zolte a zvsczyaly szyą yako barva tego kamyenya
toparony (pro topazyon, velut aurum micantes
coloris topazini) Rozm 22.
Zuwadlnia (cf. Zb-) 'miejsce w łaźni do roz
bierania się, rozbieralnia, locus in balneo, quo
vestes deponuntur: Appolucium seu appollute-
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rium..., id est vestibulum, et est locus, ubi vestes
exuuntur et induuntur, dum intratur bałneum, proprie szwwadl<ni)ą (RozOss II 19r: szwwadlną)
1444 RozPaul 22v; Apolucium est locus, vbi vestes
5 exuuntur in balneo zwadlnya ca 1500 Erz 136.
Zwabić (cf. Zb •) f o r m y : inf. zwabić XV p.
post. R XXV 183; ~ praet. 1. sg. m. -m
zwabił 1480 AK Pr VIIIa 59; 2. sg. f. -ś zwabiła
MW 6 lb; 3. sg. m. zwabił 1480 AKPr VIIIa 59.
Z n a c z e n i e : 'sprawić, żeby ktoś przybył, ali10
ąuem arcessere': o Chrystusie, de Christo: Thysz
nye tylko gnyew króla nyebyeszkyego vblogala,
alye thesz z nyeba gy zwabiła MW 61 b; ~
o bogu, de deo: Qui (sc. dominus)... angelorum
15 contulit (sc. sacerdotibus)... tantam dignitatem,
quam contulit sacerdoti, qui potest dominum tentare, sc. swabicz, sicut facit sacerdos XV p. post.
R XXV 183; ~ ~ tu mając złe zamiary, hic
mało p r o p o s i to Yakom ya nye szwabyl Myko20 laya... w dom moy anym yego byl 1480 AKPr
VIIIa 59; Yze Pyotr nye swabyl Mykolaya ib.
Zwać, Zwać sią f o r m y : praes. ind. 3. sg.
zowie (1424) KodWP V 386, Rozm 213. 415,
etc. etc.\ 1. pl. zowiemy OrtMac 57, OrtOssol
25 Al, 2, Rozm 324; 2. pl. zowiecie BZ Ruth 1,
21, Rozm 538; 3. pl. zową Sul 14, OrtMac 140,
OrtOssol 103, 1, etc.; ~ imper. 2. sg. zowi
Rozm 381; ~ part. praes. act. adv. zowę a.
zowąc BZ Num 22, 20; zowąc Sul 16; ~ inf.
30 zwać Gn 5b, XV ex. PF V 25, Rozm 294, etc.;
~ praet. 3. sg. m. zwał Gn gl. 157a, XV med.
RRp XXIV 48, XV med. SKJ V 278, Rozm 661;
3. pl. m. zwali są FI i Puł 48, 11; zwali EwZam
290, Rozm 88. 120, etc.; ~ condit. 3. sg. m.
-by zwał Rozm 776; 1. pl. m. bychmy zwali
35
Rozm 418; ~ part. praet. pass. n. sg. m. zwań
OrtOssol 73, 1, Rozm 175. 241, etc.; f . zwana
Sul 25; neutr. zwano OrtOssol 54, 3, Rozm 239.
254, etc.; n. pl. m. zwani Rozm 245; /. zwany
~ inf. pass. sg. m. być zwań
40 Rozm 357. 362;
OrtMac 92; / . być zwana OrtOssol 13, 4. 43,
1. 47, 1; neutr. zwano być OrtMac 75, OrtOssol
59, 2; być zwano OrtMac 69, OrtOssol 15, 2.
55, 3; pl. m. zwani być OrtOssol 16, 2 ;/. zwany
45
być OrtOssol 57, 3; być zwany OrtOssol 16, 3;
~ praes. pass. 3. sg. m. jest zwań OrtOssol
69, 4; /. zwana jest BŻ Lev 24, 11; ~ fut.
pass. 3. sg. m. będzie zwań OrtOssol 93, 4; /.
będzie zwana Rozm Al; 3. pl. m. będą zwani
~ praet. pass. 3. sg.
50 XV med. R XXII 242;
neutr. jest było zwano Gn 183a; ~ condit.
pass. 3. sg. m. -by zwań OrtMac 98.
Z n a c z e n i a : 1. 'nadawać nazwę (pospolitą
lub własną), jakieś określenie, nazywać, nominare, appellare, vocare'>\ Eam (sc. virginem Ma55
62*
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riam) laudauerant non tantum amici, sed etiam
inimici et infideles. Primo ille gentilis vates Balaam, qui ipsam vocabat, zwal, stellam XV med.
SKJ V 278; Non dicam, szwacz, vos seruos,
slvgamy, sed amicos (Jo 15, 15) 1456 ZabUPozn
111; ~ zwad kogoś, coś: nadane imię w nom.
rzeczownika: Slvzebnyczy alybo woźny zabythego
na drodze oblvpycz nye mayą, alye thylko
w groszy za swe prawo, gesz zową *kcrwawyone
(quod ipsi nominant krwawe, ib. 42: krwawyone
myanvyą, Dział 32: rzeczonym krwawne), doszycz ymyecz mayą oth tego, ktho ye do zaby
thego przyzowye Sul 14; Blogoslawyeny spocoyny, bo synowye bozi bądą swany (filii dei
yocabuntur Mat 5, 9, Rozm 264: vezvany bąda
synmy bozemy) XV med. R XXII 242, sim. ib.;
Zwana iest macz gego Salvmit (vocabatur... mater
eius Salumith) BZ Lev 24, 11; Przecz myo zowyecye Noemy (cur ergo vocatis me Noemi)? BZ
Ruth 1, 21; Czo może bycz zwaną chromothą
(quid mutilatio chromothą dicitur, ib. 15, 2: bycz
zwano, OrtMac 57: bycz weszwano) albo cząszkye vranyenye OrtOssol 47, 1; Druge takye rze
czy, czso nyewyasty poszywayą, tho może bycz
szwano ta[ko] gyerda ib. 55, 3, sim. OrtMac
69; Myaszkal v myesczye, chtore zową Nazareth
(quae vocatur Nazareth Mat 2, 23) EwZam 296,
sim. Rozm 660; Czy szą były synovye mnyeyschego Heroda, yen zwań Ascalonyta Rozm 175,
sim. ib. 241. 286; Dzyen ten troyakyem ymyąnyem (leg. imieniem) vezvan. Napyrwe y (leg.
ji 'go’) myenya epyfanya..., vtore zową *teophonya ib. 204; To ystne pysmo albo lyst, yako
tego doły cza Evzebius v kxyagach, ktoresz zowa
Scolastica ystorya (ut Ecclesiastica historia testatur), od slova do slova było tako popysano ib.
226; Przyschedl myły Iesus... v tą zyemye, którą
zvano Iud<e)a (Jo 3, 22) ib. 239, sim. ib. 441;
A czy pyrvey zvany Kvnovye (pro Kvtovye,
Cuthaei vocati sunt),... a potem vyecz zvany
Samarytanovye (Samaritani dicebantur) ib. 245;
Vyschedschy myły Iesus odtąd, stapyl k thym
stronam, które zvany Thyry (Mat 15, 21) ib. 357,
sim. ib. 362; Potem drugyego dnya było svyąto
yyelykye, które zvano po zydovskv enczenye (Jo
10, 22) ib. 428, sim. ib. 254. 430; Kyedysch
yest przyschedl dzyen, którysch zvan Vyelykąnocz
(qui dicitur Pascha Luc 22, 1) ib. 519; ~ na
dane imię w nom. przymiotnika: Kthorzy szą albo
mogą swany (ib. 52, 4: szwamy pro szwany)
bycz narostropneyschy (qui sapienciores sunt seu
dici possunt)? OrtOssol 16, 2; Kako albo gdze
syne rany maya szwany bycz (ib. 16, 3: bycz
zwany, OrtMac 72: sznany bycz) albo szą czaszkye? ib. 57, 3; ~ nadane imię w instr. rze
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czownika: On czesarsz othsichmasth ne dalcy szo
gest on bil czeszarzem svacz Gn 5b; Bandzeli
slachczicz slachcziczovy layaal, synem gy
kvrwyin zowąncz (ipsum filium meretricis asse5
rendo, ib. 48: myenyącz, Dział 39: myenyącz gy
tak) Sul 16; Woythowszthwo albo szoltyszthwo...,
czo... leszy w maydborszkym prawye, mozely
tesz szwano bycz lynszkem prawem (iura feodalia
lynskye appellari et esse possunt)? OrtMac 75;
10 Yako daleko szyedzacz, szlowye bydlacz, od
thego prawa ma bycz gosczyem szwan (OrtOssol
69, 4: gosczyem ma bycz szam, pro szwan)
podług prawa? OrtMac 92; Gosczyem ten gest
zwań (hospes dicitur), czo daley gedennasczye
15
myl [d] bydly o<d> tego sandv podług prawa
OrtOssol 69, 4; Nad nymy cząstokrocz ptaczy
lyataly, klanyayącz szye dzyeczyączyv Iesvcristvsovy y królem zvaly (Iesum puerum regem salutabant) Rozm 88, sim. ib. 120. 311; Alye po
20 oyczv zvan (sc. Filip) Herodem (Herodes nominabatur Philippus) ib. 242, sim. ib. 463; Yakosch
Davyd v dusche svyąthym zovye y (leg. ji 'go’)
bogyem? ib. 415, sim. ib. 416; Vy zovyeczye
mnye mystrzem a panem (vos vocatis me magister
25
et domine Jo 13, 13) ib. 538; Przez toz osobnye
y (leg. ji 'go’) zovą bratem Iesucristovem ib. 617;
Alye czemv myły Cristus Yvdascha zovye przyaczyelem szvym, kyedysch yest nyeprzyaczyelem
yego? ib. 618, sim. ib.; ~ nadane imię w nom.
30
a. w instr. rzeczownika a. przymiotnika: Pjtalisczye
nasz o prawo: Która rzecz ma bycz szwana goraczą
(quid factum manifestum... sit, ib. 13, 4: ma bycz
goracza swana, OrtMac 49: *gorączo weszwana)?
OrtOssol 43, 1; Tho zowyemy chromothą (istud
35
mutilatio dicitur) podług prawa maydborszkye<go>
ib. 47, 2, sim. OrtMac 57; Gdysz wszyczy ludze
Zydy zową (OrtMac 140: szowa) kvrwyszyny (Iudeos nequam appellant) OrtOssol 103, 1; Iuze Yeva
nye bądzye zvana [alye] matka wschech na svyeczye
40
bądączych, alye tey dzyevyczy bądzye dav<a)na
chvala Rozm 47; Thesch nyegdy Zydovye zvaly
ye Yakobytany (vocaverunt eos Iacobitas) ib. 245;
Yze szye myala począcz dvchem sobotha, ktorąsz
my yvsz nyedzyelya zovyemy ib. 324; Zovye (sc.
45
Krystus) kyelych mąką ib. 643; Pothem vschedl
(sc. Kajfasz) v ten dom svoy, który zvan vyetnycza
ib. 709; ~ zwać kogoś (kimś, jakimś): Tamen,
fsakocz so, pauperem se dicebat sval Gn gl. 157a;
Alye vy nye zovy[e]czye szye mystrzmy (vos autem
50
nolite vocari rabbi Mat 23, 8) Rozm 417, sim. ib.
418; Any zovy[e]czye sobye oycza na zyemy
(patrem nolite vocare vobis super terram Mat 23,
9), bocz yeden (leg. je jeden) vasz oczyecz, który
yest na nyebyeszyech ib. 418; Nye zapovyeda myły
55
Kristus, bychmy szye zvaly mystrzmy (nec nomina
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magistri) ib.; Bo tedy było przykazanye przy schyy,
yzby szye nyyeden zydovskyego {leg. z żydowskie
go) pokolyenya krolyem zval ib. 776; Yako tesch
sam myły Cristus yndzye movyl..., yze przez
wloczenya {leg. uwłóczenia) czczy boskey synovye
zvolyeny mogą szye zvacz bogy ib. 839; Gdy zezy
ony mogły szye zvacz syny bozemy, dalyeko
yyączey syn boga vschechmogączego przyrodzony
nye włóczył {leg. uwłóczył) czczy boskey, acz
szye bogyem myenyl ib; ~ zwać imię, imiona:
Tedy vocz... gedna dobra szona... gestcy ona była
vmarla, gescy gest było tho yma Drusyana svano
(wyraz skreślony w rękopisie) dzano Gn 183a;
Zwali so ymona swa (vocaverunt nomina sua)
w zemach swogich FI 48, 11, sim. Pul; ~ zwać
imieniem: Przyszły obrzazovacz dzyeczya y svaly
*go {R XXIV 75: manovali ge) gymyenyem oycza
svego Zachariaszem (vocabant eum nomine patris
sui Zachariam Luc 1, 59) EwZam 290; ~ zwać
na imię 'wymieniać imię, nazywać po imieniu,
nominatim appellare’: Temv vrotny otvorzy a ovcze yego glosa słuchayą, a on ovcze sve zovye na
ymye (oves vocat nominatim Jo 10, 3) y vyvodzy
Rozm 425.
2. 'nazywać się, być nazywanym, vocari, appellari : Yest yezyoro, ktoresz byva, kyedy Yordan nabyerze, alye podług zydowskyego yezyka
zovye morze (dicitur marę)... A tesch nyegdy
zovye yezyoro Genezaret (dicitur stagnum Genesareth) Rozm 213; Kyedysch przyblyzal szye {sc.
Krystus) ku potoku, yen zval Cedron ib. 661;
Krolevstvo Iesucristovo zovye dvoyako ib. 780;
~ zwać się: To mieysce zovie się Czartoryia
(1424) KodWP V 386.
3. 'polecać komuś, by przybył, wzywać, aliquem vocare, advocare’: Strona, kthora nye
stała a trzykrocz zwana (evocata, Dział 13: za
wołana) acz... wthoore trzykrocz zawołanaa nye
dbacz bandze przistampycz, thedi skazana bącz
Sul 25; Przisslili so czi to lvdze, zowoczo {leg.
zowę a. zowąc cię, si vocare te venerunt homines isti, Biblia taborska: zowuce tie), wstań
a gidzi s nimi BZ Num 22, 20; Vezvala {sc.
Marta) swą syostrą... rzekączy: Mystrz czy przyschedl a zovye czye (vocat te Jo 11, 28) Rozm
437; Panye m yły,... vnydzysch vyetnyczą {leg.
w wietnicę), kroi czyą zovye ib. 751, sim. ib.
752. 754; ~ Dominus invitans, szwal, discipulos suos ad contemptum mundi docuit, nawczal, eos fugere superbiam et auariciam XV
med. RRp XXIV 48; ~ Myloszyerdzya chcza,
a nye offyary, bom nye przyschedl zvacz (vocare Mat 9, 13) spravyedlyvych, alye grzeschnych Rozm 294; ~ 'zapraszać (na ucztę), invitare {ad cenam)’: Alye temv, który go prószył,
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rzeki myły Iesus: Kyedy czynys obyad albo
yyeczerza, nye zovy (noli vocare Luc 14, 12)
przyaczyol..., alye... vzovy vbogye Rozm 381.
4. 'powoływać do czegoś, przeznaczać, (ad
5 aliąuod munus gerendum) vocare} designare’: Kto
szye podeymye czesznego vrzadv, gdy bandze
k temv wybran y zwań (quando ad ea vocatus et
ellectus fuerit, OrtMac 128: gdy bądzye k temu
wybran y weszwan), ten mvsy myecz robotha
10 y troszką, aby ten vrzad dobrze y czeszno dzyerzal
OrtOssol 93, 4.
5. ' wzywać kogoś do sądu na wniosek powo
da, wytaczać komuś o coś proces, pozywać,
aliąuem ad ius vocare': Kyedyby w nasznym
[mye] myeszczye czlowyeka zatwerdzono, slo15
wye poraką albo gynym kthorym obyczagem,
albo y tesz gdy szwan (OrtMac 98: gdyby szwan)
ku prawu OrtOssol 73, 1.
6. zwać się 'odwoływać się, (ad iudicem su
20 periorem) provocare’: Gdy bandze ortel layan
a swano szye (ib. 16, 2: weszwano szye) na
wyszye prawo (OrtMac 67: gdy... weszma szye
do wyszego prawa) OrtOssol 54, 3; Adpellare
wyszywacz uel zwacz XV ex. PF V 25.
Cf. Nazwać, Odezwać, Ozwać, Pozwać, Prze25
pozwać, Przypozwać, Przyzwać, Upozwać,
Wezwać, Wyzwać, Zapozwać, Zazwać,
Zezwać, Dopozywać, Dożywać, Nazywać,
Ożywać, Pozywać, Przypozywać, Przyzy
wać, Upozywać, Wyzywać
30
1. Zwada (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zwada FI
i Pul 106, 40, 1417 Pyzdr nr 489, XV in. JA
XXVII 266, etc. etc.’, ~ g. sg. zwady 1405
HubeZb 111, 1428 Kościan nr 1337, 1437 Wisł
nr 228 s. 85, etc.; ~ d. sg. zwadzie 1416
35
KsMaz I nr 2640. 2650; ~ ac. sg. zwadę 1423
AATW IIIa 156, BZ Ex 18, 16, ca 1470 MamLub
275, 1471 MamKal 42; ~ i. sg. zwadą 1398
Kościan nr 50, 1406 ib. nr 306; ~ /. sg. (w)
40 zwadzie 1396 Pozn nr 305, 1402 HubeZb 102,
1414 Kai nr 432a, etc. etc.; ~ n. pl. zwady
XIV ex. R XXV 271, 1435 GIKazB II 54, XV
p. pr. SKJ I 310, etc.; ~ d. pl. zwadam ca
1470 MamLub 203; ~ ac. pl. zwady ca 1470
i. pl.
45 MamLub 42. 112. 141, Rozm 586; ~
zwadami ca 1430 GIKazB II 28; ~ l. pl. (w)
zwadach ca 1470 MamLub 284, 1435 GIKazB II
51, XV p. post. ErzGlos 175.
Z n a c z e n i a : 1. 'spieranie się o coś, spór,
50 sprzeczka, kłótnia, awantura często prowadząca
do bijatyki, też bicie się, bójka, discordia, contentio, iurgium, rixa: Suadi contenciones XIV
ex. R XXV 271; Yako gdi sze swada stała medzy
Sechno a Marczynem, przy ternem był, ysze Mar55 czyn Sechne policzka ne dal 1417 Pyzdr nr 489;
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Sswada conflictus XV in. JA XXVII 266, sim.
OrtCel 2, XV p. post. GIKórn II 203; Secundo
anima impeditur a dei contemplacione, si pulsatur
rixis, swarem, et sedicionibus, swadami, et sollicitudinibus, troszkami, seculi ca 1430 GIKazB II
28; Swada contencio 1434 PF V 31; Impudicia,
luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicicie,
contenciones, swady, emulaciones..., his similia
(Gal 5, 21) 1435 GIKazB II 54; Item conflictus,
id est contencio, lis vlg. swada 1444 AKPr II s.
XIII; Vos habetis Aaron et Vr vobiscum, si quid
natum fuerit ąuaestionis, swądy (MamLub 24:
trudnego), referetis ad eos (Ex 24, 14) XV p.
pr. SKJ I 310; Inter superbos semper sunt litigia
et contenciones, szwadi, gady, klopothy (I Tim
6, 4) XV med. R XXIV 362; Przeto szo stała
swada (rixa) myedzi pastyrzmy BZ Gen 13, 7;
Gdisz przygodzy sze gemu ktoro swado (disceptatio) myecz, przychodzo ku mnye, abich sodzyl
myedzy gymy BZ Ex 18, 16; Szwady rixe 1462
R XXV 270; Sic antę federate contencionis, gl.
sopite litis, controversie vgaschone swady, recitata
memoria roborari est dificilis 1466 R XXII 11;
Swady discordias (qui provocat iras producit discordias Prov 30, 33) ca 1470 MamLub 141;
Obiurgacio szwadą (war. kal.: swada), *swor
(obiurgatio et iniuriae annullabunt substantiam
Ecclus 21, 5) ib. 165; K swadam (war. kal.: kv
schwadam) contenciones (ecce ad lites et contentiones ieiunatis et percutitis pugno impie Is 58,
4) ib. 203; Swadi rixe (manifesta sunt autem
opera carnis, quae sunt fornicatio, immunditia,
impudicitia, luxuria,... rixae, dissensiones..., et
his similia Gal 5, 20) ib. 285; Conflic<ta)ciones
id est swady, gadanye, boyowanye (ex quibus
oriuntur invidiae, contentiones, blasphemiae, suspiciones malae, conflictationes hominum mente
corruptorum I Tim 6, 5) ib. 290; Swada sedicio
(facta ergo seditione... Paulo et Barnabae adversus
illos Act 15, 2) ib. 300; Boga prószmy, nabożni,
abi w dziennich vczynkoch nas zachował od grze
chów, yanzyk zatrzymawaiacz abi vszmyerzyl, bi
szwadi przykroscz nye brznyalla (ut... linguam
refrenans temperet ne litis horror insonet) MW
lb; Gdibi sią w sądzie zwada stała (perturbatio
iudicii) 1498 MacPraw VI 273; Ny w svadach
(PF IV 753, R XXIV 372: w suarze, SKJ I 49:
w szwarze swadlywem) non in contencione (sicut
in die honeste ambulemus,... non in contentione
et aemulatione Rom 13, 13) XV p. post. ErzGlos
175; Contencio szwar vel szwadą ca 1500 Erz
136; Contencio est oracio ex diccionibus contrariis
constituta swądą ib.; Swądą litigium ib.’, Seditio
est discordia hominum swądą ib.\ Czczyenye
o svadzye (de lite) braczyey przed Augvstem
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czeszarzem o królewstwo. Kyedy vyschla svada
(seditio), która szye przy novych rzeczach po
czyna Rozm 111; Tako była zvada (dissensio Jo
7, 43) przen myedzy Zydy ib. 459; Stała szye
5
svada (contentio Luc 22, 24, R XXIV 85: vadzene
albo pytane, PF IV 752: swar, GIWroc 7 lr:
gatka, RRp XXIII 298: gwar, RRp XXIV 49:
*szamieszenye) myedzy ymy, kto by s nych
vydzyal szye yyąthschy, aby po Yesucrisczye byl
10 nad yne ib. 557; ~ Jako *Abramywim poczantkem ve sswa<d)se ranił gego bratha 1396 Pozn
nr 305; Eze cso Thomek na Ubisza o rano żało
wał, w tey swadze ne bil, kedi mu dana 1402
HubeZb 102, sim. 1424 Kościan nr 1051; Eze
15
Woytec... nigedney swadi s Wawrzkem ne mai
ani nan meczą dobił i rani yemu ne dal 1405
HubeZb 111; Iaco Phalislaw ne szabil Pawia any
przi tey swadze bil 1414 Kal nr 432a; Quia
veniens ku swadze de suo hospicio metdecimus
20 wlnerasti me 1416 KsMaz I nr 2640, sim. ib. nr
2650; Yssz Woczech... nye zabith poczathkem
Pyotrassewym swady any w they swadze bil 1428
Kościan nr 1337; lako ktho swyeczą przy zwadze
w noczi zagassi a zathym kogo vranyą, ma ran25
nemv o rani bicz skazan Sul 15; Ysz myeny-li
łan, ysz we szwadze (in contentione, Dział 23:
we sswadze) a w rosczirkv Pyotr szą sam vrenil,
thedi łanowo swyadeczstwo ma bicz przipvsczono.
Paknyąly prócz wszey swadi (extra... contentio30
nem) y rosczirkv Pyotr bi byl vranyon, thedi...
Pyotrową przysągą przykazvgemy bicz przipusczeną Sul 34, sim. Dział 23; Ydzyk nye wye...,
przes kogo w oney szwadze (in illa contentione,
Dział 35: w tey sswadze) byl vrenyon Sul 45,
35
sim. 1419 TPaw VII nr 1025; Acz myedzy nyekthorimy łudźmy... valka albo zwada przygodzilabi syąn (si... lis, guerra, seu contentio aut
dissensio evenerit) Sul 86.
2. 'bunt, rozruchy, zamieszki, seditio, coniu40
ratio, tumultus': Ty to synowye Datanovi a Abironovi, kxyozota z lvdv, ktorzisz bili powstali
przecziw Moyzeszovi a Aaronovi w swadze
Chore (in seditione Core), gdisz so syo przeczivili bogv BZ Num 26, 9; Oczecz nasz vmarl
45
iest na pvsci, a nye bil ie w zwadze (in sedi
tione, MamLub 44: w byczv aut w[y]e swadze)
Chore, iasz to iest wzbudzona przecziw panv
za Chore ib. 27, 3; Rosztargnąwszy szą w[y]e
swady (war. kal.: rostargnyeny *schią we sfadą,
50
BZ: s krzikem gnyewnim, SKJ I 310: w szwar)
versi in sedicionem (convenerunt, sc. filii Israel,
adversum Moysen et Aaron et versi in seditionem
Num 20, 3) ca 1470 MamLub 42; Swadą (war.
kal.: schwada) sedicio (ecce autem in Ephraim
55
orta est seditio Jud 12, 1) ib. 60; Swady sedi-
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XV med. SKJ I 49; ~ v. pl. m. zwadliwi ca
ciones (ąuoniam civitas illa a diebus antiąuis
1500 GIKazB I 45; ~ i. pl. m. zwadliwy mi
adversum reges rebellat, et seditiones et proelia
ca 1470 MamLub 269.
concitantur in ea I Esdr 4, 19) ib. 100; PrzeZ n a c z e n i a : 1. 'skłonny do kłótni, sprzeczki,
szwadą (leg. prze zwadę a. przez zwadę, war.
kal.: przeswadą, leg. prze zwadę a. przez zwadę)
5 kłótliwy, swarliwy, litigiosus, iurgiosus9: Ideo
dicit Salomon in Proverbiis: Melius est sedere in
propter sedicionem (qui, sc. Barabbas, erat proangulo domatis, quam cum muliere litigiosa,
pter seditionem ąuandam factam in civitate et
swadliua, <et> in domo communi (Prov 21, 9 a.
homicidium missus in carcerem Luc 23, 19) ib.
25, 24) XV med. GLKazB III 82; Iterum audi te
275; We svadach (war. kal.: ve schvadach, SKJ
I 72: in sedicionibus, gl. sc. in comocionibus 10 vos, iracundi..., litigiosi, svadlyvy, qui vos invicem iudicatis et nichil boni vobis favetis ca
populi contra se w zbeztwyenyv, w roztargnye1500 GIKazB I 45; ~ Ferus, crudelis swadlynyv luda, R XXV 165: w zbestwenyv luda, ib.
wy (war. kal.: zuadlyvy, hic erit ferus homo Gen
258: w nyeprziazny, GIKazB II 51: w sz<w)a16, 12, BZ: gnyewliwy) ca 1470 MamLub 9.
dach) in sedicionibus (sed in omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut dei ministros in multa 15
2. 'charakterystyczny dla kłótni, głośny, hała
śliwy, wrzaskliwy, zgiełkliwy, damo sus, tumulpatientia, in tribulationibus,... in carceribus, in
tuosus9: Sicut in die honeste ambulemus... non
seditionibus, in laboribus II Cor 6, 5) ib. 284;
in contencione, ny w szwarze swadlywem (PF
Vtory (pro który) czlovyek na tern stoy, aby
IV 753: w suarze, R XXIV 372: w szpharze,
yego tluscze naslyadovaly, ten czlovyek łączno
svady spravy Rozm 586; Który (sc. Barabasz) 20 ErzGlos 175: ny w svadach), et emulacione (Rom
13, 13) XV med. SKJ I 49; Z<w>adlywe tumulbyl yąth ve zvadzye, bo byl vczynyl mązoboytuosa (mamotrekt mikułowski: swarliwe; luxuriosa
stvo ve zvadzye (qui cum seditiosis erat vinctus,
res vinum et tumultuosa ebrietas Prov 20, 1) ca
qui in seditione fecerat homicidium) ib. 808.
1470 MamLub 137.
3. 'zaczepka, napaść, provocatio, incursw :
3. 'buntujący się, wzniecający bunt, rozruchy,
Isz Wocechowo swado ne dokonało sze Rothen- 25
biorący udział w buncie, seditiosus, pugnax9:
borkowe szgednane s nym 1398 Kościan nr 50;
Swadlywy sediciosus OrtCel 11, sim. ca 1500
Jaco ne Potrowo swado ani iego poczantkem
Erz 136; Swadlyvy (war. kal.: schwadlyyy, ma
Vavrzinczew sin zabith 1406 ib. nr 306; Yze
rnotrekt mikułowski: swarliwy) bellial (accidit quoBrycy sszedw na gospodą Thomkową y huczynil
swadą na gego czeladz 1423 AKPr VIIIa 156.
30 que, ut ibi esset vir Belial nomine Seba II Reg
20, 1) ca 1470 MamLub 76; Swadlywymy (leg.
4. 'wymiana spornych zdań na jakiś temat na
z zwadliwymi) cum sediciosis (erat autem qui
piśmie, disputatio, disceptatio conscripta : Swady
dicebatur Barabbas, qui cum seditiosis erat vinccertamina (vos autem, o Paula et Eustochium,
tus, qui in seditione fecerat homicidium Marc 15,
quoniam et bibliothecas Hebraeorum studuistis
intrare, et interpretum certamina comprobastis, 35 7) ib. 269.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
tenentes Esther Hebraicum librum, per singula
Swadlyyy bellicosus ca 1500 Erz 136.
verba nostram translationem aspicite Esth prol.)
Zwadny (cf Zb-) 'sporny, będący przedmio
ca 1470 MamLub 112.
tem sporu, litigiosus, de quo lis est9: Item in
5. przez zwady 'bezspornie, sine controversiis}
cerlo’: Przes swadi absolute 1437 Wisi nr 228 40 eadem villa iuxta gayum custodis fuit et est pratum
litigiosum al. szwadna, quod propter funus mus. 85.
lieris ibi repertae litigiosum, quod ad villam
6. w błędnym rozumieniu łac. contemptio 'po
Byelczow pertinebat, sed illud Johannes Dlugardoi, lekceważenie9jako contentio 'zwada9: Wygosch... ab eius haerede Johanne Obulyecz triginta
lyla se yest swada (contemptio) na kxoszota FI
marcis redemit et custodiae Visliciensi reintegravit
45
106, 40, sim. Puł.
DłLB I 418.
2. Zwada (cf. Zb-) 'wprowadzenie w błąd,
Zwadzenie (cf. Zb-) 'spór, spieranie się o coś,
zwiedzenie, podstęp, fraus, deceptio, dolus9: Ne
kłótnia, contentio, rixa9: Etiam contencio fit ex
szabyay bratha swadą (Dek III 4. 17. 23. 24:
ira, swadzene, propter quam omnia bona perduntur
szwadą, 25: zwada, 10: szdrado, gl. swado, III
20: zdradą, 13: gnyewem) any roko, kasno, any 50 XV p. post. R XXV 180.
Zwadzie się (cf. Zb-) / o rmy: praes. ind. 3.
rado Dek III 1. I 8. III 3. 5. 6. 11. 16.19. 27—9.
pl. zwadzą XV p. post. Kałużn 283; ~ inf.
Zwadliwy (cf. Zb-) / o rmy: n. sg. m. zwadzwadzie Sul 68, XV ex. PF V 20; ~ praet.
liwy OrtCel 11, ca 1470 MamLub 9. 76, ca
3. pl. m. zwadzili 1394 Leksz I nr 1826; ~
1500 Erz 136; ~ i. sg. f. zwadliwą XV med.
GIKazB III 82; ~ /. sg. m. (w) zwadliwem 55 condit. 3. pl. m. by zwadzili Rozm 557; ~
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part. praet. pass. d. sg. m. zwadzonemu 1471
Mam Kai 37.
Z n a c z e n i a : 1. 'pokłócić się, poróżnić się, też
pobić się, altercari, ńxan : Vstawyamy gylkokrocz
którym... szwadzicz szą przygodzy (contendere
contigerit), a slvga,... pana swego wspomagayącz,... kogo vreny, o tho... gnyew (leg. gniewu)
oth vrazonego... nye ma myecz Sul 68; Swadzonemv iurgato (war. lub.: *swodzonemv iurgata;
ecce autem egressus filius mulieris Israelitidis...,
iurgatus est in castris cum viro Israelita Lev 24,
10) 1471 MamKal 37; Gdy szye masczisny zwadzą
(si rixati fuerint viri Ex 21, 18) XV p. post. Kalużn
283; Swadzycz szyą dissedere XV ex. PF V 20;
Alboz, podług svyątego Avgustyna, czemv by szye
svadzyly, to yest nam na znamye Rozm 557.
2. 'toczyć spór, tu o treść przysięgi sądowej,
litigare, litem coram iudice agere, hoc loco de
iuris iurandi t e n o r e Quod, cum dominus episcopus testes ducere debuit apud monachos, extunc
pro rota certabant invicem swadził i sze 1394 Leksz
I nr 1826.
Cf. Zwodzić
Zwadźca (cf. Zb-) 'człowiek wszczynający kłó
tnie, czy też niepotulny, niepokorny, homo litigiosus, vel arrogans, pertincuć: Czy czischi za
opłatą mayą od boga, esze possyądą zyemią
troyaką... Tasch zyemyą..., po geysze czu chodzą,
bo zwaczcze traczą gymyenye, a czischi go nabiwayą (Mat 5, 4) XV med. R XXII 237.
Zwalać (cf. Zb-) zwalać z kogoś śmiech, zwa
lać śmiech w kimś 'wyśmiewać się, drwić, szydzić
z kogoś, aliąuem deridere, ir r id e r e len przebiwa
na nebesech, pozmeie se gim y gospodzin zwala
smech w nich (subsannabit eos, Pul: zwalya
s nych szmyech) FI 2, 4.
Zwalczenie (cf. Zb-) 'pokonanie, zwyciężenie,
devictio, actus debellandi : Dokonało szą szbawyenye, dyabla y pyekla zwalczenye XV ex. R XIX 89.
Zwalczyć (cf. Zb-) f o r m y : inf. zwalczyć XV
med. PF IV 760, ca 1500 Erz 136; ~ praet.
3. sg. m. zwalczył ca 1470 MamLub 76; f.
zwalczyła MW 6 lb; ~ part. praet. pass. n. sg.
f zwalczona MW 93a; ~ fut. pass. 3. pi. m.
będziecie zwalczeni XV p. pr. PulKras 12.
Z n a c z e n i a : 1. 'pokonać, zwyciężyć, devincere, superare': Czyebye Judith *znamyonyowala, kthorasz Olyoferna pyekyelnego mocz zwal
czyła MW 61 b; Przesz kthorey (sc. matki bożej)
dosthoynoscz szmercz duszna szwalczyna (pro
szwalczyona a. szwalczona), przez nye vlyczka
zbawyenya nasszyego othworzona MW 93a; Swalczycz expugnare ca 1500 Erz 136.
2. 'wyniszczyć, zgładzić, exstinguere, dissolvere, d e l e r e Swalczyl (war. kal.: zgwalczil)
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oppresit (virum, qui attrivit nos et oppressit
inique, ita delere debemus II Reg 21, 5) ca
1470 MamLub 76.
3. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
5
Badzyeczye szwalczeny XV p. pr. PulKras 12;
Szvalczycz decertare XV med. PF IV 760.
Zwalenie (cf. Zb-) 'upadek, przewrócenie
się, casus, l a p s u s Tedy mi schą kon pode
m[p]ną powalyl y sth[c]luklem sza, y otekom
10 (leg. ot tegom) nyemocz mai, y spowyadalem
sza, y bogyem oprawyąl, y oleyewal ot tego
swąlenya 1428 Pozn nr 1296. ~ C f Wzwalenie.
Zwalić, Zwalić się (cf. Zb-) 1. 'spowodować
15
odpadnięcie, odłączyć, tu przenośnie, deicere,
amovere, hoc loco translate': *Swayl ye od myszly gych (decidant a cogitationibus suis, FI:
spadncze od misly swich), podług mnóstwa zloszczy gych wypodz ye Pul 5, 12.
20
2. 'zdjąć, zrzucić, usunąć, tu przenośnie, de
icere, eicere, tollere, hic t r a n s l a t e Dawnom
grzesnik zandal czebe, bich mogl grzechi swalicz
szebe (leg. z siebie), rad bich sluzil verne thobe
XV p. pr. JA XV 535.
25
3. zwalić się 'spaść, stoczyć się z góry na dół,
praecipitari, in praeceps c a d e r e Iaco Jacubek
ne wszal Woczechowa quona tedi, kedi szo s
quona swalił, chaszebno rzeczo 1405 Pozn nr
780; Czczyenye o dzyeczyączyv, które szye sva30
lylo (de puero praecipitato, ib. szvalylo szye)
skały (leg. z skały) y zdechło Rozm 125.
Cf. Wwalić, Wzwalić
Zwanie 1. ' określanie nazwą, nazywanie, appellatio, nominatw: Mylvyą vysche szyedzenya
35
na vyeczer<z>ach, pyrwe stolcze v synagogach,
klanyanya na targv a zvanye myst<r)zmy (vocari
ab hominibus rabbi Mat 23, 7) Rozm 417.
2. 'wzywanie, polecanie komuś, aby przybył,
stawił się, vocatio, invitatw: Wrzand *ziwanya
40
kv sandv. Wrzand... zwanya prawvyącye szą
przed sandzee (ordinem... vocandi ipsos litigantes
ad praesentiam ipsorum iudicum) kv prawv thako
wstawyami bicz popissani Sul 25.
Zwarka (cf Zb-) 'grzany napój z miodu i wo
45
dy lub wina, mel cum aąua vel vino mixtum
calefactumąue': Mulsum est potio ex aqua et
melle, etiam pro nouo vino inuenitur, moscz,
secundum aliquos mulsum swarka dicitur ca 1500
Erz 103.
50
(Zwarować się) Zwiarować się (cf. Zb-) 'unik
nąć czegoś, uchronić się przed czymś, ustrzec
się, aliąuid evitare, e jfu g e r e Bandą-ly ch[e]czecz
(sc. pozwani) naszego sandzenya szą zwyarowacz
(si nostram iurisdictionem noluerint declinare), na
55
szyą nye *chczyąącz przyyąącz tychsze zzaloob,
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skazalyzmi, aby thedysz przerzeczeny pozwany...
za przekonanee były ymyaany Sul 28; Obykly
szą thaczy..., aby rąkv szwyarowaly szą sprawyedlywosczy (ut manus effugiant iustitiae)...,
cząstokrocz w myesczech y we wszach nyemyeczskich przebywacz, abi żałoby przecziwko gym
polozoney othbyly Sul 42.
Zwarzenie (cf. Zb-j 'ugotowanie, coctio, excoctw : Sicud ąuatuor digestionibus, gl. excoccionibus, predisposicionibus svarzenim, cibus percoąuitur svaron biva 1436 RRp XXIII 277.
Zwarzyć (cf. Zb-j / o rmy: praes. ind. 3. sg.
zwarzy ca 1400 CyzWroc; ~ part. praet. pass.
n. sg. neutr. zwarzono 1466 R XXII 19; g. sg.
m. zwarzonego XV med. RRp XXIII 280; ~
praes. pass. 3. sg. m. zwarzon bywa 1436 R
XXIII 277.
Z n a c z e n i a : 1. *ugotować, coąuere, excoquere’>: Sicud ąuatuor digestionibus, gl. excoccionibus, predisposicionibus svarzenim, cibus
percoąuitur svaron biva 1436 R XXIII 277;
Atąue intestinum geiuna semper est vacuum, eo
quod <e>duli, nye zvarzonego pocarmv, est mox,
cum susceperit effusiwm XV med. RRp XXIII
280.
2. (o roślinach, de plantis) 'pozbawić świeżo
ści, spowodować uschnięcie, torrere, arefacere
Warzinecz swarzi ca 1400 CyzWroc.
3. (o metalu, cfc metallo) 'stopić w wysokiej
temperaturze, conflare, e x c o q u e r e Ferrum conflatur, szwarzono, candoreąue purificatur, sic rubigo rei pellitur igne dei 1466
XXII 19; ~
przenośnie: Deinde promisit dare claues regni
celorum Petro dominus, sed tunc non dedit, quia
adhuc non fuerunt fabricate in crvce et sangwine
suo combinate szwarzon[y]e, spusczon[y]e 1477
MPKJ II 323.
Zważyć (cf. Zb-) f o r m y : inf. zważyć(i) ca
1430 GIKazB II 13; zważyć XV med. RRp XXIII
280; ~ part. praet. pass. n. pl. zważony 1436
RRp XXIII 277;
~ fut. pass. 3. pl. neutr.
będą zważona 1448 R XXIV 352.
Z n a c z e n i a : 1. 'przemyśleć, rozważyć, wziąć
pod uwagę, examinare, p e r p e n d e r e Tercio debemus probare, swasziczy, indigne sumcionis (.sc.
corporis Christi) periculum, scodą, quante sit
horribilitatis grosznosczi ca 1430 GIKazB II 13;
Vnde premeditacionis masticacio semper preponenda est in cunctis humanis actibus, si sapiencia
gubernatur, ut vniuersa digestiora, g/. opera, studiositates, et puriora, barzyey svasony, roszmislensy, studia conseąuantur 1436 RRp XXIII 277;
Nimirum ars illa me agere edocuit in corpore,
que sapientem erudiuit ruminare, gl. digerere
zvazycz, in mente XV med. ib. 280.
Słownik staropolski XI
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2. 'ocenić, osądzić, aestimare, p u t a r e Verba
nostra examinanda sunt, badą szwazona, districto
dei iudicio 1448 /? XXIV 352.
Zwątleć (c/. Zb-J 'osłabnąć, stracić sity,
5 infirmum fieri, Wrcs a m i t t e r e Infirmata est
zvontlala vel szchorzala XV cx. ErzGlos 182.
(Zweselić się) Zwieselić się (c/. Zb-) 'ucieszyć
się, uradować się, exsultare, gaudio ejfern:
Zwyeszely szą (A/W 138b— 139a: weszelil sye,
10 EwZam 289: radoval szyą) dwch moy w bodze
sbawyenya mogego (exsultavit... in deo salutari
meo Luc 1, 47) XV p. post. MacDod 31.
IZwetrzewca
Surdus fit, dum audit, dum
odorat, emulgitur, obmutescit, dum loąuitur, man15 cus fit, dum manum porrigit zwetrzewca (var.:
zwetzerwca) XV p. pr. R XXII 344.
Zwiarować się cf. Zwarować się
Zwiastować, Zwiestować (cf. Zb-) f o r m y :
praes. ind. 1. sg. zwiastuję FI i Puł 37, 19. 70,
20 20, BZ I Par 17, 10. Judith 11, 15; 2. sg. zwia
stujesz BZ Ex 19, 3; 3. sg. zwiastuje BZ Deut 32,
7; 3. pl. zwiastują ca 1470 MamLub 250, 1471
MamKal 192, Puł 21, 34. 135 arg.; ~ imper.
2. pl. zwiastujcie BZ I Par 16, 23. Is 48, 20; ~
25 part. praes. act. adv. zwiastuję BZ Tob 11, 9;
zwiastując Rozm 45; ~ inf. zwiastować BZ Ju
dith 11, 17; ~ fut. 1. sg. m. zwiastować będę
FI 54, 19, Rozm 46; 3. pl. neutr. zwiastować będą
FI 21, 34; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś zwiastował
30 BZ Judith 6, 17, Rozm 494; 3. sg. m. zwiastował
FI II Prol 3, 1442 R XIX 77, XV med. PF IV
593, etc.’, 3. pl. m. zwiastowali FI i Puł 43, 1,
BZ I Reg 14, 33, ca 1470 MamLub 192; condit. 1. sg. f. -bych zwiastowała BZ Judith 11,
13; 3. sg. m. by zwiastował 1453 R XXV 211,
35
BZ I Reg 22, 8. Judith 5, 13; 3. pl. m. bychą
zwiestowali FI 101, 22; ~ part. praet. pass. n.
sg. m. zwiastowan XV med. GIWroc 52r; / . zwia
stowana Rozm 6; ~ fut. pass. 3. sg. neutr.
40 zwiastowano będzie FI 21, 34; zwiestowano będzie
Puł 21, 34; ~ condit. pass. 3. sg. neutr. byłoby
zwiastowano BZ Deut 17, 4.
Z n a ć z eni e: 'przekazać wiadomość, zapowie
dzieć, też dać poznać, nuntiare, annuntiare’: Kto
swastowal (annuntiavit) [bogu memu], ten gospo45
dzin wszech wisluszcza iest FI II Prol 3; Zwastowano bodze (Puł: zwyestowano będze) gospodnu pocolene ymaiocze przydz (annuntiabitur
domino generatio ventura) FI 21, 34; Zwastowacz
50 bodoo (Puł: zwyastuyą) nebossa sprawedlnoscz
iego ludu (annuntiabunt... iustitiam eius populo),
iensze se narodzi ib.\ Bo lichoto mo ia zwaztuio
(iniąuitatem meam annuntiabo) FI 37, 19, sim.
Puł, sim. BZ Judith 11, 15; Oczczowe naszi
55 zwastowali nam dzalo, iesz vczinil ies (patres
63

498

ZWIASTOWAĆ

nostri annuntiaverunt nobis opus, quod operatus
es) FI 43, 1, sim. Puł, sim. BZ I Reg 14, 33;
Weczor y rano, y w poludne powadacz y swastowacz bodo (annuntiabo, Pul. zyawyę) FI 54,
19; Bosze, ne ostaway me, alisz zwastuio ramo
twoie pocolenu wszelikemu (donec annuntiem
bracchium tuum generationi omni) FI 70, 20,
sim. Puł:; Abycho zyawily albo zwyestowaly
w Siyon ymo gospodnowo (ut annuntient in Sion
nomen domini) FI 101, 22; To rzeczesz domu
Iacobowu a zwyastugesz synom israhelskym (annuntiabis filiis Israel) BZ Ex 19, 3; Y biłoby to
tobye zwyastowano (hoc tibi fuerit nuntiatum) BZ
Deut 17, 4; Opytay otcza twego a zwyastvge
tobye (annuntiabit tibi) ib. 32, 7; Nye nygenego
z was,... kto bi my to zwyastowal (qui mihi
renuntiet) BZ I Reg 22, 8, sim. ib. Judith 5, 13;
Spyewaycye panu, wszitka zemya, zwyastuycye
dzen ote dnya zbawyenye gego (annuntiate...
salutare eius) BZ I Par 16, 23, sim. ib. Is 48,
20; Przeto zwyastuyo tobye (annuntio... tibi), isze
vdzala bog tobye dom BZ I Par 17, 10; Zatim
psek Thobyaszow... do domv przibyegl, ogonem
machaio, raduio syo a radosz<ć> zwyastuio (blandimento suae caudae gaudebat) BZ Tob 11, 9;
Bog oczczow naszich, gegoszesz ti mocz zwya
stowal (cuius tu virtutem praedicasti), on obdarzicyel tobye da <to> za otplato BZ Judith 6, 17;
Posiał myo bog, abich ti rzeczi tobye zwyastowala
(misit me... haec ipsa nuntiare tibi) ib. 11, 13;
Przeto ia gesm posiana bogem ti rzeczi zwyastowacz tobye (haec ipsa missa sum nuntiare tibi)
ib. 11, 17; Swastowal (war. kał.: zwyastowal)
predixerit (si surrexerit in medio tui prophetes...
et praedixerit signum atque portentum Deut 13,
1) ca 1470 MamLub 49; Zwyastowaly (war. kal.:
zwyastągyą, leg. zwiastują) predicabunt (sanctificabunt sanctum Iacob et deum Israel praedicabunt Is 29, 23) ib. 192; Swyastvya (war. kal.:
zwyastągyą) predicant (qui mordent dentibus suis
et praedicant pacem Mich 3, 5) ib. 250; Apostoly
poganom mocz bożo zwyastuyo nauczayocz ye,
yze myloszyerdze yest pod pokoro Puł i 35 arg.;
~ 'o poczęciu i narodzeniu Chrystusa, też o Ma
ryi i św. Janie, de conceptione et nativitate Christi, etiam de Maria et s. I o a n n e Quis sic gloriose
anuncciatus, swastowan, est? XV med. GIWroc
52r; Tho, czso prorok powyedal, pothem angyol
szwyastowal (R XIX 51: wszwyaszthoval), yzecz
szye ma narodzycz pan XV med. PF IV 593,
sim. 1442 R XIX 77; Anyol Gabriel k nyey
poszlal (pro poszlan), by yey thy dary szvyastoval
1453 R XXV 211; Genze (sc. duch św.)... vmyerzyl zywoth thwoy, yzesz była dosthoyna thego
przyancz, czocz szwyanty angyol zwyastowal
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przez szwyatha troycza Naw 73, sim. Rozm 52;
Yako dzyevycza Mary a zvyastovana (quod... annuntiata fuit) przez anyola Gabriela szvey mathcze
Annye Rozm 6; Wschakosz (leg. wszakoś) byl
5
posłań do Zacharyascha, zvyastvyącz yemv narodzenye yego szyna Yana ib. 45; Kakosz tedy
svyastovacz tey dostoyne dzyevyczy badą twe
począczye v yey svyąthym zyvoczye? ib. 46;
Yako dzyevycza blogoslavyona ypomynala Ga
10 bryela archanyola z onego veszelya, kyedy yey
szyna zvyastowal ib. 494; O Gabriele anyelye,
pomny schły thy, kyedysch my zvyastoval począ
czye mego szyna? ib. ~ Cf. Wzwiastować.
Zwiastowanie (cf. Th-) f o r m y : g. sg. zwia
15
stowania XV in. GIKazB II 78, 1456 ZabUPozn
85; ~ ac. sg. zwiastowanie Rozm 97; ~ i.
sg. zwiastowaniem ca 1500 SlOcc XII 164; ~
/. sg. (o) zwiastowaniu Rozm 49.
Z n a c z e n i e : 'powiadomienie Maryi przez ar
20 chanioła Gabriela, że pocznie i porodzi Jezusa,
annuntiatio archangeli Gabrielis Mariam lesum
concepturam ac parituram esse': Ut nos curramus
in odore vestimentorum suorum, eius efficiencia
yerborum, scilicet salutacionis, zvastovana, ange25
lice, quando sibi devote et humiliter proponamus,
dicens mente serena: Ave Maria! XV in. GIKazB
II 78; Czczyenye o zvyastovanyv mylego Yesvsa
(de annuntiatione beatae virginis Mariae) Rozm
49; Które (sc. opłcienie syna bożego) szye stało
30
przez anyelskye zvyastovanye bo Marya (pro kv
Marye, per angelum annuntiationem ad Mariam)
ib. 97; ~ 'święto Zwiastowania, festum, quo
Christi nativitas a Gabriele B.V. Mariae annuntiata celebratur : Festum anucciacionis, Zwyasto35
wanya, virginis Marie 1456 ZabUPozn 85; Poczinaia szie piathki:
przed *Zyassthowaniem
panni Mariei ca 1500 SlOcc XII 164.
Zwiastownik (cf. Zb-) 'głosiciel dobrej nowi
ny, ąui evangelium praedicaf: Zwyastownyka
40
ewangelistam (Ierusalem evangelistam dabo Is 41,
27) 1471 MamKal 197.
(Związać) Zwięzać (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 2. sg. zwiążesz MW lOOb, Rozm 165. 363;
3. sg. zwiąże Słota w. 6, 1444 R XXIII 305, XV
45
p. post. GIDom 89; ~ imper. 2. sg. zwięży FI
34, 3; 2. pl. zwięźcie Rozm 616; ~ inf. zwięzać
ca 1470 MamLub 60, XV ex. Kalużn 292, XV
ex. PF V 19, eter, ~ praet. 3. sg. m. związał
1414 Pyzdr nr 407, XV med. GIWroc 54r. 72r,
50
etc.\ 3. pl. m. są związali Rozm 817; związali XV
ex. SKJ I 144, Rozm 646. 647, etc.', ~ condit.
1. sg. m. -bych związał Rozm 165; 3. pl. m. by
związali Rozm 701; ~ part. praet. act. związaw
BZ Lev 8, 8; związawszy Gn 180b, BZ Gen 34,
55
29, Rozm 413, etc.; ~ part. praet. act. II cf.
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Związały; ~ part. praet. pass. n. sg. m. związan Gn gl. 149a, XV p. post. R I s. XLV, Rozm
677. 688; związany Sul 7, /tozm 663. 688. 728.
804; ncw/r. związano Rozm 738; g. sg. m. zwią
zanego /tozra 654; ac. sg. m. związany MW 7 lb;
związanego BZ Judith 6, 9. 10, XV p. /?osf. R
XXV 173, /tozm 664, etc.; v. sg. m. związany
1466 RRp XXII 20, Rozm 682; n. pl. m. związani
Sul 22, ca 1470 MamLub 198; związany XV med.
SKJ V 260; ac. pl. m. związane XV med. PF V
59, XV med. R XXIV 361, ca 1470 MamLub
236, ca 1500 R XIX 67; ~ praes. pass. 3. sg.
m. związan jest Rozm 198; jest związan Rozm 738;
neutr. związano jest 1444 R XXIII 303; ~ Jut.
pass. 3. sg. neutr. będzie związano 1471 MamKal
237, Rozm 363; ~ praet. pass. 2. sg. m. -ś był
związan XV ex. Kałużn 290; 3. sg. m. był związan
Rozm 651. 695. 826; neutr. było związano Rozm
654; związano było Rozm 439; ~ condit. pass.
3. sg. m. -by związan Rozm 515; -by związan był
Rozm 687.
Z n a c z e n i a : 1. 'skrępowawszy pozbawić swo
body ruchów, ligare, colligare, vincire’: Gestcy
gy on byl svosafszy v on gorocy oleg frzuczil
(sc. cesarz św. Jana) Gn 180b; lako Syman...
swąsal yego czlowyeka y wsadził gy w clodą
1414 Pyzdr nr 407, sim. XV med. GIWroc 54r.
72r; Przekonani w szandze nye może odycz,
alyszs... obrąnczy za tho, w czem zkazan, gynako
zwyanzani (ligatus) przeczywney stronye ma bicz
podań Sul 7, sim. Rozm 663. 688. 728. 804;
Chczemi, abi thaczy nyeposlvszny... w rancze
przeczywnykoom swoym zwązany (ligati) bili po
dani Sul 22; *Szywyazania constricta XV med.
R XXV 151; Qui totum mundum vario vestit
ornatu, pannis vilibus involuitur, ut nos stolam
primam reciperemus, illius manus et pedes stringuntur, swyazany, qui omnia fecit, ut manus
nostre ad bona opera quasi non ligate libere
extendantur XV med. SKJ V 260; Dzatky y zoni
gich *zwyozawszy zabrały (parvulos... eorum et
uxores duxerunt captivas) BZ Gen 34, 29, sim.
Rozm 702. 732; Prziwyozaly Achiora ku drzewu
za roce y za nodze a tak swyozanego vycyamy
(vinctum restibus) nyechawszi go tu wrocyly syo
ku panu swemv BZ Judith 6, 9, sim. ib. 6, 10;
Iaco mi Iacub na mem gymyenyv samowtor vzyal
kmyecze ('kmiecia’) Andrzeya gw[y]altem y sbyl
gy, y *swazanyego do Warka do cszyandza Ianusscha *wyolt 1468 AKPr VIIIa 55; Swązacz
{war. kal.\ zwyązacz) vinci<ri> (ostende, quo
vinciri debeas Jud 16, 13) ca 1470 MamLub 60;
Vincti, id est ligati zwyązani (vincti manicis
pergent et te adorabunt Is 45, 14) ib. 198; Za
nasz szwyazany, polyczkowany y zranyony MW
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71 b; Dedi te in fedus, w rosplodzenye, populi
mei, ut educes de conclaue, s przekow, vinctum,
swyązanego, et de domo carceris, s czyemnosczy,
in tenebris sedentes (Is 42, 7) XV p. post. R
5 XXV 173; O panye Iezv Kriszczye, kthorysz they
noczy okrvthnye byl zwyązan XV ex. Kałużn
290; O boże, który dlya othkupyenya szwyatha
chczyalesz szye... zwyązanym zwyązacz ib. 292;
Zwyązacz cohibere XV ex. PF V 19; Opak raczę
10 szwazaly panu nyebyeskyemu XV ex. SKJ I 144;
Tegodla przyschedlem na ten svyat, abych dyabla
zvyązal (ad daemonem ligandum) Rozm 165;
<Kako rodzaj człowieczy, synu moj, od>kvpysz
albo złego ducha svyazesch (Leviathan... ligabis)?
15 ib.; Alye tedy owszeya przemozon (sc. szatan)
y zvyązan yest v pyeklye (religatus est in inferno)
ib. 198; Alye to ('tę’) dzyevka Abramova, kthora
zvyązal (quam alligavit Luc 13, 16) satan *osnnasczye lyath, nye podobnyeyly yey... rozvyązacz
20 z yey przekow? ib. 377; Szvyązavschy yemv
rącze y nogy (ligatis manibus et pedibus eius Mat
22, 13), *vrzvczyesch y {leg. ji 'go’) v czyemnycza vnątrzną ib. 413; Nagotvyczyesch povrozow... doszycz, aby dobrze svyazan a mądrze
yyedzyon ib. 515; Kyedy y {leg. ji, sc. Krystusa)
25
ymyeczye, zvyazczye y {leg. ji 'go’) barzo tvardo
za schyye, za rącze... y za nogy ib. 616; A tenże
ystny Malkusch potem tvardo zvyązal mylego
lesucrista opak rąkama ib. 646; Yako Zydovye
30 mylego lesucrista pyrvey vmączyly..., nyzly y
{leg. ji 'go’) yąly y zvyązaly ib., sim. ib. 647.
652; Yako myły Cristus byl yąt y szvyązan
barzo trudno ib. 651, sim. ib. 695; Yako pyrvego
czlovyeka prze grzech v yącztwo było położono
35 y velmy trudno zvyązano, takyesch tego vtorego
czlovyeka, pana naszego lesucrista, ktorzykolvye
mogły sze dorzuczycz yyze zvyązanego, ten
ssyepal przeze wschego myloszyerdzya ib. 654;
A yako y {leg. ji, sc. Krystusa) s taką nyecz40 czya... przevyedly na rynek svyązanego ib. 664,
sim. ib. 667. 687. 703. 713. 748. 796; A gdyż
yest myły Cristus stal zvyązan przed Annaschem
ib. 677, sim. ib. 688; Ty spro<s)ny czloyyecze,
zyyazany a yąthy o tako yyelyky grzech, tako
(pro kako) szmyesch movycz tako sproszthnye
45
tako z yyelykym byskupem? ib. 682; Alye yze
thu movy zvyazanego, mnymalby nyekto, aby
dopyro zvyązan byl... po yączthvye ib. 687;
Alye potem... kazał y (sc. Annasz Jesukrysta)
50 barzo tvardo zyyązacz ib. 688, sim. ib. 796;
Polyeczyl y {leg. ji, sc. Annasz Krystusa) syem
slugam przykaząyącz {leg. przykazując), by y
{leg. ji 'go’) tvardo zvyazaly y dzyerzely ib.
701; Ony nathychmyast vzvyavschy y {leg. ji,
55 sc. Krystusa) y zvyązaly yemv rącze opak na
63*
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(alligate ea in fasciculos ad comburendum Mat 13,
chrzybyet ib., sim. ib. 652. 710. 750. 817; Ova
syn tvoy yest v szyeny Cayffaschovey zvyązan
30) Rozm 339.
ib. 738; Cayphasch ze wschytkymy byskupy...
4. 'zagrodzić coś, zamknąć, praecludere, inkazały zvyązacz mylego Iesusa povrozmy ib.
tercludere’: Wiley gnew y swoszi (Puł: zawyęzy,
744; Blogoslavyona dzyevycza Marya... vzrala 5 MamKal 128: conclude, id est fac conclusionem
yatego svego mylego syna, tako trudno zyyązayczin konyecz) przeciw tim (conclude adversus
eos), gisz gonoo me FI 34, 3.
nego povrozmy y rzeczyadzmy ib. 745, sim. ib.
746; Gdy ssa zvyązaly tako trudno y tvardo
5 . (o języku, de lingua) 'stracić zdolność mó
wienia, sensum loąuendi amittere’: S pyczya wyelyego svyąte raczę ib. 817; Zvyązavschy yemv
tako tvardo rącze ib. 820, sim. ib. 803; Rosczyąl 10 kyego nogi drżą, gyanzyk zwyązan, oczy possly
XV p. post. R I s. XLV; ~ zwięzać czyjś
vschytky vązy albo povrozy, ktoremy byl zvyąjęzyk 'uniemożliwić mówienie, loąuendi facultazan ib. 826; ~ Bandzie zwyazano vinciatur
tem impedire’: Bo thy zgladzysz wszythky nye(succidite arborem et dissipate illam, attamen
przyiacziele moie y zwyązesz yanzyky zlemowyagermen radicum eius in terra dimittite, et vinciatur ferro et aere in herbis foris Dan 4, 20) 15 czych o mnie MW lOOb.
6. we śmierci zwięzać 'zabić, uśmiercić, oc1471 MamKal 237; ~ przenośnie: Quamvis
homo est in multis peccatis..., tamąuam comcidere, necare’: Wardęgy gich we szmyerczy
zwyozal (iumenta eorum in morte conclusit, FI:
peditus, swosan, vinculis infernalibus, id est
swozil) Puł 77, 55; ~ ~ Sed quid locusta
peccatis mortalibus przecovamy Gn gl. 149a;
Dominus Ihus Xpus, qui erigit elizos et ipse 20 nisi fatuas yirgines et mulieres significat saltatrices, cantatrices..., que hodie adinstar locuste
soluit compeditos spątane, szwyązane (Psal 145,
saltant ad sonitum cithare concinantes wszytky
7, PF V 59: swyąsane, MW 126a, RRp XXV
łatą, sed sunt irnmemores futurę hiemis et dure,
178: spątane, FI i Puł, R XLVII 358, GIWroc
scilicet quando mors constringet swyaze XV p.
lr. 67r: spote) XV med. R XXIV 361, sim. ca
1470 MamLub 236, ca 1500 R XIX 67; Cur, 25 post. GIDom 89.
7. w błędnym rozumieniu wieloznacznego
vt soluaris, gl. religeris, redimaris sc. a peccatis,
łacińskiego comprehendere 'ocenić, rozważyć ja 
conari, gl. liberari, ligate, gl. vincte szwyazany,
ko 'opasać’: Tekel interpretatur comprehensum
moraris, gl. tardas? 1466 RRp XXII 20.
est zwązano iest 1444 R XXIII 303.
2. 'połączyć razem, colligare": Lucas... obliCf. Związały, W wiązać, Wz wiązać
gavit se Andree... sepes... de orto reformare, 30
Związały
Zwosala alligata ca 1450 PF
gazam... et eciam caminum... facere in ligno, se
IV 579.
vero cum argilla nisi lignis al. swyązacz XV
Związanie (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. związanie
TymProc 242; ~ ~ Zwiase są plicabitur (cum
XV in. GIKazB II 98, XV in. GIKazB III 75,
homo habet unum peccatum mortale, statim illud
plicabitur et efficietur secundum peccatum, tunc 35 XV in. R XXIV 74; ~ g. sg. związania ca
1500 GIKazB I 36; ~ d. sg. związaniu FI i Puł
iterum plicabitur et sic iterum efficietur tertium
149, 8; ~ ac. sg. związanie XV p. pr. SKJ
peccatum) 1444 R XXIII 305; ~ przenośnie:
I 310; ~ i. sg. związanim ca 1470 MamLub
Czokolvye zvyazesz (quodcumque ligaveris Mat
184, XV ex. Kałużn 292, ca 1500 GIKazB I 36.
16, 19) na zyemy, bądzye zvyazano (erit ligatum)
40
Z n a c z e n i a : 1. 'skrępowanie kogoś więzami,
y na nyebyeszyech Rozm 363.
actus constringendi, in vincula coniciendi : Me
3. 'owinąć, okręcić, circumligare, obvolvere’:
cze... w rokv gych... kv swozany krolew gych
Genze (sc. naplecnik) zwyozaw passem (quod
w przekowach (ad alligandos reges eorum in comastringens cingulo), przyrzodzy ku napyrsznyku BZ
pedibus) FI 149, 8, sim. Puł.
Lev 8, 8; Zvyazano yemv było rącze y nogy
2. 'to co krępuje, więzy, pęta, vinculum, com<prześciradłem) (ligatus pedes et manus institis Jo 45
pes’>: Pod swyązanim (war. kal.: pod zwyązanym)
11, 44) Rozm 439; ~ (o oczach, de oculis)
sub yinculo (ne incuryemini sub vinculo et cum
'owinąwszy zasłonić, obtegere, obvolvere’: Oczy
interfectis cadatis? Is 10, 4) ca 1470 MamLub
yego zvyazano yako zboyczy Rozm 738; Mazo184; O boże, który dlya othkupyenya szwyatha
vye... zvyązaly yego svyate oczy y były yego
oblycze ib. 801; ~ (o skoszonym zbożu, de fru - 50 chczyalesz szye... zwyązanym zwyązacz XV ex.
Kałużn 292; Pullus autem indomitus et absque
mento demesso) 'powrósłem przepasawszy połączyć
yinculo, przesz svyasanya, significat populum gen
w snopek, manipulum colligare’: Czszole szo na
tilem, qui nec lege, nec preceptis erat ligatus ca
niwę swoze, tho wszytko na stole losze Słota w.
1500 GIKazB I 36; ~ przenośnie: Quid est
6; <Rzekę żeńcom, aby zebrali pirwej) kąkol <i>
zvyązaly (leg. związali ji) v sznopy y zeschgly 55 Tyrus nisi peccatum mortale?... Si ergo vis ire
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2. 'być po czyjejś myśli, spodobać się, zostać
post deum, exi de Tyro, id est de mortali peccato...
Mistice Tyrus interpretatur zdzimane (leg. zdżyuznanym za słuszne, placere, probari : Żadnym
ynakym obyczayem nye ma byczy thaki przyąth,
manie a. żdżymanie) vel swozane XV in. GIKazB
yyąwschy nyzlyby syą ynako thym tho myniII 98, sim. XV in. GIKazB III 75; Disolue
colligaciones, gl. falsas cogitaciones, conside5 sthrom... nyegdy zvydzyalo (nisi visum eis aliter
fuerit) podług przyczyny persony 1484 Reg 708;
raciones, impyetatis szwąszanye (MamLub 203:
Braczya... mayą myeczi odzyenye schare..., yyą
szwyąsky) nyemylosczy (Is 58, 6) XV p. pr. SKJ
I 310; Ecce hoc servicium bestiarum simplicium,
wschy, nyzby sye ynako... zyydzialo przez
qui fuerunt Xpo subiecte: azina ligata, svyą<za*stharzsche z doradzenym mynistrowzkyem kthona), significat gentem Iudaicam vinculo legis, 10 remv odzyenye drossche nosziczy ib.; Mozę byczi
syostram dozvolono..., yako sye zvydzi podług
svyąszanym zakonu, Moysi alligatam ca 1500
GIKazB I 36.
boga prelathom stharschym ib. 709, sim. ib. 719;
3.
związanie (języka) 'niemota, os muturn \ Et Thaka... przyssyąga ma byczi z dozvolenym
rzymzkyego kossyczola, yyąwszy thy przydcze,
statim aperte sunt aures eius et solutum est vinculum, swązane, lingwe illius (Serm 99v: otworzil 15 tho yesth dla pokoyu... albo w dayanyy, yako
sye zvydzy dobrze ky potrzebyznosczy (ubi yisza samek iaszikv gego) et loąuebatur recte (Marc
debitur expedire) ib. 717.
7, 35) XV in. R XXIV 74.
Związek (cf. Zb-) 1. 'wiązanka, wiązka, pęk,
Zwiedzać (cf. Zb-) 'podróżując oglądać, po
fasciculus, manipulus': Dały gemu... dwa
znawać, visitare, lustrare’: Dawnom swedzal
swyoski (duas ligaturas) suszonego wyna BZ 20 czvdze strony XV ex. Za/? 444.
1. Zwiedzenie (c/. Zb-) 'znajomość czegoś,
I Reg 30, 12; Przinyescye swyozek fyg (massam
ficorum) BZ IV Reg 20, 7; Schto zwyąszkow
wiedza o czymś, scientia : z zwiedzenim czyimś
centum messis (qui, sc. asini, onerati erant...
'mając czyjąś zgodę, alicuius scitu, aliąuo assencentum massis palatharum et utrę vini II Reg
tiente’: Strofugyely ktho orthel w sządzye, tho
16, 1) 1471 MamKal 74; Zwyąnzek massam 25 ma woyth y sz szwedzenym przyszyasznykow
(iussit Isaias, ut tollerent massam de ficis Is 38,
(scitu scabinorum, OrtOssol 53, 3: sz wyedzenym
21) ib. 195.
przyszasznyczym) popyszacz y poszlacz, y ortela
2. 'zwój (papirusu), volumen (papyri)’: Zwyatego szye dowyedzyecz OrtMac 66. ~ Możliwa
zek volvmen (tolle volumen libri et scribes in eo
też lekcja z wiedzenim. ~ C/. Wzwiedzenie.
2. Zwiedzenie, Zwiedzienie (c/. Zb-) 1. 'wpro
omnia verba Jer 36, 2) ca 1470 MamLub 214.
30
wadzenie w błąd, fallacia, deceptio’: Ergo super3. 'to co krępuje, więzy, pęta, tu przenośnie,
bus homo, g/. sc. Adam, profugatur, gl. expellitur,
vinculum, nexus, hic t r a n s l a t e Szwyąsky (war.
seducere, gl. seducente swyedzyenya (leg. z zwiekal.: zwyąszky) colligaciones (dissolve colligationes impietatis Is 58, 6, SKJ I 310: szwąszanye
dzienia), porno, gl. sc. vetito, quod comedit 1466
nyemylosczy) ca 1470 MamLub 203.
35 R XXII 24; Ex induccione, sz wnączenya, z zwyedzenya, diabolica 1466 R XXV 137.
Zwichłany cf. Zwikłany
Zwici- cf. Zwyci2. 'oszustwo, kłamstwo, fraus, mendacium>\
Wydzenye lsziwe a proroczstwo lscywe, a sweZwić się (cf. Zb-j 'skręcić się, zwinąć się,
dzenye syercza swego (seductionem cordis sui)
torąueri, contorąueri \ O tortuose, gl. incurvate
swithi, serpens o krostaui a swithy wanszu (o tor 40 prorokyio (sc. prorocy) wam BZ Jer 14, 14.
tuose serpens, qui mille per maeandros... agitas
Zwiedzieć (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2.
quieta corda)! 1444 R XXIII 304.
pl. zwiecie BZ Jos 3, 10; ~ part. praes. act.
Zwidomy (cf. Zb-) (o interpretacji tekstów
adv. zwiedząc Rozm 28. 803; ~ praet. 3. sg.
biblijnych, de Scripturae sacrae interpretatione)
m. zwiedział Rozm 70. 551; 3. pl. m. są zwiedzieli
'ukazujący dosłowne znaczenie tekstu, qui ad ipsas 45 Rozm 118; ~ condit. 1. pl. m. bychmy zwie
res gestas p ertin ef: Intellectus Scripture historiadzieli Rozm 732; ~ part. praet. act. zwiedziaw
cus gysthny, zvidomy, allegoricus podobny albo
Rozm 107; zwiedziawszy Rozm 32. 243.
przykładny, tropoloicus czsny albo obyczayny,
Z n a c z e n i e : 'dowiedziećsię, poznać, discere,
anagogicus zwyczayny albo pasroczny XV med.
cognoscere': Quod ut beatus Nicolaus comperit,
R XXV 154.
50 swedzal,... massam auri panno involutam per
fenestram nocte proiecit et clam recessit XV med.
Zwidzieć się (cf. Zb-) 1. 'dać się widzieć,
ukazać się, apparere, comparere': Bilo vidzene
GIWroc 105r; W tern zwyecze (in hoc... scietis),
ze pan bog wasz ziw posrzod wasz gest BZ Jos
thworcza angelszke besz kończą, thwcz sze nam
3, 10; Bądzyely wyazana (sc. kożda dziewica)
swidzalo (Bogur D-F: szye... wszyawylo) dyable
potampene Bogur B.
55 obyetnyczą prz<ez> wyedzyena (pro wyedzenya)
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svego oycza a oczyecz zvyedzącz <nie> ymye
odmavyacz tego natemmyesczye (illo cum perciperet mox non contradicente) Rozm 28; Slyschącz
popovye ten glosz y pevno zvyedzyawschy, yze
Iozeph... dostoyen tey dzyevycze (de Ioseph...
certi iam fuissent) ib. 32; Tedy czeszarz kazał
svoy slup zruczycz na czescz y na chvalą narodzonemv krolovy, yakos zvyedzyal, yze myal
bycz yyeczschy nyzly on (quem futurum sciyit
se maiorem) ib. 70; Herod... zvyedzyaw, yze
Antypater o yego szmyerczy myslyl, odezval to,
czo y (leg. ji 'go’) byl po sobye krolyem namyenyl
ib. 107; Poganystvo eypskye kyedy szą zvyedzyely posczye (quando perceperunt recessum) Iozeffovo a dzyevycze Marye, nazylney (pro nasylnye)
szą tego zalovaly ib. 118; Zvyedzyawschy to,
nye czekayącz mązowa vroczenya y pospyeschyla
szye do oycza ib. 243; Yen (sc. Jan ewanjelista)
lyezal na pyerszyach mylego Iesucrista, s których
pyerschy pyl svyatoscz bostva, yze zvyedzyal
tayemnycze nyebyeskye ib. 551; Czaly rok bychmy czyą chczyely mączycz, a to bychmy zvyedzyely, ko ('kto’) by czyą nam odyąl ib. 732;
Tho zvyedzącz Pylath, yechawschy y pozegl (pro
posekl) ye ib. 803. ~ Cf. Wzwiedzieć.
Zwiedzienie cf. 2. Zwiedzenie
Zwieliczenia (cf. Zb-) pl. tantum 'rzeczy bu
dzące podziw, wielkie dzieła, niezwykłe czyny,
magnalia, mirabilia : Panye bosze moy,... chcyalesz oznamycz wszitka zwyelyczenya ta (uniyersa
magnalia, Stary Testament warszawski’, wśecka
zuelićenie tato) BZ I Par 17, 19. ~ Bohemizm.
(Zwierciadło) Zwierciadło, Zwierzciadło,
Zwirciadło f o r m y : n. sg. zwierciadło 1411
StPPP II nr 1266; XV med. R XXII 241, ca
1500 Erz 136, etc.\ zwierzciadło XV p. pr. R
XXV 271; ~ ac. sg. zwierciadło 1456 ZabUPozn 108. 115; ~ /. sg. (w) źwierciadle 1444
R XXIII 307; ~ n. pl. źwirciadła OrtOssol 55,
3; ~ g. pl. źwiarciadł BZ Ex 38, 8; ~ ac.
pl. zwierciadła XV p. post. GIKazB III 105;
źwirciedła XV med. R XXII 241.
Z n a c z e n i e : 'lustro, speculum: Ono (sc. sło
wo boże) pocazuge serdeczne smazanya yako
swyerczyadlo XV med. R XXII 241; In illa die...
auferet dominus, sc. filiis Sion,... specula zwyrczyedla (Is 3, 23, GIKazB III 105: szverczadla)
ib. 322; Vdzyalal y umiwadlo myedzyane s podstawkyem swym szwyarczyadl (leg. z źwiarciadł)
nyewyeszczych (de speculis mulierum) BZ Ex 38,
8; Cv they to gyerdze... slvszayą... zwyrczadla
(specula, OrtMac 69: *szwyeczydlo), nozycze y
druge takye rzeczy, czso nyewyasty poszywayą
OrtOssol 55, 3; Svyerczyadlo speculum ca 1500
Erz 136; ~ w tytule dzieła literackiego Hono
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riusza z Autun: Yakosch szye czczye o tern v
kxyągach, yey (pro yez) slova Svyerczyadlo svyątey
czerkvye Rozm 40, sim. ib. 43; ~ przenośnie:
Ty, svyatloscz vyeczna, syyecza y zvyerczyadlo
5
przez zakalv,... sklyanasch (pro sklanyasch) szye
przede mną Rozm 536; ~ 'wzdr, uosobienie,
imago, exemplar: Qui es in coelis speculum eternitatis, swyerzczadlo wyecznoscy, corona iocunditatis radoscy XV p. pr. R XXV 271; Voluit circa
10 se habere Mariam virginem matrem, speculum,
szwyerczadlo, innocencie 1456 ZabUPozn 115;
Abych nye przymączon tey svyątey dzyevyczy
porvszycz, która yest zvyerczyadlo <wszej) czystoty (speculum totius castitatis) y przybytek vyer15
nego bosthva/tozra 35; ~ ~ prze(z) zwierciad
ło, w źwierciadle 'niejasno, niewyraźnie, nie
wprost, per ambages, per aenigma’: Enigmate
<w> nyelacznosczy albo w zuierczadle (enigmate
tamen, id est similitudinarie vel figurative, sic
20 describitur: deus est spiritus, essentia invisibilis)
1444 R XXIII 307; Videntes nunc per speculum
in enigmate yako przeszyyerczyadlo (leg. prze
źwierciadło a. przez źwierciadło) a w przykryczv
(I Cor 13, 12, MW gl. 66: w podobnosczi, w ta25
gemnosczy, w zaslonye, GIDom 78: pod zasłona,
pod zacriczym, GIKazB III 100: pod pocryczym,
GIKazB II 51, MamLub 282: w podobyenstwe, R
XXV 175: w przykladzech) 1456 ZabUPozn 108;
~ ~ zapewne nomen proprium: Petrus... cum
30
Johanne... talem inter se recognouerunt permutacionem perpetuam gaiorum seu merice, dietę swerczadlo 1411 StPPP II nr 1266.
Zwiercieć (cf. Zb-j 'drążąc coś podziurawić,
perforare’: Tophus scaber et nigris exesa, szwyer35
czayna (pro szwyerczyana), chelidris certat (pro
creta) negant alios eque serpentibus agros dulcem
ferre cibum et curuas prebere latebras XV ex.
YergGeorg 81; ~ o kole u wozu, de rota vehiculi: Item faciat alias duas ultimas (sc. rotas),
40
dictas pochwy vel pochi, super tres equos valentes
sub mensura currificum. Quas quidem rotas al.
pochy tenebitur in canto terebrare al. zwyerczyecz
1499 AcPosn II 382.
(Zwierz) Zwierz, Źwirz f o r m y : 1. n. sg.
45
źwierz FI i Pul 79, 14, Sul 81, XV p. post.
Kałużn 285; ~ g. sg. źwierza BZ Ex 22, 13.
Lev 5,2; ~ i. sg. źwierzem (1359) XVI DokMp
IV 115; ~ g. pl. źwierzow Pul Deut 36; ~
d. pl. źwierzom FI 78, 2, FI i Pul 73, 20; ~
50
ac. pl. źwierze FI 67, 33.
2. coli. n. źwierz FI i Pul 103, 12. 26. 27, BZ
II Par 25, 18, XV p. post. Kałużn 286; ~ g.
źwierza 1436 ZapWarsz nr 469, 1471 TymProc
197, 1489 ZapWarsz nr 1638; źwirza Rozm 245;
55
~ d. źwierzu Pul 78, 2; ~ ac. źwierz FI i Pul
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8, 7, Sul 81, BZ Gen 1, 24, etc.; ~ v. źwierz
FI i Pul 148, 10.
Z n a c z e n i e ' . 'wszystkie istoty żywe (z wyjąt
kiem człowieka) w przeciwieństwie do roślin, aramantia omnia (praeter kominem), plantis oppos i t a Swyerz (animalia) maluczky s welykym Z7/
103, 27, sim. Pul; Lyudzye y zwyerz (iumenta,
FI: kobili) zbawysz, gospodnye Puł 35, 7; ~
źwierz, źwierze ziemie, źwierz ziemski: Wiwyecz
szemya... szwyerz szemsky (bestias terrae) gich
podle podobyenstwa (pro podle gich podobyenstwa) BZ Gen 1, 24; Położyły... myęso szwyętich
zwyerzu (FI: zwerzom) zyemye (bestiis terrae)
Puł 78, 2; ~ łażący źwierz 'płazy, repriUa':
Tamo laszoczi zwyerz (reptilia, Puł: zwyerz),
gemvsz nye gescz czysla FI 103, 26; ~ ~
o dzikich zwierzętach, czyli żyjących na swobodzie
lub drapieżnych, de feris, bestiis,
indomitis,
r a p a c i b u s Chwalcze gospodna..., swerz
(bestiae) y wszelke skoty F/ 148, 10, sim. Puł;
Owa zwyerz (bestiae), gen bil w lyesye lybanskem, szedszi y potloczily Carduus FZ II Par 25,
18; ~ wyjątkowo nie coli. : Ne daway zwerzom
(bestiis) dusze spowadaioczey se tobe FI 73, 20,
sim. Puł; Drugy zwerz (singularis ferus) popasł
iest io (sc. winnicę) FI 79, 14, sim. Puł; Aczbi
sznyedzyono bilo od szwyerza (a bestia, Kałużn
285: sthargaly ge zwyerz) BZ Ex 22, 13, sim.
ib. Lev 5, 2; Zęby zwyerzow (bestiarum Deut
32, 24) wpuszczę w nye Puł Deut 36; ~ dziki
źwierz: Myasszą, czo *czyky zwyerz (a bestiis
Ex 22, 31) zagye, thego nye gyedcz XV p. post.
Kałużn 286; ~ źwierz pola, polni, polny:
Wszitko podbił ies pod nogi iego, owcze y scot
wszistek, y nadto wszistek swerz polni (pecora
campi) FI 8, 7, sim. Puł; Pycz bodzye wszytek
zwyerz pola (omnes bestiae agri) FI 103, 12, sim.
Puł; Wipvsczą na was zwyerz polny (bestias agri,
Kałużn 288: szwyerzathą polna), ienze szlepcze
was BZ Lev 26, 22; Wszitki rzeczi, w nychsze
to sinowye lyvczsci bidlyo a szwyerz polni (be
stiae agri), a ptasztwo nyebyeske dal gest (sc.
bog) w two roko BZ Dan 2, 38; ~ źwierz
trzciany: Karzy zwyerz trzczyany (feras arundinis,
FI: zwerze trzczane) Puł 67, 33; ~ żarłoczny
źwirz: Tedy czy ystny boyącz szye żarłocznego
svyrzą (ob metum ferarum), czvsz lwov albo
nyedzvyedzyov, y przyyąly Moyseschovy xyągy
Rozm 245; ~ ~ o zwierzętach łownych, de
feris, ąuas venari licet: Jacom ya nye seslal odganacz swerza oth Pyotrowich secy anim gemv
czloweka sbil 1436 ZapWarsz nr 469, sim. ib.; Ysz
nyektorzy szwyerzs gonyony (feras agitatas) przes
psy drvgego wszącz nye sromayą Sul 81; Drvge
trzy grzywny onemv, czy (leg. czyj) szwyerzs

(fera) gest, zaplaczycz bącz powynyen ib; Jako
(ja?> Rawa... w xanzeyi pusczyey podle swogych
stanów w szwem sznamyenyy syeczy any stampycz na swyerz nye stawyam anym xanzego
5 *swyaza ny pokrathl 1471 TymProc 197, sim. ib.
198; Jakom ya przesh Mikolaya... nye lowyl
swyerza w pvsczy kxazey 1489 ZapWarsz nr
1638; ~ ~ o zwierzętach domowych, de animalibus domesticis: Interdiximus circa collum...,
10 quod nullus transiret... nec cum falcastro, nec
cum secure..., nisi deponendo sive excipiendo...,
qui ius habent..., quo valent post suum animal
vlg. zwierzem (1359) XVI DokMp IV 115.
Zwierzać się (cf. Zb-) 'zdawać się, liczyć na
15 kogoś, confidere alicui : K temv szamy sia przyvodzą, zvyerzayacz sia szynom svoyem ca 1500
GIGn 59.
(Zwierzątko) Zwierzątko hypocor. 'zwierzę,
animal parvum : On (sc. Jezus Krystus) stal yako
20 baranek, szvyerzathko pokorne 1453 R XXV 208.
Zwierzch, Zwirzch (cf. Zb-) 1. 'powierzchnia,
superficies, summum : Przykryły (sc. kobyłki)
wszitek swyrzch szemye (universam superficiem
terrae), wszitko gubyocz BZ Ex 10, 15.
2.
'dopływ rzeki lub strumienia, lub przylega
25
jący do niego teren, rivus in fluvium maiorem
influens vel terra ei contigua': Chodoczkow in
fluvio Trebna cum omnibus superfluviis al. *zwiezchi fluvii nuncupatis, ubi villam locare possit
30 (1428) 1785 DokMp VII 242.
Cf. Wzwierzchu
(Zwierzchnąć) Zwirzchnąć (cf. Zb-) 'dopro
wadzić do doskonałości, uczynić doskonałym,
perficere, perfectum reddere’: Zwyrzchny (FI:
35 doconay) chodzenya moya we *szdzyach twoych
(perfice gressus meos in semitis tuis), eszby szye
nye poruszyły szlyadowye mogy Puł 16, 6. ~
Bohemizm.
(Zwierzchni, Zwierzchny) Zwirzchni, Zwirzchny, Zwirzni (cf. Zb-) f o r m y : g. sg. m.
40
zwirzchniego BZ Deut 24, 6. IV Reg 18, 17.
Tob 8, 3; f zwirzchnej BZ II Par 23, 20;
zwirzchnie 1466 R XXII 23; neutr. zwirzchniego
BZ Tob 3, 10; ~ ac. sg. m. zwirzchni BZ I
Par 7, 24; f. zwirzchnią BZ II Par 32, 30; ~
45
l. sg. neutr. (na) zwirzchniem BZ Judith 8, 5; ~
ac. pl. m. zwirzchnie BZ Ex 12, 22; ~ l. pl.
m. (na) zwirzchnych BZ Ex 12, 7; zwirznich BZ
Ex 12, 23.
Z n a c z e n i e : 'górny, nad czymś leżący, po
50
łożony w górnej części czegoś, superior, supra
aliąuid situs’: Nye przymyesz myasto zakłada
spodnyego y zvirzchnyego zarnowa (inferiorem
et superiorem molam) BZ Deut 24, 6; Stawszi
nad wodo, iasz gydze do zwyrzchnyego stawku
55
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(iuxta aquaeductum piscinae superioris) BZ IV
Reg 18, 17; Dzewka gego bila Sara, iasz wzdzalala Beteron nysszszi y swyrzchny (Bethoron inferiorem et superiorem) BZ I Par 7, 24; Kazały...
krolyowy... gydz po poszrzotce swyrzchney broni
(per medium portae superioris) do krolyowa domv
BZ II Par 23, 20; Gen zaczwyrdzil zwyrzchnyo
studnyczo (superiorem fontem) wod gyonskich ib.
32, 30; Prziwyozal gy (sc. Rafael dyjabła) na
pusczi swyrzchnyego Egypta (superioris Aegypti)
BZ Tob 8, 3; Seraphin rutilis ad me volet angelus
alis, fontis algamatici, gl. diuine originis swyrzchnye stvdnycze, dulcedine me refocillans 1466
R XXII 23; ~ zwirzchnie podniebienie 'górna
część budynku, piętro, aedificii pars superior :
Wnydze do pokoyka zwyrzchnyego podnyebyenya
(in superius cubiculum) domu swego BZ Tob 3,
10; Na swyrzchnyem podnyebyenyy swego domv
(in superioribus domus suae) vczinyla sobye tayni
pokoyk BZ Judith 8, 5; ~ zwirz(ch)ni, zwirzchny próg 'górna poprzeczna część odrzwi, summa
transversa pars foris9: Pomazeczye na oba podwoya a na zwyrzchnich prodzech domowich (in
superliminaribus domorum), w gichsze to gi
bodzy<e)czye geszcz BZ Ex 12, 7; Kropczye yo
(sc. krew) na swyszrzchnye podwoge y na oba
progy {pro na swyszrzchnye progy y na oba
podwoga, superliminare et utrumque postem, Bib
lia taborska: na swrchnie prahy y na oba podwoge)
ib. 12, 22; Gdiszbi uszrzal (sc. pan) krew na
swyrznych prodzech (in superliminari, MamKal
21: na wirzchnyem progv, war. lub.: wyrzchnem,
leg. w wirzchnem, progv)..., mynyecz dzwyrze
domowe ib. 12, 23.
(Zwierzchnie) Zwirzchnie (cf. Zb-) (o inter
pretacji tekstów biblijnych, de Scripturae sacrae
interpretatione) 'w sposób ukazujący przenośne,
skryte znaczenie tekstu (w odniesieniu do królestwa
bożego w niebie), per anagogiam9: Mistice wnatrznie, anagoice zwirzchnye, tropoloice przicladnye, allegorice duchownye, historiace podobnye
1444 R XXIII 304.
Zwierzchny cf. Zwierzchni
(Zwierzchować) Zwirzchować (cf. Zb-) f o r 
my : praet. 2. sg. m. zwirzchował jeś FI 8, 3;
zwirzchowałeś Pul 8, 3. 30, 24; 3. sg. m. zwi
rzchował FI i Pul 17, 36; ~ part. praet. pass.
cf. Zwierzchowany.
Z n a c z e n i a : 1. 'doprowadzić do doskonało
ści, uczynić doskonałym, perficere, perfectum redd e r e Z ust dzeczskich y ssocych swirzchowal
ies (Puł: zwyrzchowalesz) chwało (perfecisti laudem) prze neprziiacz<e)le twoie FI 8, 3; Iensze
swirzchowal nogi moie (perfecit pedes meos) iaco
ielenow FI 17, 36, sim. Pub, Aby były yedno...,
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a <by> były vschysczy zvyrzchovany (PF IV 753:
doconani) <w jedno) (ut sint consummati in unum
Jo 17, 23) Rozm 578.
2.
'przygotować, parare, praeparare’: Kako
5
wyelyke mnostwo slotkoszczy twoyey, gospodne,
yoszesz skrył boyoczym szye czyebye, swyrzchowalesz (FI: nagotowal ies) tym (perfecisti eis),
czo pwayo w czyę Puł 30, 24.
Bohemizm.
10
1. (Zwierzchowanie) Zwirzchowanie (cf. Zb-)
'doskonałość, perfectio, consummatw : Swirzchowanye twee (perfectio tua) a vczene twe od moza
swyotego twego BZ Deut 33, 8; Plenitudo superexcellencie swyrzchowana 1456 ZabUPozn 93;
15
Wszelykyego swyrzchowanya (consummationis,
FI: skonczenya, MW 35a: skonanya) wydzyalesm
konyecz, szyroka kazn twoya barzo Puł 118, 96.
~ Bohemizm.
2. (Zwierzchowanie) Zwirchowanie, Zwirz
20 chowanie (cf. Zb-)f o r m y : comparat. zwirzcho
wanie XV med. SKJ V 273; zwirchowanie XV
p. post. R XXV 266.
Z n a c z e n i a : 1. 'w najwyższym stopniu, excellenter, summę9: Sed quia dominus omnipotens
25
non tamen est bonus, sed summę, zwirzchowanye,
et integre bonus, ergo solus se non potest in se
claudere sua bonitate XV med. GIKazB III 33;
Quod omnes virtutes habuit (sc. virgo Maria) in
summo swyrzchowanye XV med. SKJ V 280; ~
30
zwir(z)chowanie nad kogoś 'w stopniu doskonal
szym, bardziej niż ktoś, magis ąuam ąuis’: Prima
Stella est puritas, que invenitur in angelis, hanc
virtutem ipsam habuit (sc. virgo Maria) excellencius swyrzchowanye nad gynne XV med. SKJ V
35
273; Secunda Stella est constancia, que fuit in
patriarchis, hanc ipsam habuit (sc. virgo Maria)
excellencius *swyrzchavanye nad gynsche ib.\
Habebat hanc virtutem excellencius *szwirkhovanye nad gyne XV p. post. R XXV 266. ~
40
Bohemizm semantyczny.
2. (o interpretacji tekstów biblijnych, de Scrip
turae sacrae interpretatione) 'w sposób ukazujący
przenośne, skryte znaczenie tekstu (w odniesieniu
do królestwa bożego w niebie), per anagogiam9:
45
Scriptura sancta quatuor modis exponitur: histo
riace zrzeymye, skutecznye, allegorice gynomyslnye, przicladnye, tropologice mrawnye, duchow
nye, anagogice swirzchowanye (GIGn 139:
*szwyrzszchovanye, R XXIV 373: *szwyrzycho50
uanye, Wisł nr 305: *swiczchowonye, R XXII
333: *swrchowanye), poswątnye siue gynym obyczagem ca 1418 JA XIV 512, sim. XV p. pr.
Zab 519, XV med. GIWroc 23 lv, XV p. post.
JA XIV 506; Sacra theoloya exponitur quatuor
55
modis: hystoriace vlg. czelestnye, allegorice vlg.
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duchownye, tropoloyce vlg. przycladnye, anagoice vlg. swyrzchowanye XV ex. Wisł nr 2036.
(Zwierzchowany) Zwirchowany, Zwirzcho
wany (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. m. zwirzchowany
ca 1470 MamLub 153, Pul 88, 36, XV ex. ErzGlos
178; zwirchowany FI Ath 30, XV p. pr. R XXV
271, 1471 MamKal 153; f zwirzchowana 1448
RXXYV 353, X V p. post. GIDom 42; zwirchowana
XV p. post. GIDom 48; neutr. zwirzchowano BZ
III Reg 15, 14; zwirzchowane BZ III Reg 15, 3;
~ g. sg. m. zwirzchowanego XIV ex. Pocz 232,
BZ Tob 3, 24; f zwirzchowanej XV in. GIKazB
II 86, XV med. SKJ V 277; - ac. sg. f.
zwirzchowaną XV med. SKJ V 278, BZ Judith
11, 4; zwirchowaną XV med. GIWroc 56v; ~
v. sg. m. zwirzchowany 1448 R XXIV 351; ~
i. sg. neutr. zwirzchowanym BZ Jos 24, 14. Jer
13, 19, Pul 138, 21; zwirchowanym FI 138, 21;
~ /. sg. f. (we) zwirzchowanej XV med. SKJ V
281; ~ n. pl. m. zwirzchowany BZ Deut 32,
4; neutr. zwirzchowana Pul Deut 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'wolny od wad i braków,
pełen zalet, doskonały, perfectus, optimus, excellens’: Swyrchowany (Pul: pełny, MW 112b: doszkonali) bog, swirchowany (Pul: pełny, MW
112b: doszkonali) czlowek (perfectus deus, per
fectus homo) od dvsze rozvmne y czloweczego
czala socz FI Ath 30; Nullus... ad eam (sc.
Mariam) potuit illicitos habere motus, nyepoczesnego poruschenya, propter eius excellentem, swyrzchowana, puritatem XV med. SKJ V 278; Sic
in Maria omnes virtutes in suprema, we swyrzchowaney, pulcritudine sunt plantate spiritu sancto
vltra omnem puram, prostą, creaturam ib. 281;
Zwirzchowani so skvtkowye bozi (dei perfecta
sunt opera, Pul Deut 4: boże swyrzchowana so
dzala) BZ Deut 32, 4; Nye bilo syerce gego
swyrzchowane (nec erat cor eius perfectum) s pa
nem bogem gego BZ III Reg 15, 3; Ale wzdi
syerce Aza swyrzchowano bilo (cor... perfectum
erat) s panem bogem gego ib. 15, 14; Consumatus
zwirzchowani (war. kal.: zwirchowany) aut do
konali (si quis erit consummatus inter filios hominum Sap 9, 6) ca 1470 MamLub 153. ~
Bohemizm semantyczny.
2. 'zupełny, całkowity, pełny, plenus, integer :
Swyrchowanym (Puł: swyrzchowanym) nenazrzenym (perfecto odio) nenazral gesm gych FI 138,
21; Przenyesyon gest wszitek dom iudzski przenyesyenym swyrzchowanim (transmigratione per
fecta) BZ Jer 13, 19; ~ miesiąc zwirzchowany
'księżyc w pełni, luna p l e n a Stolecz yego yako
slvncze przede mno y yako myeszyocz swyrzchowany (luna perfecta, FI: luna przezpeczna) na
wyeky Puł 88, 36; ~ zwirzchowanym siercem
Słownik staropolski XI
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'z całego serca, szczerze, toto corde, sincere
Boycye syo pana a slvzicye gemv szwirzchowanim y przepravim szyercem (perfecto corde atque
verissimo) BZ Jos 24, 14; ~ zwirzchowaną
5 rzecz uczynić 'doprowadzić coś do końca, perficere, consummare’ (?): Posluchnyeszly slow mich,
swyrzchowano rzecz vcziny (perfectam rem faciet)
pan s tobo BZ Judith 11, 4.
3. *przekraczający zwykłą miarę, największy,
10 mcucimus, s u m m u s Loqui angelicis linguis est
loqui sicud homines swirzchowaney sanctitatis
XV in. GIKazB II 86; Gratus existens dicat (sc.
homo): Mi domine Iesu Christe, vita, zywocze
zywączy, et dulcedo summa szwyrzchowany!
1448 R XXIV 351; Hoc est summa, sszwyrzcho15
wana, nobilitas... esse matrem... creatoris sui ib.
353; Proposui... loqui: Primo quomodo fuit (sc.
beata virgo) plena gracia, secundo quomodo plena
fuit omni virtute et tercio de eius superexcellenti,
20 *szywyrzchawaney, gloria super omnes puras creaturas XV med. SKJ V 277; ~ De caritate
dicit: Summa veritas swyrzchowana prawda XV
p. post. GIDom 42; Qui sine penitencia vivit, in
eternum peribit, prout summa, swyrchowana, ve(o bogu, de deo) 'naj
25 ritas testatur *7?. 48; ~
wyższy, s u m m u s <Z)wyrzchowanego boga laska
XIV ex. Pocz 232; Pater noster excelsus in creacione swyrchowani w stworzenu XV p. pr. R
XXV 271; Vsliszani so proszbi obu przed obly30 czim sławi swyrzchowanego boga (summi dei)
BZ Tob 3, 24.
4. (o interpretacji tekstów biblijnych, de
Scripturae sacrae interpretatione) 'ukazujący
przenośne, skryte znaczenie tekstu (w odniesieniu
35 do królestwa bożego w niebie), per anagogiam :
Allegoricum, tropoloycum, anagogicum, sc. du
chowni, przicladni, swirzchovani XV ex. Erz
Glos 178.
5. (w odniesieniu do miar ciał sypkich, de
grano rum) 'nasypany z czubkiem,
40 mensuris
z nadwyżką, kopiaty, confertus, a b u n d a n s Mensuram bonam et confertam, et coagitatam, et
supereffluentem, swirchowano (R XXV 142: wyrzchowatą, R XXIV 74: vir[w]chovatą, GIKazB
III 35: wyrzchowato, oplvita, R XXIV 367: ob45
vythą, pełną, R XXV 173: oplynyoną, MamKal
272, JA XII 143: oplyvayączą, GIDom 72: ossutą,
RRp XXV 200: supereffluentem, id est non rasam
nye strychowana), dabunt in synum vestrum (Luc
50 6, 38) XV med. GIWroc 56v.
Zwierzchownie, Zwirchownie, Zwirzchownie
(cf. Zb-j (o interpretacji tekstów biblijnych, de
Scripturae sacrae interpretatione) 'w sposób uka
zujący przenośne, skryte znaczenie tekstu (w od
55 niesieniu do królestwa bożego w niebie), anago64
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gice, per anagogiam : Sacra Scriptura exponitur
quatuor modis: allegorice przycladnye, anagoice
zwyrzchownye (Zab 517: swyrzchownye, R XXV
198: szwyrzchownye, GIKazB III 92, JA X 386:
svyrchownye, GIGn 134: *szyrchwownye, ib. 41:
swyerzchownye), tropoloice obyczaynye, • hystoriace duchownye XV med. S K J I 5; Sacra theoloya
exponitur quatuor modis: primo hystoriace siue
literaliter vlg. czelestnye, secundo allegorice du
chownye, tercio tropoloice siue moraliter przycladnye, quarto anagoyce vlg. szwyrchownye albo
podobnye 1469 Wist nr 2403.
(Zwierzchowność) Zwirzchowność (cf Zb-j
'wzniesienie się duszy ku bogu, exaltatio animae
ad deum’: Anagoge, *dzvyrzchownoszcz vel nyebyeszkoszcz, dicitur ab ana, quod est sursum, et
goge, quod est ductio, quasi sursumductio. Unde
sensus anagogicus dicitur: qui a visibilibus ad
invisibilia ducit XV ex. GIWp 90.
(Zwierzchowny) Zwirchowny (cf. Zb-j *prze
kraczający zwykłą miarę, największy, summus, maximus'>: Non queramus Xpm in platea, quia ibi est
summa vanitas szwirchowna pr[z]osnocz XV p.
post. GIKórn II 191; Caueamus igitur ne peccemus,
ne ad illam etemam... miseriam perveniamus, vbi
erit summus horror szwyrchowny strach ib.
(Zwierzę) Zwierzę, Zwirz ę f o r m y : 1. n. sg.
zwierzę Gn 179b, XV p. pr. R XLVII 358, XV
med. GIWroc 23lv, etc.; ~ g. sg. źwierzęcia
1436 ZapWarsz nr 473, BZ Lev 7, 26, Rozm 138;
~ ac. sg. źwierzę FI i Pul 144, 17, 1446 Zap
Warsz nr 797, Sul 81; ~ v. sg. źwierzę Rozm
733; ~ /. sg. (o) zwierzęciu Gn 179b; ~ n.
pi. zwierzęta Gn 3b, FI i Pul 49, 11. 67, 11, etc.
etc.; źwirzęta Rozm 84. 199; ~ g. pl. źwierząt
XV med. SKJ V 280, BZ Ex 34, 19; - d. pl.
zwierzętom FI i Pul 48, 21, XV med. RRp XXIII
279, ca 1450 PF IV 569, etc.; źwierzętam Rozm
140; ~ ac. pl. źwierzęta 1436 R XXIII 276, BZ
Gen 1, 25. 2, 19, etc.; źwirzęta XV p. post. RRp
XXV 200; ~ i. pl. źwierzęty Gn 3a, BZ Gen
3, 14, De morte w. 121, Rozm 140; ~ l. pl.
(na) źwierzętach ca 1500 GIKazB I 36, Rozm 84.
2. coli. n. źwierzę XV p. post. Kałużn 287,
Rozm 182.
Z n a c z e n i a : 1. Jo co zostało powołane do
życia, istota żyjąca, stworzenie, omne ąuod vivit,
animal, animans': Zwerzota (animalia, Pul: *zwyeręta) twoi a przebiwacz bodo w ney (sc. w dzie
dzinie twej) FI 67, 11; Napelnasz wszelke zwerzo
(omne animal) blogoslawena FI 144, 17, sim. Pul.
2. 'każda istota żywa (z wyjątkiem człowieka)
w przeciwieństwie do roślin, omne animal (praeter
kominem) plantis oppositumf: Mamycz na tho
nygeden pryclad o them tho sweroczu, choscy mu
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tho ymo gednoroszecz dzego, gescy suerzo gestcy
ono barszo cysthe Gn 179b; Tedy vocz ono gysthe
sverzo gednoroszecz gednocz on ono gysto dzeuiczo
vsrzy cystho, ascy on natichmasth do ne przybeszy
5
ib.; Putabam... ad racionis regułam plus te ceteris
animantibus, gl. aliis animalibus nad ginse swąrząta
(leg. źwierzęta), accessisse 1436 R XXIII 276;
(Jedno święci moi jako ź>wyerzota prosczy (quid
sunt animalia, nisi sancti mei tamquam animalia
10 simplices?) XV med. MPKJ V 426; Wszitky
zwyerzota (cuncta animantia), gez to so s tobo,...
wywyecz s sobo BZ Gen 8, 17; Krwye wszelykyego
swyerzoczya (omnis animalis) nye bodzyeczye
geszcz w karmy BZ Lev 7, 26; Dal gyemv (sc.
15
bog Adamowi) mocz nath szvyerzathy De morte
w. 121; Animalis homo, przyrovnany szwerzathom
nyemym (R XXV 147: kthory podług szmyszlnoszczy zywye, nye podług rozvmv), non percipit
ea, que sunt spiritus dei (I Cor 2, 14) XV p. post.
20 RRp XXV 200; Tegodla... poruschczye szye nyektorem zalovanym yego maky, bocz yest czlovyek,
a nye zvyerzą Rozm 837; Ale ony lyvdzye yako
zvyerzątha a czyelestny czytały v pysmyech vrodzenya boskyego, alye rozvmem ossyądz nye
25
chczyely ib. 840; ~ wyjątkowo coli.: *Nalyezonly v ktorem grzesche, odpądzyly od szyebye,
aby yako zvyerza (morę pecorum) na pvsczy korzenym byl zyw Rozm 182; ~ źwierzęta na
ziemi, ziemska: Vczynyl bog szwyerzota szemska
30
(bestias terrae) BZ Gen 1, 25, sim. ib. 2, 19;
Vczynmi czlowyeka..., abi panował... zwyerzotom
szemskym (bestiis universae terrae) ib. 1, 26; Abi
bilo wam na pokarm y wszem szwyerzotom na
szemy (cunctis animantibus terrae) ib. 1, 30;
35
Bodzesz przeklot... myedzy wszem stworzenym y
zwyerzoti szemskymy (inter... bestias terrae) ib. 3,
14; Bodze marcha twa w pokarm... zwyerzotom
na zemi (bestiis terrae) fiZDeut 28, 26; ~ o ssa
kach w przeciwieństwie do ptaków, de mammalibus
40
avibus oppositis: Gakocz ptaskowe szukagocz ony
gnaszda szobe a sverzotha barloga Gn 3b; Szvyerzatha y wszythky ptaky ya poszyeka nyeboraky
De morte w. 388; Zvyąrzątha (leg. źwierzęta,
viventia), ptaky nyebyeszkye, to wschystko *tobo
45
yesth stvorzono Rozm 5; ~ ~ o dzikich zwierzę
tach, czyli żyjących na swobodzie lub drapieżnych,
de feris, animalibus immansuetis, bestiis: Fera
sw(ie)rzo ca 1420 WokTryd nr 299; Jacom ya v
Anninich lowczow nye wząl zwerzancza samotrzecz
50
siło 1436 ZapWarsz nr 473; Jacom ya byl *wtemczasz Jacubowim czeladnikem, kedim to swerza
wzal, o które na my a Dzirszek zaluye 1446 ib. nr
797; Indomita fera puste albo płoche *sweszrą XV
p. pr. R XLVII 358; Non est, qui faciat bonum,
55
item est horridus propter multitudinem bestiarum
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nyerosumnych zwyerzad XV med. SKJ V 280;
Moszely mvrzyn przemyenycz scora swo abo pardus, to szwyerzo, przemyeny syercz swo? BZ Jer
13, 23; Nye podaway, panye, zwierzątom (bestiis
Psal 73, 19, FI i Pul: zwerzom) dusz chwalaczich
cziebie MW 20a; Noluit eam (sc. Christus ąuadragesimam) ieiunare in civitate..., sed in deserto,
que est habitacio bestiarum svye<rząt> ca 1500
GIKazB I 26; O zvyąrzątach {leg. źwierzętach, de
feris), yze zabyegaly Iesvcristovy Rozm 84; Zbyezely szye zvyrząta kv Yesvszovy, loszovye, lwovye
ib.; Vy vyczye, kakosmy vyelye złego czyrpyely
na tey drodze..., vąze, smoky, svyąrząta {leg.
źwierzęta) okropna (feras atque bestias), vylky,
lvy, nyądzvyedzye {leg. niedźwiedzie) y ynne straschlyve svyąrzata {leg. źwierzęta) ib. 89; Iesus...
ny myal nyyednego nagabanya od onego zvyąrzaczya {leg. źwierzęcia, de bestia) ib. 138; Povyedz
nam, czosz czynyl s temy llvy y okropnymy
zvyąrząthy {leg. źwierzęty, cum... bestiis) ib. 140;
Ta zvyerzata (bestiae) yyeczschy rozym maya nysch
vy wschysczy ib., sim. ib. 199; Yako zvyrząta
(bestiae) na pvsczy modlyly szye Iesucristvszowy
ib. 199; ~ źwierzęta łasa, lasów, leśna, leśnia
źwirzęta: Bo moia so wszistka zwerzota lassow
(omnes ferae silvarum) FI 49, 11, sim. Puł; Przechodzycz bodo wszelka zwyerzota lesnaa (omnes
bestiae silvae, Pul: lyassa) FI 103, 21, sim. Pul;
Tedi swyerzota leśna (bestiae saltus)... potloczily
Carduus BZ IV Reg 14, 9; Lyesnya y polny a
zvyrzątha wschelyka (universae ferae) zbyezala szye
Rozm 84; ~ źwierzęta polna: Bo nye tilko lyvdze
sluszo gemv przes cyo, ale y zwyerzota polna
(bestiae agri) poddani so gemv BZ Judith 11, 5;
Pvsczą na wasz szwyerzathą polna (bestias agri
Ley 26, 22, BZ: zwyerz polny), czosz wasz strawyą
XV p. post. Kałużn 288; ~ wolna źwierzęta:
Texente aranea retiaculum artis sue musca volitans
coram ponita dixit: Vt quid concludis fallaci rethi
semitas liberioris naturę, gl. liberałium animalium
wolnym szwyerzątom? XV med. RRp XXIII 279;
~ złe źwierzę, źwierzęta zła: Zle zwyerzą (auferam malas bestias Lev 26, 6, BZ: odnyoszo od was
zwyerzota zla) y myecz nye przeydze waszey
granycze XV p. post. Kałużn 287; ~ żarłoczna
źwierzęta: Snadzyes navykl navką czamoxyąska y
chytrosczyą, przeto szye tym nyerozvmnem[y]
a zarlocznem zvyarzatam {leg. źwierzętam, brutis
et ferocibus... feris) przyłączasz Rozm 140; ~ ~
o zwierzętach domowych, bydlętach, de animalibus
domesticis, pecoribus’: Difnecz tesze ono {sc. dzie
ciątko) gest medzy sverzothy bilo Gn 3a; Czlowek... przipodoban iest ku swerzotom nerozumnim
(iumentis insipientibus) FI 48, 21, sim. Pul; Paknąlybi thaczi sandzee... myedzi szobą roszdzelily...
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yano bydlyą..., skodą czyrpącemv zwyerzą sgvbyonee szacvnk {pro podług szacvnku zwyerzącza sgvbyonego)... z wyną... maya wroczycz (damnum
passo iuxta valorem animalis deperditi... cum poe5 na... tenebuntur resarcire) Sul 22; Se wszech
szwyerzood (de cunctis animantibus), tak z wolow
yako z owyecz, me bodzye BZ Ex 34, 19; Tedi
temv, czygy gest zakład, lubo badze kon abo
gynsze szwierzą,... mayą odloszycz Dział 9; Czlo10 wyek... przypodoban yest zwyerzętom {FI: kobilam) nyerozumnym (iumentis insipientibus) Puł 48,
12; Omnia subiecisti sub pedibus eius, oves... insuper
et peccora campi dobythky y szwyrzątha (Psal 8,
8, FI i Puł: swerz polni) XV p. post. RRp XXV
15 200; Qui dat iumentis, *zwąrząthom {FI i Puł: dobytkv), escam (Psal 146, 9) ib.; Szwyerzątha boga
posznaly, gdy na kolaną kląkaly De nativ w. 23;
Tunc equitavit in duobus animalibus na dvoygv svyerzatach: super pullum et azinam ca 1500 GIKazB I
20 36; Poznały ta nyerozvmna svyerząta (bos et asinus)
svego stvorzyczyelya Rozm 65; ~ źwierzęta do
mowa: Swerzotom domowim y lesznym ca 1450
P FIV 569; ~ ~ pogardliwie o człowieku, per
contemptum de homine: A thu szye yemv (sc. Krys25 tusowi) począly nasmyevacz dopyro rzekącz:
O sprostne, vczyekl[y]e zvyerz:e, mnymalesz, aby ty
byl lepsy y mądrschy naszych byskupov? Rozm 733.
3. 'mięso zwierząt łownych, dziczyzna, ferina,
caro ferarum’: Thaky za swyerzą albo za myąszo
(pro ferinis seu carnibus) trzy grzywny... zapla30
czycz bącz... przyczysnyon Sul 81.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Szwerzo animal XV med. GIWroc 23 lv.
(Zwierzęcy) Zwierzęcy f o r m y : n. sg. neutr.
źwierzęce ca 1500 Erz 136; ~ g. sg. neutr.
35
źwierzęcego BZ Gen 8, 17; ~ d. sg. neutr.
źwierzęcemu BZ Gen 2, 20; ~ ac. sg. f. źwierzęcą ca 1470 MamLub 125; ~ i. sg.f. źwierzęcą
Rozm 542; ~ /. sg. neutr. (o) źwierzęcym XV
40 p. post. RRp XXV 200.
Z n a c z e n i a : 1. 'dotyczący zwierzęcia, ze
zwierzęciem związany, należący do zwierzęcia,
animalis, bestialis’: Swyerzącze kopytho vngula
ca 1500 Erz 136; Bo yako stary zakon poczvyr45 dzon byl krvyą zvyerzącza, którą offyarovaly (in
sanguine animalium immolatorum), thakyez novy
zakon poczvyrdzon krvyą Iesucristovą Rozm 542;
~ w tytule dzieła, in libri inscriptione: Sicut
dicunt naturales, mystrz<o)wye przyrodzenya, in
50 libro De natura animalium, szwerzaczym, quia
elephas, wslon, est animal quoddam, quod ex
natura sua iuncturum officium caret nye ma sta
wów XV p. post. RRp XXV 200; ~ stworzenie
źwierzęce 'zwierzęta, animalia, bestiae’: Nazwał
55 gest Adam gymyona gich wszelykyemu stworze64*
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nyu zwyerzocemu (cuncta animantia), dobitcemu
i ptaszemu BZ Gen 2, 20; Wszelkyego stworzenya, tak ptaszego, yako zwyerzoczego (in bestiis),
y wszelky zywyol... wywyecz s sob0 ib. 8, 17.
2. zwierzęca gwiazda 'gwiazda wieczorna, We
nus, H e s p e r u s Swyerzączą gwasdą (mamotrekt
mikułowski: zwierziedlniczy) Vesperum (numąuid
producis Luciferum in tempore suo et Vesperum
super filios terrae consurgere facis? Job 38, 32)
ca 1470 MamLub 125.
Zwierzyć, Zwierzyć się (cf Zb-) f o r m y :
praet. 3. sg. m. zwierzył Or t Macl l , 1471 MamKal
104; ~ part. praet. act. zwierzy w ca 1470
MamLub 104; ~ part. praet. pass. g. sg. m.
zwierzonego 1478 AGZ XVIII 159; ~ praet.
pass. 3. sg. f. zwierzona była BZ I Par 9, 26.
Z n a c z e n i a : 1. 'poddać czyjejś władzy, pod
porządkować czyjemuś nadzorowi, credere, committere a lic m : Tim cztirzem slugam koscyelnim
swyerzona bila wszitka lyczba (creditus erat omnis
numerus) wrotnich BZ I Par 9, 26.
2. 'uwierzytelnić, potwierdzić, approbare': zwierzony (dług) 'kredyt, creditum, f i d e s Quia pater
vester... facta racione pro debito cum ipso Nicolao
de regestro ipsius Nicolai remansit debitus al. dluzen
eodem Nicolao debiti iusti et creditivi al. y swyerzonego (ib.: decem marcas... pro panno Florensi...
iusti et creditivi debiti y swyerzonego, war. ib.:
zwyerzonego, dlugv) 1478 AGZ XVIII 159.
3. zwierzyć się komuś 'mieć zaufanie do
kogoś, confidere, fidere alicm : Ysz Yan... dal
pyenyadze szchowacz na gyedno *myesczye, to
(pro tv), gdzye tha pany kazała dacz szwey
dzyewcze, [any] kthorey szye on szwerzyl (ubi
confidebat sibi restitutum esse, OrtOssol 57, 1:
kthorey on wyerzyl) OrtMac 71.
4. zwierzyć się 'sprzeniewierzyć się, złamać
przysięgę, peierare, fidem violareK. Swyerzyw szą
(war. kal.: zwyerzil schą, mamotrekt mikułowski:
pronewierziw sie) periurans (adiuratus a rege
Nabuchodonosor periurans discessit III Esdr 1,
48) ca 1470 MamLub 104.
(Zwierzyna) Zwierzyna 'mięso zwierząt
łownych, dziczyzna, ferina, caro f e r a r u m Fera
sw<ie>rz0, inde ferina swerzina ca 1420 WokTryd
nr 300; A kto tu pyrwey przynyosi szwyerzyni
(captam venationem), a ya gesm wszitko syadl
drzewyey, nyszlys ty przyszedł? BZ Gen 27, 33.
(Zwierzyniec) Zwierzyniec, Zwirzyniec 1.
'miejsce, gdzie się trzyma dzikie zwierzęta, locus,
quo ferae aluntur: Ortum nostrum dictum vlg.
denominacione swyerzinecz... dedimus 1422
MMAe V nr 118; Multas miscet, gl. continet,
habet in se, area, gl. id est ortus szwyrzynecz,
feras, gl. animalia 1466 R XXII 15.

2.
'miejsce, gdzie są legowiska dzikich zwie
rząt, ferarum c u b i l i a Svyerzynyecz lustra fera
rum XV p. pr. R XVI 341.
Zwiesić (cf. Zb-) f o r m y : praet. 3. sg. m.
5
zwiesił ca 1500 GIKazB I 84; f. zwiesiła ca 1470
MamLub 117; ~ part. praet. act. zwiesiw BZ
III Reg 21, 27; ~ part. praet. pass. ac. pl. f.
zwieszone ca 1470 MamLub 194.
Z n a c z e n i a : 1. (o głowie, de capite) 'skłonić,
10 schylić, demittere, d e c li n a r e Poscyl syo a spal
w worze, a chodził zwyesyw głowo (demisso
capite) BZ III Reg 21, 27; Pendens ergo Ihus in
cruce declinavit, zvyeszyl, caput in terram de
cruce ca 1500 GIKazB I 84; Hoc dicens caput
15
declinavit (sc. Iesus) valde depresse, zvyeszyl, in
terram prospiciens ib.; ~ 'schylając położyć,
declinando p o n e r e Swyesyla [szą] (war. kal.:
zwyeschila [schą], mamotrekt mikułowski: swiesy)
reclinavit (regina corruit et in pallorem colore
20 mutato lassum super ancillulam reclinavit caput
Esth 15, 10) ca 1470 MamLub 117.
2. (o rękach, de manibus) 'osłabnąć, opaść,
infirmari, dissolvi : Swyesone *dissolatas (confortate manus dissolutas et genua debilia roborate
25
Is 35, 3) ca 1470 MamLub 194.
Zwiesielić się cf. Zweselić się
Zwiestować cf. Zwiastować
Zwieszać (cf. Zb-) 'zaczepiać (na czymś) tak,
żeby wisiało, appendere, suspendere': Na thym
30
drzewye grzeschne zwyeschano, y<e)dny za nogy,
a drugye za wargy XV ex. Zab 536.
Zwieść, Zwieść się (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 3. sg. zwiedzie Rozm 140. 166; 3. pl. zwiodą
Rozm 480. 481; ~ inf zwieść 1402 Kal nr 54,
35
1444 R XXIII 306, BZ IV Reg 19, 10, etc.; ~
praet. 3. sg. m. zwiódł FI i Pul Moys 22, 1415
Kal nr 494, BZ II Par 33, 9, etc.; zwiod Rozm
803; neutr. zwiodło BZ I Esdr 8, 23, 1471 MamKal
101; ~ pląperf. 3. sg. m. zwiódł był Rozm 374;
40
~ condit. 3. sg. m. by zwiódł Rozm 374; 3. pl.
m. -by zwiedli ca 1500 PieśniWład 179; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. zwiedzion XV in. R XXIII
281, ca 1455 JA XIV 496; zwiedziony ca 1500
Erz 136; n. pl. m. zwiedzieni 1466 R XXII 25,
45
Rozm 719; / zwiedzene ca 1470 MamLub 141;
~ praes. pass. 1. pl. m. -smy zwiedzeni BZ Neh
1, 7; bywamy zwiedzieni ca 1500 GIKazB I 28;
2. pl. m. -ście zwiedzieni Rozm 460; 3. pl. m.
zwiedzeni są BZ IV Reg 21, 9.
50
Z n a c z e n i a : 1. 'sprowadzić, ściągnąć, adducere, in d u c e r e Wszedł gest pharao s woszmy y
s gesczy swogymy w morze y swadl (pro swodl,
Pul: swyodl, BZ: wzwyodl gest) na ne gospodzyn
wodi morzke (reduxit super eos... aquas maris Ex
55
15, 19) FI Moys 22; ~ 'sprowadzić dla doko
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nania pewnej czynności prawnej, aliąuem in aliąuid
iure peragendum a r c e s s e r e Yakom bil smowczo
medzi Anna a medzi Grzimasem, ysze meli prziya-*
czele swescz o dzedzino czo [...] 1402 Kai nr 54;
Sicut coram ipsis ministerialis recognovit asserentes,
quia sicut me... Derslaus conduxit al. swyodl in
domum suum, conducens al. obwodzącz violenciam
suam... hora recenti 1494 AGZ XVI 254.
2. 'wprowadzić w błąd, oszukać, okłamać, po
dejść, fallere, decipere, fraudare, s e d u c e r e Deum
ex toto corde diligere est nec abduci blandiciis,
nec seduci fallaciis suedzon lsczami XV in. R
XXIII 281; Seducere sklamacz, zwiescz (Iesu...,
ne valeat seducere tuo redemptos sanguine) 1444
ib. 306; Nye day syo zwyescz bogu swemv (non
te seducat deus tuus) BZ IV Reg 19, 10; A wszak
ony nye posłuchały, ale swyedzeny so od Manase
(seducti sunt a Manasse) ib. 21, 9; Przeto Manases
swyodl Iudovo pokolenye (seduxit Iudam)..., abi
czinyly zle skutki BZ II Par 33, 9; Mamoscyosmi
swyedzeny (vanitate seducti sumus) BZ Neh 1,7;
Sic nephandi custodes munere grandi corrupti, gl.
seducti, viciati swyedzyeny, reprobant vera 1466
R XXII 25; O slahetny myły panye,... dag nam...
cyrpgenge, żebyśmy od dusnego ngeprzyacela ża
dnego przenagabanga nge mgely, któryś hocy
swkagwc (leg. chodzi szukając), zęby kogo *zwgwt
a wio wy1 XV ex. GIWp 69; Svyescz seducere ca
1500 Erz 136; Svyedzyony seductus ib.; Adhuc
nos, posteri sui (sc. Adae) eisdem temptacionibus
a dyabolo seducimur, bywamy svyedzyeny, et
temptamur y kvsseny ca 1500 GlKazB I 28; Wy arą
myą thwoya poszyły, aby myą czarthowye nye
swyedly ca 1500 PieśniWład 179 Yen (sc. dyjabeł)
zvyedzye <niemiłościwie> lyvd zydowsky (seducet
impie gentem Iudaeorum), aby smyercz my zadały
ib. 166; Geden zvodnyk vczynywschy szye synem
bożym y svyodl byl vyelye (multos seduxerat)
Galyleanow ib. 374; Nadyechavschy ye Pylat y
poszyekl boyącz szye, by tako nye zvyodl Jerosolymyan (leg. i Jerosolimijan, ne et Iudaeos seduceret) ib.; Azalysczye y vy yvz szvyedzyeny (se
ducti estis Jo 7, 47)? ib. 460; Bocz ych vyelye
przydzye v ymye moye rzekącz: Yam kristus, y
svyodą ych vyelye (multos seducent Mat 24, 5)
ib. 480, sim. ib. 481; Ten (sc. czarnoksiężnik)
vczynyvschy szye bogyem y zvyod nyektory lud
v galyleyskey zyemy y schedl s nymy na pusczą
ib. 803.
3. 'doprowadzić dokądś, przyprowadzić, adducere, d e d u c e r e Nam ipse Lucifer cum istis armis
plures occiderit, *svyottl, ad eternam damnacionem ca 1500 GlKazB I 26.
4. 'sprowadzić z (dobrej) drogi, tu przenośnie,
a recta via aliąuem abducere, hoc loco translate
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Any zadnymy groszamy blądnymy s prawdy
szwyedzyon nec aliąuo errore devio seductus ca
1455 JA XIV 496; Zapravdą ta tvoya navka [yest]
obłudna svyedzye czya (te seducet) y przyyyedzye
5 czye kv yyelykey skodzye nyegdy Rozm 140; ~
pieniędzmi zwieść 'przekupić, aliąuem pecunia
corrumpere': Na poslyad przyschła dva krzyya
a falszyva svyadky pyenyądzmy zvyedzyeny
Rozm 719.
5. 'uprowadzić, abducere'(?): Iaco Micolay ne
10
beszal w Vilkovye cu czwerdzi gwałtem ani kmecza othyanl, ani go sz dzedzini szwodl 1415 Kai
nr 494.
6. 'podnieść, wznieść, levare, elevare'\ Zwye15 dzene (war. kal.: *schwyedzienye) surrecte (palpebrae eius in alta surrectae Prov 30, 13) ca 1470
MamLub 141.
7. zwieść się 'udać się, spełnić się, ziścić się,
perfici, c o m p l e r i Prosylysmi boga naszego za
20 to y zwyodlo syo (MamKal 101: zwyodlo <się>)
nam sczostnye (evenit nobis prospere) BZ I Esdr
8, 23.
8. dubium 'zhańbić, zniesławić, contaminare,
violare: Swyescz contaminare XV p. post. Zab
522.
25
Cf. Wwieść, Wzwieść
Zwieźć (cf. Zb-j 1. ' wioząc zgromadzić w jakimś
miejscu, convehere, vehendo c o n g re g a re Jacom
nye rzeki anym szą zamówił Januschewi... dwv
30 sladv zaoracz na yarz y na zymą any mv moy
kmecze mely szancz any swescz 1428 Kościan nr
1317; Osadziły (sc. synowie izrahelszczy) wszitki
wyrzchi na górach a muri otoczily swe wyesznyce,
a swyozo do nych yzitki (congregayerunt frumenta)
35 ku potrzebye na walko BZ Judith 4, 4.
2. corruptum pro znieść (o grzechach, de
peccatis) 'przebaczyć, d i m i t t e r e Nye szwyosą
(war. kal.: nye zwyozą, mamotrekt mikułowski:
ne seymess) non tollam (cur non tollis peccatum
40 meum? Job 7, 21) ca 1470 MamLub 119.
Zwiędły (cf. Zb-) 'opadły z sił, słaby, debilis,
i n f i r m u s Zwandlym me wczynila mylost albo
zhodza moya (tabescere me fecit zelus meus) FI
118, 139, sim. Puł.
Zwiędnąć (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 3. sg.
45
zwiędnie FI i Puł 89, 6. 128, 5, XV med. R
XXV 155; 3. pl. zwiędną FI 36, 2, ca 1470
MamLub 150; ~ inf. zwiędnąć ca 1470 Mam
Lub 124; ~ praet. 1. sg. m. zwiądł jeśm FI i
50 Puł 101, 12; 3. pl. neutr. zwiędły 1471 MamKal
263; m. a. neutr. zwiędli a. zwiędły 1471 MamKal
187; ~ part. praet. act. II cf. Zwiędły.
Z n a c z e n i a : 1. (o roślinach, de plantis) 'ob
umrzeć z powodu braku wilgoci, uschnąć, siccitate
55 mori, arescere, m a r c e s c e r e Bodzcze yako syano
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strzeszne, gesz... zwodne (exaruit) FI 128, 5,
sim. Pul, Fructus huius vitis non marcescet nye
szwadnye XV med. R XXV 155; Zwyodną marcescunt (coronemus nos rosis, anteąuam marcescant Sap 2, 8) ca 1470 MamLub 150; Zwyandly
(war. lub.: vswyadly) estuauerunt (sole autem orto
aestuaverunt Mat 13, 6, Rozm 335: nathychmyast
zgorzało ono naszyenye) 1471 MamKal 263; ~
przenośnie: Any miluy czinocze lichoto, bo iaco
sano richlo zwodno (arescent, P ul *zwyędnye)
y iaco kapusta zol richlo spadno FI 36, 2; Ne
otewraczay czloweka we smaro..., rano iaco zyele
sydze..., weczor spadnę, zeschne y swodne (arescat, P ul zwyędnye) FI 89, 6; la iaco syano
zwodl iesm (arui) FI 101, 12, sim. Pul
2. (o kościach ludzkich, de ossibus corporis
humani) 'obumrzeć, ulec zniszczeniu, emori, lang u e s c e r e Swyądnącz marcesscere (war. kal.:
yyandnącz *marcescetur; omnia ossa eius marcescere facit Job 33, 19) ca 1470 MamLub 124.
3. (o ludziach, de hominibus) 'stracić siły,
vires a m i t t e r e Zwyandly (war. lub.: vswyadly)
emarcuerunt (emarcuerunt principes Mempheos Is
19, 13) 1471 MamKal 187.
Cf. Zwiędły, Wzwiędnąć
Zwięzać cf. Związać
Zwięzić (cf. Zb-) 1. 'skrępowawszy pozbawić
swobody ruchów, aliąuem ligare, v i n c i r e Isze
Tiphan ne byl przi czeladzy pana podzathcowey
(leg. podsędkowej), kędy gya Stasek... starosta
lapal, any o tern vedzal, any rzeki, by dan[y]a
*swezycz podzandcowa czeladz 1427 Kościan nr
1311; ~ Os sopire, gl. claudere, domare zatulicz, manum stabilire, gl. amputare, contrahere
swyeszycz, puto, gl. sc. ego Cristus, tibi, gl. sc.
satan, sanum, gl. sc. esse bonum 1466 R XXII
26; ~ przenośnie: Irretit, gl. illaąueat, capit,
id est colligauit, miserum grauitas annosa, gl.
etas, id est senilis, ponderositas, id est antiąua,
szwyaszylo lethne vczązene, leonum, inglaciat
corpus corąue senile gelu 1466 R XXII 13.
2. we śmierci zwięzić, zwięzić w mieczu 'do
prowadzić do śmierci, wydać na śmierć, capite
aliąuem damnare, morti aliąuem o b ic e r e Wardogo
gich we sme<r)czi swozil (iumenta eorum in morte
conclusit, Pul: zwyozal) FI 77, 55; Swozil w meczu
lud swoy (conclusit in gladio populum suum) FI
77, 68, sim. Pul.
Zwięzować (cf. Zb-) 1. (o skoszonym zbożu,
de frumento demesso) 'przepasawszy powrósłem
łączyć, manipulum fune c o llig a r e Sicut Derslaus
ligauit y swanszowal dwa snopi de uno, quod
Jacussio debuit solvere 1396 TPaw IV nr 304.
2. (o ranach, de vulneribus) 'opatrywać, ob
wiązywać, alligare, o b l i g a r e Genzie vzdrawya
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skruszone sercem y swyozuge (Pul zwyęzuye, FI:
wozvge) skruszenya gich (alligat contritiones eorum
Psal 146, 3) MW 129b. - Cf. Więzować.
Zwijać (cf. Zb-) 'skręcać w kłębek, np. nici,
5
glomerare, e. g. f l u m : Quin et fila favis cirpea
floreis presso melle prius collita fingimus, gl.
plicamus a owscheya nyczi s szitowia vczinione
kwietnimi plasti, wiczangnawschi albo wisawschy
slotkoscz, omasczone zwiami 1444 R XXIII 305.
10
(Zwikłany) Zwichłany (c f Zb-) 'zawiły,
skomplikowany, trudny, perplexus, involutus
Perplexus, implicitus, intricatus swychląny ca
1500 Erz 136.
Zwildowik czy Zwiłdowik bot. 'gorysz siny,
15
Peucedanum cervaria Cussć: Cervus ąuerit sibi
herbam nomine cervinam vlg. zwyldowyk XV
ex. R XXV 148.
Zwiłdowik cf. Zwildowik
Zwinąć (cf. Zb-) 1. 'złożyć, skręcić, compli20 care, componere': Piscatores autem descenderunt,
ut lauarent et complicarent, szwynali, <retia> (Luc
5, 2) XV med. R XXIV 367; Zv<in>al (mamotrekt
mikułowski: swinul) involuat (tulitąue Elias pallium suum et involvit illud IV Reg 2, 8) ca 1470
25
MamLub 86.
2. 'rzucić, cisnąć czymś, iacere, percuteref?):
Yss yest pirwey szwinal (ib.: swinal) nan *kabustan y policzek dal Jacuss pirwey Mycolaiowy
1420 RtKon nr 375.
30
Zwionąć (cf. Zb-) 'zniknąć, disparere, evanes c e r e Hoc dicens puer disparuit swonal XV p.
post. GIDom 67.
(Zwiotczały) Zwiotszały (cf. Zb-) 'zniszczony
ze starości, inveteratus, decrepitus’: Abi oprauily
35
koscyol bozi a wszitko zwyotszale (infirma quaeque) ponowyly BZ II Par 34, 10.
(Zwiotczeć) Zwiotszeć (cf. Zb-) 'zestarzeć się,
zniszczyć się ze starości, inveterascere, veterari:
Rucho gych nye zwyotszalo (non inveteraverunt)
40
BZ Neh 9, 21; ~ Pomocz gich (sc. niemądrych
i szalonych) zwotszeie (veterascet) w pekle od
sławi gich FI 48, 15, sim. Puł. ~ Cf. Zwiot
czały.
Zwirch- cf. Zwierzch45
Zwirzch(-) cf Zwierzch(-)
Zwirzni cf. Zwierzchni
Zwiscze corruptum pro zwyczność 'nawyk,
przyzwyczajenie, mos, consuetudoĆ: Zwi[s]cz<nost)e<m> discipulus (mam. kal.: vczien disci50
pulus, mamotrekt mikułowski: zwicznostem disciplinis; sicut solitum est scholaribus disciplinis
Esth prol.) ca 1470 MamLub 112. ~ Pisarz
nie dokończył transkrybowania wyrazu czeskiego.
Zwisły (cf. Zb-) wrota zwisła 'wrota osadzone
55
na zawiasach, fores in cardinibus appensae (?f:
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Jaco my *Pstrzech nye zaplaczyl poi grzywny
any dwogych vroth stoczystych, any swysly<ch>,
yaco zayn Jandrzych zaranczyl 1427 Kościan nr
1194.
Zwisnąć cf. Zwisły
Zwitek (cf. Zb-) 'zwój, kłąb, glomus’: Contra
caliginem oculorum... Item succus absintii recentis... ad noctem supra oculos positus cum
stupa, szwy tek kaczele (leg. kądziele), sangwinem... tollit XV ex. GILek 71.
Zwlec, Zewlec (cf. Zb-j f o r m y : praes. ind.
3. sg. zwlecze XV med. R XXII 248; ~ imper.
2. pl. zwleczcie XV med. GIKazB III 34; ~ part.
praes. act. adv. zwlekąc BZ Deut 25, 2; ~ inf
zwlec XV ex. Kałużn 292, ca 1500 Erz 136, Rozm
125; ~ praet. 1. sg. m. zwlekłem ca 1470 MamLub 148; -eśm zwlekł 1422 Kai nr 979; 3. sg. m.
zwlekł 1423 Kościan nr 970, BZ I Reg 19, 24,
Rozm 533; zewlokł XV p. post. R XXV 180; 3.
pl. m. zwlekli BZ I Par 10, 9, ca 1500 GIKazB I
37, Rozm 815; ~ part. praet. act. zwlokszy BZ
Judith 10, 2; zewlekwszy Rozm 815; ~ part.
praet. pass. n. sg. m. zwleczon XV ex. SKJ I 145;
zewleczon XV ex. R XXIV 377, Rozm 816. 817;
zwleczony Rozm 817; neutr. zwleczono ca 1500
SlOcc XII 162; ~ praet. pass. 3. sg. m. był
zwleczon Rozm 815; f. była zwleczona Rozm 142;
była zewleczona XV p. post. R XXV 179.
Z n a c z e n i a : 1. (o odzieniu, de veste) 'ściąg
nąć, zdjąć, detrahere, deponere’: Swlekl takesz
odzenye swe (exspoliavit... se vestimentis suis)
y prorokował BZ I Reg 19, 24; Swlyokszi s
syebye odzew wdowski (exsuit se vestimentis
viduitatis suae), omila swe cyalo BZ Judith 10,
2; Swleklem (war. kal.: zwlekłem) s syebye
expoliaui (exspoliavi me tunica mea Cant 5, 3)
ca 1470 MamLub 148; Imperator... vestimenta
usąue ad camisiam exuit sewloklh XV p. post.
R XXV 180; Szfflecz exuere ca 1500 Erz 136;
Myły Iesus kazał ym svknye zvlecz Rozm 125;
To (pro tę, sc. suknią) vtenczass ssvlekl s syebye
ib. 533; ~ Tą suknya noszyl myły Iesus a nygdy yey nye s<w)loczyl, athesch (pro alyesch)
czaszy smyerczy y s czyalem była zwleczona (per
mortem donec corpore foret hac exutus) Rozm
142; ~ przenośnie: Expoliantes, swlyeczcze,
snycze, vos veterem hominem et induite nowm
(Col 3, 9) XV med. GIKazB III 34; Wyeczze
takye, ezecz nyzadni czlowyek k nym przicz nye
może, geno alisch syedm smertnich grzechów
zzuge ss syebye a sswlecze XV med. R XXII
248; ~ zwlec kogoś (z odzienia) 'siłą kogoś
rozebrać, obnażyć, aliąuem vi veste exuere, nudare’: Gdisz swlekly gy (cumque spoliassent eum)
a scyoly głowo gego, a z odzenya obnaszily BZ

ZWŁASZCZA

511

I Par 10, 9; Deinde exuitur (sc. sancta Margaretha), bywa ('była’) sewleczona, et corpus eius
facibus... ardentibus comburritur XV p. post. R
XXV 179; O boże, który dlya othkupyenya szwy5 atha chczyalesz szye... z odzyenya zwlyecz XV
ex. Kałużn 292; Szewleczon denudatus XV ex. R
XXIV 377; Jesusz wlyeczon (leg. Jesus zwleczon)
w (pro z) odzyenya XV ex. SKJ I 145; Contra
hunc honorem circa suam passionem, cum spiritus
10 sanctus ab eis recesserat, turpiter eum de suis
yestibus spoliaverunt szvlekly tako okrutnye,
<u)smagaly, vbily ca 1500 GIKazB I 37; V
starosti cyę z odzienya zwleczono ca 1500 SlOcc
XII 162; Poymyczye tego Iesusa..., zevlekvschy
15 y (leg. ji 'go’ i) yyązczyez gy v słupa ib. 815;
O tern, yako myły Cristus barzo *nyelyvtosczyve
byl zvleczon y stal nag ib.\ Począly drzecz y
ssyepacz odzyenye s nyego y zvlekly gy (sc.
Krystusa), aze stal nag ib.\ O tern, yako myły
20 Iesus pyrvey nyzly v Pylata byczovan, yedvo
zevleczon, byl vschytek krvavy ib. 816, sim. ib.
817; Kyedyz blogoslavyony nasch zbavyczyel
myły Iesus stal kako (pro tako) zvleczony ib.
817.
2. 'odrywając ściągnąć (z kogoś), aliąuem vi
25
(ab aliąuo) retrahere’: Yako Przedpelk przissedl... na moy dom na Yana, vczinyl yemu gwalth
(ib. nr 980: vczinyl yemu gwalth, ysze gy za
gyego gardło yąl), al[z]eszeszmi (leg. ależ-eśm
30 ji) sz nyego swlekl 1422 Kal nr 979.
3. 'rozciągnąć na ziemi, aliąuem prostemere,
evertere': Iestli *vsrzy tego, ktosz gest sgrzeszil,
ze gest dostogen kaszni, swlekocz gy przed sobo
*kazi bycz (prosternent et coram se facient ver35 berari) BZ Deut 25, 2.
4. zwlec jezioro 'wyłowić ryby przez ciągnienie
sieci po jeziorze, everriculo pisces capere’: Jaco
Marczyn... ne swlekl jęzora gwałtem Petro... cum
novem rybacow, stoyącz s nym w prawye 1423
40 Kościan nr 970.
Zwlekać (cf. Zb-) 'szarpiąc ciągnąć po ziemi,
aliąuem per terram raptare’: Jaco Jan... ne gąl
Vanczinczewego czloweka gwałtem y ne bil go
ani policzcowal, any swlekal (war. ib.: zwlekał),
any mv nogy vtrączil 1420 Kościan nr 836.
45
Zwłaczać (cf. Zb-j (o odzieniu, de veste) 'ścią
gać, zdejmować, exuere, deponere de sc’: Strozovye y panosze moy... nye *swlaczaly swego
odzenya (non deponebamus vestimenta nostra) BZ
50 Neh 4, 23.
Zwłaszcza, Zwłaszcze 'szczególnie, przede
wszystkim, praesertim, imprimis, maxime, praecipue’: Zw[a]lascze (ecce filii Israel non audiunt
me, et quomodo audiet Pharao, praesertim cum
incircumcisus sim labiis? Ex 6, 12, BZ: kako
55
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usluchafyo] ffaraofna], a osobnye yszesm nyeoczono, czalo szono (leg. tlono) y pyrszy rzeszano
De morte w. 487.
brzezanich wark?, marnotrekt mikułowski, Biblia
taborska: zwlasstie) ca 1470 MamLub 20; ~
2. 'pociągnąć, trahere’: Sgadn, Yesuszye, kto
a zwłaszcza: Y wsplakalasta oba, przeto yze sin
czye vderzyl, albo rzucz szye za nym, zvloczysch
5
gich w virzeczoni dzen k nyma nye wrocyl.
y (leg. ji 'go’) za vloszy, albo y oslyepy Rozm
A zwlascza matka gego przes przestanya płakała
731.
(flebat igitur) BZ Tob 10, 4; Y pochwały boga
3. 'zabronować zaorane pole, deoccare’: Ja
on a Anna, zona gego, y wszitci, gisz o gego
kom ya bil przedal to dzeszoczyno ('rolę’) za
slepocye wyedzely. A zwlascza Thobyas sam
trzydzesczy grzywen, czo mi yo Yeroslaw szvlomowyl (dicebatąue) ib. 11, 17; Oretur deum pro 10 czil gwałtem 1423 StPPP II nr 1941.
animabus istis, quorum corpora hic reąuiescunt,
Zwnątrz cf. Zewnątrz
leszą, a svlaszcza za the dvssze, que nulla sufZwnętrzny cf. Zewnętrzny
fragia habent XV ex. SKJ I 148; Nullus fuit
(Zwniący) Wzniący wzniące (uszy) 'uszy,
ausus nominare Xpm, ymo, a szvlascza, maior
w których dzwoni, huczy z powodu niezwykłej
campana, sanctus Petrus ca 1500 GIKazB I 38; 15 wiadomości, (auris) tinniens’: Wsznąnczącz (pro
O quam penalis et amara, et maxime, a svlaswsznąncze) bandą tinient (ecce ego facio verbum
cza, tristis fuit hec visio castissime virginis ib.
in Israel, quod quicumque audierit, tinnient ambae
58; Omnes Xpiani debent ieiunare..., qui sunt
aures eius I Reg 3, 11) 1471 MamKalRp 64.
dostateczny, a svlascza isti tenentur ieiunare,
Zwnieć, Wznieć f o r m y : praes. ind. 3. pl.
qui valde nye praczvyą ib. 61; Si gemis de 20 wznią Sul 62; ~ part. praes. act. adv. wzniąc
ca 1470 MamLub 92; adi. n. sg. m. zwniący 1435
pecatis tuis..., signum est, quod digne communiGIKazB II 50; wzniący 1435 GIKazB II 50; n.
cavisti et Xpus aduc in te venit, ymo, a svlascza,
pl. zwniące XV med. GIKazB III 26; /. pl. m.
non solum homo debet gemere pro peccatis suis
(we) wzniących FI 150, 5; cf. też Zwniący; ~
ib. 87; Nye movy tego, bycz Iesus... kyedy
matce swe mylę nye byl na pomoczy, a szvlascza 25 inf. wznieć ca 1470 MamLub 22; ~ praet. 3.
pl. f. wzniały są FI 45, 3.
przy yey nyedostatkoch Rozm 81. ~ BoheZ n a c z e n i a : 1. 'wydawać z siebie dźwięk,
mizm.
dawać się słyszećbrzm ieć, sonare, vocem edeZwłaszcze c f Zwłaszcza
re’: Chwalcze gy we zwonkach dobrze wz<n>oZwłaszcznośd 'specjalne uprawnienia, szcze
gólne prawo, privilegium, praerogativa : Zwla- 30 czych (in cymbalis bene sonantibus, Puł:
brznyoczych) FI 150, 5; Si lingwis hominum
sscznoscz privilegium XV in. Wisi nr 1302. ~
loquar et angelorum, caritatem autem non haBohemizm.
beam, factus sum velud es sonans aut cymbalum
Zwłóczyć (cf. Jh~) f o r m y : imper. 2. sg. zwłotiniens zwonek zwnaczy (ib.: wznaczy, GIKazB
czy Rozm 731; ~ inf zwłoczyd Sul 42, XV ex.
Kalużn 293; ~ praet. 1. sg. m. -m zwłoczył 35 III 26: gasły swnyacze, GIDom 46, SKJ I 70:
gąszly swyękayącze, R XXV 174: brzmyacze,
1456 ZapWarsz nr 995; 3. sg. m. zwłoczył 1423
I Cor 13, 1) 1435 GIKazB II 50; *Clandere
StPPP II nr 1941, Rozm 142; ~ part. praet.
wznecz aut trąbycz (war. kal.y BZ: brznyecz;
pass. n. sg. neutr. zwłoczono De morte w. 487.
cum coeperit clangere bucina, tunc ascendant in
Z n a c z e n i a : 1. (o odzieniu, de veste) 'ścią
gać, zdejmować, detrahere, deponere’: Tą suknya 40 montem Ex 19, 13) ca 1470 MamLub 22; Wznaly
so (sonuerunt, Puł: zawszmyaly) y moczili so
noszy 1 myły Iesus a nygdy yey nye s<w>loczyl
se wodi gich FI 45, 3.
(ipsam Iesus tenuit semper hac indutus) Rozm
2. 'grać na intrumencie muzycznym, wydoby
142; ~ zwłoczyd kogoś' (z odzienia) 'siłą ko
wać z niego dźwięki, instrumento musico canere’:
goś rozbierać, obnażać, aliąuem vi veste exuerey
nudare’: Thim tho slvzebnykom... zapowyedamy 45 Wznacz concrepantes (war. kal.: concrepantes, id
est agnoscentes *vsnayąncz; universusque Israel
ktorichkole zabitich oblvpyacz alybo szwloczicz
deducebant arcam foederis domini in iubilo... et
(occisos spoliare seu exuere) Sul 42; Jako ja nye
cymbalis et nablis, et citharis concrepantes I Par
przyachal na polye Janovo anym mv Anni kmyo15, 28, BZ: w zwoncech a roczny<ca)my, leg.
thowni zbył, any zwloczhil yey gwalthem 1456
ZapWarsz nr 995; Dzyekvyą thobye, panye Ihu 50 ręcznicami i, rotamy zrownawaioc syo) ca 1470
MamLub 92.
Xpe, kthorysz dlya odkvpyenya szwyatha dal szye
3. 'zawierać określoną treść, continere, teno
okrvthnye byczowacz..., z odzyenya zvloczycz
rem habere’: Pothem po nych króla WlodzyslaXV ex. Kalużn 293; ~ nago zwłoczyd 'rozbie
wowy (sc. ustawienia), ysze o przemynąlych króla
rać do naga, aliąuem veste omnino exuere’:
Aszasz nye czytał..., yako panny... nago szwlo- 55 Kazymyrowych parnyącz czinyą,... thesz thv kv
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konyczv popyszani szą, yako słowa (pro słowo)
oth słowa w szobye wznyą Sul 62.
Cf. Zwniący, Zazwnieć
Zwnu cf. Zewnu
Zwodek czy Zwodka (cf. Zb-) 'oszustwo,
kłamstwo, podstęp, fraus, dolus, m e n d a c iu m Per
seductiones vlg. przesvotky {leg. prze zwodki a.
przez zwodki) XV p. post. Sob III 348.
Zwodka cf. Zwodek
Zwodnica (cf. Zb-) 'potok, struga, torrens,
r i v u s Penes quem arvum est praefatae ecclesiae
sylva sive rubetum, dictum szykorzi lassek, hereditarium cum torrente al. zwodnicza, per praefatum rubetum currente DłLB II 481.
Z wodnik (cf. Zb-) 'ten kto wprowadza w błąd,
oszukuje, okłamuje, oszust, fraudator, veterator:
Geden zvodnyk vczynywschy szye synem bożym
y svyodl był vyelye Galyleanow Rozm 374; Y ty
yez ( 'jeś’) macz tego svodnyka y tego l[y]otra,
który yvz yąth! ib. 739.
Zwodzenie (cf. Zb-) 'oszustwo, kłamstwo, pod
stęp, fraus, dolus’: Sic hominis lusus, gl. decepcio
szwodzenye, viciorum, gl. sc. est, pessimus usus
1466 RRp XXII 20.
Zwodziciel (cf. Zb-) ' ten kto wprowadza
w błąd, oszukuje, okłamuje, oszust, seductor,
fraudator : Tunc Iudas clamauit: Comprehendite
hunc seductorem swodzyczyela! 1476 AKLit III
108; Tu es socius illius seductoris, zwodzycziela,
sc. discipulus hominis illius XV p. post. Kałużn
273; Vt statim vadatis ad curiam domi Pilati ad
conducendum ad montem Caluarie pessimum se
ductorem populi, zlosczywego zwodzy cielą ludv,
filium Marie ib. 275.
Zwodzić (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2. sg.
zwodzisz Rozm 131; 3. sg. zwodzi 1449 R XXV
166, Rozm 432; 2. pl. zwodzicie Rozm 55; ~
praes. ind. z partykułą niechać, niechaj dla wy
rażenia trybu rozkazującego: 3. sg. niechać zwodzi
XV med. SKJ I 76; 3. pl. niechaj zwodzą BZ Jer
29, 8; ~ imper. 2. sg. zwodź XV p. post.
Kałużn 275; 3. sg. zwodzi BZ IV Reg 18, 29;
~ inf. zwodzić XV ex. SlArch I pffl. 23; ~
praet. 3. sg. f. zwodziła ca 1470 MamLub 231.
Z n a c z e n i a : 1. 'sprowadzać dla dokonania
jakiejś czynności prawnej, aliąuem in aliąuid iure
peragendum arcessere’: A thak mya yyelle szkoduye (sc. dłużnik), gdzye myą vyedze... kv vyelkyemv nakłady y wyelkyey szkodzye, gdzyem
ya, moy laszkavy panye, mvszalem nayn szwodzycz szvyathky przeth V. M. pan[y]em moyem
XV ex. SlArch I pffl. 23.
2. 'wprowadzać w błąd, oszukiwać, okłamy
wać, mamić, fallere, deciper.e, f r a u d a r e Sam
szebye od sprawyedliwosczy roszdzela, szwodzy
Słownik staropolski XI
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(si quis existimat se aliquid esse, cum nihil sit,
ipse se seducit Gal 6, 3) 1449 R XXV 166; Nemo
vos seducat inanibus verbis nyechacz nye szwodzy
waasz nykt proznymy albo marnymy szlowy (Eph
5 5, 6) XV med. SKJ I 76; Nye zwodzi was (non
vos seducat) Ezechias BZ IV Reg 18, 29; Nyechay
was nye zwodzą (non vos seducant) proroci waszi
BZ Jer 29, 8; Alii accedunt cum flagellis dicentes:
Ihu, noli pervertere plebem nye zwocz (wydawca
10 czyta błędnie: zwacz) ludv XV p. post. Kałużn
275; <A Jozef rzekł:) A czo mye zvodzyczye
(quid me seducitis), yschby yą (sc. Maryją) anyol
czyąską vczynyl, abych to vam yyerzyl? Rozm
55; Thy nasche czastocrocz soboty przestąpy15 yesch... a tako nasche dzyeczy zvodzysch (pueros... seducis), aby s tobą nye dbały dnyow
svyąthych ib. 131; Drudzy rzekły: Nye, nye yest
dobry, alecz zvodzy lud (seducit turbas Jo 7, 12)
ib. 432.
3. 'oprowadzać (wokół czegoś), circumducere,
20
circum aliąuid ducere’: Swodzyla (war. kal.:
zwodziła) circumduxit (dimisit me, sc. manus
domini, in medio campi, qui erat plenus ossibus
et circumduxit me per ea in gyro Ezech 37, 2)
25 ca 1470 MamLub 231.
Cf. W wodzić, Wz wodzić
Zwodźca, Zwojca (cf. Zb-) 'ten kto wprowadza
w błąd, oszukuje, okłamuje, oszust, seductor,
fraudator : Sed in omnibus nosmetipsos exhibe30 amus... vt seductores et veraces yako szwodzycze
(R XXV 165: *szvodzyde) a prawdzywy (II Cor
6, 8) XV med. SKJ I 73; *Swoyczyą seductor
ca 1500 Erz 136.
Zwoik cf. Zwójek
Zwojca cf. Zwodźca
35
Zwojec (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zwojec 1424
ArchCastrCrac II 93, 1450 RpKapKr, ~ ac.
sg. zwojec 1447 Przem II nr 234, 1461 AcOfLubl
II, 1489 AcLeop I nr 2711; ~ n. pl. zwójce
1472 AGZ VI 159; ~ ac. pl. zwójce 1432
40
StPPP II nr 2456, 1461 AGZ XII 272; - /.
pl. (w) zwojcoch 1484 Reg 709.
Z n a c z e n i e : '(ozdobny) kobiecy strój na gło
wę, ornamentum capitis muliebre’: Peplum vlg.
swoyecz 1424 ArchCastrCrac II 93; Liczę, yide45
licet jopula, calige et alia omnia pepla, swoycze,
in sacco contenta decernimus deperdenda 1432
StPPP II nr 2456; Auchimus stetit primum iudicium super tunicam, argento manicatam, et eciam
szwoyecz contra aurifabrissam pignora 1447
50
Przem II nr 234; Flameolum est peplum uel
ornamentum capitis szwoyecz albo szerpanka 1450
RpKapKr, Unam redimitam al. szwoyecz 1461
AcOfLubl II; Quia non recepit tunicam..., quatuor
serpany et duas swoycze 1461 AGZ XII 272;
55
65
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Velamina de lana al. swogycze 1472 AGZ VI
159; <Sio>stry nye mayą chodzicz w byndalyech
albo w zvoyczoch, albo w rąbkoch yedvabnych
(bindis et ligaturis Sericis non utantur) 1484 Reg
709; Velamen capitis al. szwoyecz laniavit 1489 5
AcLeop I nr 2711.
Zwójek, Zwoik, Zwójka (cf Zb-) f o r m y : 1.
Zwójek: ac. sg. zwójek 1462 StPPP II nr 3685.
2. Zwoik: n. sg. zwoik 1420 Czrs 225, 1463
AcLubl II; ~ ac. sg. zwoik 1420 Czrs 225, 10
1428 ZapWarsz nr 2870, 1431 StPPP II nr 2349,
etc.
1.
a. 2.: g. sg. zwójka czy zwoika 1456
ZapWarsz nr 994, 1472 ib. nr 3057; ~ g. pl.
zwojkow czy zwoikow 1474 ZapWarsz nr 1373. 15
3. Zwójka: n. sg. zwójka 1437 ŁebMat 131;
~ g. sg. zwójki 1468 AKPr VIIIa 55.
1.
a. 2. a. 3.: g. du. zwojku czy zwoiku 1471
TymProc 281; ~ n. pl. zwójki czy zwoiki 1435
AcPosn I 12, 1486 AcLeop I nr 1572, 1493 PF 20
IV 664; ~ ac. pl. zwójki czy zwoiki 1458
MMAe XVI nr 1892.
Z n a c z e n i e : '(ozdobny) kobiecy strój na gło
wę, ornamentum capitis muliebre’: Stanislaus...
tenetur solvere nobili Sando... peplum al. swogik 25
1420 Czrs 225; Falislaus... debet exbrigare fideiussores suos... de peplo swogik ib., sim. ib.’,
Iohannes... obligavit se solvere... tegumen capitis
al. syweyk (pro swoyk a. swoyek) 1424 KsMaz
II nr 329; Tunicam strictam al. cyasno, peplum 30
al. swogik, tecturam capitis al. czepek 1428
ZapWarsz nr 2870; Margaretha... cum... Andrea... habent terminum peremptorium... pro pe
plo vlg. czepyecz... et pro schyrzinka..., item
pro vlg. swoyk 1431 StPPP II nr 2349; Item 35
ąuatuor pepla ex bombice al. swoyky 1435 AcPosn
I 12; Raczibor... tenetur... peplum vlg. swogik...
solvere 1435 KsMaz III nr 863; Swojka peplum
1437 ŁebMat 131; Pro ąuatuor pluminis, videlicet
duobus penarum et duobus mchowe maternalibus, 40
item swogily (pro swogiky), serpani, linteaminibus, peplis 1439 AGZ XII 64; Jako ja nye wzal
thkanky pyerlovey..., svoyka jedvabnego y gynshich rzeczhi 1456 ZapWarsz nr 994; Quod...
recepisset (sc. Martinus)... pepla duo examenti 45
auro intexta et duo velamina al. swoyky 1458
MMAe XVI nr 1892; Pro eo, quia tu... recepisti
IV linteamina..., swogek Sericeum 1462 StPPP
II nr 3685; Redimiculum al. swogyk 1463 AcLubl
II; Llena... myala dacz Martino... racione expe- 50
dicionis al. wyprawy... velum vlg. swoyk 1465
ZapWarsz nr 1236; Jakom ya nye ranczil wiprawi
po Malgorzecze, czepcza za dwye kopye, swoyki
za kopą, rambka yedwabnego 1468 AKPr VIIIa
55; Vittam al. swoyk... solvere et dare se obligavit 55
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1468 CracArt nr 577; Jacom ya... nye wzanl s
skrzy nye Jedwydzyney... dwv swoykv za XXVII
gr<oszy> 1471 TymProc 281; Jakom ya... nye
bilem na zoną gego anym gey szwoyka na glowye
*przeczam 1472 ZapWarsz nr 3057; Yako... oczyecz moyh nye wzyąl troyga skotha rogathego...
y szthuky swoykowh 1474 ib. nr 1373; Jsze
Thiphan *nyal dacz rankawy... y szwoyk... Janoui... po Byeacze ib. nr 1408; Quia tu... eandem
Elizabet vi ac violencia ac manu potenti violasti
al. vssillilesz in eadem violencia eandem Elizabeth
fregisti estivale al. lethnik, vittam Sericeam al.
swogik, camisiam, crines de capite rupisti 1483
AGZ XIX 304; Septem vitte al. swoyky 1486
AcLeop I nr 1572; Item trzy szwoyky 1493 PF
IV 664.
Zwojewać cf. Zwojować
Zwójka cf. Zwójek
Zwojować, Zwojewać (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 2. sg. zwojujesz 1471 MamKal 250; 3. sg.
zwojuje ca 1470 MamLub 298; ~ praet. 3. sg.
m. zwojował XV p. post. GIDom 81 ;/. zwojewała
ca 1420 R XXV 229; ~ part. praet. pass. n.
pl. m. zwojewani ca 1470 MamLub 207; cf. też
Zwojowany; ~ inf. pass. sg. neutr. zwojowano
być ca 1420 R XXIV 83; - fut. pass. 2. sg. f.
zwojewana będziesz ca 1470 MamLub 250.
Z n a c z e n i a : 1. 'pokonać, zwyciężyć, vincere,
debellare, superare’: Celum est forte, quia a nullo
potest expugnari zwoiowano bicz ca 1420 R XXIV
83; W sobotą swoyewala dussa pkelne czoczcze
(leg. koćce) ca 1420 R XXV 229; Die dominico
descendit ad inferos et contrivit tartaros a pyeklo
swoyowal XV p. post. GIDom 81.
2.
'zburzyć, zniszczyć, destruere, delere’: Swogewan[y]a bądzyess (war. kal.: *zvogągyesch)
vastaberis (nunc vastaberis, filia latronis! Mich 5,
1) ca 1470 MamLub 250; Svogyvye (war. kal.:
skaził) devastabat (Saulus autem devastabat ecclesiam Act 8, 3) ib. 298; ~ Swogewany (war.
kal.: zvogyevany) vastati (vae nobis, ąuoniam
yastati sumus Jer 4, 13) ca 1470 MamLub 207.
Cf. Zwojowany
Zwojowany (cf. Zb-) 'ten który zwyciężył,
zwycięski, qui aliąuid vicit, debellavif: Crux enim
tocius beatudinis nobis causa est, quia liberavit
nos a cecitate erroris et de tenebris nos reddidit
luci. Hec debellata, swoyowani, nos quieti sociavit
XV med. SKJ V 283.
Zwolenie (cf. Zb-) 'układ, przymierze, foedus,
pactw : Swolenye (war. kal.: vizwolenye, mamotrekt mikułowski: swolenie) fedus (foedus pacis
meae non movebitur Is 54, 10) ca 1470 MamLub
202; ~ 'ugoda, pactum, conventum": Ibi posuit
Gyszka suum solidum al. sapszelynk et ibi acce-
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perunt pecuniam (sc. pro agro vendito) Burek
cum Simone et factum est al. szwolenye 1487
Trześn 111. ~ Bohemizm. ~ C f Wzwolenie.
Zwolenik cf. Zwolennik
Zwolennik, Zwolenik (cf. Zb-) f o r m y : n. sg.
zwolenik Rozm 230. 273. 423, etc.; ~ g. sg.
zwolenika Rozm 232. 314. 735; ~ ac. sg. zwolenika Rozm 228. 229; ~ i. sg. zwolenikiem
Rozm 234. 511; ~ n. du. zwolenika ca 1500
GIKazB I 86; ~ d. du. zwolenikoma Rozm 401.
522. 532; ~ ac. du. zwoleniku XV p. post. R
XXIV 94, Rozm 445; ~ i. du. zwolenikoma
Rozm 200; ~ n. pl. zwolenicy XV med. SKJ
I 89, 1484 Reg 704, EwZam 301, etc. etc.;
zwolennicy XV p. post. GIDom 56; ~ g. pl.
zwolenikow EwZam 301, Rozm 162. 171, etc.
etc.; ~ d. pl. zwolenikom 1413—4 Msza I s.
261, 1426 Msza IV s. 314, Rozm 189, etc. etc.;
zwolennikom XV p. post. Msza VII s. 57, sim.
VIII, XV ex. R XIX 92; - ac. pl. zwoleniki
Rozm 170. 265. 273, etc.; ~ i. pl. zwoleniki
1426 Msza IV s. 315, XV med. PamLit XXVIII
308, Rozm 205, etc. etc.; ~ l. pl. (o) zwolenikoch Rozm 682.
Z n a ć z e n i a : 1. 'osoba wybrana, wybraniec,
też uczeń, wyznawca, homo electus, etiam disci
pulus, confessor, fautor, sectator : a. o uczniach
Chrystusa, de discipulis Christi: (Chlyeb)... przeszegnal y tesz dal tesz szwolenykom szwoym
(discipulis suis, Msza III: wcznyoom albo swym
vczennykoom, IV: zwolenykom, vcznyom swym,
VI. XIV: vczenykom sw<y)m, VII: uczennykom,
VIII: szwolennykom, XVI: vcznom swogim)
1413—4 Msza I s. 261; Wszyawszy... <kyelych>... poszegnal, <roszdal> szwolenykom swo
im (discipulis suis, Msza III. XIV: vczennikom
swym, IV: wczniom, VI: vczenykom swim, VII:
szwolennykom swogym, XVI: vcznom swogim)
ib.; Naam takyesch grzeschnym slugam...
thwym... thovarzyschthwa darovacz raczy sz
thwymy swanthymy zwolenyky (cum tuis sanctis
apostolis, Msza III. VI—VIII. XIV. XVI: ss...
apostoli, XII: sz... apposztholmy) y tesch z manczennyky 1426 Msza IV s. 315; Martha... doszycz
czynyla, bo scha proczowala, kako by Xcrista
swolenyky (leg. z zwoleniki) vczczyla XV med.
PamLit XXVIII 308; Erant omnes discipuli pariter,
zwolyenyczy pospolicze, in eodem loco (Act 2,
1) XV med. SKJ I 89; Ktorąz tho vyarą pana
Iesu Crysta apostolovye, zvolenyczy i vcznyovye... ludzy... nauczyły (discipulorum Christi
sincera devotio... edocuit) 1484 Reg 704; Dicunt
ei discipuli, swolenniczy (Rozm 574: zvolyenyczy), eius (sc. Christi, Jo 16, 29) XV p. post.
GIDom 56; Vvyerzyly ven zvolenyczy (discipuli
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Jo 2, 11, GIKazB II 81: yybranczy) yego EwZam
304, sim. Rozm 209; Przyszła do nyego mulier
Samaritanka, sz ktorąsz barszo dlvgo... roszmawyal e (leg. est?), asz do nyego (sc. Chrystusa)
5 szwolyenyczi przyszły XV ex. MPKJ II 318;
Zwolennikom (discipulis) tak powiedzcie...: Wstał
pan z martwych XV ex. R XIX 92; In illo tempore
duo ex discipulis, dva szvolenyka, Ihu ibant...
in castellum (Luc 24, 13) ca 1500 GIKazB I 86;
10 A tesch ysch byl yescze svoych zwolyenykow
albo apostolow (discipulorum... nec apostolorum)
sobye nye yybral Rozm 162; Czterdzyesczy dny
na zyemy badą, moye zvolenyky (discipulos)
navczayącz ib. 170; Marya: Którzy to szą zvo15 lyenyczy (discipuli), czo ye chczesz navczacz...?
Jesus: Dwanasczye apostolow sobye yybyorą ib.
171; Vyelye vesela s tobą ostavya z moych zvolyenykow yyernych (ex meis fidelibus) ib.; Myły
Iesus... svemy (leg. z swemi) zvolyenyky schedl
20 do Kapharnavm ib. 210, sim. ib. 205. 206. 239,
etc.; Iesus... rzeki kv svym zvolyenykom (disci
pulis) ib. 223, sim. ib. 189. 294. 331, etc.; Iesus...
pysal... obyeczvyącz yemv zdrovye poslacz przez
svego zvolyenyka (per discipulum) ib. 228, sim.
ib. 229; To yest ten czlovyek albo zvolyenyk
25
(discipulus), ktoregos my oby<e)czal poslacz Yesus ib. 230; Thy-ly yesz zvolenyk (discipulus)
Iesuszov? ib. ; Yednym raky ylozenym zvolyenyka
Iesukrystovego Tadeusza vzyal zdrovye ib. 232,
30 sim. ib. 735; Krystus myloszyernye y (leg. ji 'go’)
przyal y vczynyl y (leg. ji 'go’) svoym zvolyenykyem y svym apostołem ib. 234, sim. ib. 511;
Tu myły Iesus chvaly syoye zvolyenyky a naucza
ye ib. 265; Rzeki nathychmyasth yeden zvolyenyk
(unus ex discipulis Luc 11, 1) przystapyvschy k
35
nyemv, na ymye svyąty Pyotr ib. 273; Ssam bog
(sc. Jesukryst) napyrvey navczal szwe zyolyenyky
paczyerza ib.; Drugy z yego zvolyenykow (de
discipulis eius Mat 8, 21) rzeki kv mylemv
40 Iesusovy ib. 289, sim. ib. 343. 348. 362, etc.;
Potem Iesusz zezvawschy dyanasczye zvolyenykow szwoych (convocatis duodecim discipulis suis
Mat 10, 1), dal ym mocz nade zlemy duchy ib.
307, sim. ib. 321; Yako myły Iesus posiał sve
zyolyenyky przed sobą do myasta ib. 309, sim.
45
ib. 314. 344. 359, etę.; Ktokoly gednemv namnyeyschemv s thych da telko czaszą vody zyvey v ymye zvolyenyka mego (in nomine discipuli
Mat 10, 42)..., nye straczy zaplathy svoyey ib.
50 314; Krystus... przykazał (pro przykazav) *dvyemanaczczyona zyolyenykom svoym (praecipiens
duodecim discipulis suis Mat 11, 1) ib.; Odpovyedzyavschy myły Iesus y rzeki onema dvyema
zvolyenykoma ib. 401, sim. ib. 522. 532; Movyl
myły Iesus kv zastąpom y kv svym zyolyenykom
55
65*

516

ZWOLENNIK

ZWOLIĆ

(ad discipulos suos Mat 23, 1) ib. 417, sim. ib.
436; Drudzy zvolyenyczy począly żałobny bycz
o to ib. 443, sim. ib. 206. 430. 435; Posiał (sc.
Jesus) dw (leg. dwu) zvolyenykv svoych ib. 445,
sim. XV p. post. R XXIV 94; A schedvschy ony
dwa zvolyenyczy (discipuli Mat 21, 6) y vczynyly,
yako ym przykazał myły Iesus Rozm 446; Ostanyeczyely vy v moyey navcze, zavyerne bądzyeczye zvolyenyczy (discipuli Jo 8, 31) moy ib.
473; Iesus vezvavschy svoyą matka a dva zvolenyky na stroną y kazał ym, aby s nym nye
chodzyly do Ierusalem ib. 523; Przyschedl (sc.
Jesus) ze dvyemanasczyoma zvolyenyky do Ierusalem ib. 528; Czczyenye o tern, yako myły
Iesus... podaval pyczye svem apostołom albo
zvolenykom ib. 529; Tho szye napelnylo po yego
smarthvychvstanyv, kyedy svymy (leg. z swymi)
zvolyenyky (cum apostolis suis) yadl y pyl ib.
543; Począł szye modlycz (sc. Jesus) za svemy
zvolyenyky ib. 576, sim. ib. 633; O, nye rząka
(leg. rzeką) yvz: Iudas y (leg. ji 'go’) przedal,
ale yego zvolyenyczy ib. 657, sim. ib. 658. 660.
677. 735; Naslyadoval Iesusza Symon Pyotr y
yny zvolyenyk (alius discipulus Jo 18, 15), czvsz
Yan ib. 659, sim. ib. 671. 674. 689; Schymon
Pyotr, apostoł yego, czvsz Iesucrista (naśladował
go>... y yny apostoł albo zvolyenyk (alius disci
pulus Jo 18, 15), czvz Yan Evanyelysta ib. 665;
Alye o szvych zvolyenykoch nycz nye odpovyedzyal ib. 682; Stal tez Pyotr... vkazuyącz szye,
yakoby nye byl zvolenyk Iesucristow, ale yeden
z yego nyeprzyaczyol ib. 688; A Pyotr rzeki:
Nye yestem z yego zvolyenykow ib. 689.
b. o uczniach św. Jana Chrzciciela, de discipulis s. Ioannis Baptistae: Drugyego dnya lyepak
stal łan (sr. Krzciciel) y zwolyenykow (leg.
z zwolenikow) yego dwa (ex discipulis eius duo
Jo 1, 35) EwZam 301; I szlyszely go dwa zwolenyczy (sc. Jana Krzciciela, duo discipuli Jo 1,
37) movyączego y naszladovaly są Ihusa ib.;
Vroczywschy szye Iesus s pusczey, nalyasl
sv(ięt)ego Yana ze dvyema zvolyenykoma kazacz
podlya rzeky Yordana, s tych dw (leg. dwu)
zvolyenykow yeden Andrzey, brat Pyotrow Rozm
200; Slyszącz to nyektorzy svolyenyczy (quidam
ex discipulis) svyątego Yana opvsczyly y (leg. ji
'go’) y naslyadovaly Iesucrista ib. 201; A to
vzrzącz zvolyenyczy svyątego Yana (discipuli Ioanni) nyeczo szye lekly ib. 239, sim. ib. 201;
Stała szye yedna gadka myedzy zvolyenyky albo
vcznmy svyątego Yana Krzsczyczyela (ex disci
pulis Ioannis Jo 3, 25) a myedzy Zydy ib. 240;
Gospodnye, navczy nas modlycz szye, yako navczyl svyaty Yan svoye zvolyenyky (discipulos
suos Luc 11, 1) ib. 273; O them, yako szvyąty

Yan Krzczyczyel kv mylemv Iesuszovy posiał
svoye (pro dvoye) zvolyenykow ib. 314; Svyąthy
Yan... posiał dw (leg. dwu) z yego zvolyenykow
(duos de discipulis suis Mat 11, 2) rzekącz ym
5
ib.; Tako vschlyschącz zvolyenyczy svyątego Ya
na (discipuli eius Mat 14, 12)... vzyaly yego
svyąte czyalo y pogrzebly ib. 347.
c. o wyznawcach religii żydowskiej, de confessoribus religionis Iudaeorum: Rzekły (sc. Ży10 dowie) yemv: Ty bądź yego (sc. Jesusa) zvolyenyk, alye my yestesmy zvolyenyczy Moyzeschovy
(Moysi discipuli Jo 9, 28), my vymy, yze z Moyzeschem bog movyl Rozm 423.
2.
'stronnik, assecla \ Takyez Davyd, kyedy
15
byl myedzy svemy zvolyenyky, *nygd yego
czyszschy nye byl, alye vszadzye przeczyv nyeprzyaczyelom v boyv nykt ostrzschy y *tvardtschy Rozm 626.
Bohemizm.
20
Zwoleństwo (cf. Zb-j 1. 'czasowe zwolnienie
od płacenia podatku, libertas a tributis solvendis
ad tempus concessa': Mayaly tesz przyszasznyczy
które szwolenstwo, aby nye szo<so)waly albo
czokoly gynego s pospólstwem nye dąly, albo
25
nye postapowaly (an scabini nullam libertatem,
ut in sessione et aliis libertatibus habere debeant)?
OrtOssol 93, 3, sim. OrtMac 128.
2. 'wolność, libertas, status liber: Qui autem
perspexerit, gl. animam, in lege perfecte libertatis,
30
gl. przespyecznego szvolenstwa, et permanserit,
non auditor obliviosus factus est, sed factor operis
(Jac 1, 25) XV med. R XXIV 372.
3. 'całkowita swoboda, nieograniczenie niczym,
licentia im m o d e r a ta Maligni spiritus animam
35
miseram a corpore exeuntem quasi vallo obsident
terribiliter, quam in corpore positam variis oblectacionibus solebant oblectare kablacz, kapacz,
lekovacz, *chlodicz, zwolenstzwo (pro zwolensztwo) davacz XV p. post. R XXV 200.
40
4. 'zezwolenie na używanie czegoś, licentia,
facultas1: Pyesch... recognouit se vendidisse me
dium brasetorii Gregorio braseatori, qui habebit
liberam litteram al. swolenstwo in puteo 1448
Przem II nr 362.
45
Bohemizm.
Zwolic, Zwolic się (cf. Zb-) f o r m y : praes.
ind. 3. sg. zwoli BZ Num 16, 7; ~ imper. 2.
sg. zwoi FI 70, \, B Z \ Par 21, 10. 11; 2. pl.
zwolcie BZ Jos 24, 15; ~ praet. 1. sg. m.
50
zwoliłem BZ II Par 7, 12; -(e)m zwolił BZ IV
Reg 21, 7. 23, 27. II Par 7, 16, etc.; f. -m
zwoliła XV med. R XXV 152; 2. sg. m. -(e)ś
zwolił BZ II Par 6, 34. 38. Neh 9, 1; 3. sg. m.
jest zwolił BZ Deut 21, 5; zwolił BZ I Reg 16,
55
10. III Reg 14, 21. I Par 15, 2. Is 49, 7 ; / . jest
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zwoliła 1483 RKJŁ VII 60; 2. pl. m. zwoliliście
ca 1428 PF I 494; -(e)ście zwolili BZ Jos 24,
22. Jud 10, 14; 3. pl. m. zwolili 1453 PawSejm
nr 114, 1470 DecrMCrac nr 1136, ca 1470
MamLub 214, 1480 AGZ XVIII 195; - part.
praet. pass. n. sg. f. zwolona Rozm 47; g. sg. m.
zwolonego XV p. pr. R XIX 43; d. sg. m.
zwolonemu Rozm 45; v. sg. f. zwolena Bogur
ABF; zwolona Bogur CE; n. pl. m. zwoleni Rozm
839; ac. pl. m. zwolone BZ I Par 16, 41. II Esdr
8, 26; v. pl. m. zwoleni BZ I Par 16, 13.
Z n a c z e n i a : 1. 'wybrać, przeznaczyć na
coś, eligere, destinare': V twego syna gospodzina, matko swolena {Bogur C: swolona, E:
zwolona, D: *szbolenya) Maria, sziszczi nam,
spw<ś)czi nam Bogur ABF; Zwolyen[y]a kszyoszotha (electi principes) gego stonoli soo w Mo
rzu Czyrwonem BZ Ex 15, 4; Kogoskoli zwoli
{sc. bog, quemcumque elegerit), ten bodze swyoti
BZ Num 16, 7; Przistopyoocz kapłani..., ktoresz
to gest zwolil (quos elegerit) pan bog twoy, aby
slvzili y blogoslavili ymyenyy gego BZ Deut
21, 5; A gęstły syo wam zle widzi, abyscye
slvzili panv, *wolnye wam dano gest, zwolcye
szobye dzysz (eligite hodie), czso wam lyvbo
gest, komv owszem slvzicz bodzecye BZ Jos
24, 15; A Iozve kv lyvdv: Swyatkowye rzeczy
wi sami gestescye, zescye zwolili szobye pana
(quia ipsi elegeritis vobis dominum) ib. 24, 22;
Gydzcye a wziwaycye bogow swich, geszeszcye
zwolyly (quos elegistis) BZ Jud 10, 14; Nye
zwolyl (non elegit) bog nygenego s tich to {sc.
synów) BZ I Reg 16, 10; Syedmnaczcye lyat
krolyowal {sc. Roboam) w Ierusalem myescye,
gesz zwolyl (quam elegit) pan, abi tu poloszil
gymo swe, ze wszech pokoleń israhelskich BZ
III Reg 14, 21; W tern koscyele a w Ierusalemye, geszem zwolyl (quam elegi) ze wszech
myast israhelskich, poloszo me gymyo na wyeki
BZ IV Reg 21, 7, sim. ib. II Par 33, 7;
A zarzuczo myasto to, geszem zwolyl (quam
elegi), Ierusalem BZ IV Reg 23, 27; Nyesluszno
gest, abi ot iaci kogo nyesyona bila skrzinya
bosza, gedzine ot sług koscyelnich, gesz to
zwolyl (quos elegit) pan ku noszenyy gey BZ I
Par 15, 2; Sinowye Iacoboui zwoleny gego
(electi eius)! ib. 16, 13; Vstauil Emana a Iditum
y gyne zwolyone (reliquos electos)... ku chwalenyv pana ib. 16, 41; Ze trsyech rzeczi dauam
wolenstwo tobye, geno, ktoresz chcesz, sobye
zwoi (unum... elige), acz vczinyo tobye ib. 21,
10, sim. ib. 21, 11; Myasto gest, geszesz zwolyl
(quam elegisti) BZ II Par 6, 34, sim. ib. 6, 38;
Vsliszalem modlytwo two a zwolylem myasto
to sobye (elegi locum istum mihi), abi bil dom
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obyetni ib. 7, 12; Bocyem zwolyl y poswyocylem
sobye myasto to (elegi... locum istum) ib. 7,
16; Wvyodo w myasto, gezem zwolyl (quem
elegi), abi tam przebiwalo me gymyo BZ Neh
1, 9; Ti gesz sam, panye boże, genzesz zvolyl
5
Abrama (qui elegisti Abram) ib. 9, 7; A ti takez,
Ezdraszu, podle modroscy bozey ystaw sodze
a zwolyone (constitue iudices et arbitros) we
wszey Syry BZ II Esdr 8, 26; Swyotemv israhel10 skemv, gen cyo zwolyl (qui elegit te) BZ Is 49, 7;
Ydzy {sc. Gabryjele) kv zvolonemv k<o>rzenyv
mego narodzenya! Rozm 45; K temv bog odpoyyedzyal: Gabriele, yakosz yydzyal kyerz Moyzeschow na pusczy, yenze ogyen gorzał a nye
15 zgorzał, takyesz ta moya svolona dzywka, nym
k ye zyvotv syyątemv stąpya, moym zasczyczenyem nye bądzye v czystosczy yrazona ib. 47;
Yako tesch sam myły Cristus yndzye movyl,
gadayącz szye s Sydy, yze przez wloczenya {leg.
20 uwłoczenia) czczy boskey synoyye zvolyeny mo
gą szye zvacz bogy ib. 839; ~ Swoliliscze
maluistis ca 1428 PF I 494; ~ Adulta facta
sum {sc. Maria) et desponsata sum coniugi,
gdym dorosła, mazowym sza poslubyla, et placui,
- Bo25 swolyla, alteri XV med. R XXV 152.
hemizm semantyczny.
2. 'wyratować, ocalić, liberare, eliberare
W prawdze twoiey zwoi me (libera me, Pul:
wyzwól mye)! FI 70, 1; ~ A k mnie podzcie...
30 ze mną do przybytku nebeskiego,... synem mi
lutkim zwolonego XV p. pr. R XIX 43.
3. zwolic (się) 'wyrazić zgodę, przystać na
coś, też dojść do porozumienia, uzgodnić, consentire, assentiri, approbare’: Primi termini ge35 nerales debent celebrari in quatuor septimanis
post festum Nativitatis Christi... sub hac conditione, quod suprascripti domini et communitas
consenserunt zwolili 1453 PawSejm nr 114;
Quod ex quo ambe partes, yidelicet Iohannes...
40 et Petrus..., invicem consenserunt al. swolili
szye coram vobis super Stanislai... recognicionem, quidquam idem Stanislaus recognosceret,
hoc ambo firmiter omnia tenere yellent 1470
DecrMCrac nr 1136; Nobilis Climasko et Iwanko, filius suus,... parte ex utraque inter se
45
deliberaverunt al. swolyly hanc pecuniam, quam
Iwanko post uxorem suam... tulit, dare super
obligacionem seu bona super aliqua 1480 AGZ
XVIII 195; Agnes yest szya szyolyla y *rosz50 delila cum Agnete [...] zaklath triginta marcarum
[...] 1483 RKJŁ VII 60; - Swolili syą {war.
kal.: zyolily schą) assensi sunt (dabo viros, qui
praevaricantur foedus meum et non observaverunt verba foederis, quibus assensi sunt in conspectu meo Jer 34, 18) ca 1470 MamLub 214.
55
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Cf. Dozwolić, Pozwolić, Przyzwolić, Wyzwo
lić, Wzwolić, Zwyzwolić, Dozwalać, Przy
zwalać, Wyzwalać
Zwołać, Zwołać się (cf. Zb-J f o r m y : praes.
ind. a. aor. 3. sg. zwoła BZ Num 14, 10. Deut
29, 2. Judith 5 ,2 ; ~ praet. 1. sg. m. zwołałem
1475 ZapMaz 102; -m zwołał 1452 TymWol 79,
BZ Neh 7, 5, 1477 KochOdcz 135; - part.
praet. act. zwoła w BZ Jos 6, 6. II Par 32, 6;
zwoławszy BZ Jud 10, 17. II Par 32, 3; ~
praet. pass. 3. sg. m. był zwołan BZ Judith 6,
21.
Z n a c z e n i a : 1. 'wydać okrzyk, głośno za
wołać, clamare, exclamare'>: Gdisz zwoła wszitko pospólstwo (cumque clamaret omnis multitudo) a kamyenim chczoocz ge (sc. Jozuego
i Kalefa) obrzvczicz, zayavila syo gim phala
boża na<d> strzecho stanv zaslvbyenya BZ Num
14, 10.
2. zwołać kogoś 'przywołać kogoś, wezwać,
vocare, advocare, convocare’\ Zvola (vocavit)
Moyzes wszego Israhela £Z Deut 29,2, sim. ib.
Judith 5,2; Przeto zwolaw (vocavit) Jozve... ka
płani y powye k nim BZ Jos 6, 6, sim. ib. II Par
32, 6; Tedi on zvola<w> wszitki wyoczsze vrodzenym (at ille, convocatis universis maioribus)..., szedł do domu bożego BZ II Par 34, 29;
Bog dal gest w me syerce, iszem zvolal (congregavi) slyachcyce y vodze BZ Neh 7, 5; Potem
wszitek lyvd bil zwolan (convocatus est) a przes
czalo nocz w koscyele syo modlyly, proszoc pomoci od boga israhelskego BZ Judith 6, 21; Anym
zwołał Karwowskich, nye bandancz s nymy genego kleynotha, gdy my scha bronyl przeth go
spodą 1477 KochOdcz 135; ~ na kogoś coś
zwołać, zwołać na kogoś coś 'skrzyknąć, zorga
nizować kogoś przeciw komuś, convocare contra
aliąuein: Jaco Jacub parobka do mego sadu nye
prziwodzil anym go mv odbył szylą, anym nan
wssy zwołał 1452 TymWol 79; Yako ya nye
*przyselth na Barthlomeya do gospody yego... y
nye szvolalem nan cleynothv svego... gwalthem
1475 ZapMaz 102.
3. zwołać się 'nawołując zebrać się, zgroma
dzić się w jedno miejsce, clamando congregan :
Sinowye Amonowy, zwolawszi syo (conclamantes), w Galaad rozbyly Stani swe BZ Jud 10, 17;
Zwolawszi syo k temu wszitci wirzeczenym (pro
zwolawszi syo wszitci k temu wirzeczeny, hoc
omnium decernente sententia, Biblia taborska:
swolawsse sie k tomv wyrćeni), zgromadziły wyelyke sebranye BZ II Par 32, 3.
Cf. Wwołać, Wzwołać
Zwon(-) cf. Dzwon(-)
Zwoiiczec cf. Dzwoiiczec

Zwozić (cf. Zb-J 'wioząc gromadzić w jedno
miejsce, convehere, vehendo congregare*: Iakosmi wiszeli (pro widzeli), asze Maczeg swoszil
szitho mymo *paynsko zakaszyn do swe stodoli
1400 RtKon nr 103; A yako sznyvo przydzye
a by thesz psenycza zvozyly (sc. słudzy)
v moye gvm[m]no Rozm 340.
Zwód (cf. Zb-j 1. 'zbiór prawa, przepis prawa,
dowód, lex perscripta*: Przibislaus astitit termino
super Przibilo... pro parte hereditatis Negoleyewo,
quia condiciones vlg. swody monstrare debuit
1400 KsZPozn nr 80.
2. 'osoba wstępująca w spór zamiast pozwa
nego, qui loco citati coram iudice respondere
debef: Qui idem intercessor, swod, veniens noluit
intercedere exbrigacione 1390 Leksz II nr 7.
3. 'termin rozprawy sądowej, dies iudicii (?):
Debet statuere Varpansonem infra spacium sex
ebdomadarum a data die presencium pro tercio
termino vlg. est tercius swot 1401 KsZPozn nr
552.
4. 'woźnica, a u r i g a Qui equus fuerat arrestatus per suum ductorem vlg. za swodem 1420—3
BiblWarsz 1861 III 17.
Cf. Wzwód
Zwój (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zwój 1471
MamKal 145, ca 1500 Erz 136; ~ ac. sg. zwój
1424 Pyzdr nr 763, ca 1500 GIKazB I 82, ca
1500 PieśniWład 177; ~ ac. du. zwoja 1464
MMAe XVI nr 1305; ~ ac. pl. zwoje 1444
TymProc 334.
Z n a c z e n i e : '(ozdobny) kobiecy strój na
głowę, ornamentum capitis m u l i e b r e Yako acz
szye dostali które rany Pyotrcze ot Pyotra, tho
szye dostały za yey poczotkem, ysz nan rzuczila
sswoy y chczyala gy vdawycz 1424 Pyzdr nr
763; Quando camisiam..., quatuor balneamina..., tria swogye et sep tern sexagenas in paratis
recepit violenter 1444 TymProc 334; Presbiter...
petivit ipsum compelli... solvendum VI marcas
pecunie,... duas mitras *swaia valoris unius
sexagene 1464 MMAe XVI nr 1305; Vitta
schwoy aut panthlik (antequam rumpatur funiculus argenteus et recurrat vitta aurea Eccles
12, 6) 1471 MamKal 145; Redimiculum, id est
monile, corona vel vitta, qua mitra in capite
feminarum alligatur czyb vel swoy ca 1500 Erz
136; Swoy vitta ib.’, Vitta est redimiculum muliebrum vlg. swoy ib.\ Sed pia mater... deposuit
velamen, swoy, de capite suo,... contexit (sc.
Christum) ca 1500 GIKazB I 82; Veronica...
thwarz Cristovą myecz sządala, przetho yemv
szwoy podała, swfoy na oblycze przyloszyl myły
Jesus y wythvforzyl oblycze swoye ca 1500
PieśniWład 177.
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1. Zwór (cf. Zb-) 'wstępne akta procesowe,
commentariorum iudicii pars prima': Fredrich
stans dixit: Volo videre inicium al. swor et
terminum rei, in quo super me lucratus <est)
1443 AGZ XIII 141; ~ zwor prawa: Nobilis
5
Strączek cum procuratorio domine Annę affectabat
originem iuris al. szuor prawa et libri leccionem,
in quo inventa est inscripcio 1493 AGZ XIX 269.
~ Cf. Wzwór.
2. Zwór cf. 2. Wzór
10
Zwracać się, Zewracać (cf. Zb-) 1. zwracać
się 'przychodzić na miejsce, w którym się już
było, redire, reverti': Zwraczam sye do domv
domum revertor XV ex. PF III 178.
2.
'odpłacać, odwzajemniać się, retribuere, 15
rependere': Acz iesm sewraczal (Pul: gesm wraczal) odplaczaioczim mne zla (si reddidi retribuentibus mihi mała), doostoyno iest, bich spadł
od mogich nyeprzy<a)czol prosznich FI 7, 4.
Z wraz cf. Wzraz
20
Zwrócenie (cf Zb-) 1. 'powrót do miejsca,
z którego się wyszło, reditus, regressus': Tertio
describit (sc. Lucas) Xpi regressum, zwroczenye,
in Nazareth XV med. SKJ V 270.
2. 'wymiotowanie, vomitus, vomitio': Ad vo- 25
mitum asz do szvroczena ca 1450 PF IV 579.
3. 'oddanie długu, solutio aeris alieni': Tertio
describitur, quam sit (sc. deus) severus ingratis
in tocius debiti dimisi repeticione szwroczenya
XV med R XXIV 368.
30
Zwrócić, Zewrócić (cf. Zb-) 1. 'oddać to, co
się wzięło, pożyczyło, reddere rem receptam':
Jako ya vipozyczal plasczya *czarmego sukna
cesskyego v Marczyna... na czyą..., a thy ostaviw
swoy plascz modry, myalesz gy zwroczycz et 35
suum recipere 1464 ZapWarsz nr 1181.
2. woleństwu zwrócić 'przywrócić wolność
osobistą, liberare, liberum facere aliąuem :
W prawye czesarskem stogy, aby szlvdzy nyevolny... nye mogły bycz sz rąkv panów szwych 40
wywoleny, alyszby przes nye volno pvsczeny były
a wolenstwv szwroczeny byli (nisi... fuerint...
libertati restituti) Sul 81.
3. obietnice zewrócić 'spełnić przyrzeczenia,
promissa complere': Obetnicze moie sewroczo 45
(vota mea reddam, Puł: wroczę) w obesrzenu,
czso se iego boio FI 21, 27.
Zwybadać (cf. Zb-) 'dokładnie poznać, prze
szukać, examinare, scrutari': Swybaday lyfnyk
wszytko yme<nie> (scrutetur faenerator omnem 50
substantiam, Puł: wybaday... ymyenye) yego FI
108, 10. .
Zwycięstwo, Zwicięstwo (cf. Zb-) 'pokonanie
przeciwnika, triumf, victoria, triumphus': Zwyczyasztwem victoria XV med. Zab 523; Vy szye 55
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tez modlczye, abysczye nye veschly v pokuschenye, aby czvsz (pro czvsz aby) pokuszą ny
myala zvyczyastva nad vamy Rozm 592; ~
Spelne szwyczyąstwo palma victorie ca 1500
Erz 137.
Zwyciężać czy Zwiciężać (cf Zb-) 'pokony
wać, odnosić nad kimś zwycięstwo, vincere, debellare': Yewo, matko wszech ludzi czalem, zwicząza Maria, która iest matko bożo y laski MW
30b.
(Zwyciężenie) Zwiciężenie (cf. Zb-) 'zwycię
stwo, triumf, victoria, triumphus': prawdy zwy
ciężenie dać 'oddać sprawiedliwość, przysądzić
niewinnemu sprawiedliwy wyrok, insonti iustam
sententiam ferre': Ktoregosz s nich sprawyedliwego vsrzo (sc. sędziowie), temv z nich prawdy
szviczozenya (pro szviczozenye, illi iustitiae palmam, Biblia taborska: prawdy switiezenie) dadzo
BZ Deut 25, 1.
(Zwyciężyciel) Zwiciężyciel (cf Zb-) 'ten kto
odniósł zwycięstwo, triumfator, tu o bogu, victor,
triumphator, hoc loco de Deo': A tak zwycyoszicyel w israhelskem lyvdu (triumphator in Israel) nye odpuscy any... swego zamisla ostanye,
bo czlowyekem nye gest, bi czso vczinyw, zalowal
BZ I Reg 15, 29.
Zwyciężycielka czy Zwiciężycielka (cf. Zb-)
'ta która odniosła zwycięstwo, triumfatorka, victrix, triumphatrix': lam residat (scwirgo Maria)
ad dextris fily, terenorum omnium triumphatrix,
zvycząszyczelka, et angelorum imperatrix XV p.
pr. RRp XXIV 356.
Zwyciężyć, Zwiciężyć (cf Zb-) f o r m y : inf.
zwyciężyć XV ex. SKJ I 148, ca 1500 JA IV
95; ~ praet. 3. sg. m. zwiciężył BZ I Reg 14,
47. Judith 5, 16; zwyciężył XV med. GIWroc
23lv, De morte w. 211, ca 1470 MamLub 240;
~ part. praet. act. zwyciężywszy 1471 AGZ
XVIII 86; ~ part. praet. pass. n. sg. f zwy
ciężona Sul 107. ~ Postać zwi- dano tylko
tam, gdzie grafika pozwala na rozróżnienie zwii zwy-, w pozostałych wypadkach dano umownie
postać zwy-.
Z n a c z e n i a : 1. 'pokonać przeciwnika w wal
ce, vincere, debellare adversarium': *Swyczoszil
triumphavit XV med. GIWroc 23lv; Saul... boiowal... przecyw swim nyeprziacyelyom...
a dokodkoly syo obrocyl, zawszdi zwycyoszil
(superabat) BZ I Reg 14, 47; A kodikoly syo
obrocyly..., bog gich boiowal za nye a wzdi
zwycyozil (vicit) BZ Judith 5, 16; Rogetur..., ut
deus omnipotens compescat istos paganos a dacz
ye nam svycyasycz XV ex. SKJ I 148; ~ Then
yeden mv kosza szvycząszyl, ysz trzeczego dnya
oszyl De morte w. 211.
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2. fdowieść czegoś, pokonać w sporze, convincere, p e r s u a d e r e Convicerat doliczył, zviczyązyl (convicerat enim eos Daniel ex ore suo
falsum dixisse testimonium Dan 13, 61) ca 1470
MamLub 240; Videns autem cezar, quod eius (sc.
sanctae Catherinae) sapiencie obviare non posset,
mandauit... per litteras, ut omnes magistri... ad
pretorium Allexandrie festinanter venirent immensa munera recepturi, si virginem superarent zvyczazyly XV p. post. R XXV 182; Prius tamen
est alteri uel tercio demonstrandum, vkazacz, vt
duorum, gl. testium, uel trium possit ore convinci,
svycyasycz, et competenti seueritate coerceri ca
1500 JA IV 95.
3. (prawem) zwyciężyć 'pokonać sądownie,
prawnie, uzyskać wyrok skazujący, aliąuem iure
vincere, causam o b t i n e r e Jako my Stanisław
kmeczą Stanisława,... żadnym go *prawyem nye
swyczaszy<wszy>, wsyal gwałtem 1443 Czrs s.
LXXIV; Paki i w tey tho opyecze... dzyatek swogich przes przirodzone... schkodna i nyevziteczna
nalezyona bi bila, prawem zvyczyąnzona (iure
victa), ta tho opyeka... od ney ma bicz oddalyona
Sul 107; Tu post mortem Ilkonis recepisti predictam siliginem et triticum, nullo iure ipsum
Thomam vincendo al. nye sparschy any zwyączyzywshy {pro zwyczyązywshy) a predictis frumentis 1474 AGZ XVIII 86.
Z wy czaić się (cf Zb-) 'nawykać, przyzwycza
jać się do czegoś, tu o młodych roślinach, consuescere, asuescere, hic de plantis novellis’: Adeo
in teneris consuescere, sz<w)yczagycz <się>, mul
tum est XV ex. VergGeorg 83; Contemnere ventos
assuescant (sc. vineta) szwyczagyw szw (leg. zwy
czaj ą się) ib. 86.
Zwyczaj (cf. Th-) f o r m y . n. sg. zwyczaj XV
p. pr. R XVI 343, ca 1500 Erz 137; - g. sg.
zwyczaj a Dział 65, Rozm 582; zwyczaju 1466
TymWol 39, EwZam 307; ~ ac. sg. zwyczaj
1448 R XXIV 353, 1461—7 Serm 90r. 90v, ca
1500 Erz 137; ~ g. pl. zwyczajów XV med.
R XXIII 279; ~ ac. pl. zwyczaje XV p. pr. R
XVI 337, XV ex. YergGeorg 82.
Z n a c z e n i a ' . 1. 'obyczaj, przyzwyczajenie,
przyjęta praktyka, zasada, nawyk, usus, consuetudo, m o ć Svyczay vsvs XV p. pr. R XVI 343;
Beata virgo hanc sibi regulam, szwyczay, statuerat,
ut a manę usque ad terciam oracioni insisteret 1448
R XXIV 353; Usum enim viciorum, swiczay grze
chów, conuertimus in usum virtutum czsnoth
1461—7 Serm 90r, sim. ib. 90v; Y wszedł (sc.
Jesus) podlvg zvyczayv svego (secundum consuetudinem suam Luc 4, 16, Rozm 250: podług yego
obyczayą) dnya sobothy do bosznycze EwZam 307;
Habitus nalog albo svyczay ca 1500 Erz 137; Thv
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vyecz poschedl (sc. Jesus) podług svego zvyczaya
(secundum consuetudinem Luc 22, 39) na Górą
01yvną z vyelykym płaczem Rozm 582; ~ nad
zwyczaj, zwyczaje 'niezgodnie z tym co zwyczajne,
5
co w normie, contra, ultra modum : Humida (sc.
terra) maiores herbas alit ipsaque iusto, nath[a]
szwy[s]czaye, lecior XV ex. VergGeorg 82; Nad
zvyczay vltra modum ca 1500 Erz 137.
2. 'postępowanie, sposób życia, mores, modus
10 vivendi: Genticulos abiens (sc. rex Vladislaus),
iniens sed Olimphicolarum rittus svyczaye XV p.
pr. R XVI 337.
3. (o zwierzętach, de animalibus) 'zachowanie,
natura, habitus, n a t u r a Ex naturalibus animali
15
bus moribus, gl. sc. et conswetudinibus, ritibus
zwiczayow (leg. z zwyczajów), et proprietatibus
eorum... humane vite qualitas exemplatur XV
med. RRp XXIII 279.
4. 'obyczaj, który nabrał mocy prawa, mos,
20 consuetudo, ius usu receptum>: Slvschno vstawycz, aby... szadny Szyd krzesczy any nowy...
swych pyenyadzy na zapysy... nye dawał, ale
tylko na zakład dostateczny ma dacz podług
swyczaya (secundum consuetudinem, Sul 61: pod
25
ług obyczayy) dawno dzerszanego Dział 65; Mykolay... nye othbyl we dwdzesthu (leg. dwudzie
stu) kmyecza Sczepana... naprzecywko zwyczayy
zemye gwalthem (contra consuetudinem terrae)
1466 TymWol 39.
30
5. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Syyczay ritus ca 1500 Erz 137.
Zwyczajać się (cf Zb-) 'ćwiczyć się, wdrażać
się, często powtarzać jakąś czynność, exercitari,
consuescere’: Zvycząyącz szyą vsitare ca 1500
35
Erz 137.
Zwyczajanie (cf Zb-) 'ćwiczenie, wdrażanie
się, exercitium, exercitatw : Swycząyanye exercicium ca 1500 Erz 137.
Zwyczajność (cf Zb-) 'gotowość, natura, in40
doles’: Dicitur enim salvator primo a potentia
saluandi et sic fuit ei impositum hoc nomen ab
eterno. Secundo ab habitu saluandi, od
szwycz[y]aynoscz<i>, et sic [ei] fuit ei impositum
ab angelo 1477 MPKJ II 323.
45
Zwyczajny (cf. Zb-) fposiadający biegłość,
doświadczenie, wykształcony, eruditus, peritus’:
Syyczayny peritus ca 1500 Erz 137, sim. ib.; ~
(o interpretacji Pisma św., de interpretatione S.
Scripturae) 'zgodny z wiedzą, nauką, tradycją,
50
scientiae, memoriae a maioribus traditae conven i e n s Intellectus Scripture... anagogicus zwyczayny albo pasroczny XV med. R XXV 154.
Zwykać (cf Zb-) 'wprawiać się, poprzez ćwi
czenia nabywać jakieś umiejętności, exercitari,
55
edocen : la trsy strzali... wistrzelyo, iakobich
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zwikal strzelyacz ku celu (quasi exercens me ad
signum) BZ I Reg 20, 20.
Zwykły (cf. Zb-) f o r m y : ac. sg. m. zwykły
XV ex. R XXV 142; neutr. zwykłe XV p. post.
PF III 290; ~ i. sg. m. zwykłym Dział 66;
5
neutr. zwykłem Park 413; ~ n. pl. m. zwykłe
XV ex. MPKJ II 320.
Z n a c z e n i a : 1. 'zwyczajny, taki jak zawsze,
od dawna znany, consuetus, s o l i t u s Gdze c glossu
meec ne bodze, v masto gego tham k sszondze,... 10
ale gdze c svoy glos meva, sviklem pysmem cało
tak da Park 413; Omnibus consuetam iubeo servare
dietam szwy kle gedzenye XV p. post. PF III 290;
~ Sznamyona, myła fratres, szącz dzywi nyeszlychane any tesz szwikle signa dicuntur miracula 15
insolita XV ex. MPKJ II 320; Expurgate vetus
fermentum wykorzenycze zwykły nalog (expurgate
vetus fermentum, ut sitis nova conspersio I Cor 5,
7, SKJ I 80: wyrzvczcze kwasz, PF IV 572:
yymeczycze stari qwass) XV ex. R XXV 142.
20
2.
'powszechnie przyjęty, obowiązujący, consue
tus, c o m m u n is Ten naganyony dw (leg. dwu)
starczy swego rodzaya obyczayem dawnym po
oczczv a drvgv dw starczy gynszego rodv... oby
czayem swyklym (morę consueto, Sul 72: oby 25
czayem obyklym) kv otrzymanyy prawa riczerskyego ma wyescz Dział 66; Tedy bracza swe syostry
mayą za masz wydacz s posagem zwykłym (dote
eis assignata morę consueto, Sul 72: posag gym
nasnamyono<wa)wszy obyczayem pospolithym) ib. 30
Zwyknąć (cf. Zb-) f o r m y : praet. 1. sg. m.
zwykł jeśm FI i Puł 118, 7; 3. sg. m. zwyk jest
1466 R XXII 26; neutr. zwykło Dział 64; 1. pl.
m. zwykliśmy XV p. post. R XXV 180; 3. pl.
m. zwykli Dział 65; ~ part. praet. act. II cf. 35
Zwykły.
Z n a c z e n i a : 1. 'mieć zwyczaj, consuescere,
solere’: Swyk yest latacz 1466 R XXII 26; Sanctus
Jeronimus distingwit ierarchias celestes in tres
partes... Nos (sc. medii) sumus, qui miracula 40
faciemus, quod ceci illuminantur, nos consvemus,
szvyklyszmy, homines illuminare XV p. post. R
XXV 180; A zwykło tesz wyele lyvdzy w gnyew
sya zaszegacz Dział 64; <I>sz slyachta z nyerzadnego ryczerstwa wyaczey wiosną zyemya nysz 45
nyeprzyiaczelską zwykły (Sul 71: obykly szą)
spvstoschacz (consueverunt... desertare), vstawyamy ib. 65.
2. 'poznać coś, nauczyć się czegoś, discere,
cognoscere’: Spowedacz bodo se tobe w prawocze 50
sercza mego, ysze zwykł gesm sody prawoty
(didici iudicia iustitiae) twogye FI 118, 7, sim.
Puł.
Cf. Zwykły
Zwyszyc się cf. Zwyższyć się
55
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Z wyzwolić (cf. Zb-) 1. 'uwolnić, oswobodzić,
ocalić, liberare, liberum reddere’: Sydlo stargano
gest, a my swyzwoleny gesm<y> (liberati sumus,
Puł: yesmy wyzwolyeny) FI 123, 7.
2. 'wybrać, tu wybrać na syna, usynowić,
eligere, hoc loco filium adoptare’: Duchą zwyzwolonich, sposszobyonich synów wybranyą (non
enim accepistis spiritum servitutis..., sed accepistis spiritum adoptionis filiorum Rom 8, 15,
GIKazB II 53: vyswolenya, AKH VI 446: synów
wyszvolyenya, MamLub 279: synowye vyszwolenyą, war. kal.: sch<y)novye yyswoleny) 1449
R XXV 166, sim. XV med. SKJ I 103. Bohemizm semantyczny.
(Zwyższyć się) Zwyszyć się (cf. Zb-) 'wznieść
się, wywyższyć się, ascendere, extolli : Przichodzen, genze bidli s tobo w zemi, zwyssi syo nad
czo (ascendet super te) y bodze czebye vissy BZ
Deut 28, 43. ~ Cf. Wzwyższyć.
Zyć cf. Zejść
Zydel, Zedel, Zedla 'sprzęt do siedzenia dla
jednej lub kilku osób, sella, sedile, scamnum' :
Sedilia zedle uel stolky OrtCel 11, sim. OrtZab
529; Adam... resignavit suam domum cum stoli
et zedel, et cum omnibus rebus Nicolao 1464
KsNWarsz I nr 641; Sedilia al. zedle 1488 AcLubl
VI; Item sedile al. zydel 1495 RocznKrak XVI
62; Item scampnum al. zedla 1498 ib. 67; ~
'skrzynia służąca do siedzenia, scrinium ad sedendum aptum : Item trona al. zydel in qua
scutelle lignee simplices tres vel quatuor 1495
RocznKrak XVI 60.
Zydla 'sprzęt do siedzenia dla jednej lub kilku
osób, sella, scamnum : Item tapecium malum
cum sedili al. zydla 1495 RocznKrak XVI 63.
Zyjć cf. Zejść
Zyndaw czy Zindaw bot. 'przywrotnik pospo
lity, Alchemilla vulgaris L.’: Zyndaw planta leonis
1472 Rost nr 616.
Zynder cf. Zender
Zynzybar czy Zinzibar 'wysuszone i sprosz
kowane kłącze imbiru lekarskiego, używane jako
przyprawa, imbir, radix Zingiberis offcinalis
Rosc. siccata ad cibos condiendos adhibita’: Zin
zibar 1478 Rost nr 1894.
Zysk (cf. Zb-) f o r m y : n. sg. zysk ca 1470
MamLub 290, 1471 MamKal 307; ~ g. sg.
zysku 1440 RRp XXV 242, 1449 AGZ XII 195,
OrtMac 41, etc.; ~ ac. sg. zysk 1403 GIJag
100, Sul 49, OrtMac 127, etc.; ~ i. sg. zy
skiem 1403 Pozn nr 818, XV med. R XXII 244,
Rozm 409. 490; ~ /. sg. (przy) zysku 1434
StPPP II nr 2567, 1449 AGZ XI 347; - ac.
pl. zyski 1466 RRp XXII 16, ca 1470 MamLub
227, XV p. post. R XXV 180.
66
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Z n a c z e n i a : 1. 'dobro wynikające z posiada
nia czegoś' lub z jakiegoś działania, korzyść, po
żytek, lucrum, fructus, commodum : Iacom przi
tem bil, gdi Jost *vroczil Potrą syskem (leg.
z zyskiem) do krolewskego sandu 1403 Pozn nr
818; Nyekthorzy... brathoglowstwo czynyą, bratha... alybo blyszego zabyayą, aby s gego smyrczy
gymyenya dzedzinnego pozyskały. Chczemy...,
aby szyąth (leg. zjąd 'skąd’) zysk ymyecz *zyądaly
(unde lucra habere cupierunt), sstąd skodamy biły
vnyedzeny (pro vnądzeny) Sul 49; Drugye, abi we
wschech vczinczech myal vmysl prosti, ny falą
moczną, ny ziszkyem zadnim albo sromem a strachi
nakrziwon XV med. R XXII 244; Incusant auidi
pes et manus ocia ventris, omnia solus habes, gl.
in venter possides, lucra, gl. vtilitates zysky, labore
cares 1466 RRp XXII 16; Zyskv (leg. z zysku) de
acąuisicione (ne pro his omnibus confundaris:...
de aeąualitate staterae et ponderum, de acąuisitione
multorum et paucorum Ecclus 42, 4) ca 1470
MamLub 176; Sectando stoyacz aut pssyWyacz
(pro vssylvyacz) przezysky (leg. prze zyski a. przez
zyski, principes eius, sc. Ierusalem, in medio illius,
quasi łupi rapientes praedam ad effundendum sanguinem et ad perdendas animas et avare ad sectanda
lucra Ezech 22, 27) ib. 227; Turpis lucri przeszły
(leg. prze zły a. przez zły) zysk (pascite qui in
vobis est gregem dei, providentes non coacte, sed
spontanee secundum deum, neque turpis lucri gratia,
sed voluntarie I Pet 5, 2) ib. 305; Questus cause
prze vzytek aut zysk (war. kal.: vzitek aut ziszk;
hi sunt murmuratores querulosi... et os eorum
loquitur superba, mirantes personas quaestus causa
Juda 1, 16) ib. 307; Hoc carent avari, lakomczy,
qui saepe dla zyzku swyeczskyego suos proximos
decipiunt non veris, sed mendosis verbis XV p.
post. PF I 202; Chczyal naslyadovacz (sc. mistrz
żydowski) Iesucrista, yszby szye navczyl czvd
dzyalacz prze svoy zyssk (ut disceret signa facere
ad lucrum) Rozm 289; ~ 'nagroda w zawodach,
brawium, praemium agonistae": Nescitis, quod hii,
qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed
unus accipit bravium zisk (R XXV 164, SKJ I 63:
zaclad, czacz, MWRp gl. 65: czacz, MamLub 282:
odplatha)? Sic currite, ut comprehendatis zizk osyagnąly (I Cor 9, 24, SKJ I 63: ut comprehendatis,
gl. sc. brauium vite eterne byscze pochwaczyly
yyeczną odpłatą) 1403 GUag 100.
2. 'dochód, zarobek, lucrum, ąuaestm \ Pyothr
zawołał (pro zalowal) szyą na... Mykolayą...,
a tho na szlugą swego, ysz gemv dal swe pyenądze, a on szwych ny żadnych myal, a wszdy
przylyczyl szobye pyathnasczye grzywyen szyszku
na swą perszoną (XX marcas lucri sibi pro sua
propria persona computasset) OrtOssol 4 1 ,2 , sim.

OrtMac 47; Powynyen-ly ten opyekaldnyk sprawycz dlugy tych dzyeczy... a... mozely szobye
wząncz zyszk albo vrobek za szwoy trud (an
tutores... pro labore ipsorum de lucro bonorum
5
lucrum tollere debent), czo vroby sz gych gydaczym gymyenym? OrtOssol 92, 3, sim. OrtMac
127; Zyszk questum (si quis aliter docet et non
acquiescit sanis sermonibus domini nostri Iesu
Christi..., superbus est, nihil sciens, sed languens
10 circa quaestiones et pugnas verborum, ex quibus
oriuntur invidiae,... conflictationes hominum mente corruptorum et qui yeritate privati sunt, existimantium quaestum esse pietatem I Tim 6, 5)
ca 1470 MamLub 290; Questum, lucrum szysk
15
(war. kal.: ziszk; Demetrius enim quidam nomine,
argentarius faciens aedes argenteas Dianae, praestabat artificibus non modicum quaestum Act 19,
24) ib. 300; Dobywanye zyszkw (leg. zysku)
acquisicio (yiri, scitis, quia de hoc artificio est
20 nobis acquisitio Act 19, 25) ib.; Cristus non
repellebat a se pecatores et publicanos, qui dicebantur publicani, quia publica lucra, jawne zysky
(RRp XXV 242: siskv), seculi huius querebant
XV p. post. R XXV 180; ~ 'procent od po
25
życzonych pieniędzy, fenus, usunąć: Czemusz ty
nye dal pyenyedzy na moy stoi, abych navroczywszy szye y vzyal ye z ssyskyem (ut ego... cum
usuris... exegissem illam Luc 19, 23)? Rozm 409;
Tegodlya myalesz polyeczycz (sc. pieniądze) kam30
sorom..., a ya przyschedwschy zapravda vzyal~
bych me pyenyądze s syskyem (ego recepissem
utique, quod meum est cum usura Mat 25, 27)
ib. 490; ~ Nye mogą na ten zakład wyaczey
zyszkv albo lyphy bracz (super vadium... census
35
et usuras recipere non possunt), nyszly gedno
ysczyszna podług prava OrtOssol 81, 2, sim.
OrtMac 109.
3.
'mienie ruchome i nieruchome lub pieniądze
przysądzone w postępowaniu sądowym, to co zo
40
stało przyznane wyrokiem sądowym, bona mobilia
et immobilia vel pecunia iudicum sententia alicui
addicta’: Quod ipsa Anna circa aquisita sua al.
przi zisku swem, contra ipsum dominum Whars
permanere debebit iuxta acta 1434 StPPP II nr
45
2567; Generosus Petrus... exfideiussit apud nobilem Nicolaum... iudicem... inpignoracionem, videlicet boves, vaccas et equos, prout iudex in
aquisicione al. w zisku XX marcarum dominum
Iohannem... inpignoravit in Gruschowka 1449
50
AGZ XI 347; Domine iudex, da michi ministerialem ad introligandum in villam Sulow iuxta
meum lucrum al. zisku super domina Heduigi
consorte domini Cola 1449 AGZ XII 195; Sismundus procurator posuit memoriale, quod iudi55
cium recepit et superlucracio al. zysk adiudicavit
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jidem Iohanni Cola et ministerialem addidit ad
który byl vzyąl pyecz funtov, vrobyl ymy druga
intromittendum in dictam medietatem 1469 ib.
pyecz y zyskał (lucratus est alia quinque Mat 25,
328; ~ wzdąć rzecz na stratę i na zysk 'po
16) Rozm 489; Takyesch y on, który byl dwa
wierzyć prowadzenie sprawy sądowej, licząc się
ffunthy vzyal, zyskał druga dwa (lucratus est alia
zarówno z przegraną jak i wygraną, causam suam
5 duo Mat 25, 17) ib.; Panye, mnyesz polyeczyl
pyecz ffuntow, ovam zyskał {drugą) pyącz ffunalicui committere sive obtinendam sive perdendarn : Pany Sboszkowa Brigisa vsdala szw (leg.
tov (alia quinque superlucratus sum Mat 25, 20)
swu 'swą’) rzecz panu Janovy... naprzeczyvko
ib., sim. ib.; ~ 'uzyskać procent od pożyczo
brathu svemu..., *vszythto przed prawem na stratą
nych pieniędzy, fenus acąuirere’: Quare non dei na szy<s)k o otszyszną... y *brathevyszną 1465 10 disti pecuniam meam ad mensam, ut ego veniens
vtique cum vsuris exegissem, zyskał, illam (Luc
Ośw nr 132.
19, 23, Rozm 409: abych... vzyal ye z ssyskyem)
Zyskać (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2. sg.
XV med. RRp XXIV 359; ~ 'otrzymać jako
zyszczesz Dek III 14; 3. sg. zyszcze Sul 1. 21,
etc., OrtMac 88, OrtOssol 99, 3, Dział 53; zyska
wygraną w kości, wygrać w grze hazardowej,
XV med. GIWroc 103v; 3. pl. zyszczą Dział 53; 15 aliąuid alea acąuirere’: Syn gescze nye oddze~ imper. 2. sg. zyszczy Dek III 13, Bogur
lony..., acz galky gygrayącz... nyeczso straczy,
take... kasde straczone... skazvgemy, aby na gego
A—F; ~ part. praes. act. adv. zyszczęcy 1420
cząscz było polyczono, mymo tho skazvyącz, aby
AKPr VIIIa 151; - inf. zyskać Dek III 16. 26,
thaczy gygracze, aczby o pyenyądze alybo o koSaheReg 14, 1424 AGZ XI 3, etc. etc.; ~
praet. 1. sg. m. -m zyskał 1437 Pyzdr nr 1150, 20 nye, alybo o ktorekole rzeczi gynsze sziskane
spoinę rąkoymye vlozyli Sul 50; Aczlyby tesz
Rozm 489; ja zyskał OrtMac 47, OrtOssol 41,
ten, czso przegygra, poddał syą pod layanye...,
2; 3. sg. m. zyskał 1403 JA VI 209, 1405 Kościan
a ten to, czso zyskał (pro pecunia sic evicta),
nr 278, 1416 ib. nr 586, etc.; f. jest zyskała
chczalby gy abo gego rąkoymyą sromoczycz (Sul
1424 TPaw VII nr 3735, 1429 Pilz 274; zyskała
1415 RtGn nr 223, 1423 Pyzdr nr 719, 1441 25 46: paknyąlibi ktho... <o> pyenyądze thako poszyskane przykro vpomynal), tedy za sromotą...
StPPP II nr 3018, etc.; 3. pl. m. zyskali OrtMac
wyną pokvpy pyąthnadzescza Dział 37.
41, OrtOssol 38, 1; ~ pląperf. 3. sg. f. była
2. 'przynieść dochód, zysk, lucrum ferre': Pyrvy
zyskała 1428 Kai nr 727; ~ condit. 3. sg. m.
przyschedl rzeki (pro rzek w): Krolv, mna tvoya
-by zyskał Rozm 365; /. zyskałaby OrtMac 136;
~ part. praet. act. zyskaw 1419 AKPr VIIIa 30 zyskała telye dzyeszyeczyoro (mna tua decem mnas
acquisivit Luc 19, 16) Rozm 408, sim. ib.
147, 1424 MPKJ II 303; ~ part. praet. act.
3. 'osiągnąć coś, zdobyć, pozyskać, lucrari,
II cf. Zyskały; ~ part. praet. pass. n. sg. f.
sibi comparare, obtinere, acąuirere’: Chczesly
zyskana XV p. pr. Żab 519; g. sg. f. zyskanej
zyskacz (Dek III 1. 2. 5. 10. 13. 14. 17—20.
1434 KsMaz III nr 784; ac. sg. f. zyskaną Sul
95; neutr. zyskane 1479 AGZ XVIII 184; ac. pl. 35 24. 25. 28—31: mecz, III 4. 6. 11: myeczy, III
3. 21. 22. 27: ymecz) lasko moyo, cezy oczcza
f. zyskane Sul 50; cf. też Zyskane; ~ inf. pass.
y mathko twoya Dek III 16. 26; W brathnych
sg. m. zyskan być Sul 97.
rzeczach nye korzysczy, tako bożą laszką zysczy
Z n a c z e n i a : 1. 'dojść do posiadania czegoś,
(Dek III 14: szyszczesz, 1 8 . III 11: tak przyka
posiąść coś, uzyskać, acąuirere, obtinere, lucran : Acąuiritur zyskana, nabytha XV p. pr. Zab 40 zany e boże zgysczy, III 16. 17. 22. 24. 25:
kaazny bozey tako gyschczy, III 5. 27. 28. 30.
519; Wszyąlem... Warszowyczą (pro Warszo31: kaszny Cristova w thym vgysczy, III 1: boszo
wych) pyenyadzy XXI grzywyen a od gyednego
miloscz tako wgisczy, III 2. 4. 6: caszn Christoua
czlowyeka CCC byelycz y stho zayączych szkona tern vyszy, III 18: day boże szywoth na tern
rek. Thym ya przerzeczone pyathnaszczye grzy
wyen zyszkal (isto predictas... marcas lucratus 45 swecze tako wyesczy) Dek III 13; O slothka
dzewyczo Maria, raczysz thego vszyczyczy a swą
sum) OrtMac Al, sim. OrtOssol 41, 2; Czo by
łaszka nam daczy, przesz która bychmy mogły
pomogło czlovyekovy, by zyskał wschytek svyat
nabycz ducha swathe<go> a pothem szyszkacz
(si mundum universum lucretur Mat 16, 26),
krolewstwa nyebyeszkego SaheReg 14; Quilibet
a duschy svoyey potąpyenye myal? Rozm 365;
~ 'osiągnąć, wypracować zysk, korzyść, lucrari, 50 homo, quem vexat consciencia..., si wlt ab ista
vexacione... fieri salws, ut misericordiam sibi
negotiari, lucrum acąuirere'1'. Ut sciret, ąuantum
a deo obtineret, ziskal, necesse est, ut isto tempore
quisque negociatus esset siszka vel kupczy (Luc
sacro devote ad deum clamaret XV med. GIKazB
19, 15, Rozm 408: yako który vyelye zyskał, R
III 29; Mamj wszyczy k themu szą dzysz bracz,
XXIV 359: vrobyl, zyskał, SKJ V 284: vthargowal) XV med. GIWroc 103v; Schedwschy ten, 55 biszmy mogli laszką u bogą zyskacz XV ex.
66*
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MacDod 137; Kthorego daru ny przesz kogo (i. e.
Ossol 37, 4; Dzyedzyczny woyth nye może nyprzez nikogo) mozem szobye szyszkacz, yeno
zadney wyny zyszkącz albo wzancz (nullam po
przesz tha myła panna ca 1500 JA X 392; ~
enam... lucrari potest) prócz gayonego sąndv ib.
V twego syna gospodzina, matko swolena Maria,
46, 4, sim. ib. 15, 1, OrtMac 56; Nye polozy-ly
sziszczi nam (D—F: szyszczy-sz nąm), spw<ś>czi 5 gych (sc. pieniędzy) na ten dzen, tedy straczyl
nam Bogur A —C.
swa ten rzecz, a stroną druga zyszkala (adversa4. 'zdobyć w walce, pugnando o b t i n e r e Terrius suus lucratus est) wszego, ocz szą po prawo
myely szlacz OrtOssol 98, 4, sim. OrtMac 136;
cio Xpus elegit sanctam crucem, tamąuam pugTedy rzeki Barbarzyn rzecznyk: Zyscze-ly ona
nator scalam ad expugnandum castrum... Et tan
dem aquisiuit, zyszkal, hoc castrum, quando 10 tego domv (si domum in ipsa lucraretur), tedy
gey tesz k temv domowy ten lyst dam[y] OrtOssol
resurrexit a mortuis et sanctos patres de limbo
eduxit, quando scalam ascendit XV p. post. R
99, 3; ~ o coś: Chcząly opaw<s)czy myesczanye o myesczka rzecz (OrtMac 41: myeszka
XXV 180.
5. 'uzyskać, nabyć mocą wyroku sądowego,
rzecz) szysskacz, czosz szą szwyathczyly w gayzdobyć coś, dojść czegoś na drodze sądowej, 15 nem szandze OrtOssol 38, 1; ~ czymś: Tym
uzyskać przysądzenie roszczenia, aliąuid iudicis
czym on ziskacz chczal, tym ja ziskacz mam,
sententia adire, sibi vindicare’>: Ysze Stachna yest
ysze *neszprawidl<iwi>e na my rokow ostawal,
mene ne poswa<w)szy per hoc, quod ipse voluit
s Pothrem wgednana o loko, za kthoroz *loko
lucrare, debet amittere et ego aquisivi causam
dwe grzywnę mai wsocz, czo y<e)dnacze vlozily
y *szyskath, ana ('a ona’) y (leg. ji) gothowa 20 1424 AGZ XI 3; Ego istum testem nolo acceptare
pro teste, quia non est de bono cubili et de bono
dacz 1403 JA VI 208; Yze thy penandze...,
kthorichze *zyskali Ybram, thy Cztan wzal mathoro non processit, et isto volo pro lucro habere,
aliter thim chcza ziskacz 1450 TymProc 348;
czerziste penandze 1420 AK Pr VIIIa 150; Yako
Bodzey stal rado y nacladem z Yaroslawo o tho
Gdyby gych (sc. pieniędzy) na then czasz nye
czyanscz, gyesz zyscala w Nadarszyczach 1423 25 położyły, zyszkalalyby (OrtOssol 98, 4: zyszPyzdr nr 719; Yako Skałka wnyosla dwadzesczya
ka<ła)ly) thym druga strona szwą rzecz (an tunc
actor suam causam est prosecutus)? OrtMac 136;
grzywen grosszy syrokich do Brudze[d]wa y tam
Mozely myasto szwą *pyączączą szwą rzecz
po gyey smyerczy w Brudzęwye ostali, gichsze
szwyathczycz a szwym swyadecztwem swą rzecz
bila siscala Chwalislawa 1428 Kai nr 727; lako
mnye Szmara nye zaplaczil kopi ziskaney 1434 30 szyszkącz (causam propriam testificare potest et
testimonio praeire, OrtMac 41: szwey rzeczy
KsMaz III nr 784; Gdi ktho pozzywaa do sąndv
kogo o dzyedzyną w pyenyądzoch zastawyoną,...
szyszkacz)? OrtOssol 37, 4; Przeto takym
*szvwyądeczthwem nye szyszkaly szwey rzeczy
thedi acz sąmpyerzs na rokv zawytheem nye
opawsczy myesczanye (in eadem causa... sua
stanye, powood zyscze myenyoney dzedzyni (actor lucrabitur nominatam hereditatem, Dział 7: 35 ostensiva praeire non possunt) ib. 38, 1, sim.
OrtMac 41; ~ na kimś, na czymś: Yako k thidzedziną otrzima) Sul 21, sim. ib. 7; Vstawyamy,
ma dwema czosczma, czo Budzyth na Yakusza
acz ktho o grzech mąszoboysthwa chcze czynycz
(pro Yakuszu?) zyskał, Maczek prawa ne ma
alybo kogo obvynycz, chczącz vyną głowy szobye
1403 JA VI 209; Jaco w tich leczech Barthoszeui
szyszkacz a *othtrzymacz (cupiens poenam capitis
sibi vindicare et obtinere, Dział 47: aczby kto 40 dzeczi prawo czirzpali a kto na nich zizcal, temu
gich opecadlnik gich oczcza dług placzicz (pro
chczal o maszoboystwo kogo gabacz abo głowy
placzil) 1405 Kościan nr 278, sim. 1416 ib. nr
pozyskowacz), pyrwey nysly trzy latha wymyną
586; Yze Nemerza... trzydzesanth grzywen zyskał
othe dnya grzechy dopvsczonego, tho w sząd
na Stachne 1423 AKPr VIIIa 162; Esz pani
przywyescz ma Sul 54; Isczyecz ma przissyancz
na summa, ktorey w prawye zisczee (quas acqui- 45 Sławna, czso gest ziscala pyenyandzi s szwymi
syestrzanyoti na Micoschce, to gest ona blisscha
rit) Sul 102; Sza-ly kthore dlugy yego zony
k nym po sszvem striyu... nisz Rogala 1424 TPaw
zapowyedzyany, thako nye sza yemu wolny wszy acz
VII nr 3735; Jze Margorzata... nye była nikdi
albo gyemu gych nye maya dacz, a za gyego
w dzirszenyu w tey cząsczi oczczisni, *ktorząs
zony zywotha gych nye dobądzye albo nye zyszcze
(si admonita debita... sunt arrestata et in viri 50 ziskala na Crczonye bracze 1441 StPPP II nr
3018; Gdi isczyecz na krziwem ziscze albo wypotestatem circa uxoris vitam non venerunt, Ortczyansztwo otrzima (si actor contra reum...
Ossol 66, 1: nysz geszcze pro nye szyszcze)
triumphum haberet) w poziskanyu szkodi swey,
OrtMac 88; Mozemly s thym szwyadecztwem
isczyecz albo powod nye ma bicz przipandzon
szyszkacz naszey rzeczy (an ipsi suo testimonio
praeire, OrtMac 41: zyszkacz naszą rzecz)? Ort- 55 ku przisyandze na schkodąn ziskanąn (super da-
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mno acąuisito) Sul 94. 95; Tedy może woyth na
nyem szwey wyny szyszkacz (tunc iudex suam
poenam in ipso lucrare potest, OrtMac 63: na
nym zyszkacz szwą wyną) OrtOssol 51, 1; Tedy
po szmyerczy oczczowie ta dzewka na braczy
5
wiączey nye zyscze Dział 53; Tesz chczemy
o dzewkach gynszych zemyan,... które po smyerczy oczcza na braczy swey wyączey nyczs nye
zysczą ib.; ~ Jakom szo ya ne *pothgeymal
Andrzegeui placzicz, czo na mem Zelawski szy- 10
skal 1433 ZapWarsz nr 410; ~ na kimś prawem
zyskać, (na kimś) zyskać prawem, sądownie,
zyskać na kimś prawem: Iaco Vocecha m[y]a taco
dobre prauo k tey czansczy Czapl, czo ye Margorzatha na Dobeslawe prauem sziscala 1415 RtGn 15
nr 223; Jsze wszal (sc. Petrus) *czithirzi woły
kupne na dobrowolney drodze, ne ziszkaw nigednim prawem 1419 AKPr VIIIa 147; Yze pany
moczyła w gego *mosydle conopye, ne zysczanczy na nem prawem 1420 MPKJ II 300; Yze 20
Micolay poyąl łanowa parobka od woza w Ra
doniu na thargu, ne zyskaw go prawem 1424 ib.
303; Ysz te maczeriste yest sostra na bracze
siskala prawem 1429 Pilz 274; Gdi ten isti kmyecz
na swem przeczy wnyku zisczee sandownye (si... 25
cmetho... iudicialiter acąuireret), tedi pan, yegosch kmyecz bil ranyon,... <za> swego kmyeczya
trzi grziwni vesmye Sul 88; ~ (chwycić) za
laskę o stracone i zyskane 'odwołać się do sę
dziego w sprawie dawniej przez niego sądzonej, 30
licząc się zarówno z przegraną jak i wygraną,
appellare ad iudicem, ut de re olim a se iudicata
testimonium det, ratione habita causae sive obtinendae sive perdendae’: Ego me accipio ad
corulum al. za lyaska pro sex scotis et pro 35
perdicione et lucro al. o straczone y syskane ad
citacionem 1479 AGZ XVIII 184; - - 'od
zyskać, dostać z powrotem, odebrać, recuperare,
sibi vindicare’: Yakom ya oth tich pyenyądzy
płatu nye wszal oth Dzyerska, ktorim (pro kye- 40
dym?) giscziny szy<s)kal na gyego rąkoymach
1437 Pyzdr nr 1150; Poziczoni dług ziskan może
bicz na onem, czso trzima gymyenye w zastawye
dlusznikowo (mutuum acquiritur super altero obligationem tenenti eiusdem debitoris) Sul 97.
45
6.
wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zyskacz lucrari ca 1500 Erz 137; Zyszkacz lucrificare ib.
Cf. Zyskały, Zyskane, Pozyskać, Przezyskać,
Uzyskać, Zyskować, Pozyskować, Przezyskować 50
Zyskały (cf. Zb-) ' ten który wygrał sprawę
w sądzie, uzyskując korzystny wyrok, strona wy
grywająca sprawę, qui causam in iudicio vicif:
*Czwortha rzecz alybo przitcza... gest tha, kedi
prawem przekonany a szkazani doszycz wczy- 55
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nycz, knąbrnosczą sz szandv odydze, stronye
zyskaley nye doszycz vczynyv abo nye obrąnczyv
(actori cautione fideiussoria non praestita) Sul 10;
Ysze przekonani w sąndze zyskalenw (Dział 8:
<g)dy geden drugego przeprze sadownye a zdadzą
gy vynnego), w geem przekonaan yest, maa do
szycz wczynicz (victus victori tenetur satisfacere
de evictione) Sul 22.
Zyskane (cf. Zb-) rto co zostało nabyte wy
rokiem sądu, mienie przysądzone, id, ąuod iure
acąuisitum esf: Ius decreuit Nicolao... pro ac
ąuisito al. za zyskane super fideiussoribus..., si
non statuerint hodie ad occasum solis Nicolaum
Claudum,... pro quo fideiusserant de parendo iuri
1450 Przem II nr 745, sim. ib. nr 748; Nicolao...
ius decreuit pro acąuisito al. za zyskane in et
super fideiussoribus Nicolai Claudi ib. nr 750.
Zyskanie (cf. Zb-) f o r m y : g. sg. zyskania
1446 StPPP II nr 3265, ca 1470 MamLub 295;
- d. sg. zyskaniu XV med. R XXIV 350; ~
ac. sg. zyskanie 1423 StPPP IX nr 273, 1425
KsMaz II nr 1461, 1438 AGZ XI 138, etc.; ~
/. sg. (o) zyskaniu Sul 72.
Z n a c z e n i a : 1. 'zdobycie, pozyskanie, tu
przez odkupienie, zbawienie, acąuisitio, hic per
redemptionem : Na zyszkanye thego szvyatha
przesz ovocz szvego zyvotha, panna vyelmy szvyatha 1453 R XXV 210, sim. XV p. post. R XIX
56; ~ 'odzyskanie, recuperatio'(?): Ziskanyy
blądnego ad reąuisicionem errantis XV med. R
XXIV 350; ~ ~ (o duszy, de anima) 'zba
wienie, redemptio, sahatw : Zyskanyą dusche
acąuisicionis (nos autem non sumus subtractionis
filii in perditionem, sed fidei in acąuisitionem
animae Hebr 10, 39) ca 1470 MamLub 295.
2. (o sędziach, de iudicibus) (skazać) za zy
skanie forzec na korzyść jednej ze stron proce
sowych;, przysądzić, adiudicare, addicere’: Tunc
nos non adiudicauimus Zauissio pro lucro, in
wlgari za ziskane, sed super Scuckam penam
adiudicauimus 1423 StPPP IX nr 273; Nos vero
pro tribunali sedentes... iudicavimus yel szkazaliszmy Sdzeslao pro lucro za ziszkanye 1425
KsMaz II nr 1461; Ipse... dominus Nicolaus in
termino non comparuit, ipsum in dictis IX marcis
iudex cum subiudice condempnaverunt al. skazały
za siskane 1438 AGZ XI 138; Iudex circa contumacie deputacionem al. zdanyą dedit sibi pro
lucro al. za zyskanye 1445 AGZ XIV 166.
3. 'otrzymanie korzystnego wyroku sądowego,
iudicium vićtum, causa apud iudices obtenta \
Hedwigis... posuit memoriale... super eo, quod
Stanislaus de Sobothow citans eandem Hedwigim
pro Sobothow nichil fecit in termino et sic idem
Hedwigis yoluit habere pro lucrato al. za ziskanye
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1439 AGZ XII 67; Quia tu causam suam, quam
habuit cum... episcopo Cracouiensi, induxisti ad
librum tuum... et inducens in librum tuum, exdedisti literam judicialem super ipsum episcopo
Cracouiensi, hoc est euasionis et lucri al. odbicza
y ziskanya 1446 StPPP II nr 3265.
4. (o terminie sądowym, de iudicii termino)
'otrzymanie, uzyskanie, assignatw : O zyskanyv
rokv wyelgemv dlvgowy (de... termino gravis
debiti solvendi, Dział 66: o rokv wyelkyego dlvgv
zapłaty) Sul 72.
5. w niedokładnym tłumaczeniu tekstu
łacińskiego: Gdi nyekthori kmyecz ot swego pa
na... vczyecze,... pan,... ot ktorego vczyekl,...
tego tho kmyeczya o ziskanye prawa swego zyemskyego... bandzye schukal (super iure suo terrestri
inquirendi... habebit potestatem) Sul 108.
Zyskować (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2.
sg. zyskujesz XV p. post. R XIX 64; 3. sg.
zyskuje Dział 36, 1499 ZapWarsz nr 1858; 3.
pl. zyskują Sul 28, OrtMac 91, OrtOssol 68, 2,
etc.; ~ imper. 2. pl. zyskujcie XV med. R
XXIV 359; ~ part. praes. act. adv. zyskuję
Puł 9, 12; adi. n. sg. m. zyskujący Sul 102; d.
sg. m. zyskującemu Sul 16; ~ inf. zyskować
XV in. WisłRp nr 1302, Sul 36. 54. 97, etc.;
~ fut. 3. sg. m. będzie zyskować FI 9, 35;
zyskować będzie Puł 30, 30; ~ praet. 3. sg.
m. zyskował Sul 35; ~ condit. 3. pl. m. bychą
zyskowali FI 104, 44; -by zyskowali Puł 104,
44; /. -by zyskowały Sul 36.
Z n a c z e n i a : 1. 'starać się znaleźć, poszuki
wać, dążyć do uzyskania czegoś, ąuaerere, captare'\ Dal gym (sc. gospodzin wybranym swoim)
krolewstwa poganow..., bycho strzegły prawot...
yego y zakona yego wydobywały albo zyskowały
(ut... legem eius requirant, Pul: aby... zakona yego
zyskowały) FI 104, 44; Myluycze gospodna wszytczy szwyęczy yego, bo prawdy zyskowacz będze
(FI: szuka) bog (veritatem requiret dominus) Puł
30, 30; ~ ~ 'szukać zemsty, dążyć do pom
szczenia, wymierzać sprawiedliwość, vindictam
ąuaerere, iustitiam exercere’>: Przecz iest rozgnewal
grzeszni boga? Rzeki wem iest na serczu swoiem:
Ne bodze zyzcowacz (sr. bog, non requiret, Pul:
nye będzye szukał bog) FI 9, 35; ~ zyskować
krwie: Spyewaycze bogu, yensze przebywa w Syon,... bo zyskuyę krwye gych, wspomyenąl iest
(requirens sanguinem eorum recordatus est), nye
zapomyenąl iest wołany a vbogych Puł 9, 12.
2. 'osiągać coś, pozyskiwać, zdobywać, acąuirere, conseąui, lucrari : W praczy rąk szwych
chleba pozywaya, a them blogoszlawyenstwo szobye zyszkuya (beatus es et bene tibi erit Psal
127, 2, FI i Puł: blogoslawoni *bodzesz y dobrze
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tobe bodze) MW 8la; Gednacz albo [a]sy<s)covacz sobye *nyebeske przebyth XV p. post. JA
XII 144; Szama nam łaszka zyskuyesz u Xpa
nazarenszkyego XV p. post. R XIX 64.
5
3. 'brać dla korzystania, korzystać, aliąuid
fruendum assumere, f rui : Vstawyamy, aby gylkokrocz na woyna sczie ma bycz, szadny z na
szych poddanych ma stacz we wsy, ale na polv,
a tam nygednego drapyesstwa any w konyoch,
10 any w dobythkv, any w gynszych... rzeczach
mayą czynycz, gedno tylko pokarm konyem, y to
dosycz vmyernye, tamo mayą sobie zyskowacz
(ut... solum pabulum moderate tamen recipiant,
Sul 46: pokarm vmyerny wszącz ma) Dział 37.
15
4. 'zdobywać coś, dochodzić czegoś na drodze
sądowej, lite atąue iudicio repetere’: Cvnrad domv
ziskowal (vindicabat, Dział 24: pozyskowal) od
Domyenyka Sul 35; Tegdi ten isti poziczcza...
posczigacz i ziskowacz rzeczonego długu (inve20 stigandum et repetendum dictum debitum)... myecz
bandzye pelnąn i ofscheykąn mocz Sul 97; ~
Vstawyami..., ize kylekolikrocz... nyektori czlowyek na drugem czlowyecze... nyektorey summi
pyenyąndzi... nye wyerzilbi, tegdi powod albo
25
ziskuyanczi (actor) słowo ot słowa na summa
pyenyąndzi... przissyangacz ma Sul 102; ~
'odzyskiwać, dostawać z powrotem, recuperare,
sibi vindicare’: Ktho swą rzecz v sząszada alybo
w gynego kogokolye zastaw gwalthem, nye pra30
wwyąncz (leg. prawując) szą, weszmye, z wyną
szecz grzywyen ma yą wroczycz zaszą gemv,
gey zyskvyąnczemv Sul 16; Tedy na czwartem
sandze maya powodowy dacz wyaszanye (leg.
wwiązanie) w tho sthoyacze gymyenye, a tako
35
zyszkuyą zastawyone stoyacze gymyenye (taliter
lucratur invadiata et inculpata hereditas, OrtMac
91: thako zyszkuya stoyaczego gymyenya zasthawyonego) podług prawa OrtOssol 68, 2; <Y>sze
chytroscz<ą> kosteczna slyachtą myedzy sobą spy40
wszy syą, geden drvgemv na kosthkach na zakład
pyenyadzy dawa a zasyą zyskvge Dział 36.
5. (o dobrach nieruchomych, de bonis immobilibus) 'dziedziczyć, hereditate accipere’: Gdzye[ye]
vydzenye ('widzenia’) szadali Dorothea et Helena,
45
tho yesth naschya oczyssna,... kthora oczyecz nasz[a]
*zatrzyma pole praw, a mye (pro nye) Katherzyna,
po thkorey[e] szyszkuye Dorothea y Helena post
ipsarum matrem 1499 ZapWarsz nr 1858.
6. 'prowadzić transakcje celem osiągnięcia
50
zysku, uprawiać handel dbając o zysk, korzyści,
negotiari, mercari: Et ait illis (sc. homo servis
suis): Negociamini, gl. negociamini zyskuyczye,
robothuycze (SKJ V 284: targugcze, Rozm 407:
robczye temy pyenyądzmy), dum veniam (Luc
55
19, 13) XV med. R XXIV 359.
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7. 'wygrywać (w kości), alea quaerere \ Zwy
kło tesz wyele lyvdzy w gnyew sya zaszegacz,
a chczacz syą pomsczycz, naprzeczywo onym,
czso zyskvyą (contra vincentes), gygraya nad
gymyenye albo nad pyenyadze gotowe Dział 64.
8. 'brać górę nad czymś, więcej znaczyć,
superare, exsuperare’: Gdysz w pothocze rzeczy
sąndowich v sprawyedlivich sząndzy nye ma zyskowacz zawyscz (nihil habeat vindicare odium)
alybo laska przewaszycz,... tegodla vstawyamy
Sul 54.
9. 'oczekiwać z nadzieją, spodziewać się, prag
nąć, exspectare, sperare'(?): Quando duo magni
domini... faciunt duellum in campo clauso, ubi rex
tenet campum securum et amici et exercitus vtriusque expectant, zyskuya, finem hinc inde et facto
prelio victus cum suis fugit ca 1500 GIKazB I 26.
10. mieśćce sobie zyskować, sobie mieśce zy
skować, zyskować sobie mieśćce 'być możliwym,
dopuszczalnym, fieri posse \ Thegodlya mi baaczącz, ysze grzechi w swogych popelnyczyeloch...
thylko myesczce sobye ziskvyą (quod poena in
suos actores tantummodo vindicat sibi locum),
wstawyami Sul 28; Chczeemi, aby przerzeczone
dawnosczi czassv pokoya... myali a zyskowali szobye myesczcze (quod praemissae praescriptiones...
vindicent sibi locum, Dział 25: dawnosczy mayą
bycz trzymany), alye czassv walki alybo nyeszgod
nykake szobye myeszcza zyskowacz nye mayą
(nullatenus sibi locum debeant vindicare, Dział 25:
czassv trwóg abo zamyeszanya o tern na rostropnosczy sądzy tho spvsczamy) Sul 36.
11. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Szyscovacz mercari XV in. WisłRp nr 1302.
Zyskowanie (cf. Zb-) 'występowanie z rosz
czeniem na drodze sądowej, iuris vindiciae'>\ Vstawyamy..., aby... bracza... oth szebye rosdzeleny... bądącz, a w them... rosdzelenyv stały przes
trzy lyatha y przes trzy myeszącze w mylczenyv
kv szandv nye pozywayącz, nyszlyby przyczyna
sprawna była obrzeczona, prze którą by gym
dawnoscz nye skodzyla, oth *szyadanya abo zyskowanya cząsczy dzedzyny (a repetitione seu
vindicatione partis hereditatis) bratha swego...
przes dawnoscz sprawną obłożoną... bądą othdaleny Sul 53.
Zyszczec (cf. Zb-) 'strona zyskująca (w są
dzie), qui causam in iudicio v ic if: Szyszczowi
(leg. zyszczcowi) nescimus si satisfecit 1418 TPaw
VII nr 310.
Zywanie cf. Zwanie
Zyzami cf. Zizami
Zznać cf. Zeznać
Zzuć (cf. Zb-) 1. 'zdjąć, ściągnąć (obuwie),
calceos exuere'\ S[b]zwy (war. kal.: zvy) solue
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(solve calceamentum de pedibus tuis Ex 3, 5) ca
1470 MamLub 19; ~ przenośnie: Wyeczze takye, ezecz nyzadni czlowyek k nym przicz nye
może, geno alisch syedm smertnich grzechów
5 zzuge ss syebye a sswlecze XV med. R XXII
248. ~ Może należy czytać zuć.
Zżalić się, Zdżalić się czy Żdżalić (cf. Zb-)
z(d)żaliło się komuś 'ktoś zaczął żałować czegoś,
ubolewać nad czymś, ktoś odczuwa żal z jakiegoś
10 powodu, paenitet, misę ret aliąuem’: Zzalilo szo
[gego] gemu (paenituit eum), isze czlowyeka vczynyl na szemy BZ Gen 6, 6; Vzrzaw to Matatias
y zdzalylo syo gemv (doluit) a zadrszal wnotrz BZ
I Mach 2, 24.
Zżałować się (cf. Zb-) 'wzruszyć się czyjąś
15
niedolą, okazać współczucie, zlitować się, mise
rere, misericordia ajfici : Bo v ych rące bądzye
podań szyn czlovyeczy... Any szye zlutvya (sc.
niemiłościwi) nad matką opusczyala vsvego ve20 szelya, any szye zzalvyą yego nyevynnosczy Rozm
545. ~ Cf. Wzżałować.
(Zżar) Zdżar czy Zdżar 'las, zarośla wypalone
pod uprawę, silva exusta ad cultum redigenda’:
A campo usque ad sdzar 1465 TymProc 324;
25 Quedam rubeta nuncupata sdzar, iacencia inter
duas siluas... pro extirpatione pratorum dedimus
et assignauimus 1468 KodPol II 533.
Zżąć (cf. Zb-) f o r m y : praes. ind. 2. sg.
zeżniesz BZ Deut 24, 19; 2. pl. zeżniecie BZ
part. praet. pass. g. sg. neutr.
30 Lev 23, 10; ~
zżętego 1474 ZapWarsz nr 1370, 1488 ib. nr
1573, 1494 ib. nr 1763; ~ jut. pass. 3. sg.
m. będzie zżęt Rozm 341.
Z n a c z e n i e : 'sierpem ściąć zboże, trawę itp.,
35 defalcare, demetere’: Gdisz wnidzecze do zemye,
ktoroos ya wam dam, a ssezznyecze snopy s
kloszow (cum... messueritis segetem), przinyescze
pirwe[y] vrody szny waszey kv kaplanovy BZ
Lev 23, 10; Gdisz sesznesz (quando messueris)
40 nasenye na twem polv a zapomnyaw snop ostavisz, nye wroczysz syo, aby gy wzol BZ Deut
24, 19; Yakom ya nye pobrał zytha Stanislawovego zathego (leg. zżętego) robothy jego... gwalthem anim *jeyh w dom swoyh wyoszl 1474
45 ZapWarsz nr 1370, sim. 1488 ib. nr 1573; Jakom
ya nye wsyal... dw (leg. dwu) kopu zytha zathego
(leg. zżętego) robothj yego gwalthem... anym go
do gwmna swego wvyosl 1494 ib. nr 1763; Przeto
yako kąkol bądzye sząth (leg. zżęt, sicut ergo
50 colliguntur zizania Mat 13, 40) y zezzon, takyesz
bądzye na skonanyv tego svyata Rozm 341.
Zżec, Zdżec, Zdżec, Zżec się (cf. Zb-) f o r 
my: praes. ind. 3. sg. zeżże FI i Pul 45, 9, BZ
Lev 4, 35. 5, 12, etc.’, 1. pl. zeżżemy BZ Gen
11, 3; 2. pl. zeżżecie BZ Ex 12, 10. Lev 19, 6;
55
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~ praet. 2. sg. m. zdżegłeś 1470 AGZ XV 102;
3. sg. m. zżegł 1402 HubeZb 117, 1473 AGZ
XV 155, Rozm 108; zdżegł BZ Ex 22, 6. IV
Reg 23, 11. II Par 7, 1, 1471 Czrs s. LXXXV;
/ . zżegła 1447 AGZ XI 310; zeżgła 1442 StPPP
II nr 3104; zżgła 1441 StPPP II nr 2963; neutr.
zeżgło 1426 KsMaz II nr 2553; 1. pl. m. zeżglismy
Rozm 125; my zeżgli 1471 ZapWarsz nr 3038;
3. pl. zeżgły Rozm 124; m. zeżgli 1435 Pozn nr
1577, BZ IV Reg 10, 26; ~ condit. 1. sg. m.
bych zdżegł 1435 Pozn nr 1577; 3. pl. m. -by
zeżgli Rozm 174; ~ part. praet. pass. g. sg.
m. zeżżonego BZ Num 19, 17; ac. pl. f . zeżżone
BZ Ex 20, 24; ~ inf. pass. sg. neutr. zeżżono
być BZ Lev 7, 19; ~ praes. pass. 3. sg. f.
zeżżona jest BZ Num 19, 9; ~ fut. pass. 3.
sg. m. będzie zeżżon Rozm 341. ~ W wykazie
form umownie dano zdż-, ponieważ grafika nie
pozwala na rozróżnienie postaci zdż- i żdż-.
Z n a c z e n i a : 1. 'zniszczyć ogniem, spalić,
incendium concitare, aliąuid cremare, comburer e Iaco Potrasz ne slamal meczą ani samostrala
ssegl 1402 HubeZb 117; Quia ista destruccio al.
ta sskaza zgorzała, ys sezgly ya zly ludze abo
pożarem zgorzała. Et dominus subiudex dixit
ministeriali: Woźny, aza on mowy, bich <j>ą ya
zdzegl? Et dominus Dobrogostius dixit: Non dico,
domine subiudex, quod tu cremares al. zdzegl,
sed mali homines cremaverunt al. ya zly ludze
nyewyerny zezgly abo pożarem zgorzała 1435
Pozn nr 1577; Jze Vichna... ne wisla... s domu...
j nye ssgla gumna Maczkoui 1441 StPPP II nr
2963; Jze Swantochna nye sesgla sesczi brogow
zita Nawoyowi 1442 ib. nr 3104; Wszowszi socho
s koscyola Baal y stłukły, y sezgly (combusserunt)
BZ IV Reg 10, 26; Jakom ya Mycolaya... nye
chował w mlynye chyliczskym, który młyn
szdzekl (.sr. Mikołaj?) 1471 Czrs s. LXXXV;
Jako[m] my domow,... stodol y wschithkyego
budowanya Jakvbowego czasszv nocznego nye
szeszgli 1471 ZapWarsz nr 3038; Superveniens
tempore nocturno super prata... Clementis combussit al. szekl {leg. zżegł) artonium feni al. stóg
1473 AGZ XV 155; Tedy on (sc. Jesus) vzvyawschy vegla v łono svey suknye, ponyosl. Chczyącz
takyesch yne dzyeczy vczynycz y zezgly sobye
svknye Rozm 124; Przydącz (sc. dzieci) do domv
skarżyły maczyoram, ize on czaro wnyk kazał
nam, bychmy brały ogyen w svknye, y zezglysmy
svknye sobye ib. 125; Przeto proscha mązow
vczonych, naydąly to to ysto były {pro być)
przeczy w drodze prawd[z]y,... aby wschytky
xyangy zes<g>ly (ut... totum librum combustioni
tradant) ib. 174; Yako sznyvo przydzye, <rzekę
żeńcom, aby zebrali pirwej) kąkol, zvyązaly v
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sznopy y zeschgly (alligate ea in fasciculos ad
comburendum Mat 13, 30) ib. 340; Przeto yako
kąkol bądzye sząth {leg. zżęt) y zezzon (sicut
...colliguntur zizania et igni comburuntur Mat 13,
5
40), takyesz bądzye na skonanyv tego svyata ib.
341; ~ Mortui resurgent incorrupti... et nos
inmutabimur, id est in melius mutabimur. Sicut
filix uel fenum incineratum, szeszszo<ne>, mutatur
in nitrum lucidum et purum, ita corpus resolutum
10 in cineres uertetur in corpus glorificatum, subtile
1461—7 Serm 9 lr; ~ w ogniu, (ogniem) zżec,
z(d)żec ogniem: Zlame czin a buclerze seszsze
ognem (comburet igni) FI 45, 9, sim. Pul; Any
gego {sc. baranka) czso ostawyczye asz do yutra.
15
Alye czso bi bilo ostalego, w ognyu sezzeczye
(igne comburetis) BZ Ex 12, 10, sim. ib. Lev
19, 6; Myoso, ktoresz bi syo *dodklo cz[y]ego
nyeczystego, nye ma bicz gedzyono, alye seszzono
ma bicz og[y]nyem (comburetur igni) BZ Lev 7,
20 19; Wozi sluncza... zdzegl ognyem (combussit
igni) BZ IV Reg 23, 11; Quia tu duos arthonios
feni tempore nocturnali invadendo igne cremasti
et combusisti al. zyegl {leg. zżegł) 1465 AGZ
XIII 464; Quia tu cremasti al. szdzeglesz ognyem
25
ipsius domum cum attinenciis 1470 AGZ XV 102.
2. 'pozbawić życia przez spalenie, igne necare
Wschakosch... yedno szye nad tymy pomsczyl,
czo to vczynyly, y szegl {leg. zżegł) ty ystne, ys
to povrosmy orla spvsczyla (illos_, qui in funibus
30
demissi aquilam conciderant, vivos incendit) y ze
dvyema mystrzoma Rozm 108; ~ (ogniem) zżec:
Quia Szimon, pastor oppidi Thirawa, inculpaverat
Annam..., quod sibi duos pueros igne combussisset
al. zszegla 1447 AGZ XI 310.
35
3. 'spalić zwierzę ofiarne lub jego część na
ofiarę bogu, victimam (vel eius partem) deo immolandam comburere’: Wszytek tuk odeymye...
y zezze {ib. 5, 12. 8, 21: seszsze) na oltarzv
(cremabit super altare) w myasto kadzydla panu
40
BZ Lev 4, 35; Czyelcza skoroo {leg. z skorą)
y s myossem, y s gnogem seszsze {sc. Mojżesz)
przed stani (cremans extra castra), yakosz gemu
bog przykazał ib. 8, 17; Szesze {leg. zeżze, sc.
Eleazar kapłan, comburet) yo {sc. krowę czyrwoną)
45
przed widzenym wszitkich, tako scoro, iako myosso
y krew, y gnoy wrzvczi w plomyen BZ Num 19,
5; Bo za grzech krowa zeszona {leg. zeżżona) gest
(combusta est) ib. 19, 9; ~ ofiera zeżżona *ofiara
całopalna, holocaustum : Ołtarz z szemye uczyny50
czye my a offyeruyczye my na nyem offyery wasze
zeszone {leg. zeżżone, offeretis super eo holocausta)
y spokoyne BZ Ex 20, 24.
4. (o ogniu, de igne) 'strawić, pochłonąć,
absumere, consumere": Czsokoly trzeczy dzyeyn
55
naydzye, to ogyen seszze (ignis absumet) BZ
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Lev 7, 17; Warzczye myosso... a... geczczye
ge... A czsokolybi zostało myosa y chlebów,
ognyem (pro ogyen) sezze (ignis absumet, Biblia
taborska: oheń seżźe) ib. 8, 32; A gdisz dokonał
Salomon slow modlytwi, sstopyl ogen z nyeba
y zdzegl obyati palyone (devoravit holocausta)
BZ II Par 7, 1; Poszrze (sc. ogień) zyemyę
z plyemyenyem swoym y gor zalozenya zezze
(montium fundamenta comburet Deut 32, 22)
Pul Deut 33; Wnydzely ogyen y szeszze czyge
szboze na polu albo w gumnye (si egressus
ignis... comprehenderit acervos frugum sive stantes segetes in agris Ex 22, 6, BZ: wiszedwszy
ogyen nalyazlbi klossy a uchopilbi brogy *szydne), then, ot kogo ogyen wysedl, zaplaczy szko
da XV p. post. Kałużn 285.
5. (o cegłach, de lateribus) 'poddać działaniu
ognia, wypalić, coąuere, t o r r e r e Poczczye
a nadzalaymi czegel, a sezzemi (MamKal 8: wa
rzmy) ge w ognyu (coquamus eos igni) BZ Gen
11, 3.
6. zżec się 'poparzyć się, uri, aduri’(?): Iacom
ya o tho krziwdo oth Micolaya wstał, eze mi
chcyal szono powalicz, a wthem mi sso dzeczo
seszglo 1426 KsMaz II nr 2553, sim. ib.
7. w niedokładnym przekładzie z łaciny, za
tekstem czeskim: Nabyoro *popyvlv zezonego
(leg. zeżżonego) za grzechi (tollent de cineribus
combustionis atque peccati, Biblia taborska: popela seżzeneho za hriechy) y *wlege ziwey wodi
na nye w ssond BZ Num 19, 17.
8. corruptum pro zażec 'spowodować powsta
nie ognia, wzniecić pożar, ignem accendere,
incendium excitare’>: Acz wiszedwszy ogyen na
lyazlbi klossy..., wroczy szkodo, ktoro (pro
ktori) ogyen szdzegl (pro szazegl, qui ignem
succenderit, Biblia taborska: genż by ohen zaźehl) BZ Ex 22, 6.
Zżęcie (cf. Zb-) 'ścięcie sierpem zboża, ze
branie plonów, actus defalcandi, demetendi : Nicolaus... pena XV Petro... pro violenta frumentorum... messione al. zancze (leg. zżęcie) medii
arwi 1426 ArchTerCrac CXCV 380, 11.
Zżółkłość, Zdżółkłość czy Żdżółkłość (cf. Zb-)
'gorycz zjełczałej słoniny, pleśń na rozkładającym
się tłuszczu, też fetor zepsutego mięsa, putredo
lardi corrupti: Sdzolkloscz[u] rancor XV p. pr.
StPPP X nr 5; Zolk<ł)osz<ć) (leg. zżołkłość)
mancor XV p. post. PF V 7; Zzolkloszcz rancor
ib. 11; Rancor vel fetor camis, proprie sdzolkloscz
vel yągrzyste myąszo ca 1500 Erz 138.
(Zżółkły) Zdżółkły czy Żdżółkły (cf. Zb-)
(o słoninie, tłuszczu, de lardo, adipe) 'zjełczały,
gorzki, też śmierdzący, flavus, rancidus f'actus':
Sdzolkle myąszo caro rancida ca 1500 Erz 138,
Słownik staropolski XI
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sim. ib.; Pirgus czwyek vel sdzolkle myąszo ib.;
Rancide carnes sdzolkle vel vagrzyste myąszo ib.
Zżółknąć cf. Zżółkły
Zżyć, Zdżyć, Żdżyć (cf. Zb-) f o r m y : inf.
5 zdżyć 1422 Kościan nr 944;
~ praet. 1. sg.
m. -m żdżył 1409 KsMaz I nr 1242; -m zdżył
1396 Pozn nr 193, 1402 KsMaz I nr 23la, 1405
ib. nr 595b, etc.; 2. sg. f . zżyłaś 1466 AGZ XIII
509; 3. sg. m. żdżył 1402 Pozn nr 533, 1403
10 Pyzdr nr 220; zdżył 1386 HubeZb 62, 1399
Kościan nr 131, 1399 TPaw IV nr 6230, etc.
etc.;f. zdżyła 1394 Kościan nr 15, 1400 HubeZb
77. 98, 1401 RtKon nr 122, etc.; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. zdżyto 1391 HubeZb 64. ~
W wykazie form w części przykładów dano umow
15
nie zdż-, ponieważ grafika nie pozwala na roz
różnienie postaci zdż- i żdż-.
Z n a c z e n i e : 'zużyć, wykorzystać na swoje
potrzeby (przeważnie cudzą własność lub pie
20 niądze), aliąuid in rem suam convertere, fructum
ex aliąua re (praecipue aliena) percipere': Jako
Thomek ne sdzil Jancowy weprza 1386 HubeZb
62, sim. 1400 Pozn nr 475, 1402 RtKon nr 147,
1428 Pozn nr 1495; Iaco Elzbeczina possagu
25 trzi grziwni minus quatuor grossis wnessono
w Dzerskow dom i sdzito pospolicze 1391 Hu
beZb 64; Isz Margarzetha ne szd<ż)yla Pa<w)lowich kony swymi *zdeczmy any tego vzitka ma
1394 Kościan nr 15; Jakom Petrowi ne v<zi)ol
30 kona przesz prawa ani sdzil sza dzeszoncz
*grziuin 1396 Pozn nr 193, sim. ib., sim. 1437
Pyzdr nr 1113; Jaco Czewley ne sdzyl Maczegewy a ne zwonl brogu rszy 1399 Kościan nr
131; Nicolaus de Komaszice iurabit contra
Swochnam de Kosuby, ita sicut non ne zdzil
35
quadraginta oues et tres vaccas skotha Swentoslawe 1399 TPaw IV nr 6230; Eze pani Margorzata pana Spitkowi dzewki kowana, pereł, rucha
sdzila za trzidzesczi grziwen 1400 HubeZb 77,
40 sim. 1401 RtKon nr 122. 123, 1404 ib. nr 173;
Iaco copi groszi ne zdzila any gych uzytka ma
1400 HubeZb 98; Iaco Olbrachth ne mai v
Jacussa volnego polusledza, ale mu noczo sbegl
s gego yprauiszno y to mu szito sdzil 1400 Pozn
nr 473; Yako Jasek ne sdzil dzecinich rzeci nisz
45
tho, czso posual 1402 Kai nr 71, sim. 1423
Pozn nr 1137, 1427 ib. nr 1241; Iacom ia ne
sdzil ot *szesczorka scota penądzi za rocoyemstwo 1402 KsMaz I nr 23la; Iaco Micolay ne
*sczil sboza Przechninego ocza 1402 Pozn nr
50
533, sim. 1403 Pyzdr nr 220; Sicut ego ne sszil
duas sexagenas siliginis Johanni 1402 TPaw IV
nr 801; Jaco Potr y Maczek Katharzini<ny)m
dzeczem posag zaplaczil ani go szdzil 1405
55 Kościan nr 267, sim. 1409 ib. nr 420; Yacom
67
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ya ne szdzil Micolayovich ganszy 1405 K sM a z
I nr 595b, sim . ib . nr 627. 627a, 1409 ib . nr
1242a; Jako yest Przeczslaw wzol za Vichnin 0
czostko decem marcas et usus est vlg. zdzil
super minus 1406 T P a w IV nr 2665; Jaco Miroslava ne szdzila *Miroslaovey maczerzisni taco
uele iaco dvadzeszcza grziuen 1407 K o śc ia n nr
332; Iacom ne wszol ani *sczil Hanczinich
dzewodzi grziwen penodzi 1409 K sM a z I nr
1242; Quod pater vester existens ex parte terrigenarum collector, recepit centum marcas y
szdzil nec de ipsis radonem fecit 1412 P a w S ejm
nr 4; Jako Nastka sdzyla sbroyo a (p ro s?)
końmi jaco dwadzescza grzywen 1412 P y z d r nr
336; Jacosz<m> ya Chelscze... ne kasal wszacz
słodu y sboza gey yako secznacze grziuen any
tego szdzil 1420 P ozn nr 1062; Jaco Wawrzinecz... bandancz mym opecunem sdzyl my
sbroye yaco pancz grzywen 1421 K o śc ia n nr
1207; Et ibi domini debent invenire, si ipsa
debet recipere al. zdzicz 1422 ib . nr 944; Querela
Nicolai... super sororem suam a[...] sexaginta
marcas, quas recepit post matrem... de tezauro
suo et ita exponit, sicut voluit al. sdzila 1423
A rch C a strB ie c II 137, 5; Jacom Jandracowy nye

wząl dw (le g . dwu) ovczv anym gich zdzyl 1424
K o ścia n nr 1059; Yako Yand<r)zyey ne ułapił
socola any szdzyl 1424 P y z d r nr 981; Quia post
mortem fratris sui... recepisti viginti tria peccora... et domestica supelectilia recepisti... et tu
consumpsisti al. szylasz (le g . zżyłaś) 1466 A G Z
XIII 509.

5

(Z ży m an ie) Z d ży m an ie czy Ż d ży m an ie (cf.
Z b -j ' u cisk , u tra p ie n ie, cierp ien ie, u dręka, an-

10

g u stia , m o l e s t i a Mistice Tyrus interpretatur zdzimane vel swozane (Serm 92r: interpretatur, sc.
Tyrus, angustia vczysk) XV in. G IK azB II 98;

Mistice Tyrus interpretatur sdzymane vel al. swozane XV in. G IK azB III 75.

20

Z ż y m k a (?) (cf. Z b -j 'm ie jsc e u d ręc zen ia ,
u cisku , tu p o m ie szc ze n ie , w k tó rym za m ykan o
n ie w y w ią zu ją c y c h się z zo b o w ią za ń czło n k ó w c e 
ch u , r o d za j w ię zie n ia , locu s m o le stia e, h oc loco
ca rcer, quo c o lle g ii artificu m s o c ii in o b o e d ie n tes
c la u d e b a n tu r (?): Domini autem consules causas

25

ipsorum exaudiendo iuxta conswetudinem et ordinem artis ipsorum, illum inobedientem debebunt inponere in stubellam, que dicitur *srzimka
et prius ipsum mittere non debent, donec reponet
eis tres grossos 1472 A G Z VI 153.

15

/
z
Źble cf. Źdźble
Źdbło
cfŹdźbło
(Źdźble) Źble 'łodyga zbóż i traw, słoma,
stipula, c u l m u s Item furantur imma vlg. szble
na klobuky XV wcćI ZaZ? 516.
5
Źdźbło, Ściebło, Sćbło, Źdbło / a rm y : n. sg.
śćbło ca 1470 MamLub 262, ca 1500 Frz 133;
źdźbło 1437 Wisi nr 228 s. 85, ca 1470 MamLub
244, ca 1500 Frz 133; ~ ac. .sg. śćbło FI
82,12, XV raccf. G/FazP III 20, Pul Moys 7; 10
ściebło FI Moys 7, ca 1500 Erz 133; źdźbło Puł
82, 12; ~ l. sg. (na) śćble ca 1470 MamLub
16; źdble 1471 MamKal 16.
Z n a c z e n i a : 1. 'łodyga zbóż i traw, słoma,
stipula, c u l m u s Bosze moy, polosz ge... iaco 15
sczblo (stipulam, Puł: zdzblo) przed liczem wyatra
FI 82, 12; Poszarl ge yako sczeblo (stipulam Ex
15, 7, Puł: zczblo, PZ: szczyrnye) F/ Moys 7;
Sdzblo calamus 1437 Ww/nr 228 s. 85; Stipulam,
sczblo, siccam perseąueris (Job 13, 25) XV mcd. 20
GIKazB III 20; Na sczble in culmo (war. &a/.:
in culmo, id est calamo na sdble; septem spicae
pullulabant in culmo uno Gen 41, 5) ca 1470
MamLub 16; Culmus, id est calamus sdzblo
(culmus stans non est in eo, germen non faciet 25
farinam Os 8, 7) ib. 244; Szczblo (var. szczeblo)
culmus ca 1500 Erz 133; Sdzblo stipula ib.
2.
'okruch, kawałeczek (źdźbła), festuca : Fastuca pasdzorko, sczblo (quid autem vides festucam in oculo fratris tui et trabem in oculo tuo 30
non vides? Mat 7, 3, Rozm 282: prosek) ca 1470
MamLub 262.
Ź1e f o r m y : comparat: górze Satyra w. 16;
gorzej Rozm 257. 657.
Z n a c z e n i a : 1. 'mc tak jak należy, nieodpo 35
wiednio, niewłaściwie, ma/c, mm Z?cnc’: Bo strzegł
iesm dróg boszich any iesm zle (PwZ: zlye) nosił
od boga mego (nec impie gessi a deo meo) F/ 17,
24; Ego dedi eis frumenta, szbosze, vinum et
oleum..., que obtulerunt Baal (Os 2, 8),... illis 40

abutendo szle vzyvaiącz 1430—40 RRp XXV 242;
Dussa, ktorasz przysyogacz bodzye a mowylabi s
vst swich, abi albo czso szlye vczynylabi albo
dobrze (małe... vel bene),... czyny pokayanye za
grzech swoy BZ Lev 5, 4; Ona (sc. Ewa) szlye
rządzącz wszystki dobra rayske vtraczyla XV ex.
MPKJ II 317; Tez zle ządaczye (małe quaeritis),
bo chczeczye krolevacz, yzesczye nye zasluzyly
Rozm 401; ~ 'nieporządnie, niedbale, neglegenter, indiligenter : Przetho szle napyssano, esze mało
pywa we dzbanye imyano XV p. pr. JA XIV 506;
Gdy pan przydze, dobrze orze (sc. kmieć), gdy
odydze, yako górze Satyra w. 16; ~ 'błędnie,
fałszywie, małe, falso, v i t i o s e Wnimal ies zle
(inique, Puł: *lyszcze), isze bodo tobe podobni FI
49, 22; Thez zlie (małe) sządzysz naprzeczywko
lakozyrstwu, gdy lakomoscz zawyązugye myeszek
XV p. post. F i s . XLI; Aczem zlye (małe Jo 18,
23) rzeki, svyadecztvo day o ziem Rozm 683; ~
'za mało, niedostatecznie, non satis, parum: Bo
vmyszlnye na to godzy (sc. kmieć), ysz sye panu
zlye vrodzy Satyra w. 14; ~ 'niekorzystnie, bez
pożytku, inutiliter, frustm : Abi... synowye nye
prosili gimyenya... oth oczcza pirzvey,... nyszlyby
tedy yako swey poczcziwosczy rosproscza gymyenye... szle (indebite, Dział 38: mamye) rospraszal
Sul 47; Ergo videatis, quomodo ex omissione
oracionis, yako to sle opusczacz oracionem, omnia
ista infortuna advenerunt sibi ca 1500 GIKazB 131;
~ źle pożywać 'nadużywać, abuti, małe uti’: Tu
vero, improuida, futurum tempus negligens, in
instabili puncto quietis nunc existis, ymo nunc
magis abvteris cantilenis sle pozivas pyasnek 1436
R XXIII 276; Abus[t]i sunt wsgardzywschi aut sle
pozyvaly (multi bonitate principum et honore...
abusi sunt in superbiam Esth 16, 2) ca 1470
MamLub 117; Badzye zlye pozyvaczy abytatur (in
filia non adyertente se firma custodiam, ne, inventa
occasione, utatur se Ecclus 26, 13) ib. 168; ~
komuś źle myślić 'sądzić, mniemać o kimś niepo
67*
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chlebnie, aliąuem malum esse putare’: Bo myły
Iesus byl tako vyelebnego y tako laskavego vezrzyenya, yze yemv nye mogl nyk ('nikt’) zlye
myslycz, na kogo vezrzal Rozm 833.
2.
'nieuczciwie, niesprawiedliwie, też nikczem5
nie, niegodziwie, ujemnie w sensie moralnym, zm/Yc, inhoneste, i n i ą u e Roszmnoszili se so, gisz
nenasrzeli me zle (iniąue) F/ 37, 20, sim. Pul;
Anismi zapomneli czebe y zlee (iniąue, Pul: zlye,
Z7/ 118, 51: łycho) ne czinili iesmi w zacone twoiem 10
FI 43, 19, sim. Pul 118, 51, Fozra 389; Sie vczinicz
delinąuere 1437 W/s/ nr 228 s. 86; Vstawyamy...
onego bicz przeszeczczyvego, gysz... slodzeye...
chowa a dzely s nymy... szle nabithe rzeczy (małe
conąuista) 5W 47; Gdyby prawyączy szą rzeki... 15
sąndzą w szwoyey rzeczi nyesprawyedlywye a szle
*gydzącz (iniąue et perperam processisse) skazanye
sle vczynycz (Dział 51: yszby gego rzecz zle skazał)
Sul 55; Przeto nye ia grzeszo nad tobo, ale ti
przecywo mnye zle czinysz (małe agis) BZ Jud 20
11, 27; Wroczlawyanye gym odpowyedzely, szesczye tho szle vdzalaly Tęcz w. 14; Carczmarze,
czo slye pyva dayv, nyeczastho na rnya wspomynayv De morte w. 194; Rada obrządzayączich zlye
(concilium malignantium, F/: rada zlich) obszyadla 25
mye Puł 21, 17; Wszelkny, chtory szlye dzyala
(małe agit Jo 3, 20), nyenavydzy *szvyathoscz
EwZam 306, sim. ca 1425 EwKReg 43, Rozm 238.
553. 649; Drudzy slu[zy]ly saducey a czy tego
nye vyerzyly, by bog byl obeszrzączy duscha (pro 30
dusche), <mieniąc>, [n]ysby to było v dobrovolnosczy czlovyeczey dobrze albo szlye vczynycz (ut
bonum malumve gerant) Rozm 181, sim. ib. 180;
Dobry czlovyek z dobrego skarby svego sercza
movy dobrze, a zly czloyyek ze złego sercza skarby 35
zlye movy (profert mała Mat 12, 35) ib. 329;
Synv, ydzy dzyszya do <mey> yynnyczą robycz.
A on... rzeki: Nye chczą. Alye potem rospamyątavszy szye y rzeki, yzem zlye yczynyl, y schedl
(Mat 21, 29) ib. 454; Dobrze yemv (se. Judaszowi) 40
by było, by szye byl nye narodzyl, podług pospolney przemovy: Lyepyey by nye bycz, nyzlyby slye
bycz (quam małe esse) ib. 547; Yze szye myły
Kristus <dał> dobrovolnye povyescz slugam zydowskym, mógłby nyekto rzecz, yze thym, ktorem dal 45
omovą zlye vczynycz ib. 634; Vczynyl (sc. Jesus)
czudo yyelykye navczayącz nass, yze thym, którzy
nam zlye czynya, my samy mamy dobrze czynycz
ib. 645; Azazmy to gorzey nye vczynyly, ysch on
(sc. Jesus) nass tako myloval..., a myśmy vzdy 50
tako ganyebnye vczynyly, yzessmy od nyego vczyekly? ib. 657; Svyaty Pyotr kyedy iuz zaprzal...
mylego Iesucrista, rospamyatavschy, yze zlye vczynyl, poszedł z domv barzo gorszko placzącz ib.
698; Yschakoz vy to przyvodzyczye z vaschego 55
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zakona zlodzyeya, czusch który zlye czyny, nye
przepusczacz zyvo bycz na zyemy ib. 810; ~
'bezwstydnie, nieprzyzwoicie, impudenter, impudicc’: Kazy szyerczv memv wznacz..., czom zlye
mowyla albo myslyla o sprosznych rzeczach Naw
163; Illum (sc. deum) cogitet (sc. vir) omnia videre,
ne velit feminam małe videre nyevyasta szlye
yydzyecz ca 1500 JA IV 94; ~ źle o sobie
czujący 'uznający się winnym, grzesznym, conscius,
ąui se reum esse s e n t i t Verum ille małe sibi
conscius, gl. reum et culpabilem se sciens et
cognoscens szle o szobye czuyączi XV med. GlWinc 149; ~ źle czyniący 'złoczyńca, malefactor, m a le fic u sNa pomsta zle czynączim (R XXII
352: sloszynow), na chwała dobrich (subiecti...
estote omni humanae creaturae propter deum, sive
regi... sive ducibus tanąuam ab eo missis ad
vindictam malefactorum, laudem vero bonorum
I Pet 2, 14) 1449 R XXV 165; - - mo(ł)wic
źle, źle mo(ł)wić, 'złorzeczyć, urągać, wymyślać,
maledicere, conviciare': komuś: Wiszedl iesm przeciwo czudzozemczowi i molwil mi zle (locutus est
mihi małe) w bogoch swoich FI Prol II 4; Bo
blogoslawaioczi iemu (sc. gospodnu) bidlicz bodo
na zemi, ale zle molwoczi (maledicentes, Puł: gysz
kino) iemu zaginoo FI 36, 23; Odpowiem slie
mowioczim mnie (exprobrantibus mihi Psal 118,
42, FI: *rozgarzayoczym albo layoczym, Puł:
rozgarzayoczym) słowo MW 24a; Bogoslavyeny
yescze, kyedy vam bądą movycz zle albo przeklynacz (cum maledixerint vobis Mat 5, 11, R XXIV
86: bodo szle mowicz, R XXII 246: bądą layacz
a sle mowycz, ib. 233: bądą... layącz) Rozm 264;
Kto bądzye zlye movycz (maledixerit Mat 15, 4)
oyczv albo maczyerzy, vmrze zlą szmyerczyv ib.
354; ~ o kimś: Bo thy... zwyązesz yanzyky zle
mowyaczych o mie (Psal 3, 8) MW lOOb; Bo
nyyeden nye yest, który czyny czvda v ymyą moye
a by rychło mogl zlye o mnye movycz (małe loąui
de me Marc 9, 38, ib.: o mnye zlye mowycz)
Rozm 371.
3.
'dokuczliwie, dotkliwie, ciężko, okrutnie,
małe, moleste, crudeliter: Małe torąuetur a zlacz
gy nyemocz tropy uel moczy y zle gy maczy abo
tropy (puer meus iacet in domo paralyticus et
małe torąuetur Mat 8, 6) ca 1450 PF IV 568;
Gest od dyabla sle nagabana (filia mea małe
a daemonio vexatur Mat 15, 22, CatCodJagRp
I 195: tropona bywa, R XXIV 71: nagabana,
GIKazB I 31: yest naga<bana>, GIKazB III 28:
byua drasnyona, Rozm 357: yyelykye vdrączenye
czyrpy) ib. 571; Ysza (leg. iże?) szle w pekle
gorzecz SkargaWroc w. 46; Ovasz vzdrovyon
a yvsch nye zgrzeschay yyeczey, aby szye potem
nye przygodzylo gorzey (deterius Jo 5, 14) Rozm
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257; Zle slugy zlye (małe Mat 21, 41) poguby
ib. 410; ~ źle się ku komuś mieć 'traktować
kogoś krzywdząco, nieprzyjaźnie, aliąuem małe
tractare, małe a c c ip e r e Bandą schą zle ku nym
myecz tractabunt małe (małe tractabunt eos, sc.
semen Abrahae, annis quadringentis Act 7, 6)
1471 MamKał 298.
4. źle urodzony 'nie szlacheckiego pochodzenia
czy nic nie wart, ignobilis vel n e ą u a m Imperator
nimio furorę repletus contra eos (sc. oratores)
dixit: Quid vos, ignaui et degeneres, nyeszmyeli
a sle vrodzeny, sic os mutescitis? MW gl. 68.
5. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Peius szlye, *gorzyech XV p. pr. R XLVII 357.
q -ziy
Zlemyślca 'człowiek nieżyczliwy, nieprzyjazny,
zawistny, /zorać malevolus, i n v i d u s Slemyslcza
maliwolus ca 1428 P F I 495.
Źreb, Jrzeb, Rzieb, Źrzeb f o r m y : a. sg. źrzeb
1349 FodWP II 620, (1365) MMAe X 381, (1376)
MMAe III 396, ctc. ctc.; źreb 1403—5 ArchTerCrac
Illb 653, 124, 1409 LubZiem 46; ~ g. sg. źrzebia
1398 StPPP VIII nr 6958a, 1400 //w/?cZ/? 78, 1418
7Paw VII nr 683, etc.; źrebią 1410 Fa/ nr 323;
1429 ArchTerCrac CCCXII 389, 15; jrzebia 1421
Kai nr 976; rziebia 1398 HubeZb 94; ~ ac. sg.
źrzeb 1394 HubeZb 70, 1403—5 ArchTerCrac Illb
265, 42, 1421 MMAe XVII 190; źreb 1414 Kai
nr 466, 1428 ArchTerCrac CCCXII 364, 4, etc.;
jrzeb 1427 Kai nr 963; rzieb 1397 StPPP VIII nr
CCXXIX (13); ~ n. du. źrzebia 1428 Kai nr
1014; - ac. du. źrzebia 1391 HubeZb 64, 1400
StPPP VIII nr CCCXXVI (7), 1421 MMAe XVII
189, 1423 TPaw VII nr 2836; ~ n. pl. źrzebie
1404 KodPol II 359, (1434) 1558 SądZKr 191,
1489 RejKuj 94, etc.; źrebie (1270) XVIII MMAe
III 96, 1489 RejKuj 155. 156. 157. 166; rziebie
1398 StPPP II nr 238; źrzeby (XIV) 1516 DokMp
I 63; ~ g. pl. rziebi 1428 Kai nr 1044; ~ ac.
pl. źrzebie 1391 HubeZb 64, 1403—5 ArchTerCrac
Illb 398, 70, 1421 TPaw VII nr 2305, 1423 ib.
nr 2923, 1425 MPKJ II 303; źrebie 1427 Arch
TerCrac CCCXII 328, 1. 2, 1428 ib. 370, 1429
ib. 375, 11, 387, 3, 1430 ib. 411, 13, 1434 StPPP
II nr 2522; źrzeby 1432 Monlur VI 70; źreby 1409
LubZiem 26, 1489 RejKuj 154; jrzeby 1407 Kai
nr 240.
Z n a c z e n i e : 'miara powierzchni pola (wiel
kości zmiennej), też pole o tej powierzchni, agri
mensura (vańae magnitudinis) vel ager eiusdem
m e n s u r a e Nec non tres sortes, que srebe vlg.
dicuntur (1270) XVIII MMAe III 96, sim. 1489
RejKuj 155. 156. 157. 166; Unam sortem, que
srzep vlg. nominatur 1349 KodWP II 620, sim.
(1365) MMAe X 381; Qui mansus siue srzeb iacet
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circa Wislam (1376) MMAe III 396; Quod... Iohannes... dedit tres cum medio laneos, dictos
Polonicales srzeb (1386) MMAe VIII 110; Eze
Micolay s Chebdo imał smowo, eze gi imał we
5 trzi srzebe wrzessicz 1391 HubeZb 64; Iaco Woyass
cupil v podsanthka... dwa srzeba i kwarto, i dwa
ogrodi ib., sim. 1421 MMAe XVII 189, 1423 TPaw
VII nr 2836; Esze Tomas kupił ten srzeb v Wogrzina
1394 HubeZb 70; Pro rzeb et parte molendini 1397
10 StPPP VIII nr CCXXIX (13); <Pro> tercia parte
srzeb non diuisa ib. nr 6103; Eze Betrzich...
czwartho czonscz rzeba trzimal pancznaczcze lath
w mirze 1398 HubeZb 94; Clichna... duos mansos
vlg. dictos rzebe suos... vendidit 1398 StPPP II
15 nr 238; Uxor Budconis... penas ex eo incurrit,
quia intromissionem diuisionis tercie partis zrzebya
repercussit Morzce 1398 StPPP VIII nr 6958a,
sim. 1418 TPaw VII nr 683, 1419 ib. nr 1089;
Eze Micolay viszey tego srzeba zastawney roley
20 ne orał giney roley 1400 HubeZb 78; Unum mansum
agrorum liberum zrzeb vlg. dictum in villa nostra
(1400) 1582 KodPol II 813; Pro 2 srzebya 1400
StPPP VIII nr CCCXXVI (7); Zauissius... intromisit se de duobus cmethonibus et de duobus
mansis, qui dicuntur in Polonico srzeby (XIV) 1516
25
DokMp I 63; Nunc sunt quatuor mansi seu lanei,
vlg. nuncupati srzebe, quos kmethones pro se
arabant 1404 KodPol II 359, sim. 1489 RejKuj 94.
107, etc. etc.; Bodzantha... triginta tres marcas...
30 Stanislao... obligavit. Si vero non solvit ad tempus
predictum, tunc... partem hereditatis vlg. szrzeb,
dicta Janowske,... resignare tenebit 1403—5 Arch
TerCrac Illb 265, 42; Jacussius... cum Stanislao...
pro IHI-m sortibus agri vlg. zrzebye ib. 398, 70;
35 Iwan... intercessit dominum Stanislaum... pro parte
hereditatis..., pro quatuor laneis vlg. sreb, dictis
osswanczimske ib. 653, 124; Yako Andreas et
Boguchwał... wrąnczyly pana Luthka... *naprzedzywo Janussowy... o pyąncz yrzeby, ysse mayą
40 wydzelycz pospołu, yako starosczyn lysth mowy
1407 Kai nr 240; Budek... Marconi... tres sortes
źrebi, quas habuit solus in obligacione in XX
duabus marcis 1409 LubZiem 26, sim. 1489 RejKuj
154; Veniens Johannes... obligavit unam sortem,
45 dictam zręb, in sex marcis 1409 LubZiem 46; Jaco
Pechnik ne wszal wance jgno (pro jedno) trisy copi
z szreba 1410 Kai nr 323; Ysze Potr plath brał y
vidzirszal spocoyne ten szszreb volni mimo trzidzeszczy lat 1414 Kai nr 466; Domina lowczina
50 pro quarta parte mansi vlg. zrzeb euasit ipsos 1418
TPaw VII nr 714; Yako my yest Yan nye osandzyl
thego y[e]rzebya, czo na nym Yan sedzy 1421 Kai
nr 976; Kmethonum ibidem existencium suum
alaneum vlg. srzeb perpetue possidebit 1421 MMAe
55 XVII 190; Stanislaus debet Petrassio dare duos
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laneos vlg. zrzebye 1421 TPaw VII nr 2305; Jaco
then srzeyp, czosz Michałowa stała *roky na mego
oczcza..., *thama yest moya maczerzyna 1423 Kai
nr 810; Priuilegium Dobkonis... super medium
mansum vlg. zrzeb 1423 TPaw VII nr 2800; Debuit
resignare duos mansos al. zrzebye ib. nr 2923;
Yako Mykolay byl sa pana Posznanskego w dzersenu swego zrzebya 1424 Kai nr 868, sim. 1428
ib. nr 1023; Yze obslul Adama trzeczy dzen po
Godzech Micolay, aby wząl wązane (leg. wwiązanie) we srzebe podług zapyssu 1425 MPKJ II
303; Yakom kaszal Woythcowy... sbudowacz, nysły ote mne sedl, anym gyego ogroda wsząl, ale
dzerszal w<sz)yczko, czo na yrzeb przysłuchało
1427 Kai nr 963; Ysze ta dwa szrzebia, cso Oszeb
o nye żałował na pania Sandką, thy yey mąsz
przyprawy 1 kv forluarcowy pyrzwey, nisli paniey
yyanowal 1428 Kai nr 1014; Yze Micolai... na
pyancz rzeby... mye dal list, ktoriz omava na
zastava, ale nye na yyeczistoscz ib. nr 1044;
Nicolaus... duos kmetones seu srebye colocatos...
pleno iure... Domenico... obligauit 1429 ArchTerCrac CCCXII 375, 11, sim. 1427 ib. 328, 1, 1428
ib. 370, 6, 1429 ib. 387, 3. 4, 1430 ib. 411, 13;
Iohannes... partem... lanei agris vlg. srebya 1429
ib. 389, 15; Nicolaus... manssum agri al. sreb
colocatum..., iacentem penes vlg. wagrody,... Johanni... vendidit 1432 ib. 420, 1, sim. 1428 ib.
364, 4. 5. 1430 ib. 410, 7, 1434 ArchTerCrac
CXLVI 236, 46; Quia hereditatem... cum nauigio
et agris, srzepy..., nauigium et srzepy... tenuit et
possidebit 1432 Monlur VI 70; Duos laneos vlg.
dicendo zrzebie... dedit (1434) 1558 SądZKr 191;
Johannes... et Anna... duos kmethones seu mansos
agri al. srebye... Sandiwogio... in totum obligarunt
1434 StPPP II nr 2522; Petrus... unum mansum
agri al. szreby... vendidit ib. nr 2544; Mathias...
et Jacobus... super srzeb ąuemlibet residentes 1481
TymProc 220.
Zrebiątko 'młody osiołek, pullus asininus
Et statim invenietis asinam alligatam et pullum,
*szrebotko (R XXIV 72: osslika vel osslą, ib.
94: oszlą, Rozm 446: zryebye), cum ea (Mat
21, 2) XV med. GIWroc 18v, sim. ib.; Ierusalem
appropinquaret ad sustinendam mortem sedens
super pullum, *srebotko, asine (Jo 12, 15) ib.
69r. /
(Źrebic) Źrzebic 'młody koń, pullus equinus:
Equum al. srzyebycz 1473 Ac Lubi IV.
(Źrebica) Źrzebica 'młoda klacz, equa tenera’: Quod ipsi... cmethones predicto... Goworkoni per quandam importunam equam suam
indomitam vlg. *zrzebice... viginti et vnum
equum submergerent (1428) XVIII MMAe XVII
248; Domino... Goworkoni perpetuum imponi-
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mus silencium de viginti et vna equa indomitis
vlgv zrzebice ib.
Źrebiec, Jrzebiec, Rziebiec, Źrzebiecf o r m y :
n. sg. źrzebiec 1391 TPaw IV nr 3981, 1398
5
KodWil I 58, Dział 57, 1487 TPaw II 159, ca
1500 Erz 136; rziebiec 1437 Wist nr 228 s. 89;
~ g. sg. źrzebca 1389 Pozn nr 73, 1407 RtGn nr
173, 1416 Pyzdr nr 473, etc.; jrzebca 1426 Kai
nr 937; ~ ac. sg. źrzebiec 1389 Pozn nr 54,
10 1391 TPaw IV 3981, 1398 KodWil I 58, 1398
Pozn nr 390, 1443 AGZ XI 221; źrebiec (1443)
1653 DokMp III 84, 1446 AGZ XIII 204; źrzebca
1427 AGZ II 80, 1427 Pozn nr 1251, 1435 Czrs
s. LXXXII, etc., 1490 MMAe XVI nr 1876; źrebca
15
1452 AKPr II 517, 1458 ib. 112, 1460 AKPr IV
425; jrzebca 1425 Kai nr 913; rziebca 1446 ZapWarsz nr 777; ~ i. sg. źrzebcem 1444 Czrs s.
LXXXIII; źrebcem 1470 ZapWarsz nr 1333; ~
ac. du. źrzebca 1393 Pozn nr 138; ~ g. pl.
20 źrzebcew 1406 Kościan nr 302; źrzebcow 1437
Pozn nr 1581; źrebców 1437 Pozn nr 1581; ~
ac. pl. źrzebce 1395 TPaw III nr 3603, 1448 AGZ
XII 182; źrebce 1421 Czrs 239.
Z n a c z e n i e : 'młody koń, też młode konia,
25 pullus equinus’: Czso mi ranczil Bogufal za szrzebecz y kobilo, tho stało za trzi grziwni 1389 Pozn
nr 54; Jacosm Andrzegeui ne uiplauil szrzebcza
szestroka chanszebno rzeczo ib. nr 73, sim. 1407
RtGn nr 173, 1416 Pyzdr nr 473, 1435 KsMaz III
30
nr 1686, 1472 ZapWarsz nr 3072; Gumpartus...
testes debuit ducere pro equo vlg. srzebecz 1391
TPaw IV nr 3981; Isz Micolay dal dwa srzebcza
Sczepanoui 1393 Pozn nr 138; Szrzebce de istis
iumentis potest vendere 1395 TPaw III nr 3603;
35
Poledrum meliorem... vlg. lyssy szrzebyecz... capelle antedicte damus 1398 KodWil I 58; lakom
dal Abramovi srzebecz za dwa vozniki 1398 Pozn
nr 390; Jaco Potrek *Przibislaoui ne poclol szrzebczew 1406 Kościan nr 302; Petro et Vito duos
40
equos juvenes vlg. srepcze assignaverunt et dederunt
1421 Czrs 239; Yako my Iwan rzeki dacz konya
yrzebcza 1425 Kai nr 913; Ysze Marczyn... ne
szabyl yrzebcza 1426 Kai nr 937; Iohannes...
dedit... unum poledrum masculum vlg. z[e]rzebcza
45
anualem vlg. lyatosszka 1427 AGZ II 80; Jako
yesd Micolay... pusczil proszno kony, szrzebcza
y cobil Jaronemu 1427 Pozn nr 1251; O ktore<go>
s[rz]rzepcza Dzierzek na my a zalowal, tego on
sobie nasznamyo<no)val 1435 Czrs s. LXXXII;
50
In primis vlg. zrepczow {dwa wyrazy skreślone
w rękopisie) pro sex equis vlg. zrzepczow 1437
Pozn nr 1581; Yakom ya nye wzanl ssessczy
zrzepczow y szwyerzepicz ib.; Rzebyecz polader
1437 Wisł nr 228 s. 89; Petrus... debet... iurare,
55
quia sibi equam... Iwan et Chodor... interfecerunt
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et eadem equa habere debuit equum... al. zrzebcza
1439 AGZ XI 156; Dyak... est conquestus super
Hain..., quia tu zhrzebyecz equum meum... recepisti 1443 ib. 221; Damus... decimum poledrum
al. źrebiec de equireis nostris (1443) 1653 DokMp
III 84; Occidens indomitum iumentum, III marcas,
poledrum vlg. srzepcza (AKPr II 112: zryepcza,
AKPr IV 425: szrebcza), tres marcas dampnum
passo persolvat 1444 AKPr IV 172, sim. 1449
AKPr II 336, 1472 AKPr IV 100; Ische ta cobila
szya srzepczem (leg. z źrzebcem) Stanisławowi
dzalem dostała 1444 Czrs s. LXXXIII; Stiborius...
debet dare poladrum al. zrebecz de equirea Stanislai
1446 AGZ XIII 204; Jaco mnye Thomek obeczal
dacz sywego rzepcza... y ne dal 1446 ZapWarsz
nr 777; Iohannes... obligatus est... fratribus germanis... du<os> poledros de equirea ipsius duorum
annorum al. zrzepcze trzeczaky racione vere divisionis dare 1448 AGZ XII 182; Ubi vero tercii vel
quarti... anni poledrum vlg. srzepcza (AKPr II 517:
zrebcza, AKPr IV 151: *rzyebyecza) occiderit 1449
AKPr II 379, sim. ca 1450 KodWP II 590, 1458
AKPr II 150, 1460 AKPr IV 425, ca 1472 ib.
151; Ale szrzepcza (poledrum) żaby w trzy grzywni... a za szrzepcza (pro poledro) dwv lathv pyąncz
grzywyen zaplaczycz ma Sul 58, sim. Dział 57;
Podług yako czyrzpyączy sk<o>di oszaczowanye
thego tho szrzepcza zabythego (super aestimatione
eiusdem poledri occisi) poprzysząsze (Dział 57:
tedy ten, czyg gest szrzebyecz, nacz smye przysyądz), ma gemv doszycz vczynycz ib.; Yakom
ya nye ochro[v]mil sz<wi)erzepycze thvey...
sz[ym] szrepczem 1470 ZapWarsz nr 1333; Feria
quarta... succamerario... polleder al. srzebyecz
ad... Catherinam 1487 TPaw II 159; Nicolaus...
hinulum al. szrzebcza vendidit 1490 MMAe XVI
nr 1876; Srzebyecz poledrus ca 1500 Erz 136.
Źrebię, Jrzebię, Rziebię, Źrzebią f o r m y : n.
sg. źrzebię 1426 PF V 15, 1471 MamKal 120, ca
1500 Erz 136; jrzebię ca 1470 MamLub 120; ~
g. sg. rziebięcia 1472 AKPr IV 151; ~ ac. sg.
źrzebię 1408 RtKon nr 300, 1424 ArchTerCrac
CXCV 214, 28, 1425 ArchTerCrac CXLVI 2, 9,
(1483) KodWil I 387; źrebię 1498 AGZ XVI 286,
Rozm 446; ~ i. sg. źrzebięciem 1412 KsMaz
I nr 1786, 1454 AGZ XII 238, Rozm 446; - /.
sg. (na) źrzebięciu Rozm 446; ~ n. pl. źrzebięta
1392 TPaw nr IV 4342, 1491 AcLeop II nr 504;
~ g. pl. źrzebiąt 1479 ZapWarsz nr 1220; ~
ac. pl. źrzebięta 1450 AcPosn I 165; ~ i. pl.
źrzebięty 1404 Kościan nr 244, 1491 AcLeop II
nr 504.
Z n a c z e n i a : 1. 'młode konia, też młody koń,
pullus eąuinus’: Sicut ego vidi, quod tu Boguta
defendisti unam equam cum duobus puzillis vlg.
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dicendo zrzebata familie Andree 1392 TPaw IV nr
4342; Jaco czsom na Marczina cobili se szrzebanti
dobiła, ti bili taco iaco dzeszancz grziwen 1404
Kościan nr 244; Jaco mi Micolay vinowat zrzebo...
5 dacz szwich (leg. z swych) cobil swerzepich, yake
ya nalebsze wyberzo 1408 RtKon nr 300; Quod...
procurator... tenetur Alberto... equam cum pullo
vlg. se srzeboczem s lonskym reddere 1412 KsMaz
I nr 1786; Wilczco Andreum... pro equicello vlg.
10 srzebo... euasit 1424 ArchTerCrac CXCV 214, 28;
Nicolaus... X marcis... et unum hamulinum al.
srzebą lathossze... Dobconi... obligat se soluturum
1425 ArchTerCrac CXLVI 2, 9; Srzebyą hinnuli
1426 PF V 15; Suscepit idem Nicolaus... a domino
15 Faffkone iuxta taxam vicinorum peccora,... equos,
equas et earum pullos al. srzebyantha 1450 AcPosn
I 165; Heduigis... iu<re evasit>... pro equa z zrzebyączem 1454 AGZ XII 238; Ubi tercii vel quarti...
anni poledrum vlg. *rzyebyecza (AKPr II 150.
20 379, KodWP II 590, AKPr IV 151. 425: zrzebcza,
AKPr II 517: zrebcza) occiderit 1472 AKPr IV
151; Przesz kthore zayanczye y gonyenye nye
vthluklem dwoyga zrzyebyanth 1479 ZapWarsz nr
1220; Decimam... subscribo... de omnibus peco25 ribus et pecudibus et eciam perworodne *srzebye
in duabus curiis (1483) KodWil I 387; Georgio
Frederici de Leopoli... obligamur quatuordecim
equas electas una cum pullis al. lonskye szrzebyatha
1491 AcLeop II nr 504; Quas equas prenominatas
30 unacum pullis al. szrzabyathy promittimus ib.;
Pełka... citavit... Petrum... cum arresto al. sz
lyczem duodecim peccorum et equum, et equam
al. kobilą, et szrebyą 1498 AGZ XVI 286; Srzebyą
hynnulus ca 1500 Erz 136; Polendra, srzyebyą,
hinnulus idem ib.
35
2. 'młody osiołek, pullus asininus1: A yako
vnydzyeczye v myasto, nathychmyasth naydzyeczye oslyczą a *zryebye (GIWroc 18v: *szrebotko, R XXIV 72: osslika vel osslą, ib. 94:
40 oszlą) s nyą (invenietis asinam alligatam et
pullum cum ea Mat 21,2) Rozm 446; Przyvyedly
oslyczą y *zrzyebyeczyem (leg. z źrzebięciem,
R XXIV 94: oszlą) a vlozywschy odzyenye na
zrzyebye (adduxerunt asinam et pullum et imposuerunt super eos vestimenta sua Mat 21, 7)
45
y vszadzyly y (leg. ji 'go’) na nye ib.; ~
źrzebię ośle, jrzebię (osła): Yrzebyą (war. kal.:
zrzebyą) pullum (vir vanus in superbiam erigitur
et tamquam pullum onagri se liberum natum
50 putat Job 11, 12) ca 1470 MamLub 120; Ova
kroi tvoy przyschedl szmyerny tobye kv thvemv
vzythkv nye na slotem vozye,... alye na oslye
y na *zrzyebyeczyv oslyem (super asinam et
pullum filium subiugalis Mat 21, 5, R XXIV
55 94: na... oszlączu) ib.
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(Źrebnik) Źrzebnik 'młody koń, pullus equin u s Zegotha... contra dominam Warsonis...
pro... XII iumentis cum XII srzebnici 1397 StPPP
VIII nr CCXXIX 78.
(Źrebny) Zrzebny (o klaczy, de equa) źrzebna
'brzemienna, feta': Esze Golamb Sczepanowi za
srzebno kobilo ne ślubował, kedi yo yemu przedawal 1425 KsMaz II nr 1466; Qui receperunt
sibi violenter securim et quatuor equas gravidas
al. szrzebne 1495 AGZ XVIII 361.
Źrenica, Źrzenica f o r m y : n. sg. źrzenica
XV med. R XXIII 280, ca 1500 Erz 136, Rozm
149; źrenica ca 1420 WokTryd nr 16, ca 1455 JA
XIV 491; ~ g. sg. źrzenice FI i Pul 16, 9,
XV med. RRp XXIII 280, Pul Deut 14, Rozm
21; ~ ac. sg. źrenicę Rozm 21; ~ l. sg. (w)
źrzenicy Rozm 21; ~ ac. pl. źrzenice 1436 R
XXIII 278.
Z n a c z e n i e : 'okrągła czarna plamka w oku
otoczona tęczówką, pupilla, pupula o c u l i Strzeszy me iaco zrzenicze oka (ut pupillam oculi)
FI 16, 9, sim. Pul, 57'ra. Pul Deut 14; Pupilla,
Szrenica, oculi ca 1420 WokTryd nr 16; Basilisci
tamen pupillas, gl. occulos szrzenicze, letiferas
illustrasti 1436 R XXIII 278; Zrzeniczą pupilla
XV med. ib. 280; An forte minus putasti nociuam
corrupcionem auiculem quam pupille, gl. corrupcionem oculi visus szrzenicze XV med. RRp
XXIII 280; Zrenycza ca 1455 JA XIV 491;
Srzenyczą pupilla ca 1500 Erz 136; Okrvg yey
oczv około zrzyenycze yakoby drogyego yaczyncta, takyego kamyenya, barva albo zaffyrowa Rozm 21; Zrenycza myala czarna (nigra...
fuit pupilla), alye przesvyatla, bo nyyednego
zakałv w yey zrzyenyczy nye było ib.; Zrzyenycza, ta była czarna (nigra fuit oculorum interior
pupilla) a około yey było yako zaphyrovo kolo
ib. 149.
Źrenie cf. Jrzenie
Źródło, Jrzódło, Rziódło, Źrzódło, Źrzudło
f o r m y : n. sg. źrzodło ca 1420 WokTryd nr 145,
1437 Wist nr 228 s. 89, 1449 DokMp III 314;
źrzudło Rozm 83; źrodło (1390) DokMp IV 241,
1476 AKLit III 108; jrzodło ca 1500 GIKazB I 68;
rziodło XV med. MPKJ II 327; ~ g. sg. jrzodła
ca 1500 GIKazB I 80; - n. pl. źrzodła 1471
MamKal 7; źródła ca 1470 MamLub 7; ~ g.
pl. źrzodł ca 1450 PF IV 577, Pul 41, 9; ~
ac. pl. źrzodła BZ II Par 32, 3; ~ /. pl. (we)
rziodłach XV p. post. R XXV 176.
Z n a c z e n i a : 1. 'naturalny wypływ wody
podziemnej na powierzchnię ziemi, fons, caput
rivT: Srzodlo puteus ca 1420 WokTryd nr 145;
Srzodlo traco 1437 Wisi nr 228 s. 89; Rzodlo
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al<bo> stok XV med. MPKJ II 327; Zrzyodl
riuos ca 1450 PF IV 577; Iste stavek fuit pot
górą Syon, ubi de illo monte cyeklo yrzodlo ad
illum stagnum ca 1500 GIKazB I 68; Tako
5 nathychmyast vyrzvczylo szye zrzyvdlo (erupit
fons aquarum) vyelykye y napyly szye Rozm
83; ~ Cepit (sc. Christus) extragere sanguinem, qui fluebat de corpore suo sanctissimo
tamquam de fonte, yrzodla, purissimo ca 1500
10 GIKazB I 80; ~ Wzow rado z swimy ksyoszoti..., abi zaczwyrdzily wszitki zrzodla studnycz (capita fontium), które bili przed myastem
BZ II Par 32, 3; ~ przenośnie: Qui (sc. Iesus)
est fons, zrodlo, ortorum, puteus aquarum vi15
uencium, hodie enim clamat: Sicio! 1476 AKLit
III 108.
2. 'zbiornik wody podskórnej, żyła wodna,
vena aquae subterraneae': Mons enim Libani,
ut ait Ieronimus, est... abundans in venis vlg.
20 we rzodlach, aquarum intrinsecus XV p. post.
R XXV 176.
3. (w Biblii) 'zasuwy, śluzy, które jakoby
powstrzymują wody niebieskie przed nagłym
opadnięciem na ziemię, caeli c a t a r a c t a e Ca25
tharecte okną, srodlą (war. kal.: okna, szrzodla;
cataractae caeli apertae sunt Gen 7, 11, BZ:
okna nyebyeska) ca 1470 MamLub 7; Glębokoszcz glębokoszczy wzywa w gloszye zrzodl
(FI: oken) twoych (in voce cataractarum tuarum)
30
Puł 4 1 , 9 .
4. zapewne nomen proprium: Rivulum, dictum
popoue srodlo, cum lacu... deputat (1390) DokMp
IV 241; Primo videlicet a littore Vysle incipiendo,
habendo ortum lacus, dictum szrzodlo, ubi intrat
35
in Wyslam 1449 DokMp III 314.
Źrzały cf. Jrzały
Źrzeb(-) cf. Źreb(-)
Zrzec cf. Jrzeć
Źrzejmie cf. Jrzejmie
40
Źrzemy c f Jrzemy
Źrzenica cf. Źrenica
rzódło cf. Źródło
Źrzudło cf. Źródło
Zwierciadło cf. Zwierciadło
45
Źwierz(-) cf. Zwierz(-)
Zwierzciadło c f Zwierciadło
Zwierzęcy cf. Zwierzęcy
Zwierzyna cf. Zwierzyna
Zwierzyniec cf. Zwierzyniec
50
Zwięcie cf. Wzięcie
Zwięcz- cf. DźwięczŹwięk(-) cf. Dźwięk(-)
Zwirciadło cf. Zwierciadło
Źwirz(-) cf. Zwierz(-)
55

-Ż cf. -Że
Żaba f o r m y : n. sg. żaba 1472 /tort nr 636,
ca 1500 Erz 137; ~ g. sg. żaby XV ex. GIWp
77; ~ ac. sg. żabę FI i Puł 77, 50; ~ n. pi.
żaby BZ Ex 8, 6. 9. 11. 13; ~ g. pl. żab BZ
Ex 8, 12; ~ ac. pl. żaby FI i Puł 104, 29, BZ
Ex 8, 3. 5, etc.; ~ i. pl. żabami BZ Ex 8, 2.
Z n a c z e n i e : zool. 'Rana esculenta L i: Żaba
rana 1472 Rost nr 636; ~ Porodzyla szemya
gich szaby (ranas) w przyebitkoch królów gich
FI 104, 29, sim. Puł; Tocz ya zaraszoo *wszidky
krage twe szabamy (ranis) y wirzuczoo rzeky
szabi (ebulliet fluvius ranas) z *szyeby BZ Ex 8,
2. 3; Wywyedz szaby (ranas) na szemyo egipskoo
ib. 8, 5, sim. ib. 8, 7. 8; Wiszly szaby (ranae)
a przykryli so szemyoo egipskoo ib. 8, 6, sim.
ib. 8, 9. 11. 13; Y wolał gest Moyszesz ku panu
o szlyub szab (pro sponsione ranarum), gensze
szlub smowyl bil z ffaraonem ib. 8, 12; Żabą
rana ca 1500 Erz 137; ~ żaba 'ż a b y Posiał
w ne... szabo (ranam) y rozegnala ie FI 77, 50,
sim. Puł; ~ ~ krostawa żaba może 'j akiś ga
tunek ropuchy, fortasse Bufo sp.’: Nosec[...] porapondine, lapis est preciosus subalbidus ait (pro
aut?) varius krostawey żaby kamyen abo ynshey
żaby XV ex. GIWp 11.
Żabi cf. Kamień, Koper, Mak, Oczko, Opich,
Trzewce, Ziele
Żabik bot. 1. 'włosienicznik wodny, Batrachium aąuatiłe L i: Szabyk arthotilla 1460 Rost
nr 3356, sim. ca 1465 ib. nr 4432; Schabyk
lutigena ca 1465 ib. nr 4431; Zabyk botrakia
1472 ib. nr 1681.
2. 'ostróżeczka polna, Delphinium consolida
L I: Zabyk calcatripa 1472 Rost nr 174.
3. fniezapominajka błotna, Myosotis palustris
Withl: Zabyk gracilla 1472 Rost nr 1202.
Żabiniec bot. 'rdest ostrogorzki a. plamisty,
Polygonum hydropiper L. vel persicaria L i: Zabinecz pulicaria nostra 1472 Rost nr 452.
Słownik staropolski XI

Żabionki pl. tantum, bot. 'ostróżeczka polna,
Delphinium consolida L i: Zabyonky calcatripa
1472 Rost nr 173.
Żabka zool. zielona żabka ' rzekotka, Hyla
arborea L i: Zelona żabka agredula 1472 Rost nr
5
635.
Żaczek 'chłopiec, młody mężczyzna, puer,
i u v e n i s Nusz vy, byelszczy *pannovye’ panny,
*pannye, szaczkovye, daycze bogv chvala! XV
10 med. R XIX 78; ~ zapewne już nomen proprium: Petrassius al. szaczek... pronuncciatur
contumax ad instanciam Margarethe 1409 AKPr
X 280.
Żadać sią f o r m y : praes. ind. 3. sg. żada XV
15 in. GIKazB II 113, ca 1450 PF IV 570, XV p.
post. R XXV 258, XV p. post. RRp XXV 198;
2. pl. żadacie XV p. pr. R XXII 334; 3. pl. żadają
1440 RRp XXV 242; ~ imper. 2. pl. żądajcie
XV p. pr. R XXII 334; ~ part. praes. act.
20 adv. żadając Spow 1; ad i. cf Żądający; ~ inf.
żadać ca 1450 PF IV 569; ~ ful. 3. sg. m.
żadać będzie FI 5, 1; ~ praet. 1. sg. m. żadał
jeśm Puł 118, 163; 3. sg. m. żadał Kśw cv 3,
1428 PF V 69, 1454 R XLVII 353, 1462 R XXV
25 270; /. żadała Puł 106, 18.
Z n a c z e n i e : 'odczuwać wstręt, odrazę, brzy
dzić się, też gardzić, abhorrere, abominan : Ienze
so ne zadał priioch lichoth clouec(skich) Kśw cv
3; Mosza krwawego... szadacz se bodze (virum
30 sanguinum... abominabitur, Puł: zadzycz szye
będze, GIKazB II 113: szada so) gospodzin FI
5, 7; Szpowadami szo..., yszeszmi... wmarlego
do grób w ne o<dpro)wadzili, zadayocz szo thakim
szthw<o)rzenim Spow 1; Ne szadal sza non de35 dignatus est 1428 PF V 69; Zadaswo (pro zadam
so) abhominor 1434 ib. 32; In qua cena primum
ferculum est delectabilis visio dei..., secundum
est associacio angelorum, non enim dedignantur,
zadaio szo, esse socii nostri 1440 RRp XXV 242;
40 Si vos pietas vincit et execramini, zadacze scho
68
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(ib. 344: *zsadaycze sza), cibos meos XV p. pr.
R XXII 334; Zadacz <się> abhorrere ca 1450 PF
IV 569; Nye saada <się) fastidit ib. 570; Non
enim horruit (sc. Iesus) vlg. zadał szą, maculam
nostre lepre oculis misericordie inspicere 1454 R
XLVII 353; Zadał szą abhorruit 1462 R XXV
270; Wszeliko karmyo zadała sze (abominata est,
FI: wzgarzala gest) dusza gich Pul 106, 18;
Zloszcz w nyenawyszczy ymyal yesm y zadał
yesm szye (abominatus sum, FI: *poganona gesm
sye), ale zakon twoy mylowal yesm Pul 118,
163; Nauseat czknye vel zada <się) XV p. post.
R XXV 258; Omnipotens deus... precipue peccata
luxurie vel contra naturam... execratur zada szą
XV p. post. RRp XXV 198. - Cf. Żądający.
Żądający 'wywołujący wstręt, odrazę, odpy
chający (pod względem moralnym), abominandus,
horribilis : Zkaszeni so y szadaioczi (abominabiles, Pul: zadzączy) so se szczinili w naukach
swogich FI 13, 2.
Żadanie 1. 'odraza, wstręt, obrzydzenie, też
to co budzi odrazę, wstręt, obrzydzenie, abominatio, horror, etiam res abominanda, foeda
Poloszili so (sc. źli) mne w szadane sobe (posuerunt me abominationem sibi, Pul: w zadzenye)
F/ 87, 8; Abhominacio yystydanye albo zadanye
1413—4 JA XIV 503.
2. 'przeklinanie, exsecratio, maledictum (?):
Mod {pro y od) szadana (de exsecratione) y lsze
ziaweni bodo we sconczanu F/ 58, 14, sim. Pul.
(Żaden) Żadni, Żądny, Żądni, Żądny / o rm y: n. sg. m. żądny Gaz 184a, 1422 Kościan nr
930, 1449 R XXV 166, etc. etc.; żadni BZ Gen
23, 6. Ex 22, 10. Lev 26, 17; żądni BZ Ex 10,
23; f żadna BZ Jos 6, 10, Dział 54, 1447—62
Zab 545, etc.; neutr. żadne Gn 183b; ~ g. sg.
m. żadnego Gn 3b. 5b, Dek III 13, etc. etc.;
żadniego Aleksy w. 28; /. żadne 1424 Kościan
nr 1089. 1249, 1426 ib. nr 1145, OrtOssol 33,
3, Rozm 153; żadnie BZ Lev 19, 35; żadnej 1400
KsZKal nr 119, Dek I 3. 4. 9. III 14, etc. etc.;
żadniej 1472 ZapWarsz nr 3052; żądnej Dek VII
5; żądniej 1453 R XXV 213; żądny Dek III 15;
neutr. żadnego Gn 183b, Dek II 1, 1424 Kościan
nr 1110, etc. etc.; żadniego 1424 Kościan nr
1089. 1249;
~ d. sg. m. żadnemu Dek V 4,
OrtMac 101, OrtOssol 75, 2, etc.; neutr. żadnemu
1400 KsZKal nr 110; ~ ac. sg. m. żądny Ort
Mac 58, OrtOssol 48, 1. 89, 4, XV p. post. Zab
539; żadnego OrtOssol 17, 1, XV ex. MPKJ II
318; / żadną XV p. post. Zab 539; neutr. żadne
De morte w. 323, XV p. post. PFRp III 289;
~ i. sg. m. żadnym XV med. R XXII 244, 1474
SprTNW VIII 2, 30, 1484 Reg 706, etc.; żadnem
1404 HubeZb 118; /. żadną 1421 Kai nr 665,
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1444 Pozn nr 1647, etc.; żądną 1443 Pozn nr
1608; neutr. żadnym Dek III 20, 1435 Pozn nr
1577, 1443 Czrs s. LXXIV, etc.; żadnem OrtMac
115; ~ /. sg. m. (o) żadnem 1427 Kościan nr
5
1311, 1474 Zab 540; f. żadnej OrtMac 137,
OrtOssol 70, 3; neutr. żadnym Rozm 99; ~ n.
pl. m. żadne De morte w. 308; ~ g. pl. m.
żadnych 1420 Kościan nr 816, 1424 ib. nr 1081,
1424 Pyzdr nr 772, etc.; f. żadnych 1424 Pyzdr
10 nr 756. 757; ~ ac. pl. f. żadne 1426 Kościan
nr 1167; ~ i. pl. f. żadnymi 1484 Reg 704;
~ /. pl. f. (w) żadnych Dek III 17. ~ W
wykazie form uwzględniono tylko te postaci z no
sówką, w których grafika pozwala na jej niewąt
15 pliwe odczytanie.
Z n a c z e n i e : 'ani jeden, ani jakikolwiek, nullus, ne unus ąuidem, non aliąuis': a. bez kontekstu
polskiego: Hannusz... obligatus est... dare... Geor
gio solvere marcam..., quam sibi tenebatur, et
20 habet sibi solvere sine omni dilacione vlg. besz
*szudnye wloky yszthne *pyenudze 1468 StPPP
XI nr 2417; In nullo, w żadne, festo sunt talus et
alea presto XV p. post. PFRp III 289; Inter has
duas ciuitates Ge. Iericho et Ierosolimam) nullum
25
erat spacium, żadnego pola czystego, sed nemores
crescebant XV p. post. R XXV 174; Mistice... per
regulum intelligitur miser homo, qui antequam fuit
lapsus in peccatum, fuit magnus rex, quia nullum
elementum, szadni szywyol, nulla bestia potuit...
30
nocere <ei) XV ex. MPKJ II 316; ~ Dicit:
primogenitum, intelligendo ordine anteriori, quia
nullum antę Xpm genuit, bo panna Maria żadnego
syna przód, et non intellige, quod virgo Maria
habuit aliquem filium post Xpm XV med. SKJ V
35
259; ~ ~ 'nikt, n e m o Zadni z porussenyą
ducha swątego mowyacz (ideo notum vobis facio,
quod nemo in spiritu dei loquens dicit anathema
Iesu I Cor 12, 3) 1449 R XXV 166.
b. w zdaniu występuje druga negacja: Jako
40
Malynsky kazał Magdalenę przecz, nye przipusczif
g szadnemu prawu 1400 KsZKal nr 110; Jako
czso stal Bartholomey roky na Pyotr[z]asza, stal
spraw<nie> nye maio s nym zadney smow<y> ib.
nr 119; Allecz Maria... takocz gest ona vboga
45
bila, yszecz ona szadnego penodza ne gest cy
ona bila mała Gn 3b, sim. ib. 5b; Iscy thamo...
na the tho puscy any descz, any vatr, any szadne
sle pouetrze thamocz ono nygdy ne postogy Gn
183b; Neczistothi zadney ne stroy Dek I 3; Nye
50
ząday czudzey szony any yego zadney {Dek VII
5: ządney, Dek III 15: sządny) rzeczy Dek I 4,
sim. ib. 9. III 14. 26, etc.; Nye czyn <k)radzewszthwa żadnego Dek II 1; Nye masz myecz any
chwalycz bałwana żadnego Dek III 13; W *zchad55
nych *rzeczchach nye korziszczi Dek III 17; Nye
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pozaday zony yego szadnym słowem Dek III 20;
Yako Jaszek nye ranyl Janka any mu zadneg rani
dal 1418 Kai nr 567; Yaco Philip ne oszadzil
roley siadu w Tworkowe any sządney wprawisny
vczynil 1419 Pozn nr 980; Jaco pani Zophca
pirzwey z nemeczskyego prawa wysla, nisly yą
woy<t> prawem nagabal nemeczskim, any schoszowala, any sadnich poplatkow mesczskych dayala 1420 Kościan nr 816, sim. 1424 ib. nr 1081;
Yako Woythek vynowath Mykolayowy trzi grziwni... a thego yest nye saplaczil Mykolayowy żadną
rzeczą 1421 Kai nr 665, sim. 1444 Pozn nr 1647,
Dział 16, etc.; Yako gdi Fyebronia otmawyala
swo maczerzisno, potem nigdi szye s oczsem nye
dzelila any mu szadnego siadu za dzyal dala 1423
Kai nr 698, sim. 1424 ib. nr 896, 1444 Pyzdr
nr 1263, etc.; Jaco Helska nye wząla conya...
any żadnego bidla pospolnego 1424 Kościan nr
1110, sim. ib. nr 1259; Jaco... Jagneska y Margorzatha tamo nye mayą zadnyego prawa any
żadne bliscosczy ib. nr 1249, sim. ib. nr 1089;
Yakom szye ya nye obwyosal szadnich szcod
placzicz Mancarzewy 1424 Pyzdr nr 757, sim.
ib. nr 756; Yakom nye wynowath szadnich pyenandzi Mycolayewy za kon ib. nr 772, sim. 1426
Kai nr 936, Dział 32, 1478 RKJŁ VII 59; Jacom
ya pana Jandrzeya... nye wywyodl z rokow o po
sag... anym s nym żadne smowy myal 1426
Kościan nr 1145; Jacom ya nye podawał ssą
Woczechowy... pod żadne scody wyprawicz ot
Gołego Yana ib. nr 1167; Isze Tiphan ne byl
przi czeladzy pana podzathcowey... any *sch nych
łupu brał żadnego..., any o zadnem lupye vedzal,
any tesch od żadnego gyancztwa brał 1427 ib.
nr 1311; Jakom nye wedzal, czyg byl ten gelen,
any sznamyenya żadnego myal chowanego 1432
ib. nr 1433; Thucz ssypany kopcze na Mychoczynye nye przedobywssy żadnym prawem 1435
Pozn nr 1577, sim. 1443 Czrs s. LXXIV; Jsze
pan Woczech... dal dzedzina Głuchowo za dzedzina Kunino *prawyn targem, zamyeną a nye
pod szandną smową 1443 Pozn nr 1608; Drugye,
abi we wschech vczinczech myal vmysl prosti,
ny falą moczną, ny ziszkyem zadnim... nakrziwon
XV med. R XXII 244; Illos (sc. pueros) autem
non tetigit... ignis nec quidquid molestie intulit
eis any zadney przeczywnoty gym nye vczynyl
(Dan 3, 50) XV med. R XXIV 361, sim. BZ
Deut 19, 6, OrtOssol 41, 3, etc.; Nye czincze
zadnye zlosczy (nolite facere iniquum aliquid)
w sodze BZ Lev 19, 35; Nye poziczisz bratv
twemv na lifo pyenyodzi twych... ani zadney
giney rzeczi (nec quamlibet aliam rem) BZ Deut
23, 19; Vtnyesz roko gey (sc. żenie) any syo
vchilisz k nyey zadno milosczo (ulla misericordia)
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ib. 25, 12; Nye bodzecze volacz... ani żadna
rzecz (ullus sermo) z vst waszich vinidze BZ Jos
6, 10; Tha pany mowy, ysz gym żadnych (Ort
Ossol 87, 3: nyzadnych) długów (nulla debita)
5 thych pomocz nye chcze OrtMac 118, sim. Dział
56; Thv stoyą yako prawy człek a nyewynny,
ktoryzem nygdy w szadney (OrtOssol 100, 3:
w nyzadney) rzeczy (numquam re aliqua) nye
przewyczyązon OrtMac 137; la przysągam bo
10 gu..., ysze chczą... kaszdemu prawu (pro prawo)
czynycz... a nye chczą tho odpusczycz any dla
laszky..., any sządne (OrtMac 34: zadney) rzeczy
dla OrtOssol 33, 3; Gdi woyth albo prziszasznyczy... sandu nye gayą any szadny sand s stara
15 obyczaya gayly (nec aliquid iudicium... banierunt)
ib. 48, 1, sim. OrtMac 58; Mayączy (pro nayączy)
ludze nye mogą w zadney rzeczy (in nulla causa,
OrtMac 94: nyzadney) szwyathczycz OrtOssol
70, 3; Przeto ysz ony były szoba (leg. z sobą)
20 az do szmyerczy w malzenstwe any żadnym (Ort
Mac 115: zadnem) prawem roszwyedzeny ib. 85,
1; Nyektorzy z naszych ryczerzow... wsząli obiczay nye stacz pod szadną choragwą (sub nullius
vexillo, Sul 21: nypodczyyą, i. e. pod niczyją,
25 chorąngwyą) Dział 8; Tedy byorą zakłady a...
myedzy sobą dzela, lasky any mylosyerdza szad
nego (nullam gratiam, Sul 22: nyianey laski) nye
mayącz ib. 9, sim. XV ex. GIWp 69, Rozm 721;
Vkladamy, aby kyedy macz vmrze, dzeczy czą30 sczy od oczcza szadney nye poszysczą Dział 38,
sim. ib. 40; Bocz nye była tha szadna godzyna,
gdy [...] <w> mem szerczv nye była 1447—62
Zab 545; Nye pomogv apoteky przeczy w mnye
zathne leky De morte w. 308; Iacz nye thbam
35 o szathne szy<e)lye ib. w. 323; Domine iudex,
hic nullum spolium est tactum al. nye yesth szya
tklo żadnego schyndv 1471 AGZ XV 126; Jakom
ya Barazy... nye sbyl..., do nyego zadnyey wy ni
nye maiacz 1472 ZapWarsz nr 3052; Jako ya
40 s Marczynem... żadnym duchem zazzeny any
smowa... na schkoda Szwyanthczina nye zaprzały
1474 SprTNW VIII 2, 30; Raczi dacz, abi... ku
żadnemu nye sklonilibiszmi se szmiertelnemu
grzechowi (ad nullum... peccatum) MW 13a;
Ktoraz tho vyara nye bądzye nygdy złamana...
45
zadnymy przeczywnymi navalnosczyami (nullis...
turbinibus) 1484 Reg 704; Żadnym ynakym obyczayem (alio autem modo) nye ma byczy thaki
przyąth (sc. w zakon) ib. 707, sim. ib. 706; Myli
50 Krysthe, nye pyeklo czye bądzye wyznawało any
żadna szmyercz chwalycz czye bądzye Naw 166;
Nye czkylem (pro czcylem) szathnego szwyatha
SkargaPłoc w. 32; Slugacz nye mosze any gest
wolen czynicz żadnego vrządu przez swego pana
55 XV p. post. R I s. XLVII; Ja przyszągam bogu...
68 *
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sprawydlywosczy vszyczacz... w tern to prawe
a tego ne opuszczycz ny prze szadną myloszcz,
any prze szadną nenawyszcz, any prze szadny
dar XV p. post. Zab 539; O panye Iezv Kryszczye,
kthorysz przed Herodem fałszywe szvyadecztwa
szliszal a zadnymesz szye szlovem nye yymawyal
XV ex. Kałużn 290; Caritas łaszka... na them
swecze zadney nie zada zapłaty XV ex. MacDod
148; Ego non sum in causa, quod nullas literas
acceperis nye moya bila prziczina, yzesz ode
mnye żadnych lystow nye wzal XV ex. PF III
179; Nathychmyast s pełna każde slovo movyl
(sr. Jesus) a <w> żadnym slovye nye vatpyl Rozm
99; Ve wszchytkyey svkny nye był nyyeden schew
any żadnego krayanya było v nyey znacz (nulla
consutura fuit... nec scissura) ib. 141; Czlonky
od żadne krosty nye były dolkovaty (scabro non
corrosi) ib. 153; ~ Ten cy tho (sc. ślachcic)
svo (leg. z swą) pano szadnego dzeczothka ne
mai gest bil Gn 183b; Alle thy drzewe masz
vmrzecz, yszecz tutha sądny clouek vmrzecz ne
mosze Gn 184a; Iacom Maczeya ne szyndowal
swym (leg. z swym) pomocznykem zadnem 1404
HubeZb 118; Jaco czsso zayątho scoth ludzy pana
Chorinskego, to gy zayąl Micolay, moy pachołek,
na lancze zagayone... a tamo s nym zadny panicz
ne byl 1422 Kościan nr 930; Jacom tego czloweka
nigdze v żadnego pana ne wyedzal 1424 ib. nr
1028; Slvza vstawycz, aby zadny Zyth (nullus
Iudaeus)... kthoremv chrzesczyanynowy... penyądzy... nye poszyczal Sul 61, sim. Dział 65, sim.
Dział 10. 48, etc.; Zadney thakyey nye szlychalem... panny mylosczywszey 1453 R XXV 213;
Nye myal (sc. Eufamijan) po szobye zadnyego
plodv Aleksy w. 28; Yakoszczye nam pyrwey
pyszaly, ysz szadnego (OrtOssol 60, 3: naszadnego, pro nyszadnego) przyszyasznyka nye mogą
szadzycz (leg. zsadzic, OrtOssol 17, 1: żadnego...
mogą *szandzycz), gdy nye zawyny OrtMac 83,
sim. ib. 103, OrtOssol 76, 3; Raczcze... nye
mayą zadnemv czlowyekowy ortela przedacz Ort
Ossol 75, 2, sim. OrtMac 101, 1484 Reg 724;
Vstawyamy, aby odtychmyast szadny ziemyanyn
(nullus terrigena, Sul 46: nygeden... zemyenyn)
naszs z nyszadnym czvdzoszemcem na zakład nye
gygral Dział 37, sim. 1484 Reg 706, 1491 RKJŁ
58, etc.; Zakazvgemy, aby szadna dzewka w pusczyną nye ypadala Dział 54; Yeko slyachethni
Paweł... nye gyesth zdraczcza any zadni zloczincza, any skascza panyskyey y zadney parsoni
1481 ZapWarsz nr 1536; Proscha wasz..., abysczye my dali... spomozenye, yzby mye zadny
nyeprzyyaczyel nye mogl pothąpycz Naw 185;
Gdy wyną *wwzwyesz zony thwey, zadny czye
lekarz nye vleczy (a nullo medico curaberis) XV
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p. post. R I s. XLIII; Szadny angyel any zadny
szwyathy ny byl thako w nyebo thak wszyathy
XV ex. PF IV 750;
~ Gdy ona szwoych
dzyeczy żadnego (OrtMac 89: nyzadnego) nye
5
mą OrtOssol 67, 1; Nye yesth znalezyona myedzi
nyewyastamy żądna Anni swyąthey podobna MW
92b; ~ ~ 'nikt, nemo, nullus homo’: Ne czin
szvadeczstva falsziuego przecif żadnemu Dek V
4; Temu otmawya s. Ieronim, eze zadni, gen ma
10 w schobye falą marną na czemcole, tego nye
telko nye vczinycz, ale y czirpycz nye może XV
med. R XXII 247, sim. XV med. SKJ V 256,
Aleksy w. 139; W wibornem grobye pogrzeb
swego vmarlego a zadnycz (nullus) odbronycz
15
nye może BZ Gen 23, 6; Uczynyly soo szyo
czmi..., sze zodny nye uszrzal brata swego BZ
Ex 10, 23; Aczbi... zemglyalo (^c. doby tezę)...
a szadny (nullus) bi tego nye wydzyal ib. 22,
10, sim. ib. Lev 26, 17; Y bodzesz poziczacz
20 wyelv narodom, a sam v żadnego (a nullo) po
ziczacz nye bodzesz BZ Deut 28, 12; A przeczesz
sam a nye żadnego s tobo (nullus est tecum)?
BZ I Reg 21, 1; Szadny kromye powodv nye ma
bycz pozwan Dział 16; Bancz to stary albo miody,
25
sząthny nye udze szmyertelney skody De morte
w. 12, sim. ib. w. 421, 1484 Reg 708. 721; Ise
sządny (nemo Luc 1, 61) nye yest w rodzayv
thvogym, chtory by byl zvan thym gymyenyem
EwZam 290, sim. ib. 305, Rozm 144; Sządnego
30
nye vdrączayczye (neminem concutiatis Luc 3,
14) EwZam 299, sim. Rozm 113; ~ Yako
Pyotr... zachował szye czsnye a dobrze w myescze w Coszmynye a nye iest szadnego dobrego
zdraczcza 1420 Pyzdr nr 683; ~ Nye wsrzo
35
zemye, yosz to otczom gich zaprzisyoglem, any
zadni z nich (nec quisquam ex illis), gisz to so
topili myo, nye ogladayo gey BZ Num 14, 23;
Nye vsrzi zadni z lvdv (non videbit quispiam de
hominibus) porodzenya tego to psotnego zemye
40
dobrey BZ Deut 1, 35; W them nauką Chrystus
nam dal, by zadny z nasz nye roszpaczal XV ex.
R XIX 89.
c. w zdaniu brak drugiej negacji: Tedy by on
za tho zadney nyewynnosczy (nullam innocentiam)
45
mogl vczynycz OrtOssol 53, 4, sim. OrtMac 66;
Quia finiti ad infinitum nulla est proporcio żądna
rzecz yest skodną (leg. zgodna) ca 1500 GIKazB
I 59; ~ Kako slvszebnyczi... vbogą slachtą...
navczyli syą lvpycz, a to kromya szadney vini
50
Dział 15; Wisłą, Bugiem y Narwią kazdemv mayą
bicz dobrowolne plinączemv kromia żadnego czla
(absque omni solutione theloneorum) 1498 MacPraw VI 274; ~ Movyą vam, ysze sządny
prorok (nemo propheta Luc 4, 24) przyyathy yest
55
w oyczysnye svogyey EwZam 307; Zathna nye-
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vyastha tham była, kthora by mathcze szluzyla
De nativ w. 35; ~ ~ 'nikt, n e m o Ysze...
Jacobus... za poczestnego, czsnego, od żadnego
w szadnem zawodzę podesrzany ani yest *naleson
1474 Zab 540; ~ Vstawyamy, aby gylkokrocz
na woyna sczie ma bycz, szadny z naszych pod
danych (nullus, Sul 46: nygeden) ma stacz we
wsy Dział 37.
Zadliwoć 'odraza, wstręt, obrzydzenie, abominatio, horror : Debet (sc. homo) habere detestacionem, merszączka, zadlywocz, vilitatis ipsius
peccati 1448 R XXIV 352.
Zadliwość 'odraza, wstręt, obrzydzenie,
abominatio, horror : Ad istum dolorem voluntarium homo pervenit..., quando erubescens habet
displicenciam et vilitatem, zadliuoscz, sprosnoszcz, peccatorum XV meJ. GIKazB III 30; Nam
ad omne bonum faciendum fastidiunt, penitenciam
levipendunt et super omni cibo spirituali navseant
zadlivoscz maya 1477 MPKJ II 324, sim. XV
med. R XXV 156; ~ Zadlyvoscz horrorem XV
med. R XXV 156; Nonne deus omnipotens, si
voluisset, potuisset carnem suam sub propria specie dare et omnem horrorem, zadlywoscz, aufferre, sed voluit eam velare zaszlonycz 1477
MPKJ II 324.
Żadliwy *wywołujący odrazę, wstręt, obrzyd
liwy, abominandus, f o e d u s Leprosi ab aliis separantur, quia sunt abhominabiles, zadlywy, et
fetentes 1454 R XLVII 352, sim. 1456 R XXXIII
182; Quod in propriis condicionibus, w obyczayech, habes odibile, zadlyve, audacter in alienis
actibus reprehende 1466 R XXII 10; Zadlywa
abhominabilis XV p. post. GIDom 79.
Żadni cf. Żaden
Żadnie 'w sposób budzący odrazę, tu niemo ralnie, turpiter, im p u d ic e Vos (sc. coniugati) ita
inordinate et enormiter, zadnye, in vestro statu
permanetis sicut equus et mulus XV med. R XXIV
338.
1. Żądny cf. Żaden
2. Żądny 'lichy, mamy, vilis, miser : Membra
pannis, gl. vilibus vestimentis, involuta virgo alligat
sklanczienie (pro sklanczene) czlonky pieluchami
sukiennimi *ziadnimi obwianszala (vagit infans
inter arcta conditus praesepia, membra pannis involuta virgo mater alligat) 1444 R XXIII 304; Viles
żadne, vbogie XV p. pr. Zab 519.
Żaducy 'pożądany, upragniony, optatus, exopt a t u s Cristus smartwiwstal gest, bog fschechmogoczi fstal s martwi zaduczi, chw<a>lmi gego
s weselim XV p. pr. R XXII 334. ~ Bohemizm.
Żadzący 'wywołujący wstręt, odrazę, odpy
chający (pod względem moralnym), abominandus,
f o e d u s Skazeny są y zadzączy (abominabiles,

Fl\ szadaioczi) vdzyelany są w czynoch swoych
Puł 13, 2.
Żadzenie 'to co budzi odrazę, wstręt, obrzy
dzenie, res abominanda, foeda': Położyły (sc. źli)
5 mnye w zadzenye (FI: w szadane) sobe (posuerunt me abominationem sibi) Puł 87, 8; Talia
wlnera non habebunt... aliquam abhominacionem
szadzenya ca 1500 GIKazB I 89.
Żadzić, Żadzić się f o r m y: praes. ind. 3. sg.
10 żadzi XV ex. MPKJ II 325. 326; ~ part. praes.
act. adi. cf. Żadzący; ~ fut. 3. sg. m. żadzić
będzie Puł 5, 1; ~ praet. 3. sg. m. żadził XV
med. GIWinc 148, XV med. R XXIV 359, 1456
R XXXIII 183; ~ condit. 1. pl. m. -bychom
15 żadzili XV med. R XXIV 368.
Z n a c z e n i a : 1. 'oszpecać, czynić brzydkim,
odpychającym, deformare, foedare': Lepra hominem deformat, zadzy, szkaradzy, in facie, in
oculis, in auribus et omnes sensus corporis debi20 litat XV cjc. MPKJ II 326.
2.
żadzić się 'odczuwać wstręt, odrazę, brzy
dzić się, też gardzić, abhorrere, abominan: Honorabatur, ut plus horrebat, zadzila <się>, eos,
quam sanos Gn gl. 161 b; Cuius eciam sanguinem
lingere non horruit, gl. abhominatus est nye zadzil
25
sza XV med. GIWinc 148; Quod cum beatus
Nicolaus comperit, scelus illud, abhorruit zvmąl
szye y zadzyl szye XV med. R XXIV 359;
Debemus notare magnam dileccionem Xpi, quam
30 habet ad quemlibet infirmum... et in hoc dat
nobis... exemplum, ut nullum infirmum abhorreamus abychom sza gym nye zadzyly ib. 368; Non
enim horruit (sc. Iesus) vlg. zadzyl szye maculam
nostre lepre oculis misericordie inspicere 1456 R
35 XXXIII 183; Czlowyeka krwye wynnego y zdradnego zadzycz szye będze (virum sanguinum...
abominabitur, FI: szadacz se bodze) gospodzyn
Puł 5, 7; Vt nos doceret spernere zadzili <się>
XV p. post. JA XII 143; Nam amorem... diui40 ciarum Xc in homine abhorret zadzy szą XV ex.
MPKJ II 325.
Cf. Żadzący
Żadzony 'wywołujący wstręt, odrazę, odpy
chający, abominandus, f o e d u s Est (sc. lepra)
45 eciam detestabilis, zadowa (pro zadzona), immunda et fetulenta XV p. post. RRp XXV 198.
Żagawica 1. bot. 'pokrzywa żegawka, Urtica
urens LJ: Zagawycza urtica minor 1419 Rost nr
5084; Zagawycza ignida ca 1500 ib. nr 5471.
2. 'korzeń pokrzywy zwyczajnej używany w me
50
dycynie, radix Urticae dioicae L. a medicis adhibita: Recipe auxugiam siue arvinam pory antiquam et radices vrtice minoris (pro maioris) al.
szagauicze et hec duo contere XV p. post. R LIII
55 63; Zagauicze adiantes ib.
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Żagawka może też pl. tantum Żagawki 1.
bot. 'pokrzywa żegawka, Urtica urens L .’: Szagawka agalphe 1419 Rost nr 2866; Żagawka
urtica binr (pro minor?) 1437 ib. nr 2418;
5
Żagawka archangelica 1460 ib. nr 3357, sim.
XV p. post. R LIII 64, XV ex. GILek 35;
Szagawka igrida 1460 Rost nr 3595, sim. ca
1465 ib. nr 4392. 4393; Szagawka urtica minor
1478 ib. nr 1947; Igrida, id est *zagamka XV
ex. GILek 51; Żagawka minor vrtica ib. 73; ~ 10
Zagawky XV p. post. PF V 34.
2.
żagawka czyrna 'chwast, nieużyteczna ro
ślina, zielsko, herba mała, inutilis’: Non putabitur
(sc. vinea) et non fodietur, et ascendent super
vineam illam uepres et spine (Is 5, 6). Sicut enim 15
terra, que non colitur, producit invtilia germina,
zagavky czirne, et vinea, que non foditur superflua
sarmenta 1461—7 Serm 67r.
Żagawki cf. Żagawka
Żagawy pl. tantum 'korzeń pokrzywy zwyczaj 20
nej używany w medycynie, radix Urticae dioicae
L. a medicis adhibita : Zagavy capilli Veneris
1472 Rost nr 768.
Żagiew 'to co służy do krzesania czy wznie
cania ognia, próchno, hubka, może też zarzewie, 25
żarzący się popiół czy węgiel, fomes, quo ignis
accenditur, fortasse cinis vel carbo candens’:
Żagiew cauma ca 1420 WokTryd nr 337, sim.
1437 Wist nr 228 s. 85; ~ *płonąca głownia
służąca do oświetlania czy przenoszenia ognia, 30
fax ardens’: Caustica vlg. zageph 1437 Wisł nr
228 s. 84.
Żak f o r m y : n. sg. żak Sul 4, Aleksy w. 115,
Park 410. 414, Rozm 332; ~ g. sg. żaka Dział
4; ~ ac. sg. żaka 1403 RtGn nr 123, Sul 4, 35
Dział 4, 1474 Zab 540; ~ v. sg. żaku De morte
w. 86; ~ n. du. żaki OrtMac 59, OrtOssol 15,
3. 48, 3; ~ n. pl. żacy ca 1400 CyzWroc, Sul
23, XV med. R XXV 154, XV p. post. PF III
289; ~ g. pl. żaków Sul 23, 1484 ZapWarsz 40
nr 1559; ~ d. pl. żakom Aleksy w. 98, De
morte w. 15, XV p. post. PFRp III 290; ~ ac.
pl. żaki XV in. CyzPłoc, De morte w. 285, XV
p. post. GIDom 41, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'uczeń, student, discipulus, 45
s t u d i o s u s Zaczi Thomasza *chwalo ca 1400
CyzWroc; Yaco Sandziwoy ne szlubowal... wyprawicz Pechna... ze szkodi dwudzestu grziwen,
czso mi kasal szaka łapacz 1403 RtGn nr 123;
Szaky do szkoły dayą XV in. CyzPłoc; Szaak, 50
Szegotha, szywoth Park 410, sim. ib. 414; Jakom
ya nye odwozyl zakow violenter na thwem konyv
przesz twey volyey 1484 ZapWarsz nr 1559;
Dedecus indocti paciuntur sepe scolares, nyeymyethny szaczy, de studio laus fit XV p. post. 55
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PF III 289; Indomitos pueros, nyeszkarane zaky,
aspera virga domat ib. 290; Discere fit carum,
quamvis sit pueris, nyevmyethnym żakom, amarum XV p. post. PFRp III 290; ~ Kogokoly
szmyercz vduszy, kaszdy w gey scolye bycz
mvszy, dzyfno szya szvym żakom stavy, kasdego
szyuotha szbavy De morte w. 15; Mo w sze mnv,
vbogy zakv, nye boy szya dzysz moyey scoly ib.
w. 86; Zaky y dworaky, thy poszyeka nyeboraky
ib. w. 285; ~ 'czeladnik cechowy, discipulus
artificis’: Dwa zaky (duo scholares, OrtMac 59:
dwa thowarzysza albo zaky vczona) zluzyly przi
dworze a geden darował drugego szbroyą OrtOs
sol 48, 3, sim. ib. 15, 3.
2. 'kleryk, niższy duchowny, inferioris ordinis
ecclesiasticus': Gdy caplana albo żaka zabytho
(de presbytericidio et clericidio, Dział 4: o rany
kapłana albo szaka) Sul 4; Kaplaany alybo szaczy
(Dział 10: dvchowny) mayacz dzyedzynne gymyenye, abi szły na woyną Sul 23; Wyelye
zzakow (plerique clerici, Dział 10: dvchowny)...
ymyenyee oczczyszne trzymayącz... powynnee
naam... slvzbi woyenne odeymacz obikli ib.;
Thedi... gymyenye... zaakow (bona... clericorum,
Dział 10: dvchownych) skazałyszmi naszemv krolyewstv (leg. krolewstwu)... przylączicz ib.; Roszdal szwe rucho szebrakom, szrzebro, szlotho po
pom, szakom Aleksy w. 98; Szethl do thego
czlowyeka, gyen szą cluczem opyeka i rzeki gyest
thako do nyego:... Othemkny mv koszczol boszy... Zak sza *theko barszo lanknąl, wstawszy
kosczol othemknąl ib. w. 115; Szwyathy Thworzyanye,... vszlysz szwe spyewaky, kaplany
y szaky XV ex. PF IV 623; ~ Rzecznik... na
y naprzeczywko *negtoremu Johannem, za szaka
se berzoczego Plocensis ocloczy,... dicit 1474
Zab 540; ~ duchowny, święcony żak: Gdze
zak swanczoni albo caplan (clericus ordinatus vel
presbyter) bilbi zabith (Dział 4: aczby kapłana
abo swyączonego szaka... zabyto)..., tham... cirekvi... oth prawa szą zapowyedzany Sul 4; Thegodlya wstawyami, aby czy tho dvchowny zzaaczi
(clerici, Dział 10: dvchowny)... ymyenye oczciznnee trzimayączi, z namy gycz... myely na kaszdee woyni Sul 23.
3. żak niskiego, trojego święcenia 'lewita,
Levita, diaconus’: Levite szaczy *myskego szwaczenya XV med. R XXV 154; Miserunt ad eum
Judei ab Jerosolimis sacerdotes et Levitas, y zaky
troyega (święcenia) (Rozm 184: zakowstwo y po
py, EwZam 299: kaplany y dyacony), ut interrogarent eum (Jo 1, 19) XV p. post. GIDom 41;
Takyesz y *troyega svyeczenya zak (Levita Luc
10, 32) przygodzywschy szye *tv ystną drogą,
yzryącz y (leg. ji 'go’) y mynąl Rozm 332.

ŻAKOSTWO

(Żakostwo) Żakowstwo 'grono, grupa żaków
tj. kleryków, clerici, Levitae'\ Clerici, żakowstwo,
et status spiritualium est eciam per ipsam (sc.
Mariam) consolatus 1448 R XXIV 354; Gdysz
krzczyl svyąthy Yan, posiały k nyemv od Iero5
solymytan żakowstwo y popy (sacerdotes et Levitas Jo 1, 19, GIDom 41: zaky troyega {świę
cenia), EwZam 299: kaplany y dyacony) Rozm
184; ~ Acz spacz będzecze myedzy zakowstwem (inter medios cleros, FI: medzi dwema 10
zaconoma) Pul 67, 14.
Żakowe 'rodzaj opłaty składanej proboszczom
na prowadzenie szkoły parafialnej, stips ad regendam scholam parocho dań solita’: Item damus
et donamus dieto plebano et suis successoribus 15
clericales al. zakowe de quolibet kmethone in
eadem villa Hrumno ad festum Michaelis unum
grossum et ad festum Paschę similiter 1471 AGZ
II 208; Testes... occasione stolove et zakowe
inter plebanum... et parochianos 1500 MMAe 20
XVIII nr 188; Ad scolarem autem al. zakowe
nunguam pertinebant isti grossi ib.
Żakowski 'związany z żakiem tj. klerykiem,
ad discipulum spectans’: Wyelye zzakow... ymyenyee oczczyszne trzymayącz a z thego tho ymye- 25
nya pod czeenyem zzakowskym (sub umbra clericali) powynnee naam... slvzbi woyenne
odeymacz obikli Sul 23.
Żakowstwo cf. Żakostwo
Żal 1. 'zło, przykrość, krzywda, malum, iniu- 30
ń a \ Vydzczye tego, który vam zal vczynyl,
dobrzelym nad nym pomsczyl Rozm 836.
2.
żal (jest) komuś: a. 'ktoś żałuje czegoś,
odczuwa żal, paenitet, miseret aliąuem’: Yszecz
giim tego gest było barszo szal Gn 182a; 35
Wzglodny, czlowyecze, na szwyat a na czlowyeka, gegoszesm stworzył asz do szwyerzot..., bo
my gest zzal (paenitet, RRp XXV 179: zal my)
ge stworzywszy BZ Gen 6, 7; Nye wyodl gest
gich bog po szemy ffylistynskyey..., abi znadz 40
nye bilo gemu szaal (paeniteret eum), billybi
wydzal wstawayocze boge przeczyw sobye BZ
Ex 13, 17; Szal my (paenitet me), yszem Saula
vczinyl królem, bo myo opuscyl BZ I Reg 15,
11; Non decet aliis molestum esse nye ma gynym 45
bycz zal, gdy vidzą, ysz {niemocni) braczya
mylosyernyey szą opatrzeny ca 1500 JA IV 93;
A przeto yest my zal, bo mye posiał oczyecz
moy prze czlovyeka, abych ych sbavyenye opravyl
Rozm 594; Bo ym było zal y srom, by yego 50
poslyednyey kasny nye mogły popelnycz ib. 610;
~ Zal mv (sc. gospodnu) gest bilo (paenituit eum,
Puł: *zayl mu było) podług mnozstwa myloserdza
gego FI 105, 43; ~ Szpowadami szo bogw
naszemw..., yszeszmi szgrzeszili szedmo szmerth- 55

ŻAŁOBA

543

nimi grzechi..., thego nam szal y thego szo kayem
Spow 1 .8 ; Tego mi dzissa zal ot mego prauego
ssercza ib. 2. 4; Tego mi... zal... y tego sse kaio
ib. 2. 3; Thego my szal y thego szya szpowyadam
ib. 6; Wyącz gdi kto wspomyonąw, eze timi
rzeczami pana boga gnyewal y szal mu tego,...
ten a taky zaluyączi bądze vczyesson XV med.
R XXII 238; A tego my zal de hoc doleo 1464
AcPosn I 366; Szal my thego, yszem cza gnyeval,
ale czem szya nye othrzekal SkargaPłoc w. 87.
b. 'ktoś się lituje nad kimś, miseret aliąuem’:
Zal my Iudascha, yze taka czvda vydzyal, nye
polepszył szye Rozm 594; Tez my zal nyemylosczyyych Zydow, yze rozmayczye navky moye
slyschely, yszakosch ny mayą polyepsenya ib.
Żalazo cf. Żelazo
Żalezo cf. Żelazo
Żalić się 'boleć, użalać się, miserere, condolere’: Condolens quando pomi noxialis morsu in
mortem corruit (sc. parens protoplastus) szaluiącz
są, szaliwschi są, slutuiancz są yablka skodliuego
ykanschenim 1444 R XXIII 304. - Cf. Użalić,
Zżalić, Ożaleć.
Ż a lm /o rra y : n. sg. żalm FI 146, 1; ~ g.
sg. żal mu 1466 R XXII 20; ~ i. sg. żalmem
1466 R XXII 27; - ac. pl. żalmy FI Ez 23.
Z n a c z e n i a : 1. 'utwór ze zbioru pieśni, sta
nowiących jedną z ksiąg Starego Testamentu,
psalm, psalmus’: Chwalcze gospodna, bo dobry
gest szlam {pro szalm, quoniam bonus est psal
mus, Puł: psalm) FI 146, 1; Gospodne, zbawyona
mo vczyn a szalmy (psalmos Is 38, 20, Puł:
psalmy) nasze bodzem pacz... w domv panowem
FI Ez 23.
2. 'instrument muzyczny, psalterium, instrumentum musicumć: Cum psalterio decachordo, gl.
id est cum cantico decem cordarum szalmem {leg.
z żalmem) o dzeszączy strun 1466 R XXII 27.
3. 'śpiewający psalmy, psalmista*(?): Tanquam
psalmistę, gl. id est laudis in spiritu sancto loquentis zalmw, spernendus sermo sit iste 1466 R
XXII 20.
Bohemizm.
Żałoba, też pl. tantum Żałoby f o r m y : n. sg.
żałoba XV in. Małk 118, 1444 AKPr II s. XIII,
Sul 24, etc. etc.’, ~ g. sg. żałoby 1405 Kościan
nr 274, 1412 ib. nr 469, 1415 ib. nr 550, etc.
etc.; ~ d. sg. żałobie Sul 9, ca 1455 JA XIV
495, Dział 15, etc.; ~ ac. sg. żałobę 1389
Pozn nr 76, 1379—404 Biecz I 107, 1438 Kozier
I nr 24, etc. etc.; ~ i. sg. żałobą OrtMac 58,
OrtOssol 47, 4; ~ l. sg. (o) żałobie Sul 24.
85. 94, etc. etc.; ~ g. du. żałobu Rozm 788;
~ ac. du. żałobie 1465 AGZ XIII 507, Rozm
775; ~ n. pl. żałoby Sul 65, OrtMac 80, Ort-
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Ossol 62, 1, etc.; ~ g. pl. żałob 1403 Pozn nr
824, Sul 27. 28, etc.; ~ d. pl. żałobam OrtMac
125, OrtOssol 9 1 ,3 , Rozm 44. 771; ~ ac. pl.
żałoby 1399 TPaw IV nr 557, Sul 27. 65, etc.
etc.; ~ i. pl. żałobami Dział 15; ~ l. pl.
(w) żałobach 1445 AGZ XIV 172, Sul 28, OrtCel
6, etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'narzekanie, skarga, preten
sja, zarzut, ąuerimonia, ąuerela, conąuestw :
Odwrocim od syebye żałobo (pro żałoby, querimonias) synów israelskich, gimis to przeciwko
wam semrzo BZ Num 17, 5; Acz przestano (sc.
synowie israelszczy) żałob swich (ut... ąuiescant
querelae eorum) przede mno a nye semr<z>o ib.
17, 10; Bog wschechmogączy,... nye chczącz
zagvbycz, ysz (leg. jiż) na swe svyąte oblycze
raczył stvorzycz, vslyschal volanye svyątych oyczow a tesch chczacz vczynycz rostanye on[y]ey
stare zalobye (może pro nye chczącz zagvbycz,
ysz na swe svyąte oblycze raczył stvorzycz,
a tesch chczacz vczynycz rostanye on[y]ey stare
zalobye, vslyschal volanye svyątych oyczow?)...
Podlvg prava pravego czlovyek myal sgynącz na
vyeky, a ('ale’) mylosyerdzye boże przyklonylo
szye k nazemv sgrzeschenyy yczynyl (leg. i uczy
nił, sc. bog) mylczenye skargam y schem zalobam
Rozm 44; ~ Żałobą ca[a]usam (egi causam adversus magistratus Neh 13, 11) ca 1470 MamLub
103; Żałoby querelas (quia querelas in me repperit? Job 33, 10) ib. 124.
2. 'oskarżenie, pozwanie, roszczenie wniesione
do sądu, formalnie otwierające proces sądowy,
accusatio coram iudice f a c t a Isze Maczey
o Grimkowa [v]szalobo w[o]szol wini a Grimek
0 to swich win strądze 1389 Pozn nr 76; Quod
yenientes cognoverunt vlg. szalobi propter hoc,
quod Johannes cognovit et propter hoc mansit
culpam erga cmethonem 1399 TPaw IV nr 557;
Posuit querimoniam in vlg. szalobo 1379—404
Biecz I 107; Ysze list Jostow ot pana sandze
visedl podług żałoby y podług panszkego skazana
1412 Kościan nr 469, sim. 1415 ib. nr 550; Tedi
*szi żałoba stała ot pana sandczego... w to słowo,
eszbicho nan prziechali gwałtem XV in. Maik
118; De eo, quod post quamlibet questionem al.
żałoba, unum memoriale exigatur. Provisum est
insuper, quod post unamquamque questionem co
ram iudicio expositam, dictam żałoba, eciam si
plures persone fuerint,... non plus, nisi unum
memoriale exigatur 1420—30 AKPr IV 464, sim.
1433— 8 ib. 525, 1441 AKPr II 533, 1460 AKPr
IV 576, etc.; Martinus coram iudicio con<ventionem> suam al. żałobo sibi negauit 1438 Kozier
1 nr 24; Querimonium et querimonia idem sunt
vlg. żałoba 1444 AKPr II s. XIII; Nicolaus...,
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actor, contumacem pronunciavit in non paricione
primi termini iuxta tenorem cittacionum in tribus
proposicionibus al. żałobach Jaczkonem... reum
1445 AGZ XIV 172; Ho odpowyedanyy ku ża
5 łoby e Sul 9; Sandza... s przerzeczonymi *ricerzymy o thakych skardze alybo zalobye, alybo
rzeczy dzyedzynney (de eadem quaestione seu
causa hereditaria, Dział 11: rzecz dzedzynną)...
osandzenya mocz ymyecz mayą Sul 24; Thego10 dlya..., abi... pozwany z dobrym rozmyslenym...
na zzalobi othpowyedzely (ideo... citati cum bona
deliberatione... propositis respondeant)..., wstawyami, abi... powod zzalobą alybo rzecz (quaestionem seu causam) pozwaneemv na pyszmye...
15
*maa yilozicz (Dział 15: aby... czy... dobre...
ymyeli rozmyslenye na odpowiadanye przed sa
dem, aby takymy... chytrzymy szalobamy nye
byli przechytrzeny, przeto chczemy, aby sąpyercza... przędny szalobą... poloszyl na lyscze po20 zewnem tako, ysze nye bądze potem nyczs przyloszono kv szalobie) Sul 27; Przecywko
zachoczczy żałoba (actio) thaka ma bycz obroczona Sul 66, sim. ib. 87; Wschelky czlowyek,
yenzebi nye bil przi przi albo zalobye (qui non
25
fuerit circa actionem) w sandzye przet sandzamy
a nye wsdal swey prze, ten any ku straczenyv,
any ku wynye ma bycz skazan Sul 85; Przes
thego pyercząn na zalobi (ad obiecta) otpowyedacz
bandzye przipandzon Sul 87; Tha żałoba (haec
30
quaestio) ma bicz sandzona kv vynye..., rzeczoney
pyanczdzesyanth. Pakli w they zalobye (in eadem
quaestione) gwalth nye bilbi vimyenyon, tha ża
łoba (haec quaestio) ma bicz sandzona kv vynye
schescz grziwen Sul 94; Prima citacio..., secunda
35
żałoba: essze mi bronisz mich ludzy, czsszo mą
w ne prauo wyązalo (leg. wwiązało) 1453 TymWol
55; Volo offerre chcza naprzeczyw zalobye myecz
napyszanye ca 1455 JA XIV 495; Ma-ly v uasz
xązą albo pan na *ffaszego myesczanyna żałobą
40
(habuerit castellanus contra civem conferre gl.
proponere)..., tho ma on zalowacz w szandze
przed waszym dzedzycznym woythem OrtOssol
41, 3, sim. ib. 15, 2, OrtMac 57; Gdy czlowyek...
szbyeszy, kthory pyrwey szalobą y ząpowyedze45
nym podług prawa gego gymyenye zostanye (pro
zastanye, qui tunc ipsius bona et hereditatem
principaliter pro debito suo... querulavit), ten
pyrwey wyeszmye za szwoy dług OrtOssol 47,
4, sim. OrtMac 58; Gdy przyganyono ortelowy
50
a gdy myano żałoba (querelam) y odpowyedanye
pyszacz, tedy rzekł Yan, rzecznyk: Żałobą (querelam) moyą (pro mayą) pyszacz sz mogich vstv
OrtOssol 53, 1, sim. ib. 16, 2, OrtMac 65;
Vczynyl trzy żałoby (tres querelas), thy żałoby
55
szą po ymarley *rączą OrtOssol 62, 1, sim.

ŻAŁOBA

OrtMac 80; Wyedzaly (leg. wiedział-li) o thych
żałobach (si ąuerela sibi patulenta sit) a nye
byla-ly gemv zawada..., tedy na czwartem sandze
maya powodowy dacz wyaszanye (leg. wwiązanie)
w tho sthoyacze gymyenye OrtOssol 68, 2, sim.
OrtMac 91; A ten czlowyek nye byłby doma any
by thu oczwyscze stal przy zalobye OrtOssol 85,
4, sim. OrtMac 116; Zoną any dzewka k thakym
zalobam (ad ąuerelam talis causae) nye maya
foldrowanya żadnego podług prawa OrtOssol 91,
3, sim. OrtMac 125; Veniens... Iohannes..., audiens ąuestionem al. żałoba dixit non velle in
iudicio castrensi respondere 1456 AGZ XI 417;
Sampiercza przędny ma poloszycz szalobą wszyt
ką na łyscze pozewnem. <P)rzydawa syą..., ysze
dworzanye... rozmagite szaloby (quaestiones, Sul
27: skargy) wymyslayą dla vcząszenyą strony
Dział 14; Ex quo ostendit procuratorium, ut respondeat mee querele al. zalobye 1464 AGZ XVI
17; Super duas proposiciones et querelas al. na
dvye zalobye ipse Petrus memoriale posuit 1465
AGZ XIII 507; Ecce in proposicione al. w zalobye
non sunt scripta nomina propria personarum, qui
hanc iniuriam fecerunt 1466 ib. 498; Ego dominam
Elizabet non admitto condempnare, nisi prius
proposicionem al. żałobą audiam 1466 AGZ XV
52; Veniens Johannes ministerialis... coram iudi
cio recognouit..., quia ex parte... Stanislai... ad
iudicium clamauit... Albertum..., ut veniret et
propositam reconuencionem al. żałoby... audiret
1470 Kozier I nr 54; Citacionis proposicio al.
żałoba pro eo, quia... mandastis fenum... igne
cremare 1471 AGZ XV 181; Proposicio in iure
ząlobą ca 1500 Erz 137, sim. ib.; ~ ~ Simeus
est iudex..., iudicis archanum mentis in ore, gl.
in proposicione w szalobye, legit 1466 R XXII
15; ~ ~ żałoba ciążna 'skarga dotycząca za
stawu, ąuaestio de p i g n o r e Paknalyby była ża
łoba personna, tho gest cząsna (si... quaestio
fuerit personalis), yako gest o dlugy abo kthorekole rzeczy ginsze zastawne (Dział 20: aczlibi
była szaloba o dług abo o zastawą) a... poswany
wsgardzy... stacz na rokv trzeczem..., skazvgemy, aby pozyczcza... myal pełną mocz... przedanya... rzeczy gemv zasthawyone Sul 32; ~
żałoba dziedzinna, dziedzinna żałoba 'skarga do
tycząca dóbr ziemskich dziedzicznych, ąuaestio
de bonis hereditariis': Alye gdi bandze żałoba
dzedzynna (cum ąuaestio fuerit hereditaria, Dział
11: gdy bądze szaloba o dzedziną), sandzaa...
thą naam ma powyedzecz Sul 24; W dzedzynnich... zzalobaach alybo w gynich kthorichkolye
rzeczaach (in hereditariis... et aliis ąuibuslibet
ąuaestionibus, Dział 16: o dzedzyna abo gynsze
rzeczy) przes pozwanee... myanowany zachoczcze
Słownik staropolski XI
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bandąly ch[e]czecz naszego sandzenya szą zwyarowacz, na szyą nye chczyąącz przyyąącz tychsze
zzaloob (nolentes in se accipere easdem ąuaestiones),... skazalyzmi, aby... za przekonanee były
5 ymyaany Sul 28; ~
żałoba główna 'skarga
o zabójstwo, ąuaestio de homicidw : Kthokolye
przygodnye, yako wthonącz..., vmrze, za thego
żałoba główna nye ma bicz czynyona (ąuaestio
capitis non debet intentari, Sul 41: aby... nygena
10 skarga nye bylabi rvszana, Dział 31: aby... nygedna pomowa any szaloba była) Sul 13; ~
żałoba personna 'skarga przeciw konkretnej oso
bie, wynikająca z niedotrzymania przez nią zo
bowiązań dłużnych, ąuaestio contra personam,
15 ąuae aes alienum non reddidit, acta : Paknalyby
była żałoba personna, tho gest cząsna (si... ąuae
stio fuerit personalis), yako gest o dlugy abo kthorekole rzeczy ginsze zastawne Sul 32; ~ prosta
żałoba 'sama skarga, wszczynająca proces bez
20 pozwu, accusatio, ąua sine vocatione in ius iudicium
incipitur : Czso woyth ma albo może a kako szandzycz o pyenadze albo o gyne proste rzeczy przesz
przyszasznykow w prosthey zalobye (OrtMac 64:
o gynne proszthe rzeczy y proszthe żałoby)? Ort
Ossol 52, 3; ~ żałoba się dzieje na kogoś 'ktoś
25
jest oskarżony, aliąuis accusatur : Aczbi na thegosz
żałoba syąn dzyala (si contra eundem ąuerela sit
deposita) o thakąn rzecz,... na przisyąngą samowthor ma bicz skazan Sul 95, sim. ib. 79; ~ od
30 żałoby odpaść 'stracić możliwość podejmowania
kroków prawnych w danej sprawie, causam perdere': Na trzeczem rokv nye stanye-ly (sc. pozwa
ny), rzecz straczy a oth żałoby othpadnye (causam
perdat et ab actione cedat) Sul 64; ~ żałobę
35 odpuścić, opuścić 'wycofać skargę, odstąpić od
dochodzenia roszczeń, accusationem dimittere, ius
suum remittere’: Kaszdy czlowyek może w gayonem sąndze swa żałobą odpusczycz (nemo...
suam ąuerelam, war.: propositionem, dimittere po40 test, OrtMac 56: żałobą opuszczycz), czo szye
poczalą w gayonem sząndze OrtOssol 46, 3, sim.
ib. 15, 1; ~ żałoby podwyszyć, uwy szyć żałobę
'rozszerzyć zakres oskarżenia, accusationem dilatare’: Sjrothny czlowyek czyaszko vranyony...,
45 tego foldrowal woyth... prze gego syrothstwo y ostrzegl tho w foldrowanyv, wwyschyla-ly-by <się>
bolescz, aby tesz mogl vwyschycz żałobą (si dolor
altiaret, ut etiam ąuerela altiaretur) OrtOssol 90,
2; Gdysz vczynyl gwar, moze-ly żałoby podwy50 szycz (an ipsam, sc. ąuerelam, sublimare possit)?
ib. 99, 3; ~ położyć, wieść żałobę, żałobę po
łożyć, ruszyć, uczynić, wywieść 'wnieść powódz
two, złożyć skargę do sądu, accusationem ad iudicem deferre’: We trzy lyatha y w trzy
55 myeszancze... nye pozowye-ly (sc. sirota), pothem
69
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opyekadlnykowi straczy alybo zalobi rvszicz nye
bąndze mocz (quaestionem movere non poterit) Sul
12; Nye rvszy gemv kthorey o tho skargi alybo
szalobi (non moveat aliąuam ąuaestionem, Dział
24: rzeczy nye pocznye), othichmyast ode wszego
prawa y przedanya they tho dzedzini osządzami
gy bicz odpadłego Sul 35; Aby acz ktho w sządze
nyemyeczskego prawa przecywko <sąprzewi> swą
wyothl alybo polozyl żałobą (suam actionem dirigit
aut proponit, Dział 32: bądze nany szalował),
szamperzs tam giste o drvgą rzecz thakąsz... w rosprzą zalowacz nye bąndze mocz Sul 42; Obykly
szą thaczy wszysthczy... we wszach nyemyeczskich
przebywacz, abi żałoby przecziwko gym polozoney
(ut actionem propositam contra eos) othbyly ib.;
A gdy przeczywko gym żałoba bywa położona (ut
cum contra eos actio proponitur), przes obrzeczenye
lethney dawnosczy chczą szą obronycz Sul 53;
Gdy bądą położony przeczywko gym żałoby (propositis sibi actionibus), przeth namy abo sządzamy
naszymy othpowyedzą pożyczywszy gym rosmyslenya na położone żałoby (super propositis actio
nibus) podobnego Sul 65; Obyszrzano gest..., aby
za kaszdą żałobą przeth sądem położoną (post
unamquamque quaestionem coram iudicio expositam), aczby tesz wyaczey person było..., nye
wyączey nysly geno parnyąthne wyczągano Sul 79;
Gdi dwa czlowyeky myedzi sobąn ruschilastabi
żałobą o rolee (si... quaerimoniam moverent) Sul
88; Kyelkocrocz sansyath na *sansyąnda... zalobąn
bi vczinyl (quotiescumque... quaestionem deponeret), ze... brzemyąn trawi vinyosl..., wlostnąn
przissyąngąn zaprzenye *poczyrwydzycz ma Sul
95; A gdisz żałoba w sandzye bandzye viwyedzona (quaestione in iudicio deducta) Sul 102;
Kolykrocz... swoyąn zalobąn przed namy... polozi (sc. nasz ziemianin, quaestionem coram nobis... deposuerit) Sul 107; Tegdi dzyatky... o tho
manzoboystwo... myecz bąndąn zalowacz i swoyan zalobąn polozicz (praeponendi... quaestionem) pelnąn i offscheykan mocz Sul 109; Pakly...
swoyąn zaloban polozicz (quaestionem... deponere)... omyeszkaliby, tegdi... crzivi... rosdrzeschon ma bicz Sul 110; ~ żałobę przekonać,
uświadczyć 'udowodnić zasadność zarzutów za
wartych w skardze, crimina in accusatione contenta vera esse probare’: Kaszdy czlowyek może
w gayonem sąndze swa żałobą odpusczycz, czo
szye poczalą w gayonem sząndze, choczą tha
żałoba gyesth [wszdzyączna] vszwyathczona albo
przekonana (nisi querela fuerit decisa et producta,
OrtMac 56: przekonana) OrtOssol 46, 3. 4; ~
puścić kogoś żałob prozno, żałoby próżna 'uwolnić
kogoś od zarzutów, aliąuem a criminibus liberare’\ Ysze Toma puszczil Mrocoto wszech żałob

prozno 1403 Pozn nr 824; Jaco Dobroszca Micolaia pvszczila zalobi prosna 1405 Kościan nr
274; ~ żałob być wypróżniony 'być pozbawio
nym możliwości dochodzenia swoich roszczeń,
5 privari facultate ius suum vindicandi\ Thegodlya..., abi... po wodo wy e theesz bi swogych
zaloob alybo rzeczy nye wiproozznyeny (actores
suis quaestionibus seu causis non frustrentur)...,
wstawyami Sul 27; ~ wzdruszyć, wznowić ża
10 łobę 'ponownie wszcząć odroczone postępowanie
sądowe, litem dilatam iterum ad iudicem ferre’:
Pothem przydą Mykolay... wszdrvszyl a wsznowyl tą tho żałobą (reficat et innovat eandem
quaestionem, Dział 29: chczal tą rzecz wzrvszycz
15
a o nyą czynycz) Sul 40; ~ ~ o oskarżeniach
w procesie Chrystusa, de accusationibus contra
Christum actis’: Pilati examinacio, gl. obiectum,
id est żałoba XV p. post. Kałużn 273; Respice
in saluatorem tuum..., iudicandum pro te, quod
20 cepit Pilatus obicere causas, wymawyacz żałoby,
Iudeorum ib.; A tych żałob było barzo vyelye na
my lego Iesucrista Rozm 715, sim. ib. 776. 788;
O tern, yako ieden nyevyerny radczą vylozyl
żałobą na mylego Iesucrista ib. 743, sim. ib. 790;
25
Thu szye nathychmyast począly rozmaythe żałoby
przeczyv mylemv Iesucristovy (coeperunt autem
illum accusare Luc 23, 2, ib. 789: rozmayte yemv
vyny davaly) ib. 749, sim. ib. 717; O tern, yze
myły Cristus vschytkym zalobam nye odpovye30
dzyal... Gdyż ssą movyly thy żałoby y yne
rozmayte (cum accusaretur Mat 27, 12), przeczyv
themv vschytkyemv nycz nye odpovyedzyal ib.
771; Troyą żałobą nan składały, alye Pylat pyrvey
zalobe {pro żałoby, de prima... accusatione) nye
35
dbał ib. 775; Przetho nye pytał (sc. Piłat) yego
(sc. Jesusa) o dvye zalobye, alye yego o trzeczya
żałobą spytał ib.; O tern, yako Zydovye zavolaly
(pro zalovaly) przed Pylatem drugych dw {leg.
dwu) zalobu na mylego Iesucrista ib. 788; Gdyż
40
Zydovye vslyszely, yze pyrvych trzy zalob nycz
nye dbał Pylat y nye pomogły yem żałoby, tedy
vschysczy zavolaly {pro zalovaly) ynschych dw
{leg. dwu) zalob rzekącz ib. ; Alye navroczyvschy
szye yescze k tym slovom, które szye dzyaly
45
przy tey zalobye albo na pomavyanyv Iesucrista
ib. 789; Vyschedl {sc. Piłat) ku Żydom na dvor
y rzeki: Które żałoby al<bo> pornovy (quam
accusationem Jo 18, 29, ib. 748: którą vyną)
przeczyv temv czlovyeku maczye? ib. 790, sim.
50
ib. 792.
3.
sg. i pl. tantum 'sprawa sądowa, spór
sądowy, lis, controversia apud iudicem acta’(?):
Infestauerit, id est inculpauerit obwynylby na
szalobach OrtCel 6; ~ (o procesie Chrystusa,
55
de lite Christi) prze żałoby *bez sądu, sine iudicio’:
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Yego (sc. Jesukrysta) svyate rącze zvyazaly opak
na grzebth, aby ym Pylat yyerzyl a prze wschytkey żałoby yzby gy vmorzyly Rozm 750.
Żałobienie 'cierpienie, żal, tu o łzach skruchy,
żalu za grzechy, compassio, contńtw : Deuotas
5
lacrimas compassionis zalobyenya 1456 ZabUPozn 118.
Żałobłiwie 1. 'ze smutkiem, rozżaleniem, /wgubriter, miserabiliter : Nimio me, g/. sc. vulpe,
damnas pondere: Est, g/. sc. ipsa cauda, breuis, 10
est leuis. Hec duo damna ąueror, g/. ista duo
pericula, sc. ego, condoleo, te[y] dwoye skody
pokładam zaloblyvye 1466 /? XXII 16; De quo
lugubriter, zaloblive, et dolorose conąueritur (sc.
Christus) XV p. post. RRp XXV 199.
15
2.
żałobliwie obwiniać 'pozywać, występować
ze skargą do sądu, causam ad iudicem ferre':
Bo obykly nyekthorzy barso klopothlivi pothwarzą
mąze nyevynne s grzechy mązoboysthwa przeth
wyelim lath dopvsczonego zaloblywe obvynyacz 20
(ąuerulose accusare, Dział 46: przed sądem przyganycz) Sul 54.
Żałobliwość 'smutek z powodu popełnionych
grzechów, paenitentia, contritw: Contricio est
dolor, zalobliwoscz, et displicencia voluntaria pro 25
peccatis assumpta XV p. post. RRp XXV 199.
Żałobliwy f o r m y : n. sg. fi żałobliwa 1476
GIKazB III 94; ~ ac. sg. neutr. żałobliwe 1462
R XXV 270; ~ v. sg. neutr. żałobliwe XV
med. GIWinc 147; ~
/. sg. neutr. (w) żałob- 30
liwym ca 1500 GIKazB I 75; ~ n. a. ac. pl.
neutr. żałobliwa XV med. R XXII 40.
Z n a c z e n i a : 1. 'smutny, pełen bólu, cierpie
nia, płaczu, tristis, dolorosus, flebilis': Recipiatis
vos exemplum, mulieres, a beata Maria, que licet 35
peperit gaudium angelis et omnibus hominibus,
tamen vixit in mundo gemebunda zalobliva 1476
GIKazB III 94; ~ In hoc autem libro Eze II
discimus lamentaciones, zalobliue [...], compaciendo infirmis, carmen congaudendo beatis et 40
clericis, ve percanendo (scripte erant in eo, sc.
libro, lamentationes et carmen, et yae Ezech 2,
9), ne simus cum reprobi 1461—7 Serm 327r.
2. 'wywołujący ból, smutek, sprowadzający
żałobę, tristitiam, maerorem e j f i c i e n s O luctuo- 45
sum, o transfunebre, gl. lugubre, tristabile, o za
loblywe, funebris spectaculum glądanye XV med.
GIWinc 147.
3. żałobliwe (pienie, śpiewanie) 'pieśń o treści
dotyczącej cierpienia, męki, żalu itp., carmen 50
l u g u b r e Ideo heri... ecclesia incipit cantum luctuosum, *zalobliwye, de passione Christi, publicam faciens mencionem de armis passionis Christi
XV med. GIKazB III 31; Tha tho zalobliua pena
hec elegiaca XV med. R XXII 40; Zaloblywe 55
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spyewanye lamentabilem cantum 1462 R XXV
270; ~ Żałobliwe Śpiewanie 'nazwa jednej
z ksiąg Starego Testamentu, Lamentacje Jeremia
sza, Lamentationes I e r e m i a e Potuit yirgo sanctissima dicere illa yerba, que scripsit Ieremias in
Lamentacionibus, Szaloblyyym Spyevanyv, suis:
Defecerunt oculi mei pre lacrimis (Thren 2, 11)
ca 1500 GIKazB I 75.
Żałobnie 'żałośnie, boleśnie, przejmująco, lu
gubriter, lu c tu o s e Dzyevycza matka mylosczyva
zalobnye vezryavszy na nye (sc. apostoły) y rzekła
yem Rozm 506; Vzrącz panye plącz barzo trudny
dzyeyyczye Maryey, począly s nyą plakacz barzo
zalobnye ib. 746; Posła (sc. dziewica Maryja) za
svem myłem synem zalobnye placzączy ib. 747.
Żałobność 'smutek, powaga, tu wstrzemięźli
wość od współżycia płciowego, podejmowana jako
rodzaj umartwienia, ascezy w czas smutku, powagi,
tństitia, gravitas, hoc loco abstinentia camalis’
(?): Vstrzymacz w szalobnosczy (haec est enim
yoluntas dei sanctificatio vestra, ut abstineatis yos
a fornicatione, ut sciat unusquisque vestrum vas
suum possidere in sanctificatione et honore, non
in passione desiderii I Thes 4, 3, SKJ I 74: czalo
szwoge wstrzymacz w szwyątosczy) 1449 R XXV
165; ~ Może należy rektyfikować na szwatobnoscz 'świętobność’.
Żałobny f o rm y : n. sg. neutr. żałobne Gn gl.
78b. 120a; ~ ac. sg. m. żałobny Rozm 7 3 6 ;/
żałobną Sul 37, 1484 Reg 720; ~ n. pl. m.
żałobni Rozm 443.
Z n a c z e n i a : 1. 'pełen bólu, żalu, smutku,
dolorosus, lugubris, tristis’: O, quantus erit ille
dolor in illa separacione (sc. animae et corporis
a deo) o, kakocz to rosloczene bodze barso salobne!
Gn gl. 78b; Notatur eius (sc. Mariae Magdalenae)
lacrimosa contricio żałobne scrusene (R XXII 335:
placzocze skruszene) ib. 120a; Thy, ale thy, dzyevko luda mego,... vczyn sobye plącz yedynego syna
tvego, plącz żałobny a barzo gorzky (luctum unigeniti fac tibi, planctum amarum Jer 6, 26) Rozm 736.
2. służba żałobna 'nabożeństwo pogrzebowe,
exsequiae, sacra funebria : Braczya... y syostry
mayą syą zgydzy oblycznye na pogrzeb y na
obchod ymarlego brata y slvzbą żałobną mv
ydzyelączy (ut defuncti exsequiis procurent personaliter interesse) 1484 Reg 720.
3. żałobny być o co 'mieć pretensje o coś,
wysuwać jakieś zarzuty, indigne, moleste ferre’:
Tedy z yego (sc. Judasza) napravyenya y drudzy
zvolyenyczy począly żałobny bycz o to (erant et
alii indigne ferentes) y rzekły: Y czemv ta strata
masczy? Rozm 443.
4. ruszać skargę żałobną 'występować ze skargą
do sądu, zgłaszać roszczenie, apud iudicem vin69*
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dicare : Thasz Luciya o gymyenye ostateczne
swoge... wgevy {leg. wujewi) swemv rvsza skargą
*zyalobną (movet quaestionem, Dział 26: o osta
tek pyenyadzi nagaba y pozowye) Sul 37.
Żałoby cf. Żałoba
Żałomsza f o r m y : d. sg. żałomszy 1491
RKJŁ VII 58; żałomsze 1491 RKJŁ VII 58; n. pi. żałomsze OrtCel 11, ca 1500 Erz 137; ~
ac. p i żałomsze 1491 RKJŁ VII 58;
- /. pi.
(przy) żałomszach 1491 RKJŁ VII 58.
Z n a c z e n i e : 'msza żałobna z nabożeństwem
za zmarłych, sacra funebria: Iescze kaszdi
mystrz, gdy ydzie kv zalomsse, thedj ma sswemv
thowarzissovi opowyedziecz, aby ss nyem ku
zalomssy ssedl 1491 RKJŁ VII 58; Exequie,
officia mortuorum zalomsche albo pokłady, albo
pogrzeby ca 1500 Erz 137; Obsequie mortuorum
obchody ząduschne vel ząlomsche ib.\ ~
Tricesimi dicuntur szalomsche zadvschne abo szoltarze, yako tesz vigilie aut alie oblaciones sancte
facte circa mortuum OrtCel 11; Gdy mystrze
czynyą zalomsse za dvsshe... na suche dny, thedi
wsisczi thowarzisse mayą bicz przi thych tho
zalomssach 1491 RKJŁ VII 58.
Żałosno f o r m y : comparat. żałośniej cf. Ża
łośnie.
Z n a c z e n i a : 1. 'żałośnie, boleśnie, przejmu
jąco, lugubriter, l u c t u o s e A dzathky żałosno
plączą, poky na oczcza w domu patrzą XV ex.
SKJ III 67.
2. być żałosno 'żal komuś, pigere, aegre ferre
Badzye żałosno pigebit XV p. pr. R XVI 347.
Żałosny, Żałostny f o r m y : n. sg. m. żałosny
XV p. pr. R XVI 347, 1466 RRp XXII 19; neutr.
żałostne Rozm 804; ~ ac. sg. m. żałostny BZ
Tob 2, 6; /. żałostną Rozm 697; żałosną 1466
RRp XXII 25, ca 1470 MamLub 230; - v. sg.
m. żałostny BZ Gen 27, 41; ~ i. sg. neutr.
żałostnym 1466 R XXV 140, XV p. post. RRp
XXV 198; ~ /. sg. neutr. (w) żałostnem 1466
R XXV 138, XV p. post. RRp XXV 198; żałosnem
Rozm 527; ~ ac. pl. m. żałostne XV med. R
XXII 236.
Comparat. g. sg. żałostniejszego XV med. R
XXV 150.
Z n a c z e n i a : 1. 'wyrażający smutek, pełen
bólu, smutku, żalu, tristis, dolorosus, lugubris,
maestus’: Hanc tibi nimbiferam, zaloszne, condam
pie sceptriger odam gracior illibuit, pingitur ista
tibi XV p. pr. R XVI 335; Ludzye dny wyessyole
y ludzi wyelbyą a blogoslawyą, a on (sc. pan
nasz) żałostne a placzącze XV med. R XXII 236;
Przydzy, zalostni dnyu (venient dies luctus), me
mu oczczu, zecz ya zabyyo Iacoba, brata mego
BZ Gen 27, 41; Dny o wy e vaszich swyotkow
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obroczo syo w zalostnii plącz (in lamentationem)
BZ Tob 2, 6; Hic, gl. sanctus Petrus, quoque
primatum trepidoque corde peccatum, flebilis, gl.
mestus zaloszny, ingemvit, per dominum tenuit
5
1466 RRp XXII 19; Sed stupet insana perpessa
vel somnia vana vel stignum carmen, gl. lugubrem
querelam zaloszną scargą, nescio quare tamen ib.
25; Pyesn żałosną carmen (assument super te
carmen lugubre et plangent te Ezech 27, 32) ca
10 1470 MamLub 230; Videns me dolorosam, w szalostnem zamączenyv (R XXV 138: w z<a)losthnem zamąćzeny), dixit (sc. Iesus) michi XV p.
post. RRp XXV 198; Quis uberrimis lacrimis et
fletibus faciem suam et doloribus tristicie, zalo15
sthnym ząsmączenym (R XXV 140: zalostnym
ząmączenim) concutitur ib.\ Przeto placzczye se
mna vschysczy y vydzczye mye v zalosznem
*vdrączenye Rozm 527; ~ O moy synku namylschy, vczyeschy szvą mathką zalostną, abych
20 czyą ale mogła yescze yedno {pro yedną) vzrecz
Rozm 697; O vschytko stvorzenye bądź tobye
żałostne, yze chwalą nyebyeską tako pomyathayą!
ib. 804.
2. 'trudny do zniesienia, dokuczliwy, molestus,
25
asper: Elegit, quod carni molestius est przykrszego, żałostnyeyschego XV med. R XXV 150.
3. ' zaniepokojony, zatroskany, anxius, sollicit u s Żałosny anxiatus XV p. pr. R XVI 347.
Żałostny cf. Żałosny
30
Żałościw cf. Żałościwy
Żałościwie 'ze smutkiem, żałośnie, lugubriter,
luctuose’: Bo wszitek Israhel zaloscywye szalował
(valde doluit) y kaial syo prze zbycye genego
pokolenya BZ Jud 21, 15.
35
Żałościwy f o r m y : n. sg. m. żałościw XV p.
pr. R XVI 335, BZ Deut 30, 1, Rozm 524; /.
żałościwa XV in. GIKazB II 78; ~ ac. sg. m.
żałości wego Rozm 134; ~ v. sg. f. żałości wa
Rozm 537; ~ i. sg. neutr. żałościwem Rozm
40
698. 820; ~ n. pl. m. żałościwi FI 34, 15. 54,
3, BZ Neh 8, 11.
Z n a c z e n i a : 1. 'pełen bólu, smutku, żalu,
tristis, dolorosus’: Maria interpretatur amara, zaloscziva, montana interpretatur passio czirzpene
45
XV in. GIKazB II 78; Actenus hanc tenui breuius
perstringere dolo zalosczyw XV p. pr. R XVI
335; Mylczcye, bo dzen swyoti bozi gest, a nye
boczcye zaloscywy (nolite dolere) BZ Neh 8, 11;
Iesus vzryawschy svego pyastvna tako zmatnego
50
y (prze śmierć) takyego mażą zalosczyvego (de
morte talis viri nimis contristatum) y rzecze Rozm
134; Myedzy temy slovy padła dzyevycza Marya
kv nogam svego mylego syna rozczyągnyenema
rąkoma, aze ye począł myły syn gorsko vzdychacz
55
a zalosczyv bycz ib. 524; O zalosczyva matko,
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pełna bolyesczy! ib. 537; Svyątha Marya Mag
dalena byegla około domv... y vydzyala yego
wschytką m aka..., alye dzyevycza Marya była
przed domem, narzekayącz zalosczyvem serczem
ib. 698; Dzyevycza blogoslavyona Marya na tho
vschytko trudne y barzo przykre vyązanye stała
załosczyvem serczem patrzączy ib. 820.
2. 'odczuwający żal, skruchę, paenitens, paenitentiam agens': Ty bodocz zaloscziw (MamLub
53: zaloszczą) syerczem twim (ductus paenitudine
cordis)... nawroczysz syo k nyemv BZ Deut 30, 1.
3. 'nieprzyjazny, nieżyczliwy, dokuczliwy, invidus, m o l e s t u s Ale ia, gdisz my szałosciwi
(Pul: nyelyubyezlywy) bili (cum mihi mołesti
essent), obloczil iesm se w pitel FI 34, 15; Bo
sclonili se w mo lychoti moie y w gnewe szalosciwi (Pul: smętny) so bili mne (molesti erant
mihi) FI 54, 3.
4. 'wywołujący zazdrość, niechęć, invidiam
excitans’>\ Multiplicacio eorum (sc. filiorum Israel)
zelabilis, *zalosczywye, facta erat in oculis Egypciorum XV ex. MPKJ II 325.
Żałość f o r m y : n. sg. żałość 1407 JA X 389,
Sul 92. 93, XV p. pr. R XVI 334, etc. etc.; ~
g. sg. żałości XV med. PF IV 594, XV med. R
XXII 239, XV med. RRp XXIV 372, etc. etc.;
~ d. sg. żałości Rozm 523; ~ ac. sg. żałość
Gn 12a, XV in. GWintr 223, 1431 PF V 64,
1440 RRp XXV 242, etc. etc.; ~ v. sg. żałości
SkargaPłoc w. 1, SkargaWroc w. 5; ~ i. sg.
żałością Sul 47, BZ Gen 27, 38. Deut 28, 65,
etc.; ~ l. sg. (w) żałości BZ Deut 26, 14. II
Esdr 8, 72, ca 1470 MamLub 288, etc.; ~ g.
pl. żałości XV p. post. SKJ I 147; ~ ac. pl.
żałości De morte w. 432; ~ i. pl. żałościami
Rozm 759; ~ /. pl. (po) żałościach XV p. post.
R XXV 265.
Z n a c z e n i a : 1. 'ból, zmartwienie, smutek,
utrapienie, cierpienie, maeror, luctus, dolor, tristitia : Ysczy ony nad nimy (sc. dziećmi) szaloscz
vydzo, presto iscy ony richlo vmirago Gn 12a;
Gęstły thak welka szaloscz, yasz vidzala wszego
swatha wloscz 1407 JA X 389; Improperium vlg.
zaloscz et miseriam vlg. y nodzo sustinuit cor
meum 1440 RRp XXV 242; Zaloscz casus XV
p. pr. R XVI 334; Czsocz vmiszlyl (sc. bog)
z wyecznosczy zbawycz swoy lyvd zaloscy XV
med. PF IV 594, sim. ib.; Statim in dolorem
vertitur amor et iocunditas in merorem, gl. sc.
in tristiciam w zaloscz XV med. RRp XXIII 280;
Zaloscz dolor XV med. R XXV 155; Specialem
dolorem et merorem, zaloscz, habuit (sc. virgo
Maria), ąuando vidit filium suum... stantem coram
Iudeis XV med. SKJ V 275; Considerate, qualem
tunc merorem, zaloscz, et dolorem passa sit (sc.
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mater Christi) ib.; Szmotek, szaloszcz ca 1450
PF IV 579; A gdy tho oczecz wszliszal tha
szlowa, thedy gyego szaloscz była nowa Aleksy
w. 143; Bocz da pan tv syercze strasy we... y dvso
5 zalosczo ydroczono (animam consumptam maerore) BZ Deut 28, 65; V wyeczerzney obyati
wstałem z mey zaloscy (de afflictione mea) BZ
I Esdr 9, 5; Rozdarłem swe odzenye na sobye...,
syedzocz w zaloscy a w truchle (sedi dolens et
10 maestus) BZ II Esdr 8, 72; Et tristiciam, zaloscz,
in gaudium conuertauerit 1456 ZabUPozn 92; Bo
dobremv mało placzy, acz vmrze, nycz nye straczy, poszbandze szvyeczszkyey zalosczy, poydze
w nyebyeszkye radosczy De morte w. 418; Gydv
15 (sc. mądrzy) w nyebyeszkye radosczy, a nye
w pyekyelne zalosczy ib. w. 432; Tercio festum
hodiernum dicitur nigre cruces in signum meroris
al. szaloscy 1476 GIKazB III 97; Ach moy szmathku, ma szalosczy, nye mogą sza dovyedzeczy,
20 gdze mam pirvy noczlek myeczy SkargaPłoc w.
1, sim. SkargaWroc w. 5; Po wszech boleszczach,
zalosczach (ąuando post omnes dolores et tristitias
huius tristis vitae suscepit vitam aeternam) XV
p. post. R XXV 265; Quarto est (sc. invidia)
25 porta tocius nostre mortis zalosczy XV p. post.
RRp XXV 268; Szbaw nasz szmvthkv y zaloszczy
nynyeyszych y thesz yyecznych XV p. post. SKJ
I 147; Przewyedz nasze dusze blądne ku brzegu
wyeczney radosczy, sbawywszy swyeczskey za
30 losczy XV p. post. SlOcc XXXIV 163; Bo dlya
wyelykee szaloszczy a bolyeszczy verba Xi non
intellexit XV ex. MPKJ II 320, sim. XV ex. PF
IV 750; Trwam w szalosczy bes przestanya XV
ex. Zab 445; Dum solus sederet Maronius, cir35 cumdedit eum maxima molestia, szaloscz, et tristicia ca 1500 GIKazB I 46; Primum signum est
gemitus compunctionis zaloscz szkruszena ib. 87;
Tako z yyelyką zalosczyą (prae dolore nimio)
chczyal (sc. Jozef) precz vczyecz y chczyal yą
40 (sc. Maryją) tayemnye opvsczycz Rozm 54, sim.
ib. 498. 664; Vyelyka zaloscz my vczynyl svoymy
zlymy slovy (verbis impiis me nimis molestayit)
ib. 133; O moy myły oycze, czemusz tako barzo
smączyen a tako (pro taką) zalosczya *zbeszczyl
(ąuare tu doloribus tantis tribularis)? ib. 134; Alye
45
przygodzylo szye scząsczyem yego, yze nadschedl
Yesusza y pocznye yemv povyedacz swa zaloscz
(miseriam) ib. 160; A ya dzyszya pełna vszey
zalosczy y yschytkye bolyesczy ib. 494; Alye
50 tvoya myloscz zalosczy yyelykye dozdala ib. 495;
Moy myły synv..., nye day my tako vyelyke
zalosczy prze czyą czyrpyecz ib. 499; Marya
vslyschavschy to yedve od yyelykye zalosczy
przemovyla ib. 500; Alye dzyszyą yest vschemv
lyvdv czass smątku y zalosczy ib. 503; A yakosz
55
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thy mnye czczysch, mylę dzyczyą, kyedy my
lecciones:... tercia leccio fuit magna compacionis
zadavasch taką zaloscz ib. 504; Vslyschavschy to
zalosczy XV med. RRp XXIV 372; Sic mała facta
dzyevycza M arya..., począla gorzko plakacz, ys
fleas, ne sine spe doleas, laudo merrorem, gl.
od yey vyelykyego placzv pobudzyl szye myły
fletum zaloscz, peccantis 1466 RRp XXII 19;
5
Iesucrist kv vyelykey zalosczy ib. 523; Vydzysch,
Zaloszczą (BZ: ty bodocz zaloscziw) penitudine
yako me sercze y duscha zdrga szye przed tvema
(ductus paenitudine cordis tui in universis gentibus
oczyma od vyelykyego vdrączenya y przed zaloDeut 30, l) ca 1470 MamLub 53; Hos consolatur
sczya ib.; Vydzącz to vyelykye vdracenye svey
spiritus sanctus purgando a peccatis et conpuncnamyleyschey matky y nye mogl na to patrzycz
tionem, zaloscz, cordis infundendo XV p. post.
y odschedl yey yyelykey (leg. w wielikiej) zalo 10 GIKazB III 90; Zalosczyamy byezavschy (paeni
sczy a ssam schedl do Jerusalem ib. 524; Nye,
tentia ductus Mat 27, 3) y przynyosl (sc. Judasz)
kto szye smylvyącz nade mna y nad moyą zalothy ystne trzydzyesczy penyądzy szyebrnych Rozm
sczyą ib. 527; Svyatloscz oczv moych obroczyla
759; ~ żałość duszna 'wyrzuty sumienia, eonszye v zaloscz sercza mego ib.; Snadz tvoy myły
scientiae scrupulus’: In scrupvlum na gorzenye
syn przeto nye chczyal povyedzyecz, ysby myan 15 aut na zaloscz dusną (non erit tibi hoc in singultum
yeth <być>, aby nye yydzyal mey yyelykey za
et in scrupulum cordis I Reg 25, 31) ca 1470
losczy a tez by my zalosczy nye przydał ib. 591;
MamLub 69; ~ żałość (i)mieć 'żałować, luge
re, paenitere’: Videns hoc deus secundum suam
Przetozmy... przybyegly, povyedayącz nascha vyelyka zaloscz ib. 695; O tern, yako dzyevycza
misericordiam homini compatitur, luthoscz gyma,
Marya vschlyschavschy yączye syego syna, zalo- 20 et hoc malum, quod homini eveniet, patitur zaloscz
gyma (poprawione na zalugye) XV med. GIKazB
sczyą yyelyką padła na zyemye omdlawschy ib.;
O myła nascha gospodze, povyedam tobye *naIII 40; Ktocole nye ma zalosczi grzechów, ten
szye yyelyka zaloscz ib. 699; Takyez od yyelykey
takye nye ma ten (pro tey) lacznosczy (sc. spra
wiedliwości) XV med. R X X II239; Expedit infido,
zalosczy... zaprzyszyagl szye (sc. św. Piotr) nye
yescz any pycz, any spacz, alezby vzvyedzyal, 25 gl. infideli, peryerso non iterare lidem, sed te, gl.
sc. rusticum, si pigeat, gl. peniteat zaloscz masch,
yzby mv ten grzech odpusczon ib. 700, sim. ib.
758; Nyektorzy płakały patrzącz na yego yyelykye
sceleris, scelum omne remitto, nam gemitus veniam wlnere, gl. dolore szalosczyą, cordis emit
ydrączenye y zaloscz yego matky ib. 816; ~
1466 RRp XXII 14; Aspergit aqua benedicta, ut
(i)mieć żałość 'być smutnym, lugere, tristem esse' :
Compaciendo smatek a zaloscz mayacz 1431 PF 30 habeamus fletum et compassionem, zaloscz, pro
nostris peccatis XV p. post. GIDom 89.
V 64; Blogoslawyeny, gisch zaloscz mayą albo
3. ' współczucie, miłosierdzie, misericordia,
lkayą (qui lugent Mat 5, 5, GIWroc 89v, Rozm
compassw : la przysągam..., ysze chczą... kasz263: plączą, R XXII 233: są w zely, ib. 237.
demu *prawu czynycz... a nye chczą tho odpu245: szaluyą, PF IV 578: lkayan, Gn gl. 157r:
cyrpo smotek), bo ony bądą vczyescheny XV 35 sczycz any dla laszky, any dla zalosczy OrtOssol
33, 3; Vt nunquam fiat aliqua correptio cum
med. R XXII 236; Tha szaloscz gest laska bosza,
mentis turbacione, sed cum cordis compassione
yąsch ma kto ssylną o zloscz, yasch syą przigozalosczam 1476 AKLitRp III 108; Misericordia
dzila, albo o dobre, gesch schodzi ib. 237; Iozeff
est aliene miserie in corde compassio zaloscz
*ymyą myecz yyelyka zaloscz y yyelyky smątek
(dolor... maximus... nasceretur) Rozm 134, sim. 40 XV p. post. R XXV 173; Item faciebat se per
suam pedissequem grauiter verberari, que cum
ib. 498. 524. 527. 724; - 'żal, żałoba po
ex compassione, dla zalosczy, fleret..., respondit
czyjejś śmierci, luctus, actus mortem alicuius
ib. 177.
lugendP: Nye ykvsylem tego w zalosci mey (in
4. 'narzekanie, jęki, płacz, planctus, gemitus,
luctu meo) BZ Deut 26, 14; Zalosczy luctu (acerbo
enim luctu dolens pater cito sibi rapti filii fecit 45 fletus’: Sepelierunt autem eum viri timorati et
fecerunt planctum, zaloscz, magnum super eum
imaginem Sap 14, 15) ca 1470 MamLub 155.
(Act 8, 2) XV med. GIWroc 112v; Zaloscz gorzką
2. 'żal (za grzechy), skrucha, paenitentia, conplanctum amarum XV med. R XXV 153; A gdisz
tritw : Pothem zalosczą przywyedzeny (paeniten
wyeliko zaloszczyo płakał (cumque heiulatu mag
tia ducti) s dopvsczonych slodzeysthw... lasky
p<r>oszycz oby kii Sul 47; Tercia beatitudo est 50 na fleret), slutowal sze Isaac nad nym BZ Gen
27, 38, sim. ib. Jud 21, 2; ~ Zaloscz elegia
destruccio peccatorum per zelum iusticie in se et
(sc. cornicis) XV p. pr. R XVI 347.
in aliis, et yocatur luctus zaloscz XV med. GIKazB
5. *smutna wiadomość, nuntius tristis’: O Ma
III 22; Gen nye gest czych a potulen..., ten nye
rya, nascha namylscha gospodze, poyyedamy to
ma zalosczy XV med R XXII 239; Docuit autem
nos dominus de ipsa crucis kathedra ąuatuor 55 bye zaloscz yyelyką, yze nasch myły mystrz yąth
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Rozm 694, sim. ib.; Blogoslavyona dzyevycza
b.
bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1.
matka Marya vschlyschavschy tą yyelyką zaloscz,
sg. żałuję 1399 Pozn nr 367, 1402 Kai nr 52,
1407 Kai nr 202, etc. etc.; 2. sg. żałujesz 1416
nathychmyast... omdlała nasylno ib. 695.
AKH III 258, ca 1500 GIKazB I 87; 3. sg. żałuje
6. 'krzywda, zło, iniuria, molestia': Frater, cur
1393 Pozn nr 296, 1394 TPaw III nr 3520, 1426
me cedis (Jo 18, 23), nunquid aliąuam molestiam
5
vlg. zaloscz intuli tibi? 1440 RRp XXV 242;
AKPr VIIIa 48, etc. etc.; 1. pl. żałujemy 1420
MMAe VIII 459, XV p. post. GIKórn II 190; 2.
Thesch ten, yemusz zaloscz vczinyona (cui mo
pl. żałujecie 1471 MamKal 265, Rozm 750; 3.
lestia Ulata est), acz chcze, może thego manzopl. żałują 1394 RtKon nr 9, 1418 TPaw VII nr
boyczan darmo pusczicz Sul 92, sim. ib. 93; Tegdi
czsokoli bi gymyenya... myalbi (sc. mężobojca), 10 129, Sul 107, etc. etc.; ~ imper. 2. sg. żałuj
1440 SprTNW VIII 2, 33, 1471 AGZ XVI 93,
tho wschisthko onemu, komu zaloscz yest (cui
ca 1500 JA XV 540; ~ part. praes. act. adv.
facta est violentia), dano ma bicz, a tho wschithko
żałując 1440 RRp XXV 241, Sul 14. 33, XV
on bolyąnczy ma dzyrzeecz w pokoyv besz wszemed. SKJ I 67, etc. etc.; żałujęcy Rozm 75; adi.
go ygabanya Sul 93.
7. 'uciążliwość, przykre położenie, molestia, 15 n. sg. m. żałujący Sul 102, XV med. R XXII
238;/. żałująca ca 1428 PF I 476, XV med. Zab
incommodum': Mater eius (sc. Christi) ex eo,
451, 1460 R XXV 244, etc.; d. sg. m. żałującemu
quod illum in vtero habuit, nihil molestie sustinuit
Sul 18. 53; ac. sg. m. żałującego Sul 53; n. pl.
zaloszczy nye czyrpyala XV med. SKJ V 257;
m. żałujący XV med. GIWroc 57r; g. pl. m.
~ In ista obsidione talis angustia et miseria,
zaloscz, fuit, quod comederunt matres filios XV 20 żałujących XV p. post. GIKazB III 90; d. pl. m.
żałującym Sul 43; cf. też Żałujący; ~ aor. 3.
med. GIKazB III 40.
sg. żałowa 1400 KsMaz I nr 33, 1413 Pyzdr nr
8. 'szaleństwo, utrata rozumu, vecordia (?)’:
380, 1428 Pozn nr 1511, 1430 ib. nr 1351. 1352;
W zaloscz in furorem XV p. pr. R XVI 346;
~ inf. żałować 1391 Pozn nr 257, Gn 14b, 1401
Zaloscz vecordia XV med. P F IV 760. ~ Może
należy poprawić na zalo<no>scz, tj. szaloność.
25 KsZPozn nr 712, etc. etc.; ~ fut. 3. sg. m.
żałować będzie Sul 91; będzie żałował Sul 94.
9. w błędnym rozumieniu czeskiego żadost:
109, OrtMac 122, etc.; 3. pl. m. będą żałowali
Ale pod tobo bodze zaloszcz (appetitus, Stary
OrtMac 31; ~ praet. 1. sg. m. -(e)śm żałował
Testament Cardy: żadost) gego, a ti nad nym
1393 Kościan nr 61; -m żałował 1415 Pozn nr
panowacz bodzesz BZ Gen 4, 7; Velyebney
zaloszczy (mamotrekt mikułowski: w nelibosti 30 903, 1428 ZapWarsz nr 2829. 2849, 1444 Pyzdr
nr 1197; ja żałował 1416 Czrs 80, 1429 ZapWarsz
zadosti) in compassione (ut sciat unusquisque
nr 255; 2. sg. m. żałowałeś 1391 TPaw IV nr
vestrum vas suum possidere in sanctificatione et
3688; -ś żałował 1421 PF VIII 16, 1427 ZapWarsz
honore, non in passione desiderii I Thes 4, 5)
nr 205, 1432 ib. nr 365; 3. sg. m. jest żałował
ca 1470 MamLub 288.
Załośnie/o r my : comparat. żałośniej XV med. 35 1398 Pozn nr 391, 1422 RtKon nr 396, 1435
Pozn nr 1652; je żałował 1395 PKKr I 242;
R XXV 155.
żałował 1391 Pozn nr 249. 256. 257. 276, etc.
Z n a c z e n i e : 'uciążliwie, przykro, aegre, moetc.; f. jest żałowała 1406 Kai nr 174, 1420
leste : Zaloszney molestius XV med. R XXV 155.
Kościan nr 756; żałowała 1390 Pozn nr 78, 1391
Załośnik 'ten, kto głośno wyraża żal, smutek,
qui clara voce luctum exprim if: Et vidisset (sc. 40 ib. nr 277, 1398 RtGn nr 41, etc. etc.; neutr.
żałowało 1415 KsMaz I nr 2347, XV ex. SKJ
Iesus) tybicines, id est illos, qui tybiis canunt
I 145; 2. pl. m. żałowaliście Rozm 805; 3. pl.
zaloszniky, thsso żałowały (Mat 9, 23) XV p.
żałowały 1408 Pozn nr 660, 1436 ZapWarsz nr
pr. GIJag 93.
527; m. żałowali są 1399 TPaw IV nr 567, BZ
Żałować (się) / o r m y: a. z zaimkiem zwrot
Dan
3, 8; są żałowali 1398 RtGn nr 34, Rozm
45
nym się: praes. ind. 1. sg. żałuję OrtMac 113,
118. 816; żałowali 1415 Kościan nr 547, 1418
OrtOssol 84, 2; 3. sg. żałuje 1390 Pozn nr 79,
ib. nr 694, 1420 ib. nr 800, etc. etc.; f. żałowały
OrtMac 45. 57. 58, OrtOssol 13, 4, eto.; 3. pl.
1419 Pyzdr nr 593, Puł Hab 15; ~ pląperf. 3.
żałują OrtOssol 41, 1; ~ imper. 2. pl. żałujcie
sg. m. jest był żałował Gn 14a; 3. pl. m. są byli
Rozm 836;
~ part. praes. act. adv. żałując
1444 R XXIII 304, OrtOssol 44, 1. 49, 3, etc.; 50 żałowali Gn 182a; ~ condit. 3. sg. m. -by
żałowałby OrtOssol 27, 3. 4; (-)by żałował Kśw
~ inf. żałować OrtMac 57. 64, OrtOssol 47, 2,
cr 20, Sul 95, BZ I Reg 15, 29, etc. etc.; neutr.
cfc.; ~ praet. 1. sg. m. -m żałował OrtMac
by żałowało 1454 BiblWarsz 1860 II 559; 3. pl.
45, OrtOssol 40, 2; 3. sg. m. żałował OrtMac
m. żałowaliby Sul 92; -by żałowaliby Sul 93; ~
48. 113, OrtOssol 13, 3, etc; f. żałowała 1420
55 part. praet. pass. n. sg. neutr. żałowano 1404
Kai nr 758; 3. pl. m. żałowali OrtOssol 13, 2.
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Pozn nr 745, 1418 Pilz 274, 1423 Pyzdr nr 720,
etc. etc.; cf. też Żałowany; ~ praes. pass. 3.
sg. neutr. jest żałowano 1423 Kai nr 700; ~
fut. pass. 3. sg. neutr. będzie żałowano OrtMac
55, OrtOssol 46, 3. 64, 2, Rozm 791; ~ condit.
pass. 3. sg. neutr. -by żałowano OrtMac 61,
OrtOssol 49, 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'współczuć komuś, litować
się nad kimś, czymś, użalać się nad kimś, opła
kiwać kogoś, lugere, miserere, condolere’: Sic
et nos debemus eum (sc. Christum) imitari, nostram culpam deplangendo, patris nostri wlnera
conquerendo vlg. zaluyocz 1440 RRp XXV 241;
Condolens szaluiącz są, szaliwschi są, slutuiancz
są (de parentis protoplasti fraude factor condolens,
quando pomi noxialis morsu in mortem corruit)
1444 R XXIII 304; Pakli prziyaczyele yego (sc.
tego, kto zabił szlachcica) zalovalibi schiye (si...
molestarentur pro collo) mązoboycze, tedi... mogąn obrażonemu... zaplaczicz Sul 92; Paklibi
prziyaczyele zalowalibi sgvbyenya yego (si... dolerent de peremptione ipsius) [zalowalibi], mogąn... gy othkupycz Sul 93; Vidisset tybicines,
id est illos, qui tybiis canunt zaloszniky, thsso
żałowały (Mat 9, 23) XV p. pr. GIJag 93; Videns
hoc deus... homini compatitur et hoc malum,
quod homini eveniet, patitur zalugye XV med.
GIKazB III 40; Estote compacientes, *saluyoczy
(SKJ I 37: lluthoszczywy, R XXIV 79: szluthowane... ymagocz), <fraternitatis> amatores (I Pet
3, 8) XV med. GIWroc 57r; Debemus flere ex
affliccione populi vel proximi, cui compati, smylowacz, salowacz, debemus ib. 69r; Quis infirmatur et ego non infirmor, gl. sc. quia de illo sicut
de meo doleo który krzesczyaan nyemoze dvszną
nyemoczą a ya nye geszm nyemoczen zalvyącz
gego (II Cor 11, 29)? XV med. SKJ I 67; O Je
ruzalem, Jeruzalem,... by tho vyedzalo, they by
dobrey drużyny płakało y sylnye zalovalo 1454
BiblWarsz 1860 II 559; Zamocyl syo Dauid barzo,
bo gy chcyal lyvd kamyonowacz, kaszdi zaluyocz
sinow... swich (quia amara erat anima unuscuiusque viri super filiis) BZ I Reg 30, 6; Preda,
gl. wlpecule, gemit nidique timet cibus esse gulosi,
sed natos redemit vtilis arte parens zalvyącza
mat[z]ka 1466 R XXII 13; Tu zaluye tych, gysz
z drogy prawdy blędzycz potwarzany bywayo Pul
118 arg. 9; Braczya mya rzkomo szalvyv SkargaPloc w. 14, sim. SkargaWroc w. 19; Nos eciam
martyres esse possumus, si proximis compatimur
zalwyemy XV p. post. GIKórn II 190; O ... Ihu,
dignare cor nostrum sanguineo sudore aspergere,
vt tibi reddemus... dileccionem tuam, saltem condolentes et compacientes, lvthvyącz y zalvyącz,
tuo tanto dolore XV p. post. Kałużn 272; Non
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enim flevit (sc. Iesus) propter suum magnum
dolorem, sed fleuit compaciens vlg. zaluyacz,
malorum dampnacionem XV p. post. RRp XXV
173; Czy trze... mądrczi... radzyly szyą spolv
5
szalvyącz go (sc. Adama), aszabi mv ktori sz
nych mogl nyeczo dopomocz XV ex. MPKJ II
317; Jesusza vmarlego stworzenye płakało, pana
swego my lego barszo żałowało XV ex. SKJ I 145;
Bog (T ok’) yego (sc. Jezusa) wloczna prze10 kloth,... yego myła mathuchn[y]a żałowała thego
ib.; Vpadv blysznego zalvy ca 1500 JA XV 540;
<Dziewi>cza... naszylnye szye lyekla, zalvyaczy
dzyeczyątka bolyesczy Rozm 75; Smączyl szye
yest (sc. Jesus) duchem,... Iudaschovy myloszyer15
dnye szye zalvyącz (misericorditer compatiens
Iudae) ib. 544; Zaloval (sc. Jesus) nass vyączey
nysly ssam ssyebye ib. 658; Nyektorzy ssą dzyvovaly, yz ssą yego (sc. Jesusa) nye zalovaly, yz
tak nyemylosczyvye mogły gy szyepacz ib. 816;
20 ZaWyczye szye yego (sc. Jesusa), bo by on byl
bogyem..., kako by on mogl taką nądzą czyrpyecz
ib. 836; ~ Tunc iubet adduci Cristum gens
invida luci affixitque cruci morte necando cruci,
morti crudeli miseretur, gl. compatitur, condolet
25
zaluge, scissio veli ypadnyenie zasłony 1466 R
XXII 24.
2. 'smucić się, odczuwać żal, przykrość z ja 
kiegoś powodu, maerere, tristare': F swem serczu
szocz ony (sc. dwa bracieńca) tego były barszo
30
szalowały, yszecz ony swe sbosze szocz ge biły
rosprzedaly Gn 182a; Desiderium suspirancium
Christi in carne presenciam... recogitans compungor zalvya 1448 R XXIV 351; Xpus... mowy,
eze czy, gysch szaluyą (qui lugent Mat 5, 5, ib.
35
233: sa w żeli, ib. 236: zaloscz mayą albo lkayą,
GIWroc 89v, Rozm 263: plączą, Gn gl. 157r:
cyrpo smotek), są blogoslawyony XV med. R
XXII 237, sim. ib. 245; Ecce pater tuus et ego
dolentes, bolescz mayacz a zaluyącz (ib. 281:
40
bolączkaczyrpyacz, EwZam291: bolayaczy), querebamus te (Luc 2, 48) XV med. SKJ V 269,
sim. ib. 275; Bo wszitek Israhel zaloscywye sza
lował (valde doluit) y kaial syo prze zbycye
genego pokolenya BZ Jud 21, 15; A potem daley
45
nye vzrzal Samuel [a] Saul<a) asz do dnya gego
szmyerczy, a wszak szalował (lugebat) Samuel
Saula BZ I Reg 15, 35; Sed non omnibus dantur
iste consolaciones, sed tantum illis, qui in hoc
seculo lugencium, zaluyączich, statum tenent XV
50
p. post. GIKazB III 90; Isti tristantur, smąnczayą,
et lugent, zaluyą, quando propter infirmitatem sue
carnis non tantum boni operari possunt, quantum... operari vellent ib. 91; Poganystvo eypskye,
kyedy szą zvyedzyely posczye... dzyevycze Ma55
rye, *nazylney szą tego zalovaly (nimis doluerunt)
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Rozm 118; ~ Wydzaly cze wody y żałowały
(doluerunt Hab 3, 10) góry Puł Hab 15.
3. 'wyrzucać coś sobie, odczuwać skruchę
z powodu czegoś (zwykle złego lub pochopnego
uczynku), paenitere, paenitentiam pro peccato
a g e r e Sirce iego iemu doracy, y^bi greha ostał,
suogih grehow sirdecne załoual Kśw cr 20; Gednocz szo gest on (sc. drapieżca) swich grechof
był spouedzal a f swem serczu gest gich on był
szaloual Gn 14a; F naszem szerczu mamy gich
(sc. grzechów) szalouacz Gn 14b; Spowyedz ma
bycz... poslusna y tez na sya zaluyacza ca 1428
PF I 476, sim. XV med. Zab 451, 1460 R XXV
244, etc.; Wyącz gdi kto wspomyonąw, eze...
pana boga gnyewal, y szal mu tego,... taky
zaluyączi bądze vczyesson XV med. R XXII 238;
Gisch schą w żeli grzechów dopusczonich..., a to
znacz y zna ten, gen zaluge, eze nye ma grizyenya
na sąmnyenyv ib.; Bo czlowyekem nye gest, bi
czso vczinyw żałował (ut agat paenitentiam) BZ
I Reg 15, 29; Kilekolykrocz kaialy syo zaluiocz,
ysze otstopyly ot sluszbi pana boga swego (paenituerunt se recessisse a cultura dei sui), dal gym
bog nyebyeski mocz ku obronye BZ Judith 5, 19;
Vere doluit, zalovala, quod commisit 1456 ZabUPozn 114; Quando mała quis, gl. peccator,...
toto corde gemens, zaluyącz,... mox emendatur
1466 RRp XXII 19; Dayze my then dar, myły
panye, zebych gych (sc. grzechów) mogła zalowacz Naw 160; Quid factum est, vestchnąl yest
(sc. David) ad deum omnipotentem zaląyvscz (pro
zalyyącz) pro illis peccatis ca 1500 GIKazB I 68;
Si gemis, zalvyesz, de peccatis tuis,... signum
est, quod digne communicavisti ib. 87; O tern,
yako apostolovye... myedzy sobą gadały, yyelyko
zaluyącz tego, yze thako sromothnye vczyekly od
nyego (sc. Jesusa) Rozm 657; Odstąpyl od nyego
(sc. szatan od Judasza) na chvylą, yze mogl
zalovacz tego Iudasch, czo vczynyl ib. 769.
4. 'obwiniać, stawiać zarzuty, skarżyć się na
kogoś, ąueri, a c c u s a r e *Chczy ia na pannu
zalowacz, nye chczalat my trochy dacz memu
kony ofsa XV p. pr. Cant; A gdisz przido oczczowye gich (sc. dziewek)..., szaluyoc na was
(adversum vos queri coeperint atque iurgari),
powyemi gym: Slyutuycye syo nad nymy BZ Jud
21, 22; Przistopywszi <mężo)wye kaldeysci ża
łowały so na Szidi (accusaverunt Iudaeos) BZ
Dan 3, 8; Zalvyą queruntur (de patre impio
querunt filii, quoniam propter illum sunt in opprobrio Ecclus 41, 10) ca 1470 MamLub 175;
Quid molesti estis czo zalugyeczie aut gnyeyaczie
schią (war. lub.\ czo slobycze na *myą albo
gnyewacze szą; quid molesti estis huic mulieri?
Mat 26, 10) 1471 MamKal 265.

5.
'wnosić skargę do sądu, występować do
sądu z roszczeniami, coram iudice accusare, litem
ad iudicem d e f e r r e a. absolute i bez kontekstu
polskiego: Sicut cum Bartholomeo non yadiavi
5 pro nihilo... nec ullum yadium tibi teneor, pro
quo egistis zalowalez 1391 TPaw IV nr 3688;
Jaco to ne zaloual, przeprosił Wissemi(ra) 1393
Kościan nr 61; Pro qua hereditate Miroslaus
szaluye, hanc tenet (sc. Albertus) ultra duodecim
10 annos 1394 TPaw III nr 3520; Ipse Dobeslaus
super ipsam (sc. Margaretham) in judicio proposuit
ylg. szalował 1395 Leksz II nr 1783, sim. 1397
Leksz I nr 2479, 1398 ib. nr 2672, 1399 Leksz
II nr 2409; Jaco ti penocze, <c)szo so s Margo15 rzatho żałowali, szo Jonawi (pro Janowi) maczerze
1398 RtGn nr 34; Quod Stephanus szalował antę
dominum capitaneum super Czirchowski viginti
grossos 1400 TPaw IV nr 6725, sim. ca 1428
PF I 488, 1441 StPPP II nr 3010, etc.; Sandiuo20 gius... habet terminum... cum Szibano super eo,
quod dixit dominum palatinum iudicasse seu sedere in iudicio et agere al. zalowacz 1401 KsZPozn
nr 712, sim. 1404 ib. nr 1797, 1411 AKH III
163, etc.; Jaco Micolay s Woyczechem dali Filcze
na ta czanscz, czso Catherzina szalowała, dze25
wancz grziwen 1407 Kai nr 247; Nobilis Yasczolth... habuit terminum in iudicio regali cum
nobili domina Dobroska... pro parte hereditatis...,
secundum quod domina eadem Dobroska super
30 eum conquerulabatur al. żałowała 1415 KodWP
VII 585, sim. 1448 AGZ XIII 268, 1477 AGZ
XVIII 140, 1482 KsNWarsz I nr 947; Dobrogostius... Stanislao dixit, quod tu solus... iudicas
et proponis vlg. zalugesz 1416 AKH III 258;
35 Yaco coynecz te dzelnicze grodzono... w Lucanowycz, ten ploth, yaco szalowano 1418 Pi Iz
274; Esz prziyanth za pyerczo a on ne chczal
zalouacz 1420 TPaw VII nr 1812; Xansztwo
zaluye 1434 SprTNW VIII 2, 38; Propositum est
40 al. żałowano contra Simkonem pro bove 1440
AGZXIV 1; Querula al. zaluy [...] 1440 SprTNW
VIII 2, 33, sim. 1471 AGZ XVI 93; Dominus
capitaneus deposuit al. zalowal super Flrim...,
quia Thiwona... yulneravit 1442 AGZ XI 200,
45 sim. 1467 AGZ XV 72, 1479 AGZ XVIII 183,
etc.; Ktho o dzyedzyną czinycz ma, we trzi lyata
ma zalowacz Sul 94; Vstawyami..., ize kylekolikrocz... nyektori czlowyek na drugem czlowyecze, ku sąndu przes pozew prziczyąngnyonem,
nyektorey summi pyenyąndzi albo ktorichkoli rze50
czi tako *wyelkyego, yako wyeliki zaWyanczi
(actor) w swey zalobye pomyenyl, nye wyerzilbi
Sul 102; Młodsza (sc. siostra) prawy la na starszyey
oczczyszny... rze[cz]kacz a zaluy acz szą (OrtMac
51: zaluyacz) OrtOssol 44, 1; Nyszlyby ten, czo
55
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szye zaluge, k themv przyszwolyl (nisi si actori
sit voluntas) ib. 47, 2, sim. OrtMac 57; Mozely
szye themv, czosz szye zaluge (OrtMac 57: zaluye), prawo <stac> tamo ysthe OrtOssol 47, 2;
5
Orthele thy, czosz ge wyrzekły, szą prawe a then,
czo zalowal (actor), mogl w them sandze thy
szwe szwyathky poszwacz ib. 62, 4, sim. ib. 62,
2. 3, OrtMac 81; Extunc causam suam Iohannes
Bochenek, prout Mathias ąuerulatus est al. zalo
wal, perdidit 1464 DecrMCrac nr 613; Procura- 10
tor... dixit: Non est michi opus querulari al.
zalovacz 1487 StPPP II nr 4314; Nicolaus... luit
penam... ex eo, quia proposuit al. zaloval szye
de concitacione..., obmisit cittacionem originalem
1498 AGZ XV 558; Egit contra me ząloval ca 15
1500 Erz 137.
b. z określeniami nazywającymi osobę, przeciw
której kieruje się skargę: kogoś: Yszye Stanisław
cum suo patre... wytrzymayl (pro wytrzymały)
XXX et quatuor annos istam partem..., czso o *ne 20
mo Nedzanowsky szalował 1423 Kai nr 847; Yze
Dominik... prawo zassadzyl Crczonowy na yego
pozesczą any go zalowal, any za nym byegal
1424 Kościan nr 1026; ~ ~ na kogoś: *Sczo
Woczecha szalowała na Dobroslawo o ge *ymey- 25
na dzewonczi *grzivin, tego vszitka ne ma 1390
Pozn nr 78, sim. 1391 ib. nr 277, 1398 RtGn nr
41, etc.; Czso zalowal Wirzbatha na Dzirska pro
50 marcis, temu so trzi lata minola 1391 Pozn
nr 249; Czso zalowal Mała na Szegoto, tey rzeczi 30
so minola trzi lata ib. nr 256, sim. ib. nr 276.
291, etc.; Jaco mi Mała Zoffko obranczil, isz ne
mała na Potrassa zalowacz ib. nr 257; Czso Michał
szalował na *Czersko o pocz grziwen, themu szo
trzi lata minola 1393 Kościan nr 55, sim. 1393 35
Pozn nr 180, 1396 Kościan nr 84, etc.; Czszo
mi Micolay dal... sex mensuras avene, to mo
przeprosił, izeszm nan ne zalowal 1393 Kościan
nr 61; Czo Bartholome^j) szaluge na J<aku>sse,
tho Beatha kupiła za swe *penase 1393 Pozn nr 40
296; Czso salowal Marczin na Przedslawa o rankoyemstwo o czternascze *grziwni, temu sszo trzi
lata minanli 1396 RtGn nr 12, sim. 1402 Kai nr
40, 1403 RtGn nr 142; Ocz iest Bodzota zalowal
na Iarkoboltha, temu so trzi lata minola 1398 45
Pozn nr 391, sim. 1422 RtKon nr 396, 1435 Pozn
nr 1652; Czso Thomislaw zalowal na Barthlomeya
o szastawa, na to Barthlomey dal dzeszancz grzywen 1402 RtGn nr 81, sim. 1407 Kai nr 179.
285, 1407 KsZKal nr 2130, etc.; Iaco Sziban ne 50
zalubil sę Stachne prawa *dzupecz tako, iaco
wtenczas, kędy nan *otnen poczanto zalowacz
1403 BiblWarsz 1857 II 800, sim. 1429 Kościan
nr 1388; Iaco o ti voli... szalowano na pana
woyewodo 1404 Pozn nr 745, sim. 1426 Pyzdr 55
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nr 800, 1456 ZapWarsz nr 1111; Czo yest Derska... szalowała na Paska o oszmnacze grziwen,
thi yest Pasek szaplacil 1406 Kai nr 174; Czso
na mo zalowal Oszep o trawo, o to on ne mai
na mo zalowacz 1406 KsMaz I nr 870; Jaco ty
kobyli, czso Micolayewi dzeczi żałowali o ne na
Boguszka, ty bili cuponi za posspolite pen[a]odze
1408 Pozn nr 660, sim. 1436 ZapWarsz nr 527;
Jaco czszo Katarzyna zalowa na *Portka o poltori
grziwni 1413 Pyzdr nr 380; Jako Jan y Micolay...
dzedziną widzerzely mimo trszidzesczy lath...,
o yosz Marczin... y Dorotha na ne żałowały 1415
Kościan nr 547, sim. 1418 ib. nr 694, 1425 Kai
nr 704, 1461 TymSąd 146; O ktoro cobilo na mo
kzosthwo żałowało, o tom so ya sz *Rodonem
ne wgednal 1415 KsMaz I nr 2347; Czsom zaloval
na pana Jacuba o mecz za copą 1415 Pozn nr
903; O kthoro dzedzino ya zalowal na Potrassza,
o tho on mne ymal zacz 1416 Czrs 80, sim. 1429
ZapWarsz nr 255; Ysz mą Woczech ne ranił, ale
mą pes wgatl, ale muszą nąn szalowacz, ys my
pan kaszal 1416 Pozn nr 917, sim. Sul 88; Yako
kedi pany na mo żałowała, thedi rzekła 1416
Pyzdr nr 462, sim. 1418 ib. nr 545, 1436 Pozn
nr 1556; Yako thich listów, o które Hanka a Katharzyna na myą żałowali, nye mam 1419 Pyzdr
nr 593; Yssze thą grobu (leg. grobią), czo so
szalowała pany Clisszewska na pano M<arszelewską), mymo trzsy latha dzerszy 1420 Kai nr 758;
Tego na czo szaluyemi ot krolya y ode wschey
korony pospólstwa 1420 MMAe VIII 459; O to,
o czosz ti na mo zalowal, to twoy oczecz trzimal
1421 PF VIII 16, sim. 1432 ZapWarsz nr 365;
Jsze pani Anna... thego plascza, o ctory na Dobrogosta żałowała, ne dala any posziczila 1421
Pozn nr 1091; Yako czo szalował Pyotr na Yana
o , *pyaczdząsąth kolow, tim kolom wysly trzy
lata 1421 Pyzdr nr 963, sim. 1421 ZapWarsz nr
5. 13, etc.; Pano wy e mili, czso iest na nas
szalowano, w tern szye niczs *na snagem, bichom tho vczinili 1423 Kai nr 700; O kthore
rzeczi Przeyka na mya żałowała, thichem ya ne
ucradl 1425 ZapWarsz nr 141, sim. 1426 Pyzdr
nr 832, 1426 ZapWarsz nr 182, etc.; O ktor[z]e
penadze Stanisław na *my zaluge, thich moy
masz ot nego ne fzal 1426 AKPr VIIIa 48, sim.
1427 ZapWarsz nr 231, 1446 ib. nr 797, 1469
ib. nr 1258, etc.; Yaco nye bila to czelądz
Jarognewskego Jąna, czso nan Pyotr o nye sza
lował 1426 Pozn nr 1229, sim. ib. nr 1230; Yako
then czlowyek... nye bil v mnye w ten dzen,
ktorego dnya na myo pan Milay oyn szalował
1426 Pyzdr nr 805, sim. 1435 Czrs s. LXXXI,
1438 ib. s. XLII, etc.; O ctoran glowan Jan na
myan zalowal, o than myan sz nym ygednano
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L428 ZapWarsz nr 296, sim. 1432 Kościan nr
1425, 1432 Pozn nr 1531; O cthorem obronyenye
y o mego *winowaczcya szalował na Smirdzigro:hi, thego mi obronili pod zacladem 1428 Zap
Warsz nr 2829; O cthore zaoranye na *nyo Falca
szalowała, thom ya orał w mem ib. nr 2831, sim.
ib. nr 2847. 2862, etc.; O cthore zayance gansi
szalował Andrzey na Pyotra, ti gemv gego prząslem szcodo vczinili ib. nr 2849; O ktori kabath
Bogusza szalował na Wyanczslawa, tego on gemu
nye ucradl 1434 RTH VI 27; Gdi wthore na
thegosz bi zalowal (si de eodem ąuaerulabitur),
thakyesch wlostnąn przissyąngą... odbandze Sul
95; Na kogo zaluyąn o dług nye zapyssani, ma
syąn oczisczicz przissyąngąn Sul 107; Yan zalowal
(OrtOssol 13, 3. 41, 2: zawołał, pro zalowal,
szye) na... szwego szlugą (proposuit contra...
suum servum), ysz mu dal szwe pyenadze OrtMac
46; Hannus opawszky a Hannus szukyenyk żało
w a li) szye (ib. 13, 2: żałowały szye, OrtMac
41: żałowały) na Dlugyego *Kwulą y na Hannusza
(proposuerunt contra Lankkynel)... y przed sząnd
poszwaly a żałowały na nye, ysz gym zaplaczyly
stho grzywyen OrtOssol 37, 3, sim. ib. 13, 2,
OrtMac 41; Tego szye nayn spolnye zaluyą (Ort
Mac 46: zalvya) pospolny poszłowy<e) (istud
precones generaliter conquerunt) OrtOssol 41, 1;
Zalowal szyą (ib. 13, 4: szaluge szyą) [na] Pyotr
na Andrzeya (proposuit contra Andream), ysze
chcze gy wygnacz sz domv przed czasszem ib.
42, 1, sim. OrtMac 48; Mozę czlowyek... gymyenye w dludze zastawycz, ocz bandze nayn
żałowano (quo inculpatus est) OrtOssol 46, 3,
sim. OrtMac 55; Woyth nye może ypewnicz
nykogo, ktho zaluge na kogo gynego (qui incul
patus fuerit coram iudice), gymyenym OrtOssol
47, 1, sim. ib. 48, 1. 64, 1, etc., OrtMac 57.
58. 85, etc.; Then ysthy powod... zaluge szye
(OrtMac 57: zalugye) na swego wynowaczczą
OrtOssol 47, 2, sim. ib. 47, 4, OrtMac 58; O tho,
czo na nye (sc. Opawczany)... żałowano (qua...
existunt inculpati) OrtOssol 49, 2, sim. ib. 84,
1. 101, 3, OrtMac 113. 138; Pytalysczye nasz
o prawo thymy szlowy, zaluyącz szye na waszego
woytha OrtOssol 51, 4; Gdyby geden czlowyek
zalowal na drugyego o głowa (si... inculparet pro
homicidio) ib. 85, 3, sim. ib. 20,1, OrtMac 116;
Geden Zyd zalowal szye (ib. 22, 3, OrtMac 140:
zalowal) na krzesczyanyną (exposuit contra Christianum), ysz gy layal ib. 103, 1; Tedy łan Pyotra
pozwał przed sąd szalvyącz nany (cum... in iudicium deduxisset, Sul 33: w sząnth przywyothl),
ysze gy vranyl Dział 22; <J)an szalował na Pyotra
(deposuit quaerelam contra Gregorium, Sul 36:
położył skargą), ysz na gego dzedzynye... gest

ploth wyłamał ib. 25, sim. ib. 28. 35, etc.;
O kthorego pssa na myą zalvye gwalthem zabythego, themv gvalthovy rok mynąl 1472 ZapWarsz
nr 1350; ~ o procesie Jezusa: Czo zalvyecze
5 na tego czlovyeka (quam accusationem affertis
adversum hominem hunc Jo 18, 29)? Rozm 750;
Czo czy zalvyą na czyą? ib. 775; Ym Pylat (pro
Pylat ym) rzekł, yze podług rzymskyego obyczaya
nykt ny ma ossądzon bycz, alyez nan bądzye
10 zalovano ib. 791; Byskupovye y kxyazątha zydovsczy począly nan (sc. na Jesusa) s pełna
zalovacz, vstavycznye movyącz nan krzywe svyadecztvo ib. 797; Zalovalysczye nan (sc. na Jesusa),
yakosczye chczely ib. 805; ~ ~ przedw(ko)
15 komuś: Dzeczi... przeczywko szobye krzywdząncym zalowacz mogą (contra iniuriantes agitare
poterint), gdi k lyathoom przydą Sul 14; Pyotr
zalowal przecziwko łanowy (agebat contra Ioannem, Dział 29: postawyl syą naprzeczyw łanowy)
20 sądzy, ysze w rzeczi... nyesprawyedlywe... skazanye... vidal Sul 40, sim. ib.; Vstawyamy, ysz
gdiby które wszy nye poszywali prawa nyemyeczskego, daley przes prawo nyemyeczskye przeczywko szobye zalvyączym (contra agentes) nye
25 bądą szą mocz otheymowacz Sul 43; Kyelekrocz
zalovacz bandzye przeczyw yemu (sc. pan przeciw
kmieciowi, super ipsum conqueretur, war. aget),
thilecrocz w wynye pyanczdzesyand ostanye Sul
91; Gdi... s tego tho gwałtu, o ktori przeczyw
30 yemu żałowano, sandownye [syąn] sprawyedlyph
syąn nye vcziny, w vyną pyąndzyesyant... przepadnye Sul 96; Pakly... zalowaacz i swoyąn zaloban polozicz przeczyw krzivemu (agere et suam
quaestionem contra reum deponere)... omyeszka35 libi Sul 110, sim. ib. 109.
c.
z określeniami nazywającymi przyczynę skar
gi: czegoś: Tego na czo zaluyo, esz (leg. eż-ś)
przyal we *twudzestu..., wszolesz mi newoth
1399 Pozn nr 367, sim. 1428 Kai nr 733; Tego
40 szalugo na Bogusa, ys mi rancil sza list sza
dzedzicni sza Carka 1402 Kai nr 52, sim. 1407
ib. nr 202; Czso Hanka żałowała na Materno...
wencza trzidzesczi grziwen, tego ymena Mater
na... ne szdzil 1409 Kościan nr 420; Czso Micolay
na mo zalowal zawatu panczi grziwen, [teg] za
45
tosmu (leg. tośm mu) ya ne ranczil ib. nr 423;
Dzeci zaluya tich dzedzin, aby sya zasya gim
wrocyly 1418 TPaw VII nr 129; Tego na nye
szałuyo, gdzesz we cztyrzista chlopow... wyyali
50 z umislem y so yachali na dzedzino 1423 Kai nr
699; Zalowal Sandek... na Jarantha: Tego na to
(pro co) zalugo, yszes mi prziganil i zalugo
ssesczidzesand grziven 1425 RTH III nr 76; Yako
czso na myo szalował pan Jan... pyanczy grzywen,
55 tich gesmu (leg. jeśm mu) nye wynowath 1430
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Pyzdr nr 944; Thego zaluge Dorothea na Stani
sława, essze gey obraczyl kmecza y zemsky wkład
a tho gey mai placzycz 1443 TymWol 5; Bądąly
żałowały na kogo mązoboyszthwa albo ran, thego
mayą pozwacz OrtMac 31; Tegom szye żałował
(ipsum conquerulavi) przed gaynym sząndem OrtOssol 40, 2, sim. OrtMac 45; Tedy on może
szwey szkody zamylczecz a szandzą nye może
go przynyewolicz, aby żałował (iudex hunc ad
querulandum compellere non valet, OrtMac 61:
aby zawołał, pro żałował) szwey szkody OrtOssol
49, 4; ~ o procesie Jezusa: Tedy vschysczy
(sc. Żydowie) zavolaly (pro zalovaly) ynschych
dw (leg. dwu) żałob rzekącz Rozm 788, sim. ib.;
Tegodlya począly nan (sc. Żydowie na Jesusa)
rozmaythych rzeczy zalovacz ib. 791; ~ ~
coś: Czso Siman żałował na Mało trzi grziven
fideiussorie, temu so dwe lecze 1391 Pozn nr
257, sim. 1426 Pyzdr nr 804; Esz Katherina bila
w trzimanu do szwe szmerczi dzedzini, to czo
yecz (leg. je-ć jestci’) żałował Johannes 1395
PKKr I 242; Bandzely ktho zabyth a yego blyszy
nye chcze tego zalowacz (conqueri), tedy może
to sandza albo woyth zalowacz OrtOssol 49, 4,
sim. OrtMac 61; Nyszlyby tho oszobnye wphalono
y żałowano (OrtMac 61: *zawolano) od myastą
OrtOssol 49, 4; Ktho thy rany (OrtMac 72: o thy
rany) przed polnoczy nye zaluge (si... non fuerunt
qaerulata, sc. vulnera), ty szą zamyeszkany ib.
57, 3, sim. OrtMac 72; Ttanyely (pro stanyely)
szye która nyevrzadną rzecz... a bandzely tho za
dnyą... żałowano (fuerit... querulatum, OrtMac
85: *szalowanye) OrtOssol 64, 2; Nye chczely
naprzeczyw themv odpowyedacz they (pro then),
na kogo then dług zaluyą ib. 68, 1, sim. OrtMac
91; Mozely powod wthore na sampyerzą thąsz
rzecz zalowacz (inculpare) OrtOssol 76, 4, sim.
OrtMac 103; Bandzely to powod daley żałował
(si actor ulterius idipsum querulaverit), tedy maya
mv szkazacz sza tydzen zaplaczycz OrtOssol 89,
3, sim. OrtMac 122; Tho (OrtMac 143: thego)
nayn zaluyą, jsz moy koyn wbyekl w gego dwór
othworzony OrtOssol 104, 4, sim. OrtMac 143;
~ A gdysz stały przed zydowskyem sządem,
myły Yesus..., czokolvyek Zydovye zalovaly, to
odpovyedzyal za swa matką Rozm 147; ~ ~
o coś: Extunc Andree prolocutor dixit_: Panowe,
oczczy na Andrzeya zalugo, o tocz gest Andrzeyow s[o]try (leg. stryj) Pasek poziwan 1394 RtKon
nr 9; Czso sal owal Marczin na Przedslawa o rankoyemstwo o czternascze grziwni, temu sszo trzi
lata minanli 1396 RtGn nr 12; Esz dominus
palatinus nigdi ne bel tey *nyue w dzerzenu,
o yansz żałował in Gorzcow 1396 PKKr I nr
244, sim. 1403 Kościan nr 197, 1407 Kai nr 283,
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etc.; <Jak)o ya trz<y)mal yo, to czos<ć>
[...]dzesot lat, o ch<t)oro [...] <ż)alowa
An<drzej) 1400 KsMaz I nr 33; Yako ten copecz,
czszo Yanusz on żałował, tego mu wsitka pyancz
5
bracze ne widala 1413 Kościan nr 498, sim. 1420
Pozn nr 998, 1424 Kai nr 990, etc.; Yz Milesz
thich copczew... ne roszoral, o yesz nan Janusch... żałował 1420 Kościan nr 771; Yaco ty
sex sladi, o które Jan a Micolay żałowali, ty
10 Micolay wytrzimal mymo trzydzeszczy a trzy lata
ib. nr 800; Jaco pan Andrzey... wydzersal ten
zapust, czsso on pani Jurcowska żałowała, XXX
lat a trzy spocoyne 1421 ib. nr 1208, sim. 1424
Kai nr 993; Jaco Januss... nye otegnal Michała...
15
ot prawa, czoss mai zalowacz o dwe grzywnę
grossi schirokych rącogemstwa 1422 Kościan nr
925; Yako Przetslaw podał panu Burczkowy tho
sbroyo y to gymyenye, o ktoro szalowano, w tich
pyenyandzech, w które gy wroczil 1423 Pyzdr
20 nr 720; Ysz sze wysnal Dzerszak, ysze yusz temu
polpyantha latha mynolo, czszo szalował o dwa
konya 1423 ib. nr 749, sim. 1428 Pozn nr 1498.
1501, etc.; Jako Myelinsky poi dzyedzini... vidzersal trzydzescy łyat v myrze... do szazwanya,
25
iako pany szalowa o swa othczysna 1428 Pozn
nr 1511, sim. 1430 ib. nr 1351. 1352; Yako thy
rany, o kthorem żałował, thy my dal pan Micolay
1444 Pyzdr nr 1197; Zalvyąncemv o głową czlowyeka (agenti pro capite hominis)... zawadza mv
30
przemynąloscz<i> trzech lyaath obrzeczenye Sul
18; Myesczanyn, zalvyącz o diuk swoy (agens
pro debito suo), doswyatczy przes swyatky, ysz
thaky thark s nym (sc. ziemieninem) vczinyl Sul
33; Thedy obrzeczenye lethney dawnosczy... ma
35
mocz... przeczywko powodowy zalvyączemv
o slodzeysthwo (contra agentem de furto). Paknyąly powod a sząpyerzs szą oth szebye daleko
roszdny, tedy nye gynsza dawnoscz... powoda
zalvyączego o slodzeysthwo (agentem pro furto)
40
othpądza, nysz tylko trzechlethna Sul 53; Gdi kto
zaluye o rolee, polya albo o pozitky Sul 88; Taky
kmyecz sbythi... o crzywdąn bandzye żałował
(de sua iniuria... agat) Sul 109; Gdyby myesczyanyn albo goscz żałowałby (ib. 1 1 ,2 , OrtMac 23:
45
gdyby... zalowal) o rola (si... pro hereditate conqueritur) OrtOssol 27, 3, sim. ib. 27, 4; O proste
rzeczy, yako gdy zaluyą o dług (pro causis...
querulatis) besz szwyathkow, o to dobrze <mogą>
na kaszdy dzen... przyszągacz przed woythem ib.
50
51, 3, sim. OrtMac 63; Powoda nye mogą
przy<ci)sznacz ku przyszandze, nyszly tako, gdy
by zalowal o dług (si... conqueritur... pro pecunia) po vmarley rancze OrtOssol 77, 1, sim.
OrtMac 103; Sigismundus sicut procurator con55
questus est al. szalował dicens: Thegocz ya sza-
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luya na slechethną Anną podług pozvu o tho,
quia tu... tenes inordinate bona 1486 AGZ XIX
248; ~ o coś w rozprzą: Che ze my, aby acz
ktho w sządze nyemyeczskego prawa... położy 1
żałobą {Dział 32: bądze nany szalował), szamperzs
tam giste o drvgą rzecz thakąsz... w rosprzą zalowacz nye bąndze mocz (reconvenire non poterit,
war. non poterit ąuerulare) Sul 42; ~ ~ ze
zdaniem: Czo na *mi szalowała mogą sostra, bich
geg pobrał geg robi 1401 Kai nr 34, sim. 1408
Kościan nr 390; Czso pan Potrasch na mye
żałował, bich yego kmeczv VIII scotos schindem
wzanl, tych yesm ya ne wssanl 1402 SKJ III
194, sim. 1404 Kościan nr 236, 1409 ib. nr 421,
etc.; Czso żałował Potr... na Yana..., aby yego
oczecz... pobrał mu czinsmi... jaco dwescze grziwen 1408 Pozn nr 644, sim. 1418 Kościan nr
674. 675, etc.; Jako czszo żałowała pany Margorzatha na Pyotrasza, aby yey ymene... przedal..., tego yest Pyotrasz ne vczinil 1414 Kościan
nr 517, sim. 1418 ib. nr 671. 677, 1418 Pozn nr
1014; Micolay zaloval na Sułka na gednacza,...
eszesz nam[ij visnal zaclat, a tisz nigdi nam
gednaczem ne postał o to rzecz XV in. Maik 119;
Isz czszo yest Swącha na mą żałowała, abich ye
dal schecz ran, tych gem ge ya ne dal 1420
Kościan nr 756; Czszo szalował Bogus na Micolaya..., yszby mu raczył za comendora, ysz
meli szą menacz Scroszin sza Górka 1420 Pozn
nr 996; Jaco czsso Jan, Woczech... et Laurencius
żałowali na pana Golskyego, aby gim oczcza
zabił, tego on ne zabił 1421 Kościan nr 901, sim.
ib. nr 876; Jaco czsso na myą Jandrzey żałował
s prokuratornym listem ot Sczepana..., abych
wząl przenagem ot yego ludzy o dwe szekyrze,
tego yesm ya ne vczinil 1423 ib. nr 1009, sim.
1424 ib. nr 1222; O tho, o czosz na mya żało
wał... przede xandzem, abych ja przi tern był,
a ja przi tern ne był 1427 ZapWarsz nr 205;
Jacosz pan starosta żałował oth krolya, yszebych
ya wnosi pyenyądze falschowne w gego myasto
Poznan 1435 Pozn nr 1652; Gdi nyektori czlowyek
poswaph drugyego do sandv, bandzye nayn ża
łował (de ipso querulatur, war. de ipsam quaerelam faciendo), kako zytho yego... gwałtem
vipasl Sul 94; Then czlowyek zalugye szyą {OrtMac 45: zaluye szye), ysz mv woyth tego konyą
zadzerzal (querulavit, quod sibi eundem equum
fiscaret advocatus) OrtOssol 40, 2; Hannus Segen
żałował na panyą Hanną (proposuit contra... Annam), ysz gey dal szchowacz dzyeszącz grzywy<e)n grossi ib. 55, 3, sim. ib. 16, 3, OrtMac
69; Geden żałował (querulavit) na drugyego po
vmarley raczę, y<s)ch tego czlowyeką oczecz,
czo nayn żałował, został gego oczczv wynowath
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OrtOssol 62, 1, sim. OrtMac 80; Tedy żałował
(proposuit) powod rzekacz: Zaluyą szą na tego
szlodzeyą, ysz on przyszedw w me gymyenye y
vkradl my thy szkory OrtOssol 84, 2, sim. OrtMac
5
113; Zalvya nayn, ysz on mego brata... szgyal
szwyatha {leg. z świata) OrtOssol 101, 2; Geden
czlowyek żałował na drugyego (ad alterum querulavit virum), ysz mv wynowath dług ib. 102,
1, sim. ib. 22, 3, OrtMac 139; <P)yotr szalował
10 na lana (quaerelam... deposuit, Sul 34: przecywko
łanowy położył skarzącz), ysz gemv zadał cztyrzy
rany Dział 22, sim. ib. 29. 30, etc.; Czso pan
Jaranth zaloval, yszbi povessil nan Schevsky Jan
główną, dwa meczą i czrzissz..., tego iest Jan
nie uczinił 1412—71 BiblWarsz 1861 III 50.
15
d. z określeniami nazywającymi osobę lub
instytucję, przed którą złożono skargę: komuś:
Gedna pany przyszła przed woythą y żałowała
mv (mulier ad iudicem veniens conquesta est),
20 ysz gey czynszownyk szbyezal OrtOssol 100, 4,
sim. ib. 22, 2, OrtMac 137; ~ przed kimś,
czymś: Kędy pan Barthosz żałował przet Adamem
na pozeszczo 1415 Kościan nr 550; Zaluge<li>
(conquiritur, OrtMac 57: zaluyely) goscz na gosczyą s czudzey zemye przed prawem, gdze szye
25
tą rzecz dzyala OrtOssol 47, 2; Vczynyly (sc.
wójt) komv krzywdą, tedy ma szye nayn zalowacz
przed sandzą wyschym nad nym (hic pro eo ipsum
coram superiori iudice inculpare potest) ib. 51,
30 4, sim. OrtMac 64; <P)yotr szalował na lana
przed sądem (traxit ad iudicium, Sul 33: przyczągnąl... kv sząndv), kako pczoly abo dzenya
gego noczną rzeczą kradmye wzawszy do swego
domv donyosl Dział 22; Przyed namy żałował
wyelka żałoba magna cum querela 1488—9 PF
35
V 39; ~ w czymś: Zalwyąncz w prawye nyemyeczskem przeczywko krzywemv (agens iure
Teutonico contra reum), gemv thy msze prawem
othpowyedzeecz nye powynen Sul 14; Ma {sc.
40 gość) napyrwey w them gystem prawye szye
zalowacz (pro eo conqueri) OrtOssol 47, 2, sim.
OrtMac 57; Ma-ly v nasz xązą... na *ffaszego
myesczanyna żałobą..., tho ma on zalowacz
w szandze przed waszym dzedzycznym woythem
OrtOssol 47, 3, sim. OrtMac 57; Gdy *koko
45
owynyą o głową..., na tego mąya zalowacz
w trzech blyszych szandzech (inculpare debent et
postulare tribus iudiciis) OrtOssol 91, 3, sim. ib.
60, 3, OrtMac 78. 125.
e. z określeniami nazywającymi sposób zło
50
żenia skargi: kimś, czymś: Isz Micolay slubil
mi list <wro)czicz, isz gim sze zaluge 1390
Pozn nr 79, sim. ib.; Dorotha żałowała (propo
suit) swym rzecznykyem na Barbara rzekącz:
Panye woycze, ya zaluya na Barbarą (propono
55
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contra mulierem) o geden dom OrtOssol 99, 1;
~ z kimś, czymś: Jaco czsso xandz Jan zalowal
na myą ot pana Czerny s procuratornym lystem
o ssedm desk[ą] 1424 Kościan nr 1034; Gęstły
woyth nyevszytheczny..., tego szye raczcze 5
mayą... nąn szkarzycz y poszwacz, j o tho gemv
wyna dacz, y tego szye nayn szalowacz sze
wszythkym szwyadeczthwem, yako gest prawo
zalowacz OrtOssol 52, 2; Gdy czlowyek zaluge
szye (OrtMac 120: zaluye) se szwyathky (si vir 10
cum testibus conquiritur)..., tedy ten, czo nan
zaluge (actor, OrtMac 120: czo zaluye), ma
dokonacz samotrzecz przyszagwszy ib. 88, 3,
sim. ib. 20, 3; Gdy kto zaluge na nyewyasta
szwyathky (leg. z świadki, ib. 21, 3: ze szwya 15
thky) o gey dług (si mulierem testibus inculparet
pro debito) ib. 95, 2, sim. ib. 21, 3, OrtMac
131; ~ ~ żałować pospolitą ręką, pospolitą
ręką żałować 'składać skargę wspólnie z kimś,
una cum aliąuo coram iudice accusare’: Quod 20
Sczodrek szaloval super Tonkonem cum Dobrocha pro viginti marcas et hoc reciperunt iudices
ad dominos, tunc debet stare in duabus septimanis et szalovali so pospolilo (pro pospolito)
roko 1399 TPaw IV nr 567; O ctore kopanye 25
y oranye przesz graniczą Jan... y Raczy bor...
pospolitą rąką na mya żałowali, thom ya nye
orał v[o] gich, ale w swym 1462 PF VIII 19.
6.
dubium: Induccio Scarsszewo contra Jacussium Jaccam: Jaco tho *szathczymi, yssze 30
Jacusz Jacca odbył Scarsszewskego oth prawa
cum bonis metsecundus et cum XX-ti inferioribus, czso szalowan na kmecza o *yeszyk 1420
Kai nr 776.
Cf. Żałowany, Żałujący, Obżałować, Ożało- 35
wać, Pożałować, Rozżałować, Wzżałować,
Wżałować, Zażałować, Zżałować
Żałowanie f o rm y : n. sg. żałowanie XV med.
R XXII 240, OrtMac 85, XV p. post. RRp XXV
267; ~ g. sg. żałowania 1441 StPPP II nr 40
3010, OrtMac 85, XV p. post. R XXV 173; ~
ac. sg. żałowanie XV ex. R XIX 82; ~ i. sg.
żałowanim 1420 Kai nr 789, Rozm 837; ~ /.
sg. (w) żałowaniu Rozm 111.
Z n a c z e n i a : 1. 'współczucie, litość, zmiło 45
wanie., compassio, miseratw : Tocz mylossyerdze
gesth [gest] czudzey byadi zalowanye XV med.
R XXII 240; Fleuit (sc. Iesus) super ciuitatem,
et hoc ex compassione, zalovanya, quia sciuit,
quod debuit eis succedere XV p. post. R XXV 50
173; Poruschczye szye nyektorem zalovanym yego
(sc. Jesusa) maky Rozm 837.
2.
'opłakiwanie, wyrażanie smutku i bólu z po
wodu straty, luctus, maeror: Potym byl (sc.
Archelaus) v zalovanyv svego [syn] aycza (pro 55
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oycza) szyedm dny (septem... diebus in lugendo
patrem consumptis) Rozm 111.
3. (grzechów) żałowanie 'żal za popełnione
grzechy, może też odraza do popełnionych grze
chów, paenitentia peccatorum commissorum etiam
fortasse peccatorum taedium’: Ad penitenciam...
requiritur... remocio omnium peccatorum statim
post displicenciam illorum peccatorum, sive za
lowanye XV p. post. RRp XXV 267, sim. 1441
R XXV 268; Criste,... daysze nam dzyssya zaplakanye, grzechów naszych szalowanye XV ex.
R XIX 82.
4. 'oskarżenie, pozwanie, roszczenie wniesione
do sądu, formalnie otwierające proces sądowy,
actus aliąuem accusandi, rem in iudicium deferendi, litem instituendi: Jaco pany Dorothea ne
yma Petrowich, szyna szwego, na *dzeczyne yego
y szwey *pannancze prze[o]th sszalowanym Micolayowym 1420 Kai nr 789; Non nosco proposicionem zalowanya 1441 StPPP II nr 3010;
Sztha[l]nyely szye kthora nyerzadna rzecz... a bądzyely tho za dnya, szlowye przed noczą, szalowanye (pro szalowano?, fuerit... querulatum, Ort
Ossol 64, 2: żałowano), thedy mogą thego
zlomczą myerv obzalowacz nazayvtrz OrtMac 85.
5. corruptum pro zawołanie: Ale bądzyely taky
czlowyek prosztho besz zalowanya (absque clamore, OrtOssol 64, 1: besz wolanyą) obzalowan,
thedy yesth on blyszy *oddydz szam szwą rąka
OrtMac 85.
Żałowany żałowany rok 'termin sądowy wy
znaczony oskarżonemu w danym procesie, actionis terminus, ąui reo constitutus esf\ Albertus...
habet terminum cum Thochna... peremptorie ad
proximos terminos minores pro decem marcis
dampni za szalowani rok 1406 Piek VI 312. ~
Może należy czytać zażałowany.
Żałownik 'człowiek skłonny do narzekania,
skory do kłótni, homo ąueribundus, querulus \
Zalowniczy querulosi XV med. R XXIV 373.
Żałowny zapewne corruptum pro szalony *po
zbawiony rozumu, głupi, excors, demens’: Zalowny (pro zalony) excors ca 1455 JA XIV 494.
Żałujący ' wyrażający, podkreślający smutek,
lugubris, luctum exprimens>: odzienie żałujące
'szata żałobna, pokutna, vestis lugubris’: Oblyecz[cz]y[e] szye v odzyenye zaluyącze (induere
veste lugubri II Reg 14, 2), aby była yako
nyevyasta dlugy czass placzączy vmarlego Rozm
135;
Żar, też pl. tantum Żary 1. bot. 'skrętek
wilgociomierczy, tzw. mech popielisk, Funaria
hygrometrica HedwJ: Schar capillaria ca 1465
Rost nr 4206; Schar radicosa 1472 ib. nr 1716.
~ Może należy czytać szar.
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2. pl. tantum 'miejsce po wypalonym lesie,
teren wypalony, /ocms in silva exustus’: Item si
quas tabernas siue in villa, siue quod dicitur zari
construxerit, omnes nobiscum per medium habebit
1327 MMAe III 204; Dantes et conferentes eidem
domino Pelche... duo pratha, unum prathum nomine Nurcoua, secundum prathum nomine zari
1374 AGZ V I I . ~ Zapewne już nomen proprium.
Żarłactwo, Żarłaczstwo, Żarłastwo 'jedzenie
i picie ponad miarę, nieumiarkowanie w jedzeniu
i piciu, obżarstwo, też obfita uczta, edacitas, cibi
aviditas, comissatw: Humiliata est in puluere
anima nostra et conglutinatus est in terra venter
noster (Psal 43, 25), et sic conglutinati, a takocz
slączeny szą były w zarlastwye, filii Israel XV
med. R XXIV 362; Comessacionibus, id est
excessiuis et frequentibus atque superfluis w zarlacztwach (war. kal.: w zarlaczstwach, friuolczech, obloystwach, GIKazB II 48: w po[r]zardkach, R XXIV 75: v opuitem iedzenu, ib. 371:
nye w godovanyv vel nye v obzarstwe, SKJ I 49:
in comessacionibus, gl. id est superfluis et luxuriosis conviuiis w obloystwach, ErzGlos 175: ny
<w> *oblostwye, R XXV 163: v *oblaystvach,
GIWroc 98r: <w> roskoszya<ch>, PF IV 753:
w sromocze; sicut in die honeste ambulemus, non
in comissationibus et ebrietatibus Rom 13, 13)
ca 1470 MamLub 280.
Żarłaczstwo c f Żarłactwo
Ż arłak 'ten kto jada ponad miarę, objada się,
obżartuch, edax, vorax: Ząrląk vorax ca 1500
Erz 137.
Żarłastwo cf: Żarłactwo
Żarłoctwo, Żarłoczstwo, Żarłostwo f o r m y :
n. sg. żarłoczstwo 1444 R XXIII 303, XV med.
Zab 517, 1466 R XXII 19; żarłoctwo 1437 Wisi
nr 228 s. 85, ca 1500 Erz 137; żarłostwo 1448
R XXIV 354; ~ g. sg. żarłoczstwa 1454 R
XLVII 352, 1466 R XXII 15; żarłoctwa Rozm
544; - ac. sg. żarłostwo 1444 R XXIII 302;
~ i. sg. żarłoczstwem XV med. GIKazB III 30;
żarłoctwem Spow 8; ~ /. pl. (w) żarłoczstwach
XV med. SKJ I 49.
Z n a c z e n i a : 1. 'jedzenie ponad miarę, nie
umiarkowanie w jedzeniu, obżarstwo, edacitas,
voracitas, gula’: <Szpowadami szo bogw..., yszeszmi szgrzeszili szedm szmerthnimi grzechi) picha, zarloczthwem (Spow 1: obloyszthwem, 3.
6: obszarstvem, 4: s obsarsthwa), pyanstwem,
łakomstwem Spow 8; Żarłostwo gulam (ex eodem
auctoritate possumus describere gulam sic: Gula
est quadam repletio, per quam aliquus ab aeterna
gloria eicitur) 1444 R XXIII 302; Żarłoczstwo
ma tuczicz crapula distentat (sed nec ciborum
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crapula tandem distentet corpora) ib. 303; Iste
panis est necessarius ad innocenciam, quia homo
peccavit... luxuria vel gula *zarloscztwem XV
med. GIKazB III 30; Zarloczthwo edacitas ca
1500 Erz 137.
5
2. 'nadmierne używanie napojów alkoholo
wych, pijaństwo, opilstwo, ebriositas, crapula’:
Contra gulam, obloystwo, żarłostwo, considera
eius (sc. Christi in cruce) potum: acetum et fel
10 1448 R XXIV 354; Sicut in die honeste ambu
lemus, non in comessacionibus, gl. id est super
fluis et luxuriosis conviuiis, w obloystwach, et
ebrietatibus, gl. id est inmoderatis potacionibus,
dicitur enim ebrietas nimia potacio vini, w sar15 loczstwach (Rom 13, 13, ErzGlos 175: any
w pyanstwye, R XXIV 75: v opuitem... piczu)
XV med. SKJ I 49; Obzarsthwo gula, zarloczstwo crapula XV med. Zab 517.
3. 'skłonność do obżarstwa, natura alicuius
20 vorax, edcoc: Quia nec lupus potuit aufferre suam
rapacitatem vlg. drapyestwa, nec leo suam ferocitatem, nec corws suam voracitatem vlg. zarloczstwą
1454 R XLVII 352; ~ przenośnie: Sorpsit...
me, gl. sc. peccatorem, gula, gl. vorago zarloczstwo
Leuiatan, gl. id est dyaboli 1466 R XXII 19;
25
O zakamyaly v tvey slosczy (sc. Judaszu), czemv
vkuschenym drogyego czyala y krvye tvoya tvardoscz nye zmyeknye, a yedzenye takyey svyątosczy
tvego zarlocztwa nye naszyczy? Rozm 544.
4. 'jedzenie, pokarm, esca, cibus’: Sed mea
30
furtiuam, crathnyonego, respuit esca gulam, gl.
cibum *zarloczswa 1466 R XXII 15.
5. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Zarlocztwo comessacio 1437 Wisi nr 228 s. 85.
Żarłoczka Ja która jada ponad miarę, (femi35
na) edax’: Comessatrix obszarcza, szarloczka XV
med. R XXV 159.
Żarłoczny 1. 'jedzący ponad miarę, objadający
się, obżartuch, edax, vorax : Żarłoczny gulosus
40 ca 1500 Erz 137.
2. (o dzikich zwierzętach, de feris) 'drapieżny,
ferox, rapax: Snadzyes navykl navką czarnoxyąska y chytrosczyą, przeto szye tym nyerozvmnem[y] a zarlocznem zvyarzatam (leg. zwierzę
tarń) przyłączasz (quod brutis et ferocibus te feris
45
miscuisti) Rozm 140; Tedy czy ystny boyącz szye
żarłocznego svyrza (ob metum ferarum), czvsz
lwov albo nyedzvyedzyov, y przyyąly Moyseschovy xyągy ib. 245.
Żarłoczstwo cf. Żarłoctwo
50
Żarłok 1. ' ten kto jada ponad miarę, objada
się, obżartuch, edax, vorax’: Gulosus pazyra,
żarłok, polok 1434 R XXV 267; Abliguritor, id
est consumptor uel gulosus vlg. żarłok 1450
55 RpKapKr, sim. 1476 PF W 13; Szarloc abliguritor
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XV p. post. PFW 10: Przyschedl ssyn czlovyeczy
yedzącz a pyyącz, a ony movyą: Ova ten yest
pyenycza vyna a żarłok (ecce homo vorax et
potator vini Mat 11, 19) Rozm 317, sim. XV
med. GIKazB III 32.
2. 'ten kto nadużywa napojów alkoholowych,
upija się, pijak, opilec, potator, e b r i o s u s Juvenibus poculantibus et viris porcinis pyaniczam,
sarlokom, obloyom 1444 PF IV 590.
3. 'ten kto objada się i upija, nieumiarkowany
w jedzeniu i piciu, obżartuch i pijak, vorax et
e b r i o s u s Szarlok glutto XV meaf. ZaZ? 523; Na
to mamy baczycz, yze ten bogaty czyrpyal mąką
na yazykv o ten grzech, który yazykyem vczynyl,
bo taczy zarlokovye byvaya blyekothlyvy (quia
epulones loąuaces esse solent) Rozm 395.
Żarłostwo c f Żarłoctwo
Żarnowiec bot. 'gatunek janowca albo szczodrzeńca, Genista pilosa L. et Germanica L. vel
Cytisus biflorus L ’H e rif: Zarnowiecz genesta ca
1500 Rost nr 6103; Zarnowiecz genestra ib. nr
6641.
Żarnowowy fmający związek z Żarnowem,
czyli z kamieniem do mielenia ziarna, ad molam,
lapidem molarem, pertinens’: Tedi gena nyewyasta zlomkem szamowowim z gori rzucy (fragmen
molae desuper iacens), vgodzila w głowo Abimelechowo BZ Jud 9, 53.
Żarnowy fmający związek z Żarnowem, czyli
z kamieniem do mielenia ziarna, ad molam, la
pidem molarem, p e r t i n e n s Succinnus vel succinna zarnowy slob ca 1500 Erz 138; ~ Żar
nowy (kamień): Vbi propter siccitatem terre multa
erant molendina equorum et azinorum, que trahebant lapides molares zarnovy XV p. post. R
XXV 181; Molaris zarnovy kąmyen ib.; Angelus
domini... stetit supra marę habens lapidem mo
larem, zarnovy, in scapulis suis ca 1500 GIKazB
I 62.
Żarnów 1. 'jeden z dwóch kamieni w kształcie
kola, między którymi rozciera się ziarno, unus ex
lapidibus molae': Barthossius debet adducere mo
larem, id est zarnow 1419 TPaw VII nr 1039;
Nye przymyesz myasto zakłada spodnyego y zvirzchnyego zarnowa (non accipies loco pignoris inferiorem et superiorem molam) BZ Deut 24, 6;
Fragmen słomek zarnowa (mamotrekt mikułowski:
vlomek żrnowa; quis percussit Abimelech...?
Nonne mulier misit super eum fragmen molae de
muro et interfecit eum? II Reg 11, 21) 1471
MamKal 72; Qui autem scandalizauerit sc. verbo
uel exemplo vnum ex pusillis istis minimis, qui
in me credunt, expedit ei, ut suspendatur mola
azinaria, zarnow, in collo eius et demergatur in
profundum maris (Mat 18, 6) XV p. post. R
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XXV 181, sim. ca 1470 MamLub 264; Incumbale
spodny zarnow ca 1500 Erz 137; Molaris zarnovy
kąmyen... vel vyrzchny zarnow ib.; ~ w opisie
herbu: De clenodio et proclamacione Cusszaba,
5
in clipeo deferentes lapidem molarem vlg. zarnow
z paprziczo 1411 AKH III 128; ~ ~ 'urzą
dzenie do mielenia ziarna, żarna, mola, lapides
molares’: Szemrze wszitko pyrworodne w szemy
egipskyey ot pyrworodzonego ffaraonowa... asz
10 do pyrzworodzonego dzewczyna, ktoresz (pro
ktorasz) to gest u szarnowa (usque ad primogenitum ancillae, quae est ad molam) BZ Ex 11, 5.
2. 'urządzenie do wyciskania wina, oleju, pra
sa, prelum, quo vinum vel oleum prem itur: Szar15
now trapeta XV p. post. PF V 10.
Żarnówki pl. tantum 1. 'skorupa raka, cortex
cancn: Szarnowky corteola 1460 Rost nr 3485;
Scharnowky corleola ca 1465 ib. nr 4287, sim.
ib. nr 4288; ~ może 'wachlarz ogonowy raka,
20 cauda cancri': Zarnowki spata christi 1472 Rost
nr 1619.
2. 'tzw. raczę oczy, czyli dwa soczewkowate
wapienne ciałka w żołądku raka, calculi ąuidam
in cancri stomacho’: Zarnowki oculi cancrorum
25
1472 Rost nr 459.
1. a. 2. Contra calculum... recipe... rzepne
*simye, s<a>rnowky racowe XV p. post. R LIII
62; Contra calculum... accipe... nucleos, hoc est
broszkynowe kosztky, zarnowky de cancris, ca30
lamum, id est thatarskye szyele... et postea comisce et infunde vinum ib. 63.
Żarny 'urządzenie do wyciskania wina, oleju,
prasa, prelum, quo vinum vel oleum premitur :
Zarny trapeta 1463 PF W 13.
35
Żarota ' udręka, ucisk, prześladowanie, calamitas, iniuria, persecutio': Omnia enim hec verba
Xpi impleti sunt, dum principes Romani... Ierusalem obsederunt et vastaverunt, zborzyly, quod
tunc maximas calamitates, zarothy, Iudei passi
40
sunt ca 1500 GIKazB I 82.
Żarownica 'jakieś naczynie, vas quoddam':
Item pro tenis, vannis, schafliky, urceis, sarownicze, patenicza et pro reformacione vesamborum
durante hic domino rege ad pyekarcze eciam ita
45
vascula firmiora 1 sexagenam cum 4-or grossis
1471 AKH XVI 393; Item doliatori... pro tenis,
vannis, schafliky, urceis, *syarownicze, patenicze
et pro vesambis et tena ad pyekarcze et ubi fuit
oportunum ib. 396.
50
Żary cf. Ż ar
Żąć f o r m y : praes. ind. 1. sg. żnę ca 1420
WokTryd nr 262, XV med. R XXXIII 122, Rozm
490; 2. sg. żniesz XV med. R XXXIII 122, Rozm
408. 490; 3. sg. żnie XV p. post. Kałużn 276,
55
Rozm 249; 3. pl. żną XV med. GIKazB III 43,

ŻĄĆ

BZ Ruth 1,22, 1471 MamKal 73, etc.; ~ imper.
2. sg. żni 1471 CyzKtob 444; 2. pi. żnicie Z?Z IV
Reg 19, 29; ~ part. praes. act. adv. żnę /tozm
409; żnąc 1472 ZapWarsz nr 2966; ~ inf. żąć
1395 TPaw III nr 3716, ca 1400 CyzWroc, 1424
Kościan nr 1233, efc.; ~ /wf. 2. sg. m. będziesz
żęć(i) BZ Deut 23, 25; będziesz żąć BZ Lev 19,
9; 3. sg. m. będzie żąć FI i Pul 128, 6, XV med.
SKJ I 113; 2. pi. m. będziecie żąć BZ Lev 23,
22. 25, 11; 3. pl. m. będą żąć BZ Ruth 2, 9, Pul
125, 6; żąć będą FI 125, 6; ~ praet. L sg. m.
-m żął 1452 ZapWarsz nr 953, 1457 Czrs s. L;
3. sg. m. żął 1423 Pozn nr 1148, 1452 ZapWarsz
nr 953, 1459 ib. nr 1116; f. żęła 1423 RtGn nr
276; ~ condit. 3. sg. m. by żął 1400 Pozn nr
463; ~ part. praet. pass. n. sg. m. żęty XV ex.
YergGeorg 74; f. żęta 1426 Kai nr 939; neutr.
żęto 1444 Pyzdr nr 1259.
Z n a c z e n i a : 1. 'sierpem ścinać zboże albo
trawę, metere, falce frunientum vel herbam dem e t e r e Jurabit Nicolaus... erga Falconem...,
sicut ne obyol szitha szocz Falkonis 1395 TPaw
III nr 3716; Gysz to seyyo we slzach, w wesely
szocz *bodo (metent, Pul: *będo zocz) FI 125,
6; Z gegosz ne napelnyl roky swogey, gensze
bodze szocz (qui metit) FI 128, 6, sini. Pul; Ten
*Potr *swoto (leg. z świętą) *Marzio ma *na
*szo *weli *vin *przecz szocz ca 1400 CyzWroc;
Sno meto ca 1420 WokTryd nr 262; Ysze Yan
s Palandza ne kradł rzi sz woza ani ye brał, any
*go szal kmothouiczem z Unykowa 1423 Pozn
nr 1148; Yako Jutka nye poszola na Yanowem
vcupyenyu szitha yako pyancz grzywen, ale czso
szola, tho szola na swem 1423 RtGn nr 276; Jaco
czsso parobek moyg zayąl czlowyecowy Czosn
kowi dwoge kony na lancze, a on paschę noczną
rzeczo, ty zayąl thu, gdzem myal wszytky *syącz,
ale nye na myestke zagaynyczy 1424 Kościan nr
1233a, sim. ib. nr 1233; Yako Pelgrzym wszal
wosz s koniny y s trawa na drodze Bogussio a tha
trawa na Pelgrzymowe ne szatha 1426 Kai nr
939; Jacom nye rzeki anym szą zamówił Januschewi... dwv sladv zaoracz na yarz y na zymą,
any mv moy kmecze mely szancz any swescz in
Morawczewo 1428 Kościan nr 1317; Yakom ya...
ne myal eony dacz na panskye scaszanye... anym
tobye szita bronił zocz 1437 Pyzdr nr 1153; Jako
czom vszal vosz hy dvoge koni, koszą, szyrp y
płachty, hi szekyry, tom vsząl f szvem zapuscze
v szagayon<em>, oboranem, ysz v nyem rąbono,
szeczono hy szatho 1444 ib. nr 1259; Jacom ja
nye brał Dzerskowa zytha po trzykrocz any ząl
gwalthem 1452 ZapWarsz nr 953, sim. 1457 Czrs
s. L; Jan nye brał Dzerszkowa zytha po trzykrocz
any ząl gwalthem 1452 ZapWarsz nr 953; Gdisz
Słownik staropolski XI
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bodzesz *zyoocz naszenye zemye twey (cum messueris segetes terrae tuae), nye przisznyesz asz
do szamey zemye BZ Lev 19, 9; Gdisz bodzecze
*zyoocz naszenya wasza (postquam... messueritis
segetem terrae vestrae), nye przizinaycze przi
5
samey zemi ib. 23, 22; Nye bodzecze szaacz any
*zyoocz samego od szebye rostoczego na polv
(neque metetis... in agro nascentia) ib. 25, 11;
Nasczikasz kloszow..., ale sirpem ne bodzesz
10 zoczi (falce... non metes) BZ Deut 23, 25; Wrocyla syo do Bethlema, gdisz ioczmyen pyrwi zno
(quando primum hordea metebantur) BZ Ruth 1,
22; Gdzeszkoly bodo szocz (ubi messuerint),
naslyaduy gich ib. 2, 9; Ale trzecyego lyata
syeycye a znycye (metite) BZ IV Reg 19, 29;
15
Jako Stanisław *nyprzyszvolenym Pyotrovym...
*schyal zytho na poi wloky *Mykolayovym 1459
ZapWarsz nr 1116; Margretho, szny tho zytho!
1471 CyzKłob 444; Habentem messem czieschną
20 {pro gieschną, leg. jeż żną, marnotrekt mikułowski:
gessto znu, scitis agrum Ioab iuxta agrum meum
habentem messem hordei II Reg 14, 30) 1471
MamKal 73; Jakom ya czasszv sznywa zitha
sznącz nye brał przesz voley y wyedzeną Jano
wego gwalthem anym w dom moy wnyoszl 1472
25
ZapWarsz nr 2966; Vt patet de pane, cuius triticum
seminatur, szyegye, metitur, znye, excutitur, mloczy, molitur, myelye, cribratur, szegye, vltimo
inter ferrea instrumenta hostie igne decoquitur
pyecze XV p. post. Kałużn 276; Tibi (sc. Bacche)
30
pampineo grauidus autumno floret ager, spummat
vindemia, szethy, vyno, labris XV ex. YergGeorg
74; Metere, id est segetes colligere zącz ca 1500
Erz 138; Obezryczye ptaky nyeba, yze any szyeyą
any zną (neque metunt Mat 6, 26) Rozm 281,
35
sim. XV med. GIKazB III 43, XV p. post. RRp
XXV 200; Byerzesz, czegozesz nye polozyl,
a znyesz, czegosz nye *zyal (metis, quod non
seminasti Luc 19, 21) Rozm 408, sim. ib. 490,
XV med. R XXXIII 122; Vyedzyalesz, yzem ya
40
czlovyek ossyągly a byorą, czegom nye polozyl,
a zną, czegom nye szyal (metens, quod non
seminavi Luc 19, 22) Rozm 409; Sługo zly
a lyenyvy, vy<e)dzyalesz, yze sną ya (meto Mat
25, 26), gdzyem nye szyal ib. 490, sim. XV med.
45
R XXXIII 122; ~ Iaco yeszm zapowedzal pana
Mikoszewo moczo Woczechowy..., by iego roley
ne orał ani ge zal, cz[o]szo na ney zito pobrał
1400 Pozn nr 463; ~ w użyciach poetyckich:
Que enim seminauerit homo, hec metet, gl. id
50
est horum mercedem recipiat in futura vita czo
bądze szacz w dobrych vczynczech, tho bądze
zącz veczney (leg. w wiecznej) otplacze (Gal 6,
8) XV med. SKJ I 113; Quoniam qui seminat in
carne sua, de carne et metet corrupcionem podług
55
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czala bądze zącz wyeczną mąką (Gal 6, 8) ib;
Który znye (metit Jo 4, 36), wsdy (pro msdą)
vezmye y sbyra ovocz w zyvoczye vyecznem
Rozm 249, sim. ib.; Yam vasz posiał zącz (metere
Jo 4, 38), ktoregosczye vy nye robyly ib.
2. corruptum pro snuć: Considerate lilya agri,
quomodo crescunt, non laborant neque nennt, gl.
thelas ut mulieres ani zno (pro znuio, Mat 6, 28)
ca 1420 R XXIV 81.
Cf. Pożąć, Przyżąć, Użąć, Przyżynać
(Żądać, Żądać się) Żędać, Żędać się f o r m y :
praes. ind. 1. sg. żądam OrtMac 138, OrtOssol
99, 1. 101, 4, 1456 ZabUPozn 87, etc.; 2. sg.
żądasz ca 1450 PamLit IX 318, BZ Gen 23, 15,
XV p. post. R I s. XXXIX, etc.; 3. sg. żąda FI
i Pul 41, 1. 83, 1, 1435 GIKazB II 51, etc. etc.;
1. pl. żądamy ca 1420 R XXIV 79, 1463 KodWiel
27, XV ex. GIWp 69, Rozm 744; 2. pl. żądacie
XV med. R XXII 246, Rozm 401. 772; 3. pl.
żądają Sul 6. 78, BZ II Esdr 8, 12, OrtMac 61,
etc.; ~ imper. 2. sg. żędaj Dek I 4. 8. II 2.
III 30. IV, etc.; 3. sg. żędaj Rozm 607; 1. pl.
żędaj my XV med. R XXII 239; żędamy MW 79a;
2. pl. żędajcie FI i Pul 61, 10; ~ part. praes.
act. adv. żądaję 1400 Pozn nr 446, BZ Ex 17,
3. Deut 18, 6. II Par 28, 16, Rozm 684; żądając
Dek VI, 1421 Kościan nr 910, 1422 ib. nr 920,
1427 Pozn nr 1271, etc. etc.; żądajęcy 1435
GIKazB II 55, 1449 R XXV 167, Rozm 589; adi.
n. sg. f. żądająca ca 1470 MamLub 282; ac.
sg. m. żądający ca 1500 PieśniWlad 178; f.
żądającą XV med. RRp XXIII 279; n. pl. m.
żądający 1449 R XXV 166, XV med. SKJ I 111,
XV p. post. GID om 69; d. pl. m. żądającym Sul
78; ~ inf. żędać 1398 Kościan nr 101, FI i Pul
118, 20, 1419 Kościan nr 749, etc. etc.; żędać(i)
ca 1470 MamLub 150; ~ fut. 2. sg. m. będziesz
żędać BZ Ex 20, 17, Rozm 436; 3. sg. m. będzie
żądał 1500 ListTat 174; 2. pl. m. będziecie żędać
Rozm 400; ~ praet. 1. sg. m. żądał jeśm FI
i Pul 118, 40. 131. 174; żądałem Rozm 529; -m
żądał 1398 Pozn nr 395, 1413 Pyzdr nr 381; f.
-(e)m żądała Rozm 37. 61; 2. sg. m. żądał jeś FI
i Pul 39, 10; jeś żądał BZ Gen 31, 30; 3. sg.
m. żądał 1391 Pozn nr 95, 1393 ib. nr 163. 184,
1403 RtGn nr 82, etc. etc.; f. żądała jest FI i Pul
41, 2. 118, 20; żądała FI i Pul 62, 2, Blaż 322,
1453 R XXV 211, etc.; neutr. żądało Rozm 331;
l. pl. m. -smy żądali 1430 Pozn nr 1347; 3. pl.
m. żądali są FI 105, 15; są żądali Rozm 330;
żądali XV in. R XXIV 72, XV med. R XXII
239, OrtMac 84, etc.; f. żądały 1499 ZapWarsz
nr 1858; ~ pląperf. 3. sg. m. był żądał Rozm
660; ~ condit. 1. sg. m. by żądał (?) ca 1500
PieśniWlad 179; / -bych żądała Naw 49; 3. sg.
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m. żądałby BZ Ex 21, 22; (-)by żądał 1412 Pyzdr
nr 402, Rozm 779; 3. pl. m. (-)by żądali Sul 49,
OrtOssol 39, 2, Rozm 828; ~ part. praet. act.
żądawszy 1472 ZapWarsz nr 3059; ~ part.
5 praet. pass. n. sg. neutr. żądano 1401 Pozn nr
520, 1407 Kai nr 244, 1414 Kai nr 469; g. sg.
f. żądane 1491 RKJŁ VII 56; i. pl. f. żądanymi
XV p. post. PF III 290; ~ inf. pass. sg. f. być
żądana Sul 4; ~ condit. pass. 3. pl. m. -by byli
10 żądani Sul 66.
Z n a c z e n i a : 1. 'pragnąć, bardzo chcieć cze
goś, także tęsknić za kimś lub za czymś, optare,
exoptare, cupere, desiderare': absolute i bez kon
tekstu polskiego: Szoda y schodzi dusza moi a
15
w wesze bosze (concupiscit... in atria domini) FI
83, 1, sim. Pul; Optavit, zondal, ut esset kathecumenus pozegnanczem XV p. pr. R XLVII 359;
Caro autem concupiscit, *sudza, adversus spiritum
et spiritus adversus carnem (Gal 5,17) XV med.
20 GIWroc 57r; Tu (sc. corve)... celi per cardines
ambulas et multa consideras, ut me (sc. vulpem)
discipline sitibundam, gl. affectantem zadayacza,
instrueres, perquirebam XV med. RRp XXIII 279;
Misereor erantibus, hostem conprehendere concu25
pisco, zadam, letare autem volo omnes celestes
virtutes 1456 ZabUPozn 87; Cur agat, gl. sc. talis
hereticus, hoc nosti, quia sponte sua datur hosti,
cuius amore calet nec bona velle, gl. affectari
ządacz, valet 1466 R XXII 19; Sed gens, gl. sc.
30
Sodomorum, non voluit linquere, que, gl. sc. illa
peccata, coluit, quinimo mirę studuit, gl. conabatur żądała, damnata perire ib.; Ządaczy zelare
(nolite zelare mortem in errore vitae vestrae Sap
1, 12) ca 1470 MamLub 150; Flagro, ardeo,
35
desidero zandam (war. lub.: pragną; vulgus quippe
promiscuum, quod ascenderat cum eis, flagravit
desiderio sedens et flens Num 11,4) 1471 MamKal
40; Noli anxius esse nye zanday (noli anxius esse
in divitiis iniustis Ecclus 5, 10) ib. 159; Magis
40
querunt (sc. monachi), *zandzayą, Christianos
debellare quam paganos XV p. post. PFRp III
289; Omnes, gl. sc. scolares, doctrinam volunt,
zandayą, sed discere nolunt ib.; Qui non tamen
avare contingat divicias, sed eas non ordinate
45
affectant, id est szvdaya, sed iniuste ca 1500 R
XLVII 373; ~ kogoś, czegoś: Szodaly seo
(Pul: zodaly) szodze (concupierunt concupiscentiam) na puszczy FI 105, 15; Owa sodal gesm
kazny twogych (concupivi mandata tua) FI 118,
50
40, sim. Pul, sim. FI i Pul 118, 131. 174; Swyoty
Blaszey *mosznye zodal cyrzpyenya prze
Ih<e)zvcrista Blaż 321; Bądą wam mowicz wschitko sle, lszącz prze m yą..., gen gesm ziwot, gen
wi wyedzeczye, gegosch ządaczye XV med. R
55
XXII 246; Kto sząda a schuka fali na nyebye,

ŻĄDAĆ

tenczy syą nye bogi sromoti na zyemi ib. 247;
Psalm Dawydow za oktawę, to iest dzyen sodny,
yegosz soda (quam desiderat), aby szwyeczka
zloszcz zgynęla Puł 11 arg.; Oszwyeczy y navczy,
yzbych thego zandala y prószyła, czo by szye
thobye szlubylo szlyschecz Naw 49; Zyvotha
vyecznego wschelką zadza dvchowna ządacz (vitam aeternam omni concupiscentia spiritali desiderare) XV ex. SKJ I 143; Oretur deum... za the
dvssze, que nulla suffragia habent nisi sola nostra
spomozenya ządayv ib. 148; Dauid... oblicza
bożego ządal, iako w szoltharzu popyszal ca 1500
PieśniWład 178; Iesu myli,... racz wyszluchacz
glosz placzączy, thwego lycza ządayączy ib.;
Bogoslavyeny, którzy ządaya a pragna pravdy
(qui esuriunt et sitiunt iustitiam Mat 5, 6) Rozm
263; Zandaschly pyenyądzy, czemusz temv nye
przysthal,... v ktoremze ssą vschytky skarby mądrosczy y navky bozey skrythe? ib. 551; Gdyż
taką teznyczą myala {sc. Maryja), mylosczyvye
ządayączy przysczya my lego Iesucrista ib. 589;
To rzeki myły Cristus przeczyy... Żydom, którzy
mnymaly y yyerzyly, aby on zadał krolevstva
zemyskyego {pro zyemskyego) ib. 779; ~ żędać picia 'być spragnionym, pragnąć, sitire : Tedi
lud tu szodayo pyczya (sitivit) prze nyedostatky
wod, semraly soo przeczyw Moyszeszowy BZ Ex
17, 3; Ząda-ly kto pyczyą (si quis sitit Jo 7, 37),
przydzy kv mnye Rozm 459; Yako byl Cristus
ządal pyczya, kyedy yyedzyon przez rząką {leg.
rzekę) ib. 660; ~ żędać czyjejś żony 'pragnąć
mieć nielegalny stosunek płciowy, coitum cum
uxore aliena a p p e t e r e Nye ząday {Dek 1 1 . 3 .
5, etc.: nye pozanday) czudzey szony any yego
zadney rzeczy Dek 14. 8. III 30. IV; Any bodzesz
szodacz szony gego (nec desiderabis uxorem eius)
any slugy, any sluszebnycze BZ Ex 20, 17; ~
kogoś, czegoś a. kogoś, coś: Ne chczeycze pwacz
w lichoti a łupu ne szodaycze (rapinas nolite
concupiscere) FI 61, 10, sim. Puł; Szodala czebe
(sitivit in te) dusza moia FI 62, 2, sim. Puł; Nye
zabyyay bratha thvego y nye *rzaday rzecy gyego
Dek II 2; Nye szoday domu (non concupisces
domum) blysznego twego B Z Ex 20, 17; Caritas...
non irritatur nye żąda pomsti z gnyewv (I Cor
13, 5, MW gl. 66: nye porusza so w gnew,
GIKazB II 51: nye pobudzona bywa, GIKazB III
26: {nie> drazny) XV p. post. GIDom 46, sim.
XV med. SKJ I 70; Caritas łaszka... nyczego nye
szasrza, bo gdy na them swecze zadney nie zada
zapłaty czesznyey gy duchowney, przetho szemskem rzeczam zasrzecz... nye umye XV ex. MacDod 148; Iesu..., day my dar navky prawey, *by
rzeczy nye sządal marney ca 1500 PieśniWład
179; Zawzdy moy {leg. zawżdym moj) dvch

ŻĄDAĆ

563

czysto chovala, nat czye ynego nye żądała any
mylovala (nihil praeter te cupivi vel amavi) Rozm
36; Tobyem szye radovala, czyebyem zawzdy
żądała (te solum concupivi) ib. 37; On przed
5 nymy vczyekl, nye ządayącz czczy ssvyeczkyey
ib. 778; A takoż by gy byl vybavyl {sc. Herod
Jesusa), a thego myły Cristus nye ządal ib. 799;
~ czegoś ze zdaniem: Swyathle oblycze wydzyely na górze trzey apostoly..., thego oblycza żądały
10 proroczy, by ye vydzyely ca 1500 PieśniWład
177; ~ k(u) komuś, czemuś: Iacosz szoda ielen
ku studnam wod (desiderat... ad fontes aquarum),
taco szoda dusza moia k tobe (desiderat... ad te),
bosze FI 41, 1, sim. Puł; Szodala iest dusza moia
15 ku bogu (sitivit... ad deum), studnyczy zywey FI
41, 2, sim. Puł; ~ coś: A tey {sc. dobrej wo
lej)... myecz nye może, alisz na swyecze nyczss
nye żąda, ny czczy cakyey any gimyenya XV
med. R XXII 243; {Ziemia), czso zodasz (quam
20 postulas), stogy za cztyrzysta zawazy ssrzebra BZ
Gen 23, 15; A takosch myal, czo ządal, od
trzechszeth pyenyądzy prosczye dzyąszyąta {leg.
dziesiątą) cząscz Rozm 511; Kyedy tako bądzyem
czynycz, pevno to vdzerzemy, czo żądamy ib.
744; ~ z inf: Szodala gest {MW 6a: pozandala)
25
dusza moy a sodacz prawot twoych (concupivit...
desiderare iustificationes tuas) we wszelkem czassu
FI 118, 20, sim. Puł, MW 6a; Caritas... non
inflatur, nye nadyma sza, nye szada bycz nad
gynsze {SKJ I 70: nye wyelby sze, nye podnoszy
30
sze nad blysznyego, GIDom 46: nye podnoszy
sszye, nye wyelby sszye nad blisznyego), non est
ambiciosa (I Cor 13, 4) 1435 GIKazB II 51;
Vslyszewszi to ony, teda s tego kaszda zodala
miloscywye prze Ihezucrista cyrzpyecz Błaż 322,
35
sim. ca 1500 PieśniWład 177; Chczancz, abi tha
tho... prawa biły chowani, iako naszego gnyewv
y vyn v nych polozonich chcząn a zandayą szą
wyarowacz (volunt et cupiunt evitare) Sul 6;
Konyecz klopothom wloszycz ządayącz (imponere
40
cupientes), wstawyamy Sul 33, sim. ib. 29. 38.
68. 75. 76; Taczicz bili swyączi wschitczi, a prze
to eze żądały wyącey a wyączey bogu sluczicz
(pro sluszicz), bili naschiczeny XV med. R XXII
239, sim. Rozm 376. 466. 652. 739; Gdisz gesz
45
zodal gydz k swim (ad tuos ire cupiebas) a bilocz
zodno ku oczczu twemu, przecz gesz vkradl my
bogi mogę? BZ Gen 31, 30; Przeto acz szodaio
ktorzi s tobo gidz (cupiunt ire tecum), sydocz
syo w gromado gydzcyesz BZ II Esdr 8, 12;
50
Caph wykłada sze schylyony, bo czlowek vstaly
wyelykym wyczyęstwem zoda sze wzchylycz (cupit dissolvi) PuJ 118 arg. 6, sim. ib. 136 arg.;
Qui, gl. sc. scholaris, studet et discit, ad honorem
tendere gliscit w czeszcz wnycz zandą XV p.
55
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post. PFRp III 289; Ządagyacz głodu,.ządasz bicz
wbogich nyeprzigiaczyel y owszeyky mązoboycza
(diligens caristiam cupit esse pauperum homicida)
XV p. post. R I s. XLI; K thobye proroczy
wolały, ysz czyebye wydzyecz sządaly XV p.
post. R XIX 97; Przeto vyelye mlodzyenczow
yyelyebnych przyschło, ządayącz czyą poyącz
w malzenystwo (in sponsam et in coniugem accipere te quaerunt) Rozm 23, sim. ib. 344. 786;
Podług tvey voly ona żąda czysta dzyevycza
ostacz (illibata virgo permanere cupit) ib. 35;
Yzem mąza nye poznała any kyedy od mey
mlodosczy poznacz żądała ib. 61; Yako bąda
czyrpyecz na krzyzv, on bądzye przy tem, schukayącz a ządayacz duschą moyą wzyącz (meam
animam usurpare ąuaerit) ib. 168; Nasz lup albo
nasz sboy ządasz odyącz (nostram asportare praedam, sc. studeas) a naschego czeszarstva dobycz
ib. 218; Yze vyelye prorokow y królów żądało
vydzyecz (voluerunt videre Luc 10, 24), a nye
yydzyely ib. 331; Ządal tamo napelnycz syoy
brzuch miota (cupiebat implere ventrem suum de
siliquis Luc 15, 16) ib. 386, sim. ib. 575. 794.
797; Który (Ąc. Łazarz) lyezal v yego vlyczky
wrzodoy pełny, ządayącz nakarmycz szye odrobyn
(cupiens saturari de micis Luc 16, 21) ib. 394;
Przyydą dny, kyedy bądzyeczye ządacz yeden
dzyen yydzyecz syna czlovyeczego (quando desideretis yidere unum diem filii hominis Luc 17,
22) ib. 400; Ządal (Ąc. Zacheusz) vzrzecz mylego
Iesucrista (quaerebat yidere Iesum Luc 19, 3),
który by byl ib. 405; Vyelyką ządza żądałem tey
Vyelykonoczy y tego poslyednyego odpoczynyenya s yamy vzyyacz ib. 529; ~ ze zdaniem:
Znamyonvgemi cako zandayąncz (Dział 2:
chczącz), abi poddani naschi... czestnye żyli (cupientes, ut... honeste yiyant) Sul 5, sim. ib. 106,
1429 Pyzdr nr 995, MW 59a, Rozm 837; Nye
wazmy-sch naschich vczinkow any obliczaymi,
ale zawszde ządaymi, bichom bili *dostoymy
bogu sluzicz XV med. R XXII 239; Vschelky
czloyyek [który] <nie> czyny czo potayemnye
a zada, by tho zyayyono (quaerit ipse in pałam
esse Jo 7, 4) Rozm 431; ~ Nye bydzmi prozney
chwali zadąyaczy (non efficiamur inanis gloriae
cupidi invicem proyocantes Gal 5, 26) 1449 R
XXV 166, sim. XV med. SKJ I 111, XV p. post.
GIDom 69.
2. 'życzyć (komuś czegoś), bene velle alicui
Myluy bogą thwego... i blysznego szwego, zą
dayacz gyemy *vzelkyego dobrego Dek VI.
3. 'zwracać się (do kogoś) w celu uzyskania
czegoś, prosić, aliąuem petere, implorare, rogare,
ąuaerere': a. absolute i bez kontekstu polskiego:
Ut quociens homines sunt debiti, ut solvant, hy
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querunt, szuka<ją>, ab illo, qui habet bona, ut
a debitis exeant, querunt, szoda<ją), iuvamen XV
in. GIKazB II 78; Alye sz granycz krolewstwa
nye poyynny sWzzycz nam,... alyszby przes nasz
5
byli proszeny k themv y sądany (nisi... fuerint
petiti et rogati) Sul 66; Requirendo, pytayvcz
a szadayvcz, eius consensum 1456 ZabUPozn 99;
Supplicat, gl. ille leo pastorem, żąda, et plagam
intenso pede monstrat 1466 RRp XXII 15; Signum
10 ab eo querere, zadacz, cepit ca 1500 GIGn 36;
Prelacztwa proszyczye na nyebye, ktoresczy thamo nyyedno nye yest. Tez zle ządaczye (małe
quaeritis), bo chczeczye krolevacz, yzesczye (leg.
jiżeście) nye zasluzyly Rozm 401; Ząday każdy
15
z vass v yyerze (postulet... in fide Jac 1, 6),
nycz nye v[y]ątpyącz ib. 607.
b. wskazuje osobę, do której skierowana jest
prośba: kogoś: Myloscywy panye,... thwyg sffgethy myloscy zwdam, dagze ngeprzyg<a)celum
20 mym wsnange a... wgerne wypokwtowanye XV
ex. GlWp 70; ~ kogoś o coś: Tedy ocz by
nasz żądały (quodcumque... in nos quaereretur),
tho chczelybychom gym... podług prawa odpyszacz OrtOssol 39, 2; Myła matko boża..., przy25
cyng se do sffego mylego syna za namy, zęby
nas racyl wyslwhac, o czo gego sffgethy myloscy
zwdamy XV ex. GlWp 69; ~ kogoś ze zdaniem:
Prze odpusthy sząm thąm z plączem yal papyezą
zandacz, by mu odpusthy raczył dacz XV ex.
30
MacDod 139; ~ od kogoś: Zoday (FI:
poszoday) ode mnye (postula a me), a dam czy
pogany w dzedzycztwo twoye Pul 2, 8; ~ od
kogoś czegoś: Posiał swego sina Adurama ku
krolyowy Duidovy, szodaiocz od nyego myrv (ut
35
postularet ab eo pacem) BZ I Par 18, 10; Iusz
szerczem nabożnym ku miłemu bogu wolaymy,
od nyego wszpomozyenya y poczyechy żądamy,
kthory mathka z Anny szwyathey obrał szobye
MW 79a; Ząndassz od nas nauczenya o *pykczo40
lovanyanyv y o obyczayy rzeczy *czeladyeny
*uzitheczneye rząndzenye (doceri petis a nobis
de cura et modo rei familiaris utilius gubernandae)
XV p. post. R I s. XXXIX; Helyasch nyewyasta
wydzyal, pragnącz, od nyey wody ządal XV ex.
45
PF V 104; ~ od kogoś coś: Czokoly bądzyesch
ządacz od boga (quaecumque poposceris a deo
Jo 11, 22), to tobye bog da Rozm 436; ~ u
kogoś: Roga me (sc. Christum), ząday v mnye,
per meam passionem 1448 RRp XXIV 354; ~
50
u kogoś kogoś: Brath nasch kroi kogo bąndze
ządal wyelkyego (leg. u wielkiego) posła, tego
ya k nyemv poslyą 1500 ListTat 174; ~ u
kogoś czegoś: Gdi Staszek szandal odpusczena v
Warpansza, a on mu dal 1403 RtGn nr 82; Yako
55
snacz na onim *bogaczczu, gen po tem blodze,
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gesch myal dzen pole dnya goduyącz, potim
krople wodi ządal v żebraka a nye mogl myecz
XV med. R XXII 234; - u kogoś coś: By szo
tho szthalo, czosz zodami w miłego pana boga
ca 1420 R XXIV 79; ~ na kimś czegoś: Anna
5
szmvthkv (leg. z smutku) szvego czyala thego na
bodze zadała, by ya bog płodem navyedzyl 1453
R XXV 211.
c. wskazuje obiekt prośby: czegoś: A tak
gymye (sc. Jakob) zodacz swaczbi (potitus optatis 10
nuptiis) BZ Gen 29, 30, sim. Naw 157, Rozm
846; Chczalliby syo wroczicz, zodayą myescza
(desiderans locum), któreś iest vivzolil (pro
vizvolil) pan BZ Deut 18, 6; Tego czasu posiał
kroi Achaz ku krolyv asyrskemv, zodaio pomoci 15
(postulans auxilium) BZ II Par 28, 16; Wołamy
we dnye y w noczy, ządayącz thwoyey pomoczy
XV p. post. R XIX 98, sim. XV med. R XXII
236, EwZam 290; Acz cię vielekrocz gnyewam,
wssakos mylosierdzia twego żądam ca 1500 20
SlOcc XII 163; ~ coś: Ilia pete a deo, que
tibi expediantur, czocz słuszno *szyadacz, accipere et illum dare XV in. GIKazB II 106;
Thowarzisze... proszily mystrzow swoich..., aby
yem mystrzowye racziliby podług ych ząndze y 25
thesz ych volye od nych ząndane napelnycz...,
aby yem ych rzemyesla thowarzissom pvske
zyczicz y dacz 1491 RKJŁ VII 56; ~ ze
zdaniem: Fratres, non cessamus pro wobis orantes et postulantes, ut ympleamini agnicione vo- 30
luntatis dei, szadayaczy (XV ex. SKJ I 123:
ządayącz), aby sza napelnyly vsznana voley
boszegy, in omni sapiencia et intellectu spirituali
(Col 1, 9) 1435 GIKazB II 55, sim. 1449 R
XXV 167.
35
4.
'domagać się (najczęściej przed sądem),
roście sobie do czegoś prawo, ąuaerere, reąuirere, postulare (saepe apud iudicem)': a. absolute
i bez kontekstu polskiego: Ali i temptantes eum
signum de celo ąuerebant, zadali, ab eo (Luc 11, 40
16, Rozm 299: żądały znamyenya albo czvda
z nyeba) XV in. R XXIV 72; Zadacz exigere XV
p. pr. R XLVII 23lv; Pro omnibus debitis requirit,
żąda, a nobis deus 1456 ZabUPozn 115; Postulamus et affectamus al. sządamy, ut liber domi- 45
norum scabinorum vestri iudicii baniti nobis apperiatur 1463 KodWiel 27; Procurator Iohannis
affectavit al. ządal ministerialem apud camerarios
1472 AGZ XII 405; Quomodo Mathias... affectauit... seultetum de Wyaszd al. ządal et ipse non 50
paruit 1473 StPPP IX nr 846; Que mulier afugit
sibi al. uczyekla..., quam mulierem... apud vos...
per ministerialem terrestrem Stanislaum et nobilem
Stanislaum... przythknąl, pro qua muliere uos
affectauit al. ządal, ut sibi mulierem cum rebus 55
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suprascriptis restitueretis 1493 AkChelm XIX 19;
Durum (pro duris?) propositis, *szzadzanymy,
thvardymy rzeczamy, via sit responsio mollis XV
p. post. PF III 290; Quando unus citat alium pro
fideiussione equorum..., ille fideiussor vel suus
isczyecz non debet ab eo velle al. ządacz iuramentum, a quo pecora fideiussit ca 1500 AKPr
V 295; ~ ~ Nulla lingwa carnis eam (sc.
Mariam) digne sufficit laudare, quia quicquam de
ea dixerimus, minus est, quam eius dignitas requirit et meretur ządą y zaslugyye XV med. SKJ
V 276.
b. wskazuje obiekt, do którego skierowane jest
żądanie: czegoś z infi: Maszli nyeprzygiaczyela,
ząnday oka twego myecz stróżem szobye (quaeras
tuum oculum pro tui custodia) XV p. post. R I s.
XLI; ~ od kogoś kogoś, czegoś: Jakosmy chodzyly do burmistrza y do radzecz w Oszeczne ot
panyey Margorzathy w possel(s)thwye, ządayącz
ludzy yey ot nich na panske szkasząnye 1428
Kościan nr 1350; Czego ządasz od blysznego, by
mv zasyą zyczyl tego ca 1450 PamLit IX 318;
Hannus... zalowal na panyą Hanną, ysz gey dal
szchowacz dzyeszącz *grzywyn grossi... a zada
od nyey odpowyedzy (postulando responsionem)
OrtOssol 55, 3, sim. OrtMac 69; Yako ssą zadały
mystrzovye... czvda od my lego Iesucrista Rozm
330; Kyedy myły Kristus rzeki to slovo, ządayą
svyadecztva od tych, którzy yego slova y yego
navky słuchały ib. 684; ~ od kogoś czegoś a.
coś: Synowye po szmyerczi maczerziney nye
mayą sządacz od oczcza cząnsczi (non petant...
portionem) Sul 15, sim. ib. 75; Czo myą pytasch,
od ktorego pravdy nye ządasch? Rozm 681; ~
od kogoś z infi: Yako kroi Herod z davnego czaszv
pożądał mylosczyvye vydzyecz personą mylego
Iesucrista y ządal od nyego znamyenya vydzyecz
Rozm 796; ~ po kimś czegoś: (Gdy miał przy
siąc), tedy zadał od woythą dnya (postulavit...
diem), a woyth mv go nye chczal dacz y zadał
po nyem przyszagy (exposcebat ipsum ad iustitiam) OrtOssol 90, 3, sim. OrtMac 123; ~
u kogoś: Jaco bich bil na roky dal Janovi rzeczy,
by ktho v mne zodal 1412 Pyzdr nr 402; ~
u kogoś czegoś: Jacom ya chczal dacz sastawą
panu Jasnussewy, yaco xangy omawyayą, a on
ge v mnye nye ządal wtenczass, yaco xangy
omawyayą 1426 Kościan nr 1152; Gosczye albo
okolyczny ludze..., czo w wasz (leg. u was)
prawą foldrvyą albo ządayą (iustitiam... exposcentes), mayą thamo gyscze odpowyedacz Ort
Ossol 50, 1, sim. ib. 15, 4, OrtMac 61. 62.
c. wskazuje obiekt, którego się ktoś domaga:
czegoś: Iaco Potrek do kaliszkego sial zondayo
miru, drzewey nisz w zemi zawadził, an ('a on’)
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mu go ne *chdzal dacz 1400 Pozn nr 446; Jacom
zandal kony na panske skaszanye, a ono mi gich
ne chczano dacz 1413 Pyzdr nr 381; Gdi Swyanthomir cladl penandze Zegocze v gospodze (leg.
u gospodze) y v burmistrza a zodal listu, ale mu
go nye chczano dacz 1418 Kai nr 629; Ysze ten
tho Pyotr za tho palczow vczącze po rokv mynąlem dosziczvczinyenya ządal (satisfactionem habere petebat, Dział 28: posządal) Sul 40; Thako
żądały czy, czo fordrovaly,... k themu fordrowanyv dluszego dnya (postulaverunt... diem longiorem) OrtMac 84; Na tho zad<a)my waszey navky
(petimus informari), czo gest s prawa OrtOssol
39, 1; Proszą na tho prawą y zadam na to
odpowyedzy (pęto responderi) ib. 99, 1; Czczy
szadayaczą (SKJ I: nye żąda czczy, GIDom 46:
nye zada sye) ambiciosa (caritas... non inflatur,
non est ambitiosa, non quaerit, quae sua sunt
I Cor 13, 5) ca 1470 MamLub 282; Sządayancz
tablyce (postulans pugillarem Luc 1, 63), pyszal
movyancz EwZam 290; Pokolyenye to to... żąda
znamyenya albo czvda (signum quaerit Luc 11,
29) Rozm 304, sim. ib. 330; Ządaczye sąda na
potąpyenye tego (sc. Krystusa) ib. 772; ~ żędać prawa (na kogoś) 'domagać się wymiaru
sprawiedliwości, postulare, ut res legibus iudicet u r : Jako Wenczlaf ne szondal na And<r)zeya
prawa v Petrasza 1393 Pozn nr 184, sim. ib. nr
163; Kedi Budziwoy prziszedl zodacz prawa na
slodzeya, tedi Micolay prziszedw... y dal mu
policzek 1398 Kościan nr 101; Iaco mi Marcin
ne chczal praua pomocz, kedim go zodal 1398
Pozn nr 395; Iaco kedi prawa zandano na Scepana
w geg domu, tedi ne bil ani potem 1401 ib. nr
520; Jaco czy ludze pirwe sbegli swym (leg.
z swym) dobitkem, niszly na ne w włodarza szadano prawa 1407 Kai nr 244; Jaco Climek pirzwey
szbegl od panye, nisly od panye na Climka praua
szandano 1414 Kai nr 469; Jako Jan, kedi Mi
colay... sządal ot Dobrogosta na Micolaya prawa,
ysz tich ran ne przymowal na szą y ne chczal s
nym prawa pomocz rzekącz, ysze to moya rzecz
yest 1418 Pozn nr 1028; Yz pan Przibislaw
jeszdzil do Welena zandacz prawa v xandza opatha
na Oczka młynarza za dzeszancz grziwen grossow
szyrokich rąkoyemstwa, a tam mu sze prawo v
xandza opatha ne stało sz tym mlinarzem 1419
Kościan nr 749; Yaco Jan... byessal gwałtem
w dwór... pana wosniczskyego... y gąl gego
czloueka y byl go, y rwał go nye zandayącz
prawa 1421 ib. nr 910, sim. 1422 ib. nr 920;
Jaco czsso Jandrzych przede mnv ządal prawa na
Stacha carczmarza, ten yvss byl carczmą przede
mną wsdal y vprawisną postampil, nysli nayn
prawa posandal 1424 ib. nr 1103, sim. 1418 ib.
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nr 699, 1424 ib. nr 1104, 1425 ib. nr 1123, 1427
Kai nr 956, 1428 Pyzdr nr 1020; O cthorego
paropca Micolag na my o szalował, o thego v
mnye prawa nye szandal 1427 KsMaz II nr 2858,
5
sim. ib.; Jszem gyesdzil s kmethowiczem do
kxadza dzecanowey wsy do Kuczcowa zadayacz
prawa, aby mu sza prawo stało, a tam mu sza
ne stąlo 1427 Pozn nr 1271; Jacosmy zadali praua
oth Jana... v paney Janusschewey..., aby praua
10 pomogła..., ana ('a ona’) praua pomocz nye
chczala 1430 ib. nr 1347; Jakom ya sszamodzeschath czlowyeka Woczecha... na drodze dobrowolney nye szbil g[a]walthem anym go gymal,
any wyazal, prawą nye zadawschi 1472 ZapWarsz
15
nr 3059; Jakom ya *przischewschi na gymyenye
Allexego y Mykolayowo nye wsszyalem sszamowt<o>r krowy[e]... gwałtem Schimunowy kmeczewy, oth nych prawa nye zada[ja]iancz ib. nr
3067; Ysze Bartholomeus... nye zastał drzew v
20 kmyeczy v mogich novego rąmbyenya... anym
go gonyl sobye nyerownymy thedy, kyedy do
mye pravą przyyechal zadacz 1483 ib. nr 1544;
~ żędać czegoś na ręki 'domagać się wydania
czegoś za poręczeniem, za po ręką, fideiussione
25
data exposcere’: Jaco Michał zodal v Paszka
cobily na roky, a on mu yeg ne ch<ci)al dacz
1391 Pozn nr 95; Yako sin moy nye wszyal
Mycolayewy dwu szyekyru na Psarzach any gich
nyosl w moy dom, any gich vszitka ma, any gich
30
v mnye na ranky *szodano 1419 Pyzdr nr 597;
~ czegoś: <Ha)nka ne proszila na ten sod
preczif [...] *anim go szadala 1393 Pozn nr
165; Ofary y za grzech ne szodal ies (holocaustum... non postulasti) FI 39, 10, sim. Pub, Yako
35
gdim dobitek Woczechow zayal, tedi tego dnya
iam bil asz do sluncza zaszcza przy dobitcze,
chczącz gy dacz na rąky, a tam go nykt nye
szadal 1427 Pyzdr nr 1016; Przykład o tern, yze
nykt ny ma sobye ządacz vyschego myescza,
40
kyedy bądzye na godzyech Rozm 380; Aby Zydovye naszyczyvschy szye yego przeczyvnosczy...
y nye żądały daley przelanya yego krvye nyevynney ib. 828; ~ coś: Jaco wtenczasz my a
pany Górzewska zaszadzila za zadza ('sędzią’)
45
n[y]a zawitem rocze na Pawia Jandrzeyewi o trzy
rany, któreś yem mu skazał zaplaczicz, a tam
wtenczasz Jadrzey zadał racoyemstwo, by mu to
Paweł obraczil 1430 Pozn nr 1353; S gych (sc.
ogrodow) niyana dzeszanczina ma bicz ząndana
50
any dana (decima ab eo nullatenus recipiatur) Sul
4; Poddan bodze szkodzę, kako wyelye szodalbi
(quantum... expetierit) moosz nyewyasti BZ Ex
21, 22; Gdzye[ye] yydzenye szadali Dorothea et
Helena, tho yesth naschya oczyssna 1499 Zap
55
Warsz nr 1858; ~ z inf: Pothem drygy...
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wiwodzi szą wzgardzonym..., ządayącz thegodla
spyszacz tho skazanye y othmyenycz (postulans...
debere eandem sententiam retractari) Sul 38;
Chczemy take, aby szyąth zysk ymyecz *zyądaly
(unde lucra habere cupierunt), sstąd skodamy
5
biły... pomsczeny Sul 49; My thakym sz naszey
lasky ządayącz obysrzecz (providere volentes), na
pothem vstawyamy Sul 76, sim. ib. 87. 103;
Ysze... sze ksząk nyekthorzy lystow myecz y
wyczągnącz czasv podobnego ządayą (extrahere... 10
cupiunt) Sul 78; Ysze... kszągy... kv wydawanyv
listów... gych myecz ządayąączym (affectantibus)
bądą wyłożony ib.; Owa my sza przywyedly tego
czlowyekaprawego... yakoby krzywego, *kturego
ządaya na szmyercz potepycz XV p. post. Rozm- 15
Pam 473; ~ ze zdaniem: Jaco Jan ne chodził...
do burgmistrza ot pana medzirzeczskego y ne
szandal, bi mu szo gwalth ne sstal o yanczcza
1405 Kościan nr 281, sim. 1416 ib. nr 589; Ja
zadam, aby odtand nye posedl (affecto, ut... non 20
recedat), alysz my zaplaczy OrtOssol 101,4, sim.
OrtMac 138, sim. MW 48a, Pul 118, 5.
5.
żędać się 'wynosić się, pysznić się, superbire, gloriari : Caritas... non est ambiciosa nye
zada sye (I Cor 13, 5; SKJ I: nye żąda czczy, 25
MamLub 282: czczy szadayaczą) XV p. post.
GIDom 46.
Cf. Pożądać, Wypożądać
Żądający 'upragniony, pożądany, desiderat u s Dominus mouit celum et terram mirabiliter 30
et venit desideratus, ządayaczy, cunctis gentibus,
et repleuit domum virginalem XV p. post. R XXV
183.
Żądanie 'usilne, gorące pragnienie czegoś, alicuius rei cupiditas, desiderium : Gospodne, przed 35
tobo wszitco szodane {Pub. ządza) moie (omne
desiderium meum) FI 37, 9; ~ żądanie czci
'żądza zaszczytów i chwaty, wygórowana ambicja,
studium honores glońamąue petendi : Amen, dico
vobis, nisi conversi fueritis et efficiamini sicut 40
parwli, non intrabitis in regnum celorum (Mat 18,
3). Nisi conversi fueritis, sc. ab ambicione, od
*zandano czyczy {leg. czci), a superbia ca 1430
GIKazB II 29; Zadanye czczy ambitio ca 1500 Erz
138; ~ żądanie karmie 'łaknienie, cibi cupidi 45
t a s Napyrvey {sc. kusił Jesukrysta dyjabeł) w lakoszyrstvye, yschby laczen vzral {pro vzrav) chleb
y zaszon {leg. zażżon) byl nyevmyemyem zadanym
karmye (immoderato cibi appetitu) Rozm 195; ~
~ *żądza, pożądanie cielesne, zmysłowe, libido, 50
concupiscentia' : Nec solo tactu, g/. tac tu dotknyenim, et affectu, sed aspectu quoque apperitur,
*ządza, et apetit, y *ządanya, concupiscenciam
feminarum ca 1500 JA IV 93; ~ złe żądanie:
Czczyenye o tern, yako dzyevycza Marya vkazala 55
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szye {pro szvą) nyevynnoscz, yze nye począla złym
żądanym, alye dvchem svyąthym Rozm 61; ~ ~
'roszczenie prawa do czegoś drogą sądową, iuńs
vindiciae'\ Oth *szyadanya abo zy skowany a cząsczy dzedzyny (a repetitione seu vendicatione partis
hereditatis) bratha swego... przes dawnoscz sprawną
obłożoną thaczy bądą othdaleny Sul 53; ~ żą
danie prawa 'domaganie się wymierzenia sprawied
liwości, actus ius suum vindicandi : Iaco *Sczech
biwal na dzedzine swym {leg. z swym) bidlem po
pirzvem zodana {pro zodanu) prava, a Ianek mv
ne chczal s nyn {pro nym) prava pomocz 1400
Pyzdr nr 125.
Żądliwie 1. *usilnie, gorąco, ardenter, vehementer: *Zodlywe studiosius ca 1428 PF I 488;
Ut enim gloria ambiciose, sządliwye, appetatur
MW gl. 66.
2. 'chętnie, gorliwie, z ochotą, libenter, studiose’: Kaszdi dobrowolnye a szodlywye (voluntarius et prono animo) offyervy bogu złoto y
szrzebro BZ Ex 35, 5.
3. 'z gorącym uczuciem, z miłością, ąffectuose,
cum amore’: Dedit (sc. deus) hoc donum largiter,
hylariter et affectualiter sczedrze, wesszele y sządlywye 1453 R XXIII 298.
Żądliwość f o r my : n. sg. żądliwość 1436 R
XXIII 276, XV p. post. GIKazB III 87, Rozm
583; ~ g. sg. żądliwości BZ Num 33, 16. 17,
XV p. post. PFRp III 290; ~ ac. sg. żądliwość
BZ II Esdr 8, 11, XV p. post. GIKazB III 90;
- /. sg. (w) żądliwości XV med. R XXIV 359,
BZ II Esdr 8, 4.
Z n a c z e n i a : 'usilne, gorące pragnienie cze
goś, alicuius rei cupiditas, desiderium': W zodlywosczy in desiderio XV med. R XXIV 359; Dal
gemv kroi slavo, ysze nalyazl myloscz przed gego
oblyczim we wszem dostogenstwye y w szodlyvosci (in omni dignitate et desiderio) BZ II Esdr
8, 4; Przikazalem gym, gysz zodlywoscz <mają>
(qui desiderant)..., abi s tobo szły do Ierusalem
ib. 8, 11; Quia facit (sc. spiritus sanctus) inspirando
nobis affectum, zandliwoscz, ut gemamus XV p.
post. GIKazB III 90; By... ządlyvoscz kv pospolnemv dobremv szye yest vstamyla {pro vstawyla.?)
Rozm 583; ~ w tłumaczeniu biblijnej nazwy
własnej, nomen proprium Sacrae scripturae interpretatur: <Z> pvsczey Synay viszedwszi przisli
kv Grobom Zodliwosci (ad sepulcra concupiscentiae) BZ Num 33, 16, sim. ib. 33, 17; ~ ~
'pożądanie cielesne, zmysłowe, libido, concupiscentia : Sic et nimirum quanta fuit concupiscencia,
gl. affeccio, desideracio ządlivoscz, in amando,
tanta fit dolorositas post modum in perdendo 1436
R XXIII 276; Per verbum dei hodie claudi ambulant
et hy sunt, quos diuturna affectio, zastarzała
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zandlywoscz, incurvavit in mało XV p. post.
GIKazB III 87; ~ żądliwość cielesna: Non est
deterior hostis, quam fictus amicus, nec pestis
gravior, quam cupidinis, szandlywosczy celesney,
amor XV p. post. PFRp III 290.
Żądliwy f o r m y : n. sg. m. żądliwy 1447 R
XXII 41; neutr. żądliwe 1461—7 Serm 248r; ~
g. pi. m. żądliwych BZ Nah 2, 9.
Comparat. n. pi. m. żądli wszy 1436 R XXIII
276.
Z n a c z e n i a : 1. 'usilnie, gorąco pragnący,
chętny, skłonny, cupidus, o p t a n s Ob hoc quanto
huiusmodi (sc. mortis) viciniores sumus, tanto
maiori impetu, tym sądliwsy, ad amplectendam
eam (sc. sapientiam) auidiores concurramus 1436
R XXIII 276; Zadliwi cupidus 1447 R XXII 41.
2. 'stanowiący przedmiot pragnień, desiderabilis, o p t a b i l i s Nye kończą bogaczstwv ze
wszech ssodow szodlywich (ex omnibus vasis
desiderabilibus) BZ Nah 2, 9.
3. 'będący wyrazem gorącej życzliwości, affectuosus, b e n e v o lu s Szadliue sl(utowa)nye affectuosa conpassio 1461—7 Serm 248r.
4. 'szkodliwy, nocivus, damnosusf?): Qui divites volunt fieri, incidunt in temptacionem et in
laqueum dyaboli, et in desideria multa et inutilia,
et nociva a w *zandlivye (I Tim 6, 9) XV p.
post. GIKazB III 106.
Żądło f o r m y : n. sg. żądło 1437 Wisi nr 228
s. 85, 1462 PF V 11, Park 410, ca 1500 Erz
138; - g. sg. żądła XV in. GIKazB II 95, XV
ex. GlGn 57; ~ ac. sg. żądło 1441 PF V 67,
XV med. R XXIII 280; - n. pl. żądła XV med.
GlWinc 146; ~ g. pl. żądł Rozm 821; ~ ac.
pl. żądła 1400 Kościan nr 151, XV p. post.
GIKazB IV 137.
Z n a c z e n i a : 1. 'coś ostro zakończonego, ko
lec, cierń, aculeus, s p i n a Tedy tako yste obroczyvschy gy (sc. Jesusa) brzuchem y począly bycz
pągamy ostrych żądl napelnyonymy Rozm 821;
~ dubium: Jaco my Ramsz taco wele swonl:
*trzidzeczscze zlotich a postawecz camch,
a poncz grzywen, a zamostrzali, a zadla (tekst
skreślony przez pisarza) 1400 Kościan nr 151.
2. 'narząd kłujący skorpionów oraz samic
niektórych owadów, aculeus animalium : Quia
et rex apum non habet stimulum oris, szodla,
in signum eius misericordie XV in. GIKazB II
95; Apis enim habet aculeum, gl. gustum szadlo
1441 PF V 67; Arcendi tamen sunt volatiles
muscarum aculei, gl. hami, puncture zadla XV
med. GlWinc 146; Scorpio prius lingit, quam
percuttit et dum ore blando emollit cuttem, caude
venenosum aculeum, gl. stimulum osn, zadlo,
magis figit XV med. R XXIII 280; Rex apum
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non habet stimulum pungens sządla, osna XV
ex. GlGn 57; ~ przenośnie: Tales ad similitudinem scorpionum aculeos, ządla, in caudis
portant, cum quibus pungunt, kthorymy yad
5
wpvsczaya, et dulcia verba in ore, quibus lingunt
lyszą XV p. post. GIKazB IV 137.
1. a. 2.: Ządlo atompta 1437 Wisi nr 228 s.
85; Sządlo aculeus 1462 PF V 11, sim. ca 1500
Erz 138; Szaak, Szegotha, szywoth, szorav, szum,
10 szoodlo Park 410.
Żądni cf. Żaden, 1. Żądny
Żądnie f o rm y : comparat. żądniej ca 1455
JA XIV 489, XV ex. PF V 26.
Z n a c z e n i a : 1. 'usilnie, gorąco, ardenter,
15
vehementer: Szadnyey studiosius ca 1455 JA
XIV 489; Ządnyey sukacz inquerere XV ex. PF
V 26.
2. 'chętnie, gorliwie, z ochotą, libenter, stud i o s e Iz tec to crol iesc miloscyueysy... w dlu20 gem chacany, izbihom so k nemu zodne pospesily
Kśw cv 36.
3.
Ządnyey spacz exsopire XV ex. PF V
26.
Żądno być żądno ku komuś 'tęsknić za kimś,
25
aliąuem desiderare': Gdisz gesz zodal gydz k swim
a bilocz zodno ku oczczu twemu (desiderio erat
tibi domus patris tui, Stary Testament Cardy: bylot
gest żadno k otci twemu), przecz gesz vkradl my
bogi mogę? BZ Gen 31, 30. ~ Bohemizm.
30
1. Żądny, Żądni f o r m y : n. sg. f. żądna 1466
R XXV 139, XV p. post. GIKazB IV 168; neutr.
żądnie XV med. GIKazB III 80; ~ g. sg. m.
żądnego XV med. Lent\ ~ ac. sg. f. żądną FI
i Pul 105, 24; neutr. żądne Kśw cv 17; ~ v.
35 pl. f. żądne XV p. post. R XIX 48.
Comparat. n. pl. m. żądniejsze Pul 18, 11.
Z n a c z e n i a : 1. 'taki, którego się pragnie,
pożądany, upragniony, desiderabilis, optabilis
Boiazn bosza *swota przebiwa na wek wekom,
40
sodi bosze (prawe) spraweni sami w sobe,
*szodneysza (iudicia domini vera... desiderabilia,
Pul: sądy boże... ząndneyssze) nad złoto y nad
kamen drogi FI 18, 11; Tercium est ad iustos
divine consolacionis affectus, tercium [...] sząd45
nye vczeszyenye XV med. GIKazB III 80; ~
ziemia żądna 'przyrzeczona Żydom na zamiesz
kanie Palestyna, terra promissionis, quae vocabatur, Palaestina a Iudaeis in c o le n d a Za nyczse
gymyely so szemo szodno (terram desiderabilem)
50
FI 105, 24, sim. Pul; ~ ~ 'przyciągający
uwagę, spectabilis, o b s e r v a b ilis Wzrostu nye
vyelmi visokyego a zandnego (statura procerus
mediocris et spectabilis) XV med. Lent.
2. 'pragnący, pożądający czegoś, cupidus, op
55
t a n s O anima mea, elige tibi amicum illum et
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sg. (w) żądzy XIV ex. Pocz 233, XV med. GIWroc
dilige eum super omne aurum... Non enim eris
expers, sząndną, cum eo omni bonitate, omni
68r, XV med. R XXII 242, MW gl. 64; żądzej
XV p. post. RRp XXV 178; ~ n. pl. żądze
suavitate XV p. post. GIKazB IV 168, sim. 1466
1454 R XLVII 352, 1456 ZabUPozn 92; - n.
R XXV 139.
g. pl.
3. 'usilny, wytrwały, gorliwy, diligens, attentus
5 a. ac. pl. żądze XV ex. ErzGlos 179; ~
Suoti <ewanjelista> troiaky skutek znameniti pocażądz FI 80, 11, 1435 GIKazB II 53, XV ex. SKJ
I 144; - ac. pl. żądze XV med. R XXII 237,
zuie v tih ue threh croleh poganskih: gih zodne
croleuicha deuico porodenego pitane Kśw cv 17.
XV med. ZabUPozn 125, XV p. post. GIKazB
4. 'kochany, drogi, carus, d i l e c t u s ProszIII 88, Rozm 475; ~ i. pl. żądzami ca 1428
czyyesz boga, wy *mylye y żadne maczyory, by 10 PF I 491, XV p. pr. GIKazB IV 45, 1461—7
Serm 36r, XV p. post. P i s . XLI; ~ /. pl.
wam nad dzyathkamy nye były thakye tho pozory,
yelye ya nyeboga nynye dzysz szeszrzala XV p.
(w) żądzach FI 9, 23.
Z n a ć z e n i a : 1. 'usilne, gorące pragnienie cze
post. R XIX 48. /
goś, życzenie, chęć, alicuius rei cupiditas, deside2. Żądny cf. Żaden
Żądościwie ' chętnie, gorliwie, z ochotą, dili- 15 rium, a p p e t i t u s Szodzo crolewstwa nebeskego
daie (sc. żałtarz, appetitum regni caelestis tribuit)
genter, libenter: Sąndoszczywe auide (qui susceFI I Prol 5; Bo se chwali grzesznik w szodzach
perunt verbum cum omni aviditate cotidie scrutantes
(in desideriis, Puł: w *szadzę) dusze swoiey FI 9,
Scripturas Act 17, 11) oz 1470 MamLub 300.
23; Szodzo (desiderium) vbogich wisliszal gospoŻądość f o r m y : n. sg. żądość ca 1428 PF
I 487, ca 1470 MamLub 155, A/W gl. 68; ~ 20 dzin FI 9, 40, sim. Puł; Szli so w szodzo sercza
(in affectum cordis) FI 72, 7, sim. Puł; Ne so
g. sg. żądości XV in. Szwed 49; ~ d. pl.
zdradzeni od szodzey (a desiderio, Puł: zodze)
żądościam ca 1470 MamLub 305; ~ ac. pl.
swoiey FI 77, 33; Pvsczil iesm podług szodz (Puł:
żądości ca 1470 MamLub 278.
zodze) sercza gich (secundum desideria cordis eoZ n a c z e n i a : 1. *usilne, gorące pragnienie
czegoś, alicuius rei cupiditas, d e s id e r iu m Gen- 25 rum) FI 80, 11; Zhodza (desiderium) grzesznych
zaghyne FI 111, 9, sim. Puł; Yako strzały w rocze
zsze napelnyl w dobrem *zhodost (desiderium,
mocznego, tako synowe wytrzosonych. BogoslaP m/, A/lV 1 la: zodzo) twoyo FI 102, 5; Ządoscz
wony mansz, gensze nepelnil (pro napełnił) gest
(war. kal.: zandza) cupiditas (illud enim cupiditas
sodzo swogo sz nych (qui implevit desiderium
acquirendi excogitavit Sap 14, 2) ca 1470 MamLub
155; Non configurati, id est assimilati k drzewye- 30 suum ex ipsis) FI 126, 6, sim. Puł; Ne daway mo,
gospodne, od sodzey (a desiderio, Puł: zodze)
szim zondosczyam (quasi filii oboedientiae non
mogey grzesznemv FI 139, 9; Przeto szukay, dusze,
configurati prioribus ignorantiae vestrae desideriis
slotkego <Jesukrysta, opuściwszy zodzo neczistoti,
I Pet 1, 14) ib. 305; ~ 'pożądanie cielesne,
ale w szodzy czistey XIV ex. Pocz 233; Szandza
zmysłowe, libido, concupiscentia : Szadoszczy
(war. &a/.: szandosczy) passiones (propterea tra- 35 affectus 1428 PF V 69; Sic peccator... ad perswasionem dyaboli unam aurem figit in terram, id est
didit illos deus in passiones ignominiae Rom 1,
obstruit amore, zodzo roskos, terrenorum XV p.
26) ca 1470 MamLub 278; ~ zła żądość: Zla
pr. R XXII 335; Wlneraverunt (sc. diaboli) nos in
szodoscz libido MW gl. 68.
nostra voluntate ita, quod multa mała affectant et
2. 'życzliwość, przychylność, benevolentia, /avar’: Przeszandosczy (/cg. przez żądości a. prze 40 desiderant nostra voluntas sządza XV med. GIKazB
żądości) sine affeccione (tradidit illos deus in
IV 98; Respondetur, quod venit ex desiderio,
*szodze, sciendi XV med. GIWroc 46r; Qualis est
reprobum sensum,... insipientes, incompositos,
sine affectione, absque foedere Rom 1, 31) XV
affeccio, *zodza, tua, talis est anima tua ib. 56r;
Tercio ad significandum, quod passio sua licet ad
in. Szwed 49; Werna zondoscz ffidelis diligencia
ca 1428 PF I 487.
sufficienciam pro omnibus fiet, non tamen quoad
45
efficienciam, *zodze, nam multi non credentes ad
Żądza f o r m y : n. sg. żądza FI i Puł 111, 9.
eum interierunt *sgynoli ib. 69r; Erit in concupi118, 139, 1428 PF V 69, etc. etc.; ~ g. sg.
scenciis, w sadza<ch>, feminarum ib. 101 r; Eze
żądze FI 105, 15, XV med. GIWroc 46r. 69r,
caszdi, gen gest w żeli złego dopusczonego a sstaetc., Rozm 636; żądzej FI 77, 33. 139, 9, XV
med. R XXII 239, etc., Rozm 444; żądzy 1449 50 lego, ten ządzą ma ku dobremu, gimsze bi owo
zle dopusczone yusz nadązil XV med. R XXII 238;
R XXV 165; - d. sg. żądzy BZ Tob 6, 17;
Gdi... czlowek... yusze nye ma w schobye rostar~ ac. sg. żądzą FI I Prol 5, FI i Puł 9, 40.
szenya any swarow na swey misli ny na ząd<z)i,
20, 2, etc., etc.\ ~ v. sg. żądza Naw 34; ~
yusch masch pocoy scham w schobye ib. 242;
i• sg. żądzą ca 1430 GIKazB II 20, XV p. pr. R
XXII 335, XV med. ib. 238, etc. etc.; ~ /. 55 Wvlpes decrepita, ardens, gl. siciens zapalana,
Słownik staropolski XI
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cupidine, gl. affectu, desiderio zandzą, plus sciendi,
querendo magistrum membris grauioribus sui corporis, itineris addidit graue pondus XV med. RRp
XXIII 279; Caro et sangwis et hoc vas luteum,
qum talem et tantum experitur affectum, thaką
a telką poczvye schądza, vt diuino debriatus amore
animus oblitus sui ipsius totus pergat in deum XV
med. SKJ V 278; Omnes cupiditates, zondze, huius
mundi ab anima funditus extirpando XV med.
ZabUPozn 125; Gest (sc. avaritia) nevrzandna any
vmerna zodza kwszem (leg. k wszem a. ku wszem)
rzeczaam tego swatha ca 1450 PF IV 578; Veniens
sedebit (sc. Christus) super azinam, hoc est in
anima tua, et super pullo, per quem intelliguntur
affectus, ządze, et cogitaciones 1454 R XLVII 352;
Pirzwey nysz przyszła gest szoodza pagórków wyecznych (desiderium collium aetemorum) BZ Gen
49, 26; Na tho zad<a)my waszey navky... Waschą
ządzachmy szroszvmyely (affectionem... intelleximus) a radży bychmy waszym myesczanom ku
praw (leg. prawu) poszluszyly, czo bychom vmyely
OrtOssol 39, 1, sim. OrtRp 21, 4; Nec eius
appetitum, ządzą, saciare possunt 1456 ZabUPozn
110; Non verba pensanda sunt, sed affectus, lacrimis melius loquitur anima quam verbis, intimis
affectibus, wnatrznimi zandzami, quam exterioribus
vocibus 1461—7 Serm 36r; Descendit dyabolus in
ira magna (Ap 12, 12), qui repletur amaritudine
et appetitu, gorzkoscza a zadza, uindicte eorum
consciencia ib. 97r; Hec bestia... in IHI-or capita
se dividerit, que sunt affectacio libertatis, *zadzo
wolnosczi, per quam non wlt aliis subesse, af
fectacio dignitatis, *<ż>adzo povissenya, yysokego *stolczo, affectacio auctoritatis *zadzo moczi
duchowney ib. 15 lv; Ex summa enim certitudine
spei, nadzeye, fiebat summa attencio, pilnoscz,
et ex attencione summa intencio, affectus, zadza,
in deum, summa vnio, szlaczenye, per amorem
ib. 309v; Fides enim operans per dileccionem
mundat affectum a viciis, przes miloscz oczyscza
schandza oth grzechów ib. 349v; Ścieńcie desi
derium et inquisicio questionum szadza nauky
a<lbo> vmyenya a b<a)danye gathk <ro)smaytych
ib. 39lr; Zandza (war. lub.: ządoscz) cupiditas
(illud enim cupiditas acquirendi excogitavit Sap
14, 2) 1471 MamKal 155; Boże, od ktorego
swiate ządze y prawe radi, y sprawiedlywe szą
vczinki, raczi dacz slugam twogim... pokoy MW
43b; Thowarzisze rzemyesla *craweyczkiego...
proszily mystrzow swoich..., aby yem mystrzowye racziliby podług ych ząndze y thesz ych
volye od nych ząndane napelnycz..., aby yem
ych rzemyesla thowarzissom pvske zyczicz y dacz
1491 RKJŁ VII 56; Gospodnye, przed tobo wszyt
ka moya ządza (desiderium, FI: szodane) Pul 37,
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9; Ienze napelnya w dobrym zodzo (desiderium,
FI: *zhodost) *twoye Puł 102, 5, sim. MW 11 a;
Wwyodl <je> w przystań zodzey (voluntatis, FI:
woley) gich Puł 106, 30; Gospodze moya...,
5
dvschy moyey day myloscz y szandza kv wschemv
dobremv Naw 58; Bandz my (sc. Jesukryste)
oszwyeczenye rozvma a zadzey zapalyenya (pro
zapalyenye, sit... affectus inflammatio) Naw 146;
Habemus... ab ipso (sc. deo) iusta iudicia, iuste
10 leges, sancta desideria, zandze, casta et recta
consilia XV p. post. GIKazB III 88; Postulat (sc.
spiritus sanctus) pro nobis et in nobis, in animabus
bonorum, quando nobis inspirat affectum, zandza,
ad postulandum aliquid a deo ib. 90; Comedit
15
(sc. Christus cum apostolis)..., ut per affeccionem,
*zadcza, comestionis patefacit veritatem sue vere
humanitatis XV p. post. GIKazB IV 125; Bocz
lakozyrsstwo szwyatczy na myeszek swymy zadząmy (gula affectionibus probat) XV p. post. R
20 I s. XLI; Chczesz szye bvdowacz, nyechay czye
nye przywodzy k themv ząndza twa, ale potrzeba
(inducat te necessitas, non voluntas) ib. s. XLV;
Ząndza nyerząndnego budowanya nasslyadugye
domv przedanya (pro przedanie?, nimia et inor25
dinata aedificandi cupiditas parit et exspectat aedificiorum venationem) ib., sim. ib.\ Pre gaudio
appetit (sc. virgo Maria) ascendere in montana,
sed magis propter feruens desiderium, dla gorącze
zadzey, seruiendi cognate sue Elizabeth X V p.
30 post. R XXV 179; Ex isto patet, quod quamvis
pedes, id est affectus, ządzą, nostri inordinati,
nyerządlyve, quamquam tangunt terram, id est
terrena, tamen caput et racio ad sequenda non
debet inclinari ib. 180; Sicut ventilat (sc. struthio)
35
alis, quamvis volare nesciat, tamen ostendit semper affectum, *rzadza, velle adimplere, quod ei
natura subripuit XV p. post. RRp XXV 177;
Zandze affectiones XV ex. ErzGlos 179; Zyvotha
yyecznego wschelką zadza dvchowna ządacz (vi40
tam aeternam omni concupiscentia spiritali desiderare) XV ex. SKJ I 143; Hunc (sc. Simonem)
angariaverunt..., ut iuvaret Xpm in portando crucem. Licet hoc non fecerunt ex misericordia, sed
ut cicius eorum malam cupiditatem perficerent
45
sządza spelnyly ca 1500 GIKazB I 82; Cum autem
deponebant corpus Xpi de cruce, stabat beata
virgo Maria cum maximo desiderio, ządzą, parata,
ut saltem posset tangere mortuum filium ib. 85;
Marya kyedy y (leg. ji, sc. owoc) vzryala, yyelyka
50
ządza yąla yego poządacz Rozm 83; Iesus myły
poznawschy ządzą (affectum) svey myley matky
nye mogl szye wzdzyerzecz, aby yey dal czyrpyecz które nyedostatky ib.; Ta nyevyasta... przy
schła przed Iesucrista... y począla go proszycz:
55
Myły myst<r)zv, poydz do nego (pro mego)
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domv!... Bog myły vzryawschy yey yyelyką zadzą
rzeki k nyey: Bądź tako ib. 302; Vzryavschy (sc.
Judasz), yze svey ządzey slodzyeystvem nye mogl
popelnycz, począł myslycz, kakoby sobye mogl
zdradą vczynycz ib. 444; Vy yestesczye z oycza
vaschego dyabla y chczączye ządzą (leg. chcecie
żądze, desideria Jo 8, 44) popelnycz oycza vaschego ib. 475; Vyelyką ządza żądałem (desiderio
desideravi Luc 22, 15) tey Vyelykonoczy y tego
poslyednyego odpoczynyenya s vamy vzyvacz ib.
529, sim. ib. 541; Gospodnye..., day nam ządzą
y dostatek, abychmy szye s tobą modlyly ib. 601;
Yze muszy my przez cznothy nadzy eye (leg. na
dzieję) podnyescz ządzą naschą ku szyerczv, to
yest ku slavye krolevstva nyebyeskyego ib. 607;
~ żędac żądze: Szodaly *seo szodze (concupierunt concupiscentiam, Pul: zodzey) na pu
szczy FI 105, 15; ~ żądza (jedzenia) 'łaknie
nie, cibi cupiditas': Nec tibi pregnans placeat
yentris extensio, gl. dilatacio rospusczenye..., sed
decenter alimentis vtere, yt sit pungens, gl. stimulans lepczącza, complaceat, gl. delectet, esuries, gl. desiderium comedendi *ządzya 1466 R
XXII 11; ~ 'tęsknota, desiderium, angor : Die
autem quodam, cum in desiderio, w *sodzy, filii
esset et flere cepisset XV med. GIWroc 68r; ~
~ 'pożądanie cielesne, zmysłowe, libido, concupiscentiaJ: *Zondamy libitibus ca 1428 PF
I 491; Delectacio pylnoscz, chancz, zandza XV
med. Zab 523; Ab concupiscencia purgata zandzey
oczisczona 1461—7 Serm 445y; Quia homo formatus est de luto, quod deterius est conceptus in
feruore camis, w *sządyey, et in fetore luxurie
XV p. post. RRp XXV 178; ~ cieles(t)na,
cielna, nieczysta, zła żądza: Quoniam ipsam (sc.
Mariam) cogitacio carnalis concupiscencie, czelestne schadze, nunquam contigit poruschilo XV
med. SKJ V 274; Iste promittit delectacionem
carnali concupiscencie celestne ząndze XV p. post.
GIKazB III 92; Zadz czyelyesznych nye czynycz
(desideria carnis non efficere) XV ex. SKJ I 144;
~ Fratres, debitores sumus non <carni>, ut secundum carnem viyamus, si enim secundum carnem vixeritis, podług czelnich ządz (AKH VI
445: podluk czyala) zylibiscze, moriemini (Rom
8, 13) 1435 GIKazB II 53; ~ Tocz s00 cy,
ktorzi w malszenski sstaw tak wstopuio, ysze
boga ot syebye y ot swey misly zapodzaio a swey
nyeczistey zodzi dosycz czinyo (ut... suae libidini... vacent) BZ Tob 6, 17; ~ Ma wyedzecz,
eze na troyą ma syą oglądacz, bi schewschąd
czirpyal kaszdą przecziwnoscz: albo od boga...,
albo od dyabla, yaco sle misli, szle ządze, gesch
on wschadza w naas, albo ot ludzi XV med. R
XXII 237; Kto chcze boga wydzecz tuta rozumem
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czistim, a potem okyem w oko, patrz, bi czistego bil syercza, thoczu oth calisdey zley milosczy
y zadzey omito ib. 241; Hec est enim voluntas
dei..., vt sciat vnusquisque vas suum possidere
in sanctificacione, non in passione desiderii, nye
5
we zley ządzey zazenya (pro zazenyu, R XXV
165: nye ye zley ządzy zazenyy), sicut et gentes,
que ignorant deum (I Thes 4, 5) XV med. SKJ
I 74; Quia de triplici ye, troyaka byadą, legitur,
sc. culpe, pene et concupiscencie zle zadze 1456
10
ZabUPozn 92; Quia dyabolus IX genuit filias de
uxore sua concupiscencia, sio zandzo, ex hys
maritauit VIII..., symoniam prelatis et clericis...,
rapinam mulieribus 1461—7 Serm 97v; In hac
15 colloqucione dyabolus suam faciem przemyenyal
in pulcritudinem, et crines rospusczayvcz, collum
ostendendo, suggestendo s lekka zastrzały slą
ządzą in cor eius ca 1500 GIKazB I 41; Acz yest
ve mnye który zakał albo który grzech albosz acz
20 była która zla ządzą k nyeczystosczy (aliqua
concupiscentia vel impudicitia) Rozm 60.
2. 'wyrażone słowami pragnienie, prośba, obsecratio, preces’: Nichil soliciti sitis, sed in omni
oracione et obsecracione, <w> modlithyye y sząn25 dzy, w prosbye, w modlenyy, cum graciarum
accione peticiones yestre innotescant apud deum
(Phil 4, 6) MW gl. 64.
3. *chciwość, aviditas, avaritia : Gdysz
w lywney przepasczy gest nyenasiczona sądzą
(cum in usurarum yoragine sit insatiabilis appe30
titus, Dział 38: z lychwy pochodzy nyerządne
łakomstwo), nyektorzy... lakomye... wyczągayą
pyenyądze Sul 47; Gdisch nyenasiczona yest
ząndza (cum insatiabilis sit hominum appetitus),
yiczyanganyu pyenyandzi konycza nye wklada35
yąncz, cząnstokrocz se slego obiczaya bilo
wwyedzyono Sul 103.
4. 'gorliwość, diligentia, cum : Zwandlym me
wczynila *mylost albo zhodza (zelus) moya, bo
*so zapomnaly slow twoych neprzyyaczele *mo40
gey FI 118, 139, sim. Puł\ liii ei devotam salutationem offerunt, qui eam salutant... cum cordis
attencione zandzo ca 1430 GIKazB II 20; Ządzą
diligencia 1437 Wisł nr 228 s. 86; *Zonzo dili
gentia XV p. pr. R XLVII 358; Eze nye dossycz
45
czlowyecowy bicz dobrim, geno nye badzye myal
ządzey a mylosczi gorączey, czinyącz dobrze XV
med. R XXII 239; Sz yotszo szoczo (leg. żądzą)
magna solicitudine ca 1450 PF IV 570; Die tercia
nuptie facte sunt in Chana Galylee. Chana zelus,
50
zandza, quia ex zelo et feruentissima dilecione
semetipsa usque ad conuiccionem nostri limi humiliauit 1461—7 Serm 15r; Hy reges... inquirebant de Christo summo feryido zadza XV p. post.
GIKazB IV 157; Faciliter reprehendunt (sc. falsi
55
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prophetae) alios, ut videantur habere zelum, ządzą,
bonum ib. 170; ~ z prawą żądzą 'chętnie, gor
liwie, diligenter, ardenter: Diligenter s prawan
zandzan ca 1450 PF IV 569; ~
~
'za
wziętość,, obstinatio, pertinacia : Any szye zzalvyą yego (sc. Żydowie syna człowieczego) nyeyynnosczy, nyz kako {pro tako) vyelyką a tako
trudną mąką bądzye vmączen, bo vszytką sva
ządzą przylozą Rozm 545.
5. 'miłość, gorące przywiązanie, amor, dilectw : To blogoslawyenstwo gedna czlowyeka ku
bogu tako tho, eze ządzą swą boga myluge yako
swoy początek a swego pana, gen gy chowa y
gim syą opyeka XV med. R XXII 238; Movy tu
svyathy *Crisostonus, yze Pyotr z vyelykey ządze, z yyelykey mylosczy, którą myal kv mylemy
Iesucristvsoyy, yczyąl vcho słudze Rozm 636.
6. 'przedmiot pragnień, desiderium, id ąuod
desideratur: *Szodzo (desiderium) sercza iego
dal ies iemu F/ 20, 2, sim. Puł; Gedli so y
nasiczeni so barzo, szodzo (desiderium) gich przidal iest gim FI 77, 33, sim. Puł; Orądvy za mna,
swyatha Maria patryarchow y zandza proroczka!
Naw 34.
7. 'zamiar, zamysł, intencja, consilium, prop ositum : Unde sicut dyabolus missus fuit ad
Ewam inferens prawam suggestionem, mendacem
affectionem, powescz, [...] zadzą, et fallacem
promissionem, hodie mittitur angelus ad yirginem
referens reyerendam salutationem..., veram affec
tionem powe<ść> ca 1430 GIKazB II 20; Sed
quare ad Christum convenerunt? Certe yariis intencionibus vlg. zadzami: quidam ad audiendum
verbum dei..., alii ex inyidia volentes ipsum
capere in aliquo yerbo XV p. pr. GIKazB IV 45.
8. dubium: *Isziszm *pzri tern bil, isz *Jaceg
ranczil Michałowi poszitkem *zodze za *czri
*gzrifni a bratu nicz 1394 Kościan nr 18.
Zążel 'sznur do przytraczania, wiązania czegoś
albo część uprzęży zakładana na głowę konia,
uzda, funis, quo aliąuid vincitur vel capistrum,
frenum capiti eąuino impositum \ Zązel zeuma
1437 Wist nr 228 s. 89; Camus strik vel *zuzel
1463 PF W 12; Zasel camus XV p. post. ib. 6;
Szaszel camus ib. 11.
(Żbik) Sbik czy Żbik, Stbik, Zdbik zool.
'dziki kot, Felis s il v e s t r i s Zdbyk XV med. Zab
516; Szdbyk cirigrillion 1472 Rost nr 1830; Stbic
pilax XV p. post. PF V 9; ~ Struś, sbik,
sgaga Park 410.
Zdać f o r m y : part. praes. act. adv. żdając
1407 Pozn nr 610; ~ praet. 1. sg. m. żdał jeśm
FI i Puł 118, 166, Puł 54, 8. 68, 25; 3. sg. m.
żdał BZ Gen 8, 12; 3. pl. m. żdali XV p. pr.
SKJ I 314.
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Z n a c z e n i e : 'czekać, wyczekiwać, exspectare, praestolari : Szdal gesm zbawena twego (exspectabam salutare tuum), gospodne FI 118, 166,
sim. Puł; Ffactum est autem, cum obseruarent
5
diem aptum, zdały pylne ztrazi y dne sposobnego
neb *przystąbnego, quando eam possent solam
invenire (Dan 13, 15) XV p. pr. SKJ I 314;
Potem zdał (sc. Noe) drugich szedmy dnyow
(exspectavit... septem alios dies) y wisiał golobka
10 BZ Gen 8, 12; Szdal yesm {FI: czakal iesm) yego
(exspectabam eum), yen mye zbawyonym yczynyl
Puł 54, 8; Szdal yesm (sustinui, FI: czirzpal
iesm), by kto se mno smoczil Puł 68, 25; ~
żdac prawa 'czekać na powołanie sądu, iudicium
15
exspectare': Kedi Bninsczi chczeli prawo Tarnowskego kmeczem ossadzicz, a on, i ne *zdayodz
prawa, przeprosszil gich dwemanaczema krziwen
1407 Pozn nr 610. ~ Cf. Dożdać, Pożdać,
Ożydać.
20
Zdy *przecież, jednak, mimo to, attamen, nih ilo m in u s a żdy: Czemv szya thako barszo lakasz, wrzekomosz strow, a szdy stakasz De morte
w. 50.
Żdż- cf. Zż25
Że 1. wprowadza zdanie dopełnieniowe 'że,
ąuod, u f: a. bez odpowiednika w zdaniu nad
rzędnym: Jakom przi tern bil, esz kmecze... wysznali przede mno, sze panowye dzedziczski zapowyedzeli gym, aby Micolageui... poszw {leg.
30
pozwu) ne powyedzeli 1420 TPaw VII nr 1759;
Jako pan Bernhard ranczil nam sza Anna..., sze
nam... myala wszdacz szwo maczerzisto czonscz
1421 ib. nr 2196; Wangrzin debet statuere Albertum..., ze obsylal szwoya yantri crastina die
35
1423 ib. nr 3261; Tu dicis, quia rex sum <ego>
ty mowis, ze {Rozm 783: yze) kral sem (Jo 18,
37) ca 1425 ChrestWRz 405; Mulieres... venerunt
dicentes se eciam visionem angelorum vidisse,
qui dicunt eum viuere ze so powedaly gei żywego
40
(Luc 24, 23) ca 1425 EwKReg 42; Wsak prawe
mowymy, ze ti poganyn sy (quia Samaritanus es
Jo 8, 48, Rozm 475: yzesz ty *poganym Sama
rytan) ib.; Ninyesmy poznały, ze {Rozm 476: yze)
diabla mas (quia daemonium habes Jo 8, 52) ib.,
45
sim. BZ Gen 22, 12; Yako Yangnyeszka... skar
żyła, ze gye vsyle vczyny<o)no y dzewstwo <j)e
odyatho 1433 Kai nr 1067; Ten isti isczyecz
drugych, ktorich syąn domnyma, ze s nym biły
(quos secum... fore crediderit)..., nye ma gabaacz
50
Sul 87; Item snamyonuy, ze latha... tissancz
trzistha osmdzyesyand dzyewyantego... pan łan,
xandz mazowesski... takye czlonky... vichwalil
Sul 91; Wstawyamy, ze woźni ot pelnich swyatkow grosch ... wzyancz ma Sul 92, sim. ib. 95.
55
97. 98, etc.; Mi łan... bacząncz, ze... vbodzi
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naschi poddany schkodi yyelykye... czyrzpyely
(quod... patiebantur) Sul 98; Pakli... then... obyynyoni zaprzalbi, ze on tego nye yczynyl (negaverit hoc ipsum fore per ipsum factum) Sul
109; Abi vczyekayanczi... prziczini vimovi syebye
nye *myali o nyeplaczenyu they tho yyni, myenyancz, ze taky pan nyesprawyedlywye bi takąn
kopań ot nyego... wzyąnl (quod... ab eo... recipit)
ib.\ Conyicerat enim eos Daniel ex ore suo falsum
dixisse testimonium ze rzyeklye krzywye szwyądeczthwo (Dan 13, 61) XV p. pr. SKJ I 314;
Uszrzal bog, ze to gest dobrze (quod esset bonum)
BZ Gen 1, 25, sim. ib. 3, 6. Ex 9, 14, etc.; Bo
wye bog, ze ktorikoly dzen gego vkuszyczye
(quod... comederitis ex eo), otworzo szo oczy
wasze BZ Gen 3, 5, sim. ib. Ex 16, 12. Num
16, 30, etc.; Gdisz vznamyonalasta, zesta naga
(cum cognovissent se esse nudos) BZ Gen 3, 7;
Y kto ykazal tobye, zesz nag (quod nudus esses)?
ib. 3, 11; Tedi ona wydzocz, ze gest poczola
(concepisse se yidens), wzgardzy *swu panyo ib.
16, 4; Kodikoly syo obroczysz, abi pomnyala,
zesz w krzywdzę naleszona (mementoque te deprehensam) ib. 20, 16, sim. ca 1470 MamLub
10; Powyedaly Abramowy, ze zona brata gego...
porodzyla syna (quod... genuisset filios) BZ Gen
22, 20, sim. ib. 32, 12. Num 14, 31. 23, 26.
26, 65. Ruth 2,11. I Mach 2, 31; Tedi Iacob
rzece ku pastucham: Braczya, odkod geszczye?
Tedi ony otpowyedzely, ze z Aran BZ Gen 29,
4; Tedi yo vszrzal Iacob a wzwyedzal, ze gest
syostra gego ygeczna (cum... sciret consobrinam
suam) ib. 29, 10; Dosicz macze, zescze na tey
to górze przebiwali (quod... mansistis) BZ Deut
1, 6; Movilem wam wonczasz, ze nye mogo sam
snyescz was ib. 1, 10; MaWdczi naszy, o nichzescze rzekli, ze yocy biliby wyedzeni (quod
captivi ducerentur) ib. 1, 39; Vczini pan, ze
bodzesz obfitowacz we wszem dobrem (abundare
te faciet... omnibus bonis) ib. 28, 11; Wroczlawyanye gym odpowyedzely, szesczye tho szle
vdzalaly, szesczye szą vkwapyly, czlowyeka zabyly Tęcz w. 14. 15; Ysze przysel gest... Mychal... hy yysznal..., ze *predal *szvyw *polowyczv v Vythanowycz 1498 SKJ III 335; Wyem,
ze sztworzyczyelya wszchego lyvda porodzyla
yesz Naw 26; *Pziszyengamy bogu, sze panom
nasim rayczom poszlusny chczemy bicz XV p.
post. WilkKrak 47; Pilnosczom doglendacz
chczemy, sze wselky thowar y kupya... kasdem... po... sprawietlywem targu przedano ib.;
~ Tego istego w yynach rzeczonich skazuyem,
ze ma bicz potąnpyon (censemus ipsum condemnandum) Sul 97; Gdisz pilnye wsbadayocz syo
naydo krzivego swyatka, ze przecziw swemv
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blisznemv powyedzal krziwdo (cum... inyenerint
falsum testem dixisse... mendacium) BZ Deut
19, 18; lestli *ysrzy tego, ktosz gest sgrzeszil,
ze gest dostogen kaszni (sin autem eum, qui
5 peccavit, dignum viderint plagis), swlekocz gy
przed sobo, *kazi bycz podle myari gego grzechy
ib. 25, 2; ~ b. z odpowiednikiem ten w zdaniu
nadrzędnym: Jako tho wemi y szwatczimi, sze
Micolay ne rosdzelil... dzesyancy kop pyenandzi
10 1418 Tpaw VII nr 274; Mi tho byerzyemi ku
duschi i ku starey przisząndze, ze dzyelcze thu
dwv wolv... widzelily na rolya panv 1449 TymProc 295; Ten, gen... spuscza, ma polozicz
rąnkoyemstwo o tho, ze nygdi gros ktorich ma
15 czinicz (quod nunquam aliquas minas incutiet)
Sul 96; Geny mówili, eze temu błogo, gen ma
dossicz gymyenya a przisczya, a tocz gest gich
duscha, yaco mowyą o tern, ze zawszde misi y
mowa, y robota, a tich gest bog pyenyącz XV
20 med. R XXII 234; Jako ja tho wyem, ze Micolay
wypelnicz myal Sdzeszkovi trzeczyą czanscz
w oczczyznye..., a nye wypełnił 1452 ZapWarsz nr 906, sim. ib. nr 907; Meycze na tern
doszicz, ze wszitka wyelkoscz swyatich gest
(quia omnis multitudo... est) BZ Num 16, 3;
25
Opyacz w tern zwyecze, ze pan bog wasz ziw
posrzod wasz gest (in hoc... scietis, quod dominus deus yivens in medio vestri est) BZ Jos
3, 10; To iysz ninye wyeczcze, ze pan bog was
30 nye zagładzi gich (quod... non eas deleat) ib.
23, 13.
2. wprowadza zdanie podmiotowe 'że, quod,
u f: Paklibi onemu bolanczemu przigodzilo syąn,
ze pomsthąn wzyąl (quod vindictam sumat) Sul
35 93; W zli obiczay ot nyektorich naschich poddanczow wyyedzono yest, ze oni gich poziczczam... thego istego długu placzicz nye dbayąn
(quod... ipsum debitum solvere eis non adyertunt) Sul 97; Ziem obiczayem bilo trzimano, ze
40 gdy nyektori... przissyangal (quod cum aliquis
iurat)..., tako wszdi przes wschitky... milczano
bywało Sul 99, sim. ib. 100. 103; Pakli o summą
mnyeyschąn... przisyancz bi m yal..., tegdi do
sicz, ze yednąn... forma przisyangy wsnowyona
ma bicz (quod semel... exponatur) Sul 100; Stało
45
szo gest..., ze obyetowal (ut offerret) Kaym...
dari bogu BZ Gen 4, 3, sim. ib. Ex 17, 12;
Nyemalo syo wam sda, ze was bog israelski
oddzelil (quod separayit vos) ze wszego luda
50 BZ Num 16, 9; Zali mało iest tobye, ze gesz
nas wiwyodl (quod eduxisti nos) z zemye? ib.
16, 13.
3. wprowadza zdanie przydawkowe 'że, ąuod,
uf: a. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym:
Ale przisla *goczina, ze (Rozm 570: yze) kazdi,
55
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ktoz zabye was, domnim{a)wa (ut omnis... arbitretur Jo 16, 2) sobe posslugo wczyn{i)cz bogu
ca 1425 EwKReg 43; Kyelkocrocz sansyath na
*sansyąnda... zalobąn bi vczinyl, ze... zlodzyeysky yedno brzemyąn trawi vinyosl (quod... ex- 5
portaret) Sul 95; Gdiszby nalasl prawdo, ze ganyebnoscz taka stała syo (verum esse reppereris
et abominatio facta est) v Israelv BZ Deut 17,
4; Podda czo pan, ze padnyesz (tradat te...
corruentem) przed nyeprzyaczelmi swimi ib. 28, 10
25; Vsehmocny myły panye, o thobye sylne ma
my pysanye, zes thy gesthes nase sbawgenge XV
ex. GIWp 69; ~ b. z odpowiednikiem taki, ten
w zdaniu nadrzędnym'. A to gest sod, ze (EwZam
306, Rozm 238: isze) {światłość) przyślą 15
w sw{ia)t (hoc est... iudicium, quia lux venit in
mundum Jo 3, 19) ca 1425 EwKReg 43; Za taky
gwalth taky gwaltownyk takąn vynąn ma bicz
karan, ze wschego gymyenya yego... ma bicz
odbawyon (quod omnibus bonis... debet privari) 20
Sul 89; Xanząn... taky członek mylosczywye
vstawyl, gysz ma na vyeczne czassi trwaacz, ze
yako plasczee przissyangi czynyanczim... brani
(quod... recipiebantur et reponebantur), takye...
seymanye plasczow daley yest skażono Sul 92; 25
Bo tho pysmo o thobye mamy, ze zasmwcyffsy
dawas wgerne pocesenge XV ex. GIWp 69.
4.
wprowadza zdanie przyczynowe 'ponieważ,
quia, ąuoniam, q u o d a. bez odpowiednika w zda
niu nadrzędnym: Czo Jakup szaloual na {Z)big- 30
newa, v tern gy potwarszil, se sze gemu to {nie)
stało 1396 Pozn nr 212; Bodze syo modlicz za
nyo kapłan, ze gest nye wyedzocz sgrzeszila (quod
inscia peccaverit) BZ Num 15, 28; Vmrze, ze gest
vczinila nyecistoto (quoniam fecit nefas) w Israhel 35
BZ Deut 22, 21, sim. ib. 28, 62; Ya skriyo...
oblicze mogę... prze wszitko zlee, ges to gest
vczinil, ze gest naśladował (quia secutus est) bogow
czvdzich ib. 31, 18, sim. ib. Jos 24, 18; Vsrzal
kxyostwo swe, ze na swey stronye vczoczi gest 40
odlozon (quod in parte sua doctor esset repositus)
BZ Deut 33, 21; Bodz myedzi wami a myedzi
skrzinyo dwa tysyocza wzdal lokyet, bo z daleka
nye moglibyscze vidzecz ani poznacz, ktoro drogo
wessli, zescze drzewyey nye chodziły po nyey (per 45
quam viam ingrediamini, quia prius non ambulastis
per eam) BZ Jos 3, 4; Swyatkowye rzeczy wi sami
gestescye, zescye zwolili szobye pana (quia ipsi
eligeritis vobis dominum), abyscye ge{mu służyli)
ib. 24, 22; Tedi Ionatas wstał od stołu wyelykim 50
gnyewem..., zamocyw syo prze Dawyda a sze gy
bil zganbyl ocyecz gego (contristatus est enim super
David, eo quod confudisset eum pater suus) BZ I
Reg 20, 34; *Rze enim ca 1455 JA XIV 490;
Czssom gy zbył, thom gy zbył, zhe my brony 1 55
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bidla zayancz na moyey shkodze 1457 ZapWarsz
nr 1057, sim. ib.', ~ przeto(ż) że: Temu gymyo
sdzala Ysmahel, przeto ze gest two nodzo słyszał
(eo quod audierit) gospodzyn BZ Gen 16, 11, sim.
ib. 19, 13. Ex 16, 8, etc.', W tobye bodze posegnano
wszitko ludskye pokolenye, przeto zesz mego kazanya bil poslussen (quia oboedisti voci meae) BZ
Gen 22, 18, sim. ib. Lev 19, 20. Deut 22, 24.
32, 47; Sdzyal gest dom israhelsky gymyo gego
man, przeto zze bilo gest yako szemyo kalyandrowe
byale (quod erat quasi semen coriandri album) BZ
Ex 16, 31; Któreś iest to (pro to iest) nazwano
Nehelestot, tocz iest potok gomny (pro gronny),
przetos ze grono odtod przinyesli so (eo quod
botrum portassent) synowye israelsci BZ Num 13,
25; Przecz sgladzono iest gymyo gego s czeladzi
gego, przeto ze iest nye myal syna (quia non habuit
filium)? ib. 27, 3; ~ Przeto zesz to vczynyl
(quia fecisti hoc), bodzesz przeklot BZ Gen 3, 14,
sim. ib. 22, 16. Num 20, 12; Przeto zesz nasz
smoczyl (quia turbasti nos), smocz czo pan w tern
to dnyv BZ Jos 7, 25; ~ b. z odpowiednikami
dlatego, przeto, tegodla w zdaniu nadrzędnym:
Vbodzi naschi poddany schkodi vyelykye... czyrzpyely dlyatego, ze skazanim w vynach krothky rok
ku placzenyu tich vyn namyenyon bywał (pro eo,
quod... deputabatur) Sul 98; Przeto gesm kromya
twego wyedzenya szedł, ze gesm szo bal (quod,
inscio te, profectus sum, timui) BZ Gen 31, 31;
Przeczesz natichmyast nye przisedl kv mnye? Zali
przeto, ze zaplati twego prziscza zaplaczicz nye
mogo (an quia mercedem... reddere nequeo)? BZ
Num 22, 37; ~ Item ze w *rzeczach sandovich
otprawyanyu richloscz ma bicz wsczyąngana, tegodlya vstawyami Sul 99; A zesmi nye biły cyebye
posłuszny w twich swyotich przikazanyach, przeto
poddanysmi (quoniam non oboedivimus... ideo
traditi sumus) ... w ioczstwo BZ Tob 3, 4.
5.
wprowadza zdanie skutkowe 'że, aż, u f : Czso
gesm przeczy w tobye zawynyl, zesz szo tako barzo
rozgnyewal? BZ Gen 31, 36; Alye mi czosmi,
zzeszczye szemrały przeczyw nam (quia mussitastis
contra nos)? BZ Ex 16, 7; Bo czso iest Aaron, ze
szemrzecze przeciwo gemv (ut murmuretis contra
eum)? BZ Num 16, 11; Rani czo pan omamyenim
y ślepoto..., ze bodzesz o polvdnyv maczacz (et
palpes in meridie), iako gest obykl maczacz ślepi
wye czmach BZ Deut 28, 29; Wyernye nye gest
bog se mno, ze mnye gest napadło to to zle ib.
31, 17; Ale Iericho bilo zawarto y grodzono
przestrach (leg. prze strach a. przez strach) synów
israhelskich, ze nizadni nye smyal vynicz (et nullus
egredi audebat) y wnicz BZ Jos 6, 1; ~ tak że,
tako że: Acz myedzy kthorimy łudźmy stalbi syąn
dzal, tako ze koschdi z braczyey myalbi swan
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czanscz (ita quod unusquisque... haberet suam
portionem), a ten isti dzal nye bilbi... vczywyrdzoni..., tedi yeden drugego nye ma gabacz S u l
86; Gdisz zlamy0 ky {le g . kij) chleba waszego,
tak ze dzeszocz zon pyecz bodo w yednem pyeczv
chlebi (ita ut... coquant panes) B Z Lev 26, 26;
Bodo was karacz sedmyo raan prze grzech i wasze,
tako ze bodzecze gescz myoso (ita ut comedatis
cames) synów waszich ib. 26, 29, sim . ib. 26, 31;
Gdisz podnosi roko Moyzes..., wysli so wodi
*obfitey, tak ze lvd pilbi (ita ut... biberet) y dobytek
B Z Num 20, 11; Bo wszistko zle napadnye gego
y znodzy, tak ze rzecze (ita ut dicat) tego dnya
B Z Deut 31, 17, sim . ib . Jos 8,13; Gdysz s obv
stronv nyeprziyaczele pobyły, tak ze nizadni... nye
był zbavyon (ita ut nullus... salvaretur) B Z Jos
8, 22.
6. w p r o w a d z a z d a n i e o k o li c z n i k o w e s t o p n i a
'ż e , u t ' , z o d p o w i e d n i k i e m tako w z d a n iu n a d 
r z ę d n y m : Grad y ogeyn... <były>... tako vyelykye, sze nygdi drzewyey nye zyawyaly sze (quanta... numquam apparuit) tako wyelikye w szemy
egipskye B Z Ex 9, 24; Uczynyly soo szyo czmi
tako groszne..., sze zodny nye uszrzal brata swego
ib . 10, 23.
7. w p r o w a d z a z d a n ie s p o s o b o w e 'ż e , u t': a. b e z
o d p o w ie d n ik a w z d a n iu n a d r z ę d n y m : Jako ja viednal Marcina s Micolajem, ze Marcin myal zaplaczicz polovicza jednanego a Micolay polovicza
1452 Z a p W a r s z nr 907; ~ b. z o d p o w ie d n ik ie m
tak, tako w z d a n iu n a d r z ę d n y m : Rankoyemstwo
dostateczne obiczayem obyklim polozicz ma tako,
ze acz w thu tho dwu nyedzyelyu nye obranczil
(ita tamen, quod si... non redierit), tegdi wschitko
swoye gymyenye... straczy S u l 108; Jako ja thak
viednal, ze Micolay wypelnicz myal Sdzeszkovi
trzeczyą cząnscz w oczczyznye..., a nye wypełnił
1452 Z a p W a r s z nr 906; Tak bodze, ze gdisz...
przepvsczenye przidze (ita fiet, ut cum... advenerit),
slozon bodze lossovi rosdzal B Z Num 36, 4; ~
~ w p o łą c z e n iu ale tak że w p r o w a d z a z a s tr z e ż e n ie

waszego pod *smowyo vicvpyenya przedawana
bodze (unde cuncta regio... vendetur) B Z Lev
25, 24.
9.
d u b iu m : Przistopyoocz kapłani synowye Le5 yi, ktoresz to gest zwolil pan bog twoy, aby
slvzili y blogoslavili ymyenyy gego, ze wszitka
rzecz gich slovi syo kona a wszelko rzecz cisto
albo nyecisto sodzicz mayo (quos elegerit..., ut
ministrent ei... et ad verbum eorum omne nego10 tium... iudicetur) B Z Deut 21, 5.
C f. Aczżeż, Alboż, Ależ, Ależby, Aliboż,
Aliż(e), Aliżby, Aliżci, Aniż, Azaż, Azażby, Azażci, Aż(e), Ażby, Ażci, Ażciby,
Cóż, Cóżkole, Cóżkoli, Czuż, Czyjże, Dojądż(e), Dokądż(e), Eż(e), Eżby, Eżci,
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Gdaż, Gdyż, Gdyżby, Gdyżbyc, Gdyżci,
Gdyżciby, Gdyżkoli, Gdzież, Gdzieżbyć,
Gdzieżkoli, Ilkoż, Iż(e), Iżby, Iżbyć, Iżci,
Jakież, Jakiż, Jakoż, Jakożby, Jakożkoli,
Jakżeby, Jednąż, Jegdyżci, Jenż(e), Jen20
żekoli, Jeszczeż, Jeśliżeby, 2. Jeż(e), Jeżby, Już(e), Jużci, Kakoż, Kiedyż, Kiedyżby,
Kiedyżci,
Któryż,
Któryżkole,
Któryżkoli, Któż, Któżkole, Któżkoli,
Nąż, Niceż, Nieźli, Nikakież, Niktyż,
25
Niż(e), Niżby, Niżeli, Niżli, Niżliby,
Nuż(e), Odjądże, Odkądże, Onże, Otóż,
Otóżci, Pakniężli, Pojądże, Przetoż, Przetożci, Przeztoż, Takież, Takieżci, Takiż,
Takoż, Tameż, Tamoż, Tamże, Taż, Te30
dyż, Tegożdla, Tenże, Też(e), Teżci, Teżeż, Toż, Tożby, Tożci, Tyleż, Tylkież,
Tyloż, Wszakoż, Wszakże, Wżdyż, Żeby,
Żec
-Ze, -Z (-że p o s p ó ł g ł o s c e , -ż p o s a m o g ł o s c e )
35
p a r t y k u ł a w z m a c n i a j ą c a , n a j c z ę ś c i e j tr y b r o z k a 
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c io n e , u t':
(le g .

zd a n ie

do

za ra zem

na

p o p r z e d n ie g o
z w ią z e k

k o n te k s tu ,

w y n ik o w y

w s k a z u ją c

(m o że

45

50

w s k u te k

r o z u m i e n i a p r z e z tł u m a c z a ła c . unde
inde): *Zemyo nye bodze przedana esz na
wyeki, bo moya yest a wy przichodnye y oracze
moyscze. Przeto ze wszelka wloscz gymyenya

Ysze ktoricz clouek thy to
dary gest straczil, szukagsze gych mylosczyue G n
172a, s im . B Z Ex 8, 20. I Reg 20, 5; Prestho
gdisz my fszythczy chemy do boga przycz, varugmis szo grecha G n 172a, s im . ib . Ib, S a h e R e g
14, c a 1450 P F IV 568, e t c .\ Vesmiczesz vy tho
slotho... a sprzedagcesz vy ge G n 182a, s im .
S k a r g a P ł o c w. 89, R o z m 409, 413, etc., Klocz
bodo ony, a ty bogoslawyz (P u ł: błogosław) FI
108, 27, sim . N a w 83; Kczeszly myecz łaszka
moya..., thczysz (D e k III 1. 2. 4, e tc .: czczy)
oczcza y mathka thwoya D e k III 13, s im . 1456
Z a b U P o z n 100, R o z m 6. 44, etc.', Mila matuchno
boża, dzankugo tobe, banczze se mno 1413 JA
XIV 498, s im . XV m e d . G I W r o c 38r; Patrzsze,
a srozumyesch, czemu syą ludze ludźmi sromayą
XV m e d . R XXII 247, s im . XV p . p o s t . K a łu ż n
271; Wynydzy ku ffaraonowy (le g . faraonowi i)
mowze gemu B Z Ex 9, 1; Gdi... pocznye swytacz,

z u ją c y c z a s o w n ik a :

'z z a s tr z e ż e n ie m ż e , p o d w a r u n k ie m ż e , e a c o n d i-

Czoszkoli syo napirwey przedrze ziwota
z żywota) wszelkego dobitka, gesz to syo
offyervge panv..., k twemv prawy bodze, ale tak
ze za czlowyecze pirworodzone wypłato weszmyes
(ita dumtaxat, ut... pretium accipias) B Z Num
18, 15.
8. w p o ł ą c z e n i u przeto że n a w i ą z u j e n o w e
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b łę d n e g o
ja k o
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gydzcyesz BZ I Reg 29, 10; O napokomyeyschy
boże oycze, dayze my przyyacz czyalo szyna
thwoyego Naw 133, sini. XV ex. GIWp 69. 70,
Rozm 372. 393; Czalvysze thy, Rogowszky,
w rzicz biccaka XV p. post. R XXII 60, sim.
Rozm 80. 89, etc.; Wyeszmy wylcze layno, *szetrysz ye sz *wy nam, vczynsze szarką (leg. wczy li
że siarkę) a przeczyadzyw dyasze (pro daysze)
pycz nyemocznemv XV ex. GILek 46; Modlze
szye oyczv tvemv v tayemnyczy Rozm 272; Czo
laczney rzeczy: Odpvsczony bądzczye tvoye grze
chy, czyly rzecz: Stanyze, chodzysch ib. 293;
Povydze (leg. powidzże) my, który y (leg. ji 'go’)
s tych dw (leg. dwu) vyeczey myloval ib. 320;
Povydzze my, który medzy teiny trzemy vydzy<c)
szye blyzny onemv, który oblupyon ib. 333, sim.
ib. 47; Vyvrocz szye s korzenym, przeszadzze
szye v morze ib. 398, sim. ib. 515. 829; Nye
czynyelycz vczynkov oycza mego, nye vyerzyczyes my ib. 430, sim. ib. 387. 81 1; Przeday
suknyą, kubze sobye myecz ib. 638; ~ Nye
daysz yey (sc. dusze) zaszye ve ztraczenye Rozm
823; ~ Nyektorzy... gdysz po swy msze szemyam czągną na woyną, swymsze sasyadom wyączey nyszly nyeprzyaczelom samy szkody nyewymowne czynyą Dział 37; Szyodmasz radoszcz
była thwoyą, gdy thobye rzeki: Mathko myła,
pocz vybrana vyeczna (leg. w wieczną) szwyathloscz XV p. post. SKJ I 147; ~ ~ Thedi
mi Maczk tako rzeki: Ywsz zes mi, bracze,
obranczil, przigyedz, kedi chczesz 1407 Kai nr
249; Pytałysczye nasz o prawo, czosz szezmy
(ib. 60, 2: co my, OrtMac 77: czoszmy) wam
pyrwey pyszaly (super... sententia, quam... scripsimus) OrtOssol 17,1; Czso szesmy vznali, ysz
tho było przeczywko sprawiedlywosczy Dział 16;
*Othychmyast poznaczye [mye y] onego y yvz
zesczye y (leg. ji 'go’) yydzyely Rozm 562. ~
W ostatnich trzech przykładach możliwa też lekcja
jużeś, jużeście, cożesmy.
Żebractwo, Żebraczstwo 'ubóstwo, nędza,
mendicitas, inopia: Skowane w szebraczstwe
(yinctos in mendicitate, Puł: w zebracztwe) y
w *szelescze FI 106, 10; *Szebratswo mendacium (pro mendicitas czy mendicatio) XV p.
post. PF V 7.
Żebraczę 'dziecko proszące o jałmużnę, cho
dzące po prośbie, puer mendicans’: In signum
hujus humilitatis filii regum si dimiterentur, luderent, conyersarentur obczowalybi pasturzkyem
albo szeb<ra>cząthom, ergo in cinere et pulvere
libenter sedent XV p. post. PF I 202.
Żebraczstwo c f Żebractwo
Żebraczy 'dotyczący żebraka, ad mendicum
pertinens’: (bracia) żebracza 'zakon żebrzący,

ŻEBRAK

mendicantium ordo': Inter fratres mendicantes,
żebraczą, vere sunt omnes trufantes *omyleyadz
dvl (pro lvd) XV p. post. PFRp III 289.
Żebrać f o r m y : praes. ind. 3. pl. żebrzą
5
OrtMac 77, OrtOssol 17, 1. 60, 1; ~ imper.
3. pl. żebrzycie FI i Puł 108, 9; ~ part. praes.
act. adv. żebrząc ca 1420 R XXIV 83, Rozm
404. 420; adi. i. pl. żebrzącymi XV R XXIII
290; ~ inf. żebrać Rozm 389; ~ condit. 2.
10 pl. m. byście żebrali Gn 182a.
Z n a c z e n i e : 'prosić o jałmużnę, chodzić po
prośbie, mendicare, stipem petere' : A presto
boczcze yy na them tho swecze na chfilo bogaczy,
alle biscze vy pothem na ueky szebraly Gn 182a;
15
Myyayocz przenesony bodzcze synowe yego y
zhebrzycze (mendicent) FI 108, 9, sim. Puł\
Mozely mnych, yle thych, czo szebrzą, yle tesz
tych, czo nye szebrzą (sint eremitae aut elemosinarii, OrtOssol 17, 1: czo nye byerzą prze bog
20 albo nye zebrza)... wzancz... cząscz oczczyszny?
OrtOssol 60, 1, sim. ib. 17, 1, OrtMac 77;
Exigvmque petas ore tremente, gl. mendicante
ore zegrzaczymy (pro zebrzaczymy) vstamy, cibum XV R XXIII 290; Kopacz nye mogą a ze25
bracz mye srom (mendicare erubesco Luc 16, 3)
Rozm 389; Slyepy yeden... szyedzyal podlye drogy
zebrzącz (mendicans Luc 18, 35) ib. 404, sim.
ib. 420, ca 1420 R XXIV 83.
Żebrak f o r m y : n. sg. żebrak FI i Puł 39,
30
23, 1437 Wisł nr 228 s. 89, XV med. R XXII
235, etc.; ~ g. sg. żebraka XV med. R XXII
234; ~ ac. sg. żebraka FI i Puł 108, 15; ~
i. sg. żebrakiem Rozm 420; ~ d. pl. żebrakom
Aleksy w. 97; ~ i. pl. żebraki XV med. R
35
XXIV 369.
Z n a c z e n i e : fen co prosi o jałmużnę, chodzi
po prośbie, nędzarz, biedak, mendicus, inops,
pauper : la wem szebrak iesm y vbogi (mendicus
sum et pauper) FI 39, 23, sim. Puł; Naprzeczywal
40
yest se czlowyeka nedostatecznego y szebraka, y
skruszonego sercza vmorzycz (persecutus est...
mendicum... mortificare) FI 108, 15, sim. Puł;
Stipo, id est orno vel stipas visito, instipus żebrak
stipni 1437 Wisł nr 228 s. 89; Tho wschitko bilo
45
błogo obłudne a zle y sdradne..., yako snacz na
onim bogaczczu (leg. bogaćcu), gen po tern blodze, gesch myal dzen pole dnya goduyącz, potim
krople wodi żądał v żebraka, a nye mogl myecz
XV med. R XXII 234; Vbogyego ducha albo
50
dusche gest ten, gen... ma syą przed bogyem
yako żebrak przed królem ib. 235; Cum egenis,
miseris, id est dampnatis, szebraky (leg. z żebra
ki), semper eris XV med. R XXIV 369; Roszdal
szwe rucho szebrakom Aleksy w. 97; Stoycz sza
55
mało papyesz y nalysszy szebrak takyesz De morte
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w. 403; Byl czlovyek yeden bogathy... a byl
yeden żebrak (mendicus Luc 16, 20) na ymye
Łazarz Rozm 394, sim. XV p. post. GIDom 68;
Czy, którzy yydzyely, yze pyrvey był slyepem
zebrakyem (quia mendicus erat Jo 9, 8), począly
5
movycz Rozm 420.
Zebranie 'proszenie o jałmużnę, chodzenie po
prośbie, mendicatio, m e n d ic it a s Item racione
mendicacionis szebranya ca 1500 R XLVII 369.
Żebro f o r m y : n. sg. żebro ca 1455 JA XIV 10
490, 1472 Rost nr 502. 1587. 1860, ca 1500 Erz
138; ~ g. sg. żebra Rozm 34; ~ ac. sg. żebro
BZ Gen 2 ,2 1 ; ~ ac.pl. żebra De morte w. 41.
Z n a c z e n i a : 1. jedna z kości tworzących
klatkę piersiową, costa' : Zebro ca 1455 JA XIV 15
490; Tegdi wiyol gedno zebro gego (unam de
costis eius) BZ Gen 2, 21; Vypyala szebra y
kosczy, groszno szyeczye przesz luthosczy De
morte w. 41; Zebro costa ca 1500 Erz 138; Zebra
(leg. z żebra) albo s kosczy (de costa) stvorzylesz 20
nyevyastą Rozm 34.
2.
bot. a. dyjable żebro 'Falcaria vulgaris
Bernhf: Dyable zebro fedam 1472 Rost nr 502;
Dyable zebro hemonia ib. nr 1860; ~ b. psie
żebro 'karbieniec pospolity, Lycopus Europaeus 25
L.’: Psye zebro spina łupi 1472 Rost nr 1587.
Żeby 1. wprowadza zdanie dopełnieniowe 'że,
ut, quod': Tegdi ten, yen bi myenil, zebi yego
bili role... ma doswyatczicz Sul 88; Slysszhą,
zęby czye nawyedzaly (quod... te visitant) klam- 30
nyczy albo spylmany XV p. post. R I s. XLIII;
A tho, czo cyrpymy, zebys tho przywl za wgelkge
nase sgrzysenge XV ex. GIWp 69; Ecce hec mulier
nondum accepit responsionem, ne forte dicatis,
quia vobis preposui Chananeos zebich sobye wy- 35
sszey wazil pogany ca 1500 GIKazB I 41; Alye
navczy (sc. miły gospodnie) mye, dvscha zęby
thobye wdzyączną y podobna była Naw 125.
2. wprowadza zdanie podmiotowe 'że, ut, ąuod’:
Aczbi syąn prigodzilo, zebi nyektori nyeprzyia- 40
czel... na nyekogo wrzvczil syąn (quod... irruerit)
gy zabycz chczancz Sul 86.
3. wprowadza zdanie przydawkowe 'że, u f:
a. bez odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: Paki i
nowo rzecz vcini pan, zebi *otworzocz zemya 45
vsta swa polknolabi ge (ut... deglutiat eos) BZ
Num 16, 30; ~ b. z odpowiednikiem ten
w zdaniu nadrzędnym: Bo gest to to prawo
dzewek Salfaad od boga vidano, zęby syo swadzbili, s kim zechczo BZ Num 36, 6; Dayze my 50
then dar, myły panye, zebych gych (sc. grze
chów) mogła zalowacz Naw 159— 160; Myloscywy panye, *gce tho mamy od cebge przykazange, żebyśmy nge oddawały ngeprzyacelwm
nasym złym, ale dobrym XV ex. GIWp 70.
55
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4. wprowadza zdanie celowe 'żeby, u f: a. bez
odpowiednika w zdaniu nadrzędnym: Zebichom
(ArchLit XVI 13: abychom) na them kazanu
prziszli g boszkemu posznanu po them zawithanu
XV in. R XXV 218; Yakom czy a, moy namyleyschy, posznala, wszythkom [...]deczku myala,
szeczbych wyernym przygyaczelem była 1447—
62 Zab 545; Proscha szobye na pomocz panny
Mariey, zęby mye thako raczyła szobye vchowacz
Naw 163; Vczyn mye dosthoyna, zebych po
zy vala czyala thwego naszwyaczschego Naw 181;
Angyol... nyechay sthanye przy mnye, zęby mye
sthrzegl Naw 182; O slahetny myły panye..., dag
nam ff thym karangw cyrpgenge, żebyśmy od
dusnego ngeprzyacela żadnego przenagabanga nge
mgely XV ex. GIWp 68; Któryś (sc. duszny
nieprzyjaciel) hocy swkagwc, zęby kogo... wlowyl ib. 69; Myła matko boża..., przycyng se do
sffego my lego syna za namy, zęby nas racyl
wyslwhac, o czo gego sffgethy myloscy zwdamy
ib; ~ b. z odpowiednikiem protoż w zdaniu
nadrzędnym: Gdyszem umrzecz ymyal, prothoszem tho kazał popysszacz, zęby tho na mey
duszy mye zostało DłLB III 354.
5. wprowadza zdanie skutkowe 'żeby, u f: Aby
snad nye bili myedzi wami mosz albo zona...,
gegos to by sercze bilo odwroczono od pana boga
twego dzysz, zęby sedl (ut vadat) y slvzil bogom
tich narodow BZ Deut 29, 18; A yaczy tho szły
ludze myeszczanye cracovianye, żaby (pro zęby)
pana swego, wyelkyego choragyewnego, zabylyscze, chłopy, Andrzeya Thanczinskyego Tęcz w.
2; ~ tako żeby: Paklibi ktori krziwi s przerzeczonich ku moczi prziycz bi wsgardzil, tako zebi
prawu staacz nye chczyal (sic quod iuri nollet
parere)..., tegdi... tho wschisthko onemu, komu
zaloscz yest, dano ma bicz Sul 93; Paklibi to iste
sboze vyanczsche bi bilo, tako zebi wyąnczey
placzylo (sic quod plus valeant), nizly przerzeczone pyenyandze, czso bi myali bicz... placzoni,
tegdi blisschi ye bandą dzirzeecz Sul 94.
6. wprowadza zdanie sposobowe 'żeby, uf:
tako żeby: Gensze (sc. kapłan) pyrwe offyervge
za grzech, zakroczyw głowo gego, tako zebi syo
gardła *dzerszalo (retorquebit caput eius ad pennulas, ita ut collo haereat) any owszem gey vrwacz
BZ Lev 5, 8.
Żec, Żec się f o r m y : praes. ind. 3. sg. żże
FI i Puł 82, 13, XV p. pr. R XLVII 358, ca
1450 PF IV 578, 1466 R XXII 15; 3. pl. żgą
BZ I Par 22, 15; ~ part. praes. act. adv. żgąc
BZ Deut 29, 23; ad i. n. sg. m. żgący FI i Puł
82, 13; g. sg. m. żgącego Rozm 396; ac. sg. m.
żgący FI i Puł 104, 31; i. sg. żgącym ca 1470
MamLub 189; ac. pl. f. żgące BZ Lev 23, 13.
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Num 28, 9; - infi żec 1400 S K J III 192, 1446
II nr 3258, c a 1455 J A XIV 492, XV ex.
P F V 26; ~ f u t . 3. s g . n e u tr . będzie żec FI i
P u ł 120, 6; 2. p l . m . będziecie żec B Z II Par 32,
12; ~ p r a e t . 3 . sg . m . żegł 1388 P o z n nr 37,
1425 K a i nr 918, B Z II Par 28, 4; 1. p i . m .
-(e)smy żgli XV p . p r . G I J a g 92; 3 . p l . m . żgli
B Z IV Reg 17, 11. 18, 4; ~ p a r t . p r a e t . p a s s .
n. s g . n e u tr . żżono D e m o r t e w. 487; d . s g . f .
żżonej B Z Lev 23, 18; a c . s g . f . żżoną XV ex.
G I L e k 45; i. s g . n e u tr . żżonym XV ex . G I L e k 44;
g . p l . f . żżonych B Z II Par 7, 7; a c . p l. f żżone
B Z II Par 35, 16. Jer 14, 12; l. p l. f . (w) żżonych
B Z II Par 35, 14.
Z n a c z e n i a : 1. 'n i s z c z y ć o g n i e m , p a l i ć , ig n e
c r e m a r e , c o m b u r e r e Jaco Wawrzinecz ne bil
Veronie ani ge szegl 1388 P o z n nr 37; Yako
Swach y [...] zacz Marczynow sz yego domu ne
szegl Cothlową any szego ( l e g . z jego) domu
wszgly dzedzyny Droszdzynowo 1425 K a i nr 918;
Yssze Dzerszek... s... Pyotrkem y sz gynszymy
sbegy nye began (p r o begal) na zemą krole[s]wstwa polszkego any gey zeg[e]l, any gey scodzyl
1428 K o ś c ia n nr 1345.
2. ' p a l i ć z w i e r z ę o f i a r n e , j e g o c z ę ś ć lu b k a 
d z i d ł o n a o f ia r ę b o g u , \ y i c t i m a m v e l e iu s p a r t e m
v e l tu s d e o im m o la n d a m c o m b u r e r e ' : Bo esz do
tego dnya sinowye israhelsci zgly gemv obyati
(adolebant ei incensum) B Z IV Reg 18, 4, sim .
ib . 17, 11; ~
obiata żżona, żżona obiata: *Bodzecze offyerowacz... sedm baranow... y bodo
kv obyecze szoney (le g . żżonej, in holocaustum)
z rzeczami swymi ( B ib l ia ta b o r s k a : k obieti s
plowucymi wiecmi swymi) kv wony *przechatney
panv B Z Lev 23, 18; Bo ołtarz myedzani, gen
bil vdzalal, nye mogl znosycz obyat zszonich
( B ib l ia ta b o r s k a : obieti horicych) a poswyotnich
(holocausta et sacrificia) B Z II Par 7, 7; Bo
w obyatach zszonich (in oblatione holocaustorum,
B ib l ia t a b o r s k a : w obietech zżenych) a w tucznoscyach biły kaplany az do noci zproznyeny ib.
35, 14; Abi czinyly Prziscye a sszone obyati
(holocausta, B ib l ia ta b o r s k a : żzene obieti) offerowaly na ołtarzu bozem ib . 35, 16, s im . ib . Jer
14, 12; ~ ~ Adolere zeecz kadzydlo albo
ros<e)cz c a 1455 JA XIV 492; Oby eto wal zaiste
y kadzidlne rzeci zegl (thymiama succendebat)
na wisokoscyach B Z II Par 28, 4; Na temsze (s c .
ołtarzu) bodzecye zecz kadzidło (comburetis in
censum) ib. 32, 12; Adolere szyecz uel rosszyecz
XV ex . P F V 26.
3. ( o o g n i u , d e ig n e ) 't r a w i ć , p o c h ł a n i a ć ,
c o n s u m e r e , a b s u m e r e Yaco ogen, iensze szsze
las (comburit silvam), y iaco plomen szgoczi gori
(flamma comburens montes), tako... w gnewe
S tP P P
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twoiem zamoczisz ie FI 82, 13, s im . P u ł; Poloszyl... oghen szgoczy (ignem comburentem)
w szemy gych FI 104, 31, s im . P u ł.
4. 'p o d d a w a ć d z i a ła n i u o g n i a , w y p a l a ć , ig n e
5
c o m b u r e r e , c o ą u e r e ' : Jako prawye panu Spithcowi
woyewodze nye obyanzal yesm sye dacz za wyny
drew we dwa pyecza wappna szedz 1400 S K J III
192; Masz takesz wyele rzemyoszlnykow, gysz
lamyo kamyen, wapno zgo (caementarios) y te10 szarzow B Z I Par 22, 15; ~ Robora et ligna
scindendi et eciam carbones comburendi al. zecz...
habet potestatem 1446 S t P P P II nr 3258; ~
Wyeszmy loy czelanczy... a *bobrowye stroye...,
s thego bandze mascz, a yestly *szyoną ( l e g .
15
żżoną) chczes myecz, thedy pyeczy tho wszythko
w goranczym pyeczw XV ex . G I L e k 45.
5. 'p a r z y ć , p r z y p i e k a ć , d o k u c z a ć w y s o k ą t e m 
p e r a t u r ą , u r e r e , t o r r e r e Przes dzen slvncza ( p r o
slvncze) ne bodze szecz czo (non uret te) FI 120,
20 6, s im . P u ł; Quia crucior in hac flamma ysz me
ten plomen pkelny szee (le g . żże, Luc 16, 24,
R o z m 396: bocz vyelyką mąką czyrpye v tym
plomyenyv) c a 1450 P F IV 578; Vsrzo rany
zemye tey y nyemoci, gimys to ge gest sznodzil
25
pan bog, szaro y goroczosczo slvneczno szgoocz
(sulphure et salis ardore comburens) B Z Deut 29,
23; Vrente[m] syączim (p r o sgączim), gorączim
(ąuasi calore sub nube torrente, w a r .: torrente,
id est urente, propaginem fortium marcescere
30
facies Is 25, 5) c a 1470 M a m L u b 189; Aszasz
nye czytał..., yako panny... nago szwloczono,
czalo szono ( l e g . żżono) y pyrszy rzeszano D e
m o r te w. 487; Były tez nyektorzy, którzy movyly,
yschby dusze y anyely myely czyalo s povyetrza,
35
by ynako (dusze) nye mogły czvcz ognya sgączego (ignem urentem) R o z m 396; ~ p r z e n o ś 
n ie : Ffons nitet argento, stimulat, g l. angit zsze,
sitis, g l. ardens esuries bibendi, arida cervum...,
haurit aquas 1466 R XXII 15.
40
6. żec się 'p r z e b y w a ć w n a d m i e r n y m g o r ą c u ,
w u p a l e , w s p i e k o c i e , n im iu m a e s t u m f e r r e ' : Hii
novissimi una hora fecerunt, et pares nobis illos
fecisti, qui portavimus pondus diei et estus gyzeszmi so sgly czaly dzen na slonczu goroczosczy
45
(Mat 20, 12, R o z m 393—4: ktorzysesmy nozyly
brzemyą dnya y gorączoscz, P F IV 569: czyrpely
czanskoscz wsego dnya y gorączosczy) XV p . p r .
G I J a g 92.
7. żżone wino 's p i r y t u s w i n n y , v in u m e x u s t w n :
50
Recipe haustum thiriace cum aqua *vitis vlg.
szonyn ( p r o szonym, le g . z żżonym) w(i)nem
XV ex . G IL e k 44.
8. w b łę d n y m tłu m a c z e n iu c z e s k i e g o plovuci
'p ł y n n y , li ą u i d u s ’: Y na szszgocze rzeczi (liba55
menta, B ib l ia t a b o r s k a : plowucye wieci) offye-
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rowany bodo s nim dwa dzesyotky byeli scropyoney oleyem BZ Lev 23, 13; Sobotnego dnya
bodzecze offyerowacz... dwa dzesyotki bi<e)li
pokropyoney w obyati y we szgocze rzeczi (duas
decimas... in sacrificio et liba, Biblia taborska: 5
w obieti y plowucye wiecy) BZ Num 28, 9.
9.
wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Sze (leg. żże) urit XV p. pr. R XLVII 358.
Cf Ożec, Podżec, Pożec, Przeżec, Rozżec,
Spożec, Użec, Wyżec, Zażec, Zżec, Pod 10
żegać, Wyżegać, Zażegać
Żeć 1. wprowadza zdanie dopełnieniowe 'że,
ąuod, u f : a. bez odpowiednika w zdaniu nad
rzędnym: Wdzwygno roko swe ku gospodzynu
bogu..., zecz nyczy namnyeyszey... nye wezme 15
(quod... non accipiam) ze wszego twego plemyenya BZ Gen 14, 23; Rzeczy, zecz yesm twoy
brat (quod frater tuus sim) ib. 20, 13; Abi syo
vcili pośledni waszy, zecem kazał w stanyech
przebiwacz (quod... habitare fecerim) synom is- 20
raelskim BZ Lev 23, 43; Swyatki prziwolawam
dzysz nyebo y zemyo, zeczem vilozil ziwot <i
śmierć) wam (quod proposuerim vobis vitam et
mortem) BZ Deut 30, 19; ~ b. z odpowiedni
kiem ten w zdaniu nadrzędnym: Wyedz to, zecz 25
twe syemyo ma bicz goszczynno (quod peregrinum
futurum sit semen tuum) w *trzy zemye BZ Gen
15, 13; Na tern wzwyecze, zecz bog posiał myo
iest (in hoc scietis, quod dominus miserit me),
abich vcinil wszitko, czosz vidzicze BZ Num 16, 30
28; Then, ktho mye przethobą (leg. przed tobą)
vyny, memv szerczv czyaskoscz czyny. Toc słysz,
wszech przeslyczna pany, szecz memv szerczv
czyaskoscz czyny XV ex. Zab 444.
2. wprowadza zdanie przy dawko we 'że, ąuod, 35
uf: Dacz pan nyeprziyaczele twe, ges to powstayo
przeciw tobye, zecz padno (dabit... inimicos tuos... corruentes) wydzenyv (leg. w widzeniu)
twem BZ Deut 28, 7.
3. wprowadza zdanie skutkowe 'że, uf: Yaky 40
tho szyn slachetny Andrzeya Thanczynskyego,
szecz on msczy gorancza (jyro goranczo) oczsza
swego Tęcz w. 25.
4. łączy zdania współrzędne 'i, ef(?): Przetoz
wezdi nyenawyedzyl (pro nyenawydzal) Ezau Ia- 45
coba prze pozegnanye otczowo, gymze to gest
gy oczyecz pożegnał, i rzeki gest na swem serczu:
*Przydzy *zalostni *dnyu memu oczczu, zecz ya
zabyyo Iacoba (venient dies luctus patris mei, et
occidam Iacob), brata mego BZ Gen 27, 41.
50
Zegadło 1. 'narzędzie żelazne służące do pięt
nowania, instrumentum ferreum ad notas exurendas
aptum, cauterium": Szegadlo cauterium ca 1420
WokTryd nr 229, sim. 1437 Wist nr 228 s. 85;
Zegadlo epicausterium 1437 Wisł nr 228 s. 86; 55
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Ignimen... est ferrum, cum quo perforatur aliquid,
proprie szegadlo 1450 RpKapKr; Zegadlo ignimen
XV p. post. PF V 6; Cauterium pyathno vel
zegądlo, ffumigale idem ca 1500 Erz 138; Fumigale
pyathno vel zegadlo, cauterium idem ib.
2.
'żelazko do trefienia włosów, calamistrum,
instrumentum, quo capilli crispantur : Quibus cura
est, ut crines calamistro, zegadlem, retortentur
1475 R XXV 128; Zegadlo calamistrum ca 1500
Erz 138.
Żegawica bot. 'pokrzywa żegawka, Urtica
urens L f: Zegauicza urtica parua 1472 Rost nr
712; Zegawicza (var. GIKórn II 246: zagawicza)
vrtica minor XV p. post. ib. nr 4961.
Żegawka bot. 'pokrzywa żegawka, Urtica urens
L f : Żegawka urtica parua 1472 Rost nr 711.
Żeglarz 'ten kto żegluje, wiosłuje, nadaje
wiosłami bieg i kierunek łodzi, nauta, remex>:
Żeglarz speculator ca 1455 JA XIV 505; Fratres
vendiderunt eum (sc. Ioseph) Hysmaelitis, żegla
rzom, pro triginta argenteis (Gen 37, 28) XV p.
post. R XXV 176; Gubernator, qui gubernat nauem
zeglarz ca 1500 Erz 138; Żeglarz nauta ib., sim.
ca 1500 R XLVII 355; Zeglarz nauclerus ca 1500
Erz 138; Zeglarz remex ib.\ Zeglarz remigator
ib.
Żegleń 1. 'węgiel, carbof: Zeglen carbo 1472
Rost nr 1572.
2. bot. 'urzet barwierski, Isatis tinctoria L f:
Borich, saponaria zeglyen 1472 Rost nr 936; Si
vermes al. mothylycze sunt in capite in medio
cerebri illarum (sc. ovium), postquam subito morientur, dismembret caput unius mortue et si ibi
reperientur vermes, tunc da illis herbam, que
vocatur zeglen ad comedendum, et sanabuntur
XV p. post. GIKórn II 179.
Żeglować 'nadawać wiosłami bieg i kierunek
łodzi, wiosłować, remigare, navem remis propellere": Zeglovącz remigare ca 1500 Erz 138.
Żegnać, Żegnać się f o r m y : praes. ind. 2.
sg. żegnasz 1424 Msza III s. 63, sim. VI. VII.
XIV; 3. pl. żegnają Gn 173b; ~ imper. 3. sg.
żegnaj ca 1500 GIKazB I 46; ~ part. praes.
act. adv. żegnając ca 1428 PF I 480, ca 1500
GIKazB I 53, Rozm 77; ad i. n. sg. m. żegnający
1437 Wisł nr 228 s. 86; ~ inf żegnać ca 1500
GIKazB I 54; ~ fut. 3. sg. m. będzie żegnać
BZ Gen 27, 29; ~ praet. 3. sg. m. żegnał XV
p. pr. JA XV 536, ca 1500 GIKazB I 54; 3. pl.
m. żegnali BZ II Par 30, 27; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. żegnano Naw 98.
Z n a c z e n i a : 1. 'rzucać zaklęcia mające zni
weczyć działanie złych mocy, excantare, incantamentis daemones e i c e r e Vocz trzeczecz przyrodzene vosz tho ma, ysze gdiszcy gy szegnago,
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voczcy on gedno vcho ogonem szaslony, a drudzecz on ku szemy skloniy, tegodla abycz on ne
slys[l]al szegnana G n 173b.
2. 'b ł o g o s ł a w i ć , b e n e d ic e r e , c r u c e s i g n a r e 9:
Przes gegosz ta wszistka zawszdy dobraa tworzisz,
swąnczysz, oszywyasz, szegnaasz(omnia... bona...
benedicis, M s z a IV: blogoslawysch, I. VIII: bogoszlawysz, XII: przeszegnawasz) y dawasz naam
1424 M s z a III s. 63, sim . VI. VII. XIV; Czszo y
{le g . ji 'go’, s c . chleb) szam bog wyeczerzo {le g .
w wieczerzą) zegnał XV p . p r . JA XV 536; Kto
czyebye bodze zegnacz (qui benedixerit tibi), poszegnan bodze B Z Gen 27, 29; Wstawszi kaplany
y navczeny szegnaly lyvd (benedicentes populo)
B Z II Par 30, 27; Ya thwe vyeme vydzyala czyalo
y krew, przede mna poszwyaczono y zegnano
chlyeb rąkama kaplanskyma N a w 98; Podnyovschy
swą rąka pravą k nyem {sc . krolom trzem), yakoby
ye zegnayącz (tamąuam ipsos benedicens) y vezryal
na nye R o z m 77; ~ w f o r m u l e p o ż e g n a n i a : Vale,
infelix mulier bog czy a zegnay! c a 1500 G I K a z B
I 46.
3. *r o z s t a w a ć s ię z k i m ś , d i s c e d e r e , a b ir e a b
a l i q u o 9: Czebye zegnayoncz, dzywne rzeczy w mylosczy *bendocz poczyoly sszą medzy nąmą c a
1428 P F I 480.
4. żegnać się 'c z y n i ć r ę k ą z n a k k r z y ż a n a
s o b i e , c r u c e s e s i g n a r e ’: Quociens illa verba
dicebat, semper conclusit in fine: In nomine patris,
segnayvcz sya snamye<niem>, et filii, et spiritus
sancti c a 1500 G I K a z B I 53; Statim ex eius fronte
exivit promyen splendidus, ubi se signaverat,
segnal <się>, signo sancte crucis ib . 54; Ecce
videte, quia bene se signare, segnacz <się>, signo
sancte crucis, cladvcz sya et surgendo, si vis
evadere dyabolicam temptacionem ib .
5. 'd u c h o w n y s p r a w u j ą c y e g z o r c y z m y , q u i d a e m o n e s a d iu r a n d o

e x h o m in e e i c i t , o r d o

qui dem on es
15

20

25

30

35

m in o r u in

Z n aczenie:

40

45

t a m e n t u m ’:

m ocy

na p o m o c ,

e x c a n t a t i o , in c a n -

Vocz trzeczecz przyrodzene vosz tho
ma, ysze gdiszcy gy szegnago, voczcy on gedno
vcho ogonem szaslony, a drudzecz on ku szemy
skloniy, tegodla abycz on ne slys[l]al szegnana
G n 173b; Tesz sya davam vynyen deo omnipotenti ze dvanascye *czlongow vyary svyateg

ex

h o m in e

e ic it,

ordo

Zegnanyecz exorci-

c a 1455 JA XIV 494.
Żegżuliczny c f. Gżegżuliczny
Zel 1. 'u c z u c ie s m u tk u , m a e r o r , lu c tu s , tr i s t i t i a ’:
Blogoslavyeni, gisch sa w zely, bo ony badą vczyescheny XV m e d . R XXII 233; Przeto natichmyast
stogi o zely: Blogoslawyeny, gisch zaloscz mayą
albo lkayą, bo ony bądą vczyescheny ib . 236; Kto
takye gest w żeli nądze tego swyata,... tenczi...
ma bicz vczeschon ib. 238; Są takye w żeli nyektorzi, eze gim syą oddala krolewstwo nyebyeschkye ib .; Blogoslawyeni, gisch placzeczye nynye,
bo syą bądzeczye smacz, a *plodulc roslozenya
żeli bądze vczyecha ib .; Le acz czirpyą przeczywenstwo, gesch czu ge potka o tho, eze są w zely
a ostały weschela ib . 245.
2. ' w y r z u t y s u m ie n i a , s k r u c h a , c o n t r i t i o , p a e n i t e n t i a : Kto... gest w vstawney szely swogich
grzechów,... ten a taky zaluyączi bądze vczyesson
XV m e d . R XXII 238; Gisch schą w żeli grzechów
dopusczonich, bądą vczescheni otpusczenim gich
i b . ; Czy takye, gisch są w żeli boyaszny potąpyenya, badą vczyescheny sbawyenym ib .; Ale
eze caszdi, gen gest w żeli złego dopusczonego
a sstalego, ten ządzą ma ku dobremu ib.
Z żelazna (o m a ś c i k o ń s k i e j, d e e q u i c o lo r ę )
z żelazna siwy ' k a r y z d o m i e s z k ą s i w e g o , s u b n i g e r , q u i c o l o r i s a l b i f e r r u g i n e i ą u e e s f \ Kon
szelaszna { le g . z żelazna) szywy strelczy 1499
G o r s J a z R p 275.
Żelaznosiwy (o m a ś c i k o ń s k ie j, d e e q u i c o lo r e )
'k a r y z d o m ie s z k ą s i w e g o , s u b n i g e r , q u i c o lo r e
a lb o f e r r u g in e o ą u e e s t 9: Petrus... iure evasit Geor-

'r z u c a n i e z a k l ę ć m a j ą c y c h z n i 

w e c z y ć d z ia ła n ie z ły c h m o c y , w z y w a n ie n a d p r z y 
rodzon ych

a d iu r a n d o

te r ti u s c le r ic o r u m m i n o r u m 9:

sta

te r tiu s

: ~ Zegnayączi exorcista
1437 W is i nr 228 s. 86.
C f Pożegnać, Przeżegnać, Pożegnawać, Przeżegnawać, Zażegnawać
Żegnanie f o r m y : g . s g . żegnania G n 173b;
~ a c . s g . żegnanie S p o w 3, 1462 R XXV 269;
~ i. s g . żegnanim XV in. G I K a z B II 106; ~
a c . p l . żegnania c a 1500 G I W p 30.
c le r ic o r u m

krzescyanskyey, aczbych tesz grzesny czlovyek
*vstąpylem, vyerzącz w czary, w gusła, we szny
albo nyektore zegnanye S p o w 3; Belzebub...
expellitur per incantacionem, szegnanim, id est
5
per confessionem XV in . G I K a z B II 106; Ne
credas sortilegiis w leky, w szegnąnye, w cząry, w myerzenye, w kvglarsthwa, w czarnokszyąsthwa 1462 R XXV 269; Qui incantantoribus credunt videlicet w czari, w czaszy,
10 wrosnye { le g . w wrożnie), w guszlą, w szegnanya, w pothkanye, czo płody odyemayą in se
et in aliis c a 1500 G I W p 30.
Żegnaniec 'd u c h o w n y s p r a w u j ą c y e g z o r c y z m y ,

50

55

gium... pro tribus equis, pro uno gnady et pro
duobus *zelaszmioszywy 1445 A G Z XIII 181; Item
equs zelasnosywy paruus 1474 G ó r s J a z 273, sim .
1499 G ó r s J a z R p 277; Item zelaznoszyvy {sc. equus)
1499 A K H VIII 312; Kon szelasznoszywy jnochodnyk 1499 G ó r s J a z R p 275, s im . ib. 276. 277.
Żelazny, Zielazny f o r m y : n. s g . m . żelazny
1500 R o c z n K r a k XVI 69; zielazny c a 1500 E r z
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(w a r . k a l.: kolky *zolaszne pauxillas; cuncta vasa
134; /. żelazna XV p . p r . G I K a z B IV 56, B Z
tabemaculi..., paxillos eius... ex aere facies Ex
Deut 28, 23, O r t C e l 5; zielazna c a 1500 E r z
27, 19) c a 1470 M a m L u b 26; Bacilla panwyczky
134; n e u tr . żelazne B Z Deut 3, 11; ~ a c . s g .
aut ze[s]lasne lopathy (ponent cum eo omnia vasa,
f żelazną S a t y r a w. 9; n e u tr . żelazne B Z Deut
28, 48; ~ i. s g . m . żelaznym G a łk a w. 56;
5 quibus in ministerio eius utuntur, id est ignium
receptacula, fuscinulas ac tridentes, uncinos et
~ l. s g . f . (w) żelaznej F I i P u l 2, 9; n e u tr .
batilla Num 4, 14) ib . 39; Trosky zelaszne bactitura
Żelaznem B Z Gen 4, 22; ~ n. p l. f . żelazne
ferri 1472 R o s t nr 37; Żelazna vycz doma szlozy,
1472 R o s t nr 37; ~ g . p l. m . żelaznych B Z Jos
a drzewyaną na pług wlozy S a ty r a w. 9; Thego
6, 19. 24; ~ a c . p l . m . żelazne XV in . G I K a z B
II 108, B Z III Reg 22, 11, c a 1470 M a m L u b 26, 10 Yezvsza... przykazvyemi y podlvg prava *szkazvyeni, aby gwoźdźmi zelyaznymy na krzyzv byl
1491 A G Z XVIII 509; / . żelazne FI i P u l 106,
przybyth XV ex. K a łu ż n 279; Ol la parva erea al.
16, c a 1440 S t a t W K a l s. XCVI, B Z I Par 20, 3,
zelaszny *gamagk cum modico cinere 1500 R o c z n c a 1470 M a m L u b 39; zielazne 1471 M a m K a l 93;
K r a k XVI 69; Zyelaszna czapką camsile c a 1500
n e u tr . żelazna D e m o r t e w. 398; żelazne R o z m
183; ~ i. p l . m . żelaznymi B Z II Par 33, 11, 15 E r z 134; Klobvk zyelazny galerus ib ., s im . ib .;
Blacha zyelaszną lamina ib .; Sera zyelaszny zamek
XV ex . K a łu ż n 279, R o z m 653; ~ l. p l . m . (w)
vel zyelaszna klothką ib .; Zyelaszna pokrywką
żelaznych F I i P u l 149, 8.
torrilla ib .; O tern, yako myły Cristus vyązan
Z n a c z e n i a : 1. 'z r o b io n y z ż e l a z a , z w ią z a n y
zelaznymy *vrzączyaczmy R o z m 653; ~ Sella
z ż e la z e m , fe r r e u s , e fe r r o f a c tu s , a d fe r ru m p e r t i n e n s Wlodacz bodzesz nad nimy w metle sze20 potem vrodzyla Tubalchaym, genze bil pyrzwi
kowal na wszitkyem zelaznem rzemyosle y myelazney (in virga ferrea) F I 2, 9, sim . Puł; Starł
dzanem (in cuncta opera aeris et ferri) B Z Gen 4,
yest wrota moszondzowa y zawory szelazne (fer22; ~ p r z e n o ś n ie o z i e m i : Bodze nyebo, ges to
reos) zbył F I 106, 16, s im . Puł; Welebne gych
nad tobo gest, myedzanye, a zemyo ( p r o zemya),
w rokawech szelasznych (in manicis ferreis) F I
149, 8, sim . Puł; Quia Xc est in via, ideo voluit 25 na nyeyze to chodzisz, zelaszna (terra... ferrea)
B Z Deut 28, 23; ~
żelazny kamień ' k a m ie ń d o
ista ąuatuor habere insignia. Habuit enim ferrao s tr z e n ia ż e la z n y c h n a r z ę d z i , o s e ł k a , b r u s e k , la p is
menta, szelazne stroye, id est wlnera in corpore
a d in s tr u m e n ta f e r r e a a c u e n d a a p t u s , c o s 9: Quia
suo cum ferramentis inpressa XV in . G I K a z B II
108; Sicut sarra vlg.. pila szelaszna purgat ferrum
non accepi nobili Stanislao... hec ab eo in domo
a rubigine XV p . p r . G I K a z B IV 56; Lamniam 30 sua nec importavi... quatuor lapides ferreos al.
kamyenye zelyaszne, duo falcastra 1491 AGZ XVIII
vlg. blachi zelazne c a 1440 S ta t W K a l s. XCVI;
Nie zzelaznim meczem Anticristi szeczem G a łk a
509.
2.
w b łę d n y m r o z u m ie n iu ła c . dolabrum ' t o p ó r ,
w. 56; Vkazowano iest loże gego zelaszne (ferre
k i l o f j a k o labrum ' n a c z y n i e n a w o d ę d o m y c i a 9:
us)... dzewyocz lokyet *mayocze na dlvzo B Z Deut
3, 11; Przetosz bodzesz slvzicz nyeprziyaczelovi 35 Każdy zelazne albo drzevyane myvaly vmyvanya
swemv... y wlozi zelaszne yarzmo (iugum ferreum)
(dolabrum ferebant ligneum) R o z m 183.
Żelazo, Zielazo, Żalazo, Ż alezo/orm y: n.
na twe gardło ib. 28, 48; Ale czoszkoli złota albo
srebra bodze y sodow myedzanich y zelasznich
s g . żelazo B Z Deut 27, 5. 33, 25, 1472 R o s t nr
27, P u ł 104, 18; zielazo c a 1500 E r z 134; ~
(vasorum... ferri), bogv poswyoczono bodze B Z
Jos 6, 19; Ale myasto y wszitko, czosz w nyem 40 g . s g . żelaza B Z I Par 22, 3. 14. 16. II Par 24,
było nalezono, spalili prócz złota a srzebra,
12, 1471 M a m K a l 144; zielaza c a 1470 M a m L u b
a sodow myedzanich y zelasznich (absąue... vasis
144; ~ a c . s g . żelazo B Z Lev 26, 19. Dan 2,
45, D z i a ł 41, c a 1470 M a m L u b 162, c a 1500
aeneis ac ferro) ib . 6, 24; Vczinyl sobye Sedechias... rogy szelyazne (comua ferrea) B Z III Reg
E r z 138; zielazo 1471 M a m K a l 162, c a 1500 E r z
22, 11; Ten lyvd, gen bil w nyem (s c . mieście), 45 134; ~ i. s g . żelazem B Z Judith 4, 13, R o z m
750; ~ l. s g . (w) żelezie D e m o r te w. 358,
wiwyodl gy precz y kazał... zelyazne (M a m L u b
P u ł 106, 10; ~
n. p l. żelaza 1488 A c L u b l VI;
93: *zyelasznye, w a r. k a l .: zielazne) broni (ferrata
~ g . p l . żelaz 1407 T P a w IV nr 2760, 1469
carpenta) po nych wloczicz B Z I Par 20, 3; Ioly
T y m P r o c 236, 1473 S p r T N W VIII 2, 41, 1486
Manasen a skowawszi rzecyodzmy y poty zelyaznimy (vinctum catenis atque compedibus) y wyedly 50 Z a p W a r s z nr 1606; ~ a c . p l. żelaza 1397 P o z n
nr 339, 1404 K o ś c i a n nr 235, 1434 T y m P r o c
gy do Babylona B Z II Par 33, 11; Zasadka mye236, 1472 S tP P P XI 256, 1473 A G Z XVII 435;
czowa szelazna ferratura O r t C e l 5; Gen ma grody
żaleza 1437 T y m P r o c 285; żalaza 1498 Z a p W a r s z
y palacze, kaszdy przeth mv koszv skacze, by
nr 1855; ~ i. p l. żelazy XV ex . M P K J II 326;
thesz myal szelaszna wrotha, nye vdze se mnv
klopotha D e m o r te w. 398; Colky zelaszne paxillas 55 żalazy 1499 Z a p W a r s z nr 1839.
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Z n a c z e n i a : 1. 'żelazo, też wyroby z niego,
ferrum, ferramentum : Dam wam z wirzchv nyebo
iako zelazo (caelum... sicut ferrum), a zemyo
myedzano BZ Lev 26, 19; Zelazo ferrum 1472
Rost nr 27; Zyelaszo ferrum ca 1500 Erz 134;
Ferrifodina seu locus, vbi ferrum foditur vlg.
gruba, gdzye zyelazo kopaya ib.; Tedifera dicitur
eciam ferrum ignitum vlg. ognyeve albo rospalone
zyelazo ib.; ~ Vdzalasz tv ołtarz panv bogv
swemv s kamyenya, gegos to gest zelazo (ferrum)
nye dotklo, y skały (leg. z skały) nyerownanego
ani ygladzonego BZ Deut 27, 5; Zelazo (ferrum)
a myedz *oboyw gego ib. 33, 25; Wyele zelyaza
(ferrum... plurimum) ku goszdzom drzwyanim y
ku dłubanyv, y ku spogenyy BZ I Par 22, 3; Ale
mosyodzu a szelyaza (ferri) nye wagy any lyczbi
ib. 22, 14, sim. ib. 22, 16; A tak cy naymaly...
łamacze kamyenya y *rzemyoszlnyki..., takesz
kowale zelyaza (fabros... ferri) y myedzi BZ II
Par 24, 12; Wzpomynaycye na Moyszesa...,
gen... nye zelyazem (ferro) boiuge BZ Judith 4,
13; Podle tego, geszesz wydzal, ze z gori odlomyl
syo kamyen... a stroskotal w skorupo a szelyazo
(ferrum) y myedz BZ Dan 2, 45; <A)czby tesz
nyektor[z]y gwaltownye szelazo gego abo ktorąkole rzecz gyną... komykole... wząlby, tedy...
ma wroczycz tą rzecz... wzątą Dział 41; Chczeszly
thego szkoszthovacz, dam czy szya w szelesze
szkovacz y thesz w szemy zakopacz De morte
w. 358; Vtarly conyecz aut stapyoni ziomek
zyelasa (war. kal.: zelaza) rotusum; si retusum
fuerit ferrum..., sed hebetatum fuerit, multo labore
exacuetur Eccles 10, 10) ca 1470 MamLub 144;
Eruginat rdzawyege aut kazy zelazo (war. kal.:
zielazo; sicut enim aeramentum aeruginat nequitia
illius Ecclus 12, 10) ib. 162; Zelyazo (ferrum)
przeszło duszę yego Puł 104, 18; Skowane w zebracztwe y w zelyezye (yinctos in mendicitate et
ferro, FI: w *szelescze) Puł 106, 10; Per serpen
tem enevm dei filius figuratur et hoc propter sex
causas... Quinta causa est, quod est vocalissimum
et sonorissimum inter omnia metalla zelaszy XV
ex. MPKJ II 326; Lima est instrumentum fabrile,
proprie pyłka, kthora zelazo tra ca 1500 Erz 138;
Bo tedy Zydoyye myely taky[e] obyczay, yze
kogokolvye yąly..., tego zelazem yyazaly y ylozyly nan moczny rzeczyądz Rozm 750.
2. w pl. 'żelazna część pługa, lemiesz, vomer,
aratriparsferrea': Paulus... tenetur soluere Jaschkoni et dare aratrum de ferimentis ylg. pług szelaz
(leg. z żelaz) 1407 TPaw IV nr 2760; Sbyllesz
my szelasza szylą s plwga 1434 TymProc 236;
Omne ius terrestre solvere debet, yidelicet... bo
yem, pluzycza et zalessza 1437 TymProc 285;
Mathias de Golarzewo luendo penam sex marca-
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rum debet complere duo aratra ferrorum al. dwa
plugy zelasz (leg. z żelaz) y zawyaschy Mathie
Lowczewsky 1469 TymProc 236; Eidem ligonem,
securim et ferra al. zelaza aratri recepisti 1473
5
AGZ XVII 435; Paweł kmyeczewy... xandza
*Kazimirowa szelasz s pługa... nye wzyanl 1473
SprTNW VIII 2, 41, sim. 1486 ZapWarsz nr 1606;
Jakom <n>ye wszyala czlovyekowy szwemv...
zalasza s pluszycze 1498 ZapWarsz nr 1855;
10 Jakom ya nye wschal plussycze Stanislavovy...
sz zalaszy 1499 ib. nr 1839; ~ pługowe, płużn(i)e żelaza: Quia sibi eidem Nicolao subtraxerunt
ferrum al. pługowe szelasza, isti, qui sibi subtraxit
eadem ferra al. plusznye szelasza... et ipse nullum
15
inculpavit, nisi istum, qui sibi subtraxit eadem
ferra al. pluszne szelasza 1472 StPPP XI 256;
Vomera al. pluszne zelaza 1488 AcLubl VI.
1. a. 2.: Jaco Jasek... sedl... do mego mlina
y wsol mego cloueka y szelasa 1397 Pozn nr 339;
20 Czso Janowi szelaza i ginę rzeczi pocradzono, tego
Micolay yszitca ne ma 1404 Kościan nr 235.
Żelaźce cf. Żeleźce
Żeleć 'żałować, smucić się, dolere, lugere
Szelal stimuleris (mamotrekt mikułowski: by zielel,
25
in sermonibus meis stimuleris Ecclus 12, 12) ca
1470 MamLub 162. ~ Bohemizm.
(Żeleźce) Żelaźce *jakiś żelazny przedmiot uży
wany przez bartnika, ferramentum m e llific is Eze
Marczin nye ycradl wyrzbna y zelascem (leg.
30
z żelaźcem) y psczol z damba nye wykratl Paw
iowy 1461 TymSąd 73.
Żeleźnik, Zieleźnik 1. 'żelazny garnek, olla
f e r r e a Zelesznyk lebes ca 1455 JA XIV 494;
Item in coquina 5 patelle, item dwa zelyesznyky
35
1495 RocznKrak XVI 62; Lebes, lebeta idem
zyelesznyk ca 1500 Erz 134.
2. 'jakieś ostre narzędzie, instrumentum quoddam acutum: Czszo vczinil Allexander *Andrzeowy, tho za yego poczothkem, kędy yemu dawał
40
lsze y szelesznika nan dobił 1424 KsMaz II nr
720, sim. ib.
3. bot. 'werbena, Verbena officinalis L.’: Ferrugina, herba veneris, yerobotanum, verbena zeleznyk 1419 Rost nr 5155; *Fisagria, id est
45
zelyesznyk uel koszysko XV ex. GILek 55.
Żełw cf Żółw
(Żemajtyc) Żamajtyc 'Żmudzin, Samogitus
Vt stabiles yaleant, gl. noui Christiani, Szamayticzy, possint graciam hanc colere XV p. pr. R
50
XVI 336.
Żemła f o rmy: n. sg. Żemła BZ Ex 16, 31,
1471 MamKal 27, ca 1500 Erz 138; ~ ac. sg.
Żemłę BZ I Par 16, 3; ~ n. a. ac. pl. Żemły
1420 AKH XI 413; - ac. pl. Żemły XV p.
55 post. R XXV 177.

ŻEMŁA

Z n a c z e n i a : 1. 'bułka pszenna, placek, panis
siligineus': XXVI sexagenas similarum, zemli,
super stacionem domini regis 1420 AKH XI 413;
Sdzyal gest dom israhelsky gymyo gego man,
przeto zze bilo gest yako szyemyo kolyandrowe
5
byale a chocz gego yako szemla (MamKal 22:
ziemly) sedrdzoo {leg. se strdzią, gustusque eius
quasi similae cum melle) BZ Ex 16, 31; Rozdzelyl
wszem... kołacz chleba a czoscz myosa pyeczonego bawolowego, a vprazono w oleyv zemlo 10
(frixam oleo similam) BZ I Par 16, 3; Similam
pauperibus dabat zemly XV p. post. R XXV 177;
Zemlą semella ca 1500 Erz 138.
2.
w niewłaściwym tłumaczeniu wieloznacznego
łac. simila jako 'bułka' zam. 'mąka': Zemla {ma 15
rnotrekt kapitulny: z bieli) simila (de simila triticea
cuncta facies Ex 29, 2) 1471 MamKal 27.
Żenić cf. Ożenić
Żeniec czy Żniec f o r m y : n. pl. żeńcy Rozm
341; ~ g. pl. żeńców BZ Ruth 2, 2; ~ d. 20
pl. żeńcom XV med. GIKazB III 25, BZ Ruth 2,
4; ~ i. pl. żeńcy BZ Ruth 2, 5. 7. Judith 8,
3; ~ /. pl. (po) żeńcoch BZ Ruth 2, 3.
Z n a c z e n i e : 'ten co żnie i zbiera z pola
dojrzałe zboże, messor, ąui frumentum maturum 25
m e t i t In tempore messis dicam messoribus zenyczom (Mat 13, 30) XV med. GIKazB III 25;
Bodo kłosi zbyracz, gysz padaio z roku zenczow
(metentium) BZ Ruth 2, 2; A tak odszedszi zbyrala kłosi nazad po zenczoch (post terga meten 30
tium) ib. 2, 3; A tedi on... rzecze ku zenczom
(messoribus) ib. 2, 4; Rzecze Booz ku przistawowy, gen za zenci stal (qui messoribus praeerat)
ib. 2, 5, sim. ib. 2, 7; Gen vmarl we <dn)yoch
znyva ioczmyenego, bo stal nad zenci, gysz snopi 35
wyozaly (super alligantes manipulos) na polyv
BZ Judith 8 ,3 ; ~ Snyvo yest skon[y]anye tego
svyata, alye [vy] zenyczy to szą anyely (messores
autem angeli sunt Mat 13, 39) Rozm 341.
Żenin cf. Żonin
40
Żenizna 'własność ziemska stanowiąca posag
czy wiano żony, bona terrestria uxori pro dote
collata'(?): Jacom ne sebral jastrząba na pana
Jacubowe dzedzine, ale na me zenisne 1420
Kościan nr 806.
45
Żeń 'zboże, plon, frumentum, frux : Gdisz
wnidzecze do zemye... a ssezznyecze snopy, s
kloszow przinyescze pirwe[y] vrody szny waszey
(manipulos spicarum primitias messis vestrae, Bib
lia taborska: prwnie vrody żni wassie) kv kapla- 50
novy BZ Lev 23, 10; Roczney ssny {marnotrekt
mikułowski: rocznie żni) annue messis (metuamus
dominum... plenitudinem annuae messis custodientem nobis Jer 5, 24) ca 1470 MamLub 208.
~ Bohemizm.
55
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Żeńca, Żyńca 'ten co żnie i zbiera z pola
dojrzałe zboże, messor, ąui frumentum maturum
metit': Coloni, messores, rathage, zenycze sive
conventi ad metendum laboratores 1446 AKH VI
180; Szynczą messor ca 1500 Erz 139.
Żeńczyński 'niewieści, kobiecy, muliebris, femineus': (osoba) żeńczyńska 'niewiasta, kobieta,
mulier, femina': Margareta... debet intercedere...
Stephanum ab omnibus personis, sicut ad quam
pertinet, videlicet mąsczynskye, panyenskye y
zenczynskye 1431 StPPP IX nr 389.
Żericzyzna f o r m y : n. sg. żeńczyzna XV
med. R XXIV 363, OrtMac 25. 94, etc. etc.;
~ g. sg. żeńczyzny XV med. R XXIV 363, XV
med. R XXV 152; ~ d. sg. żeńczyźnie OrtMac
26. 131, OrtOssol 21, 3, etc.; ~ ac. sg. żeńczyznę Rozm 268; ~ d. pl. żeńczyznam XV
med. R XXIV 363.
Z n a c z e n i e : 'niewiasta, kobieta, mulier, fe 
mina': Factum ex muliere szenczyszny {leg. z
żeńczyzny) XV med. R XXV 152; Ten masz
vmarl a tha szenczyszną (mulier) poszła za drugego maszą OrtOssol 28, 4, sim. OrtMac 25;
Mały {sc. opiekaldnik) they szenczysznye (mulieri) wroczycz oczczyszna gey? OrtOssol 28, 4,
sim. OrtMac 26; Pownyly {pro równyly) dzal
mayą wsząncz dzyewczyny dzyeczy, bandz zenczyszną (femina), bandcz masczyszną, gymyenyą
gey oczczą albo maczyerzyszną (pro maczyerzyszny) s paropczymy, szlowie s tey brathą dzyeczmy? OrtOssol 70, 3, sim. OrtMac 94; Gdy
vmrze czlowyek, bandz mąsczyszna, albo zenczyszną (mulier) OrtOssol 71, 3, sim. ib. 18, 3,
OrtMac 96; Gdyby myala gedna zenczysna drugey
zenczysznye... przyszyacz po vmarley rancze (si
mulier alteri mulieri... informationem facere deberet post mortuam manum) OrtOssol 95, 2, sim.
ib. 21, 3, OrtMac 131; Kthokoly ma od {pro
ocz) przyszancz po vmarley rancze, bancz ma
sczyszną, bandcz zenczyszną (mulier, OrtMac
131: nyewyasta) OrtOssol 95, 2; Vtriusque sexus
oboyga poglova, maszczysna y zenczysna ca 1500
GIGn 60; To dzyeczyąthko bądzye *zemyczvszna
(sexus feminei proles ista pia fiet) a bądzye ymyą
yey vezvano Marya Rozm 7; Alye vydzysch, myły
synkv, yzesz yescze mlod, a ya, yako *zemczysna, nye vyem szye opyekacz ib. 145; Wschelky,
który vzry *zemczysną (mulierem Mat 5, 28)
a ma zlą volą k temv, yvsz pokalal yą swe sercze
{pro w swem serczv) ib. 268; ~ prawdopodo
bnie o nierządnicy, fortasse de muliere adultera:
Notandum, quod status istius mulieris {sc. meretricis), zenczysznhy, fuit detestabilis, nam fuit
peccatrix XV med. R XXIV 363; Magdalena...
venit cum vngento et stans retro (Luc 7, 38) pre
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verecundia cogitans, quod non esset digna stare
antę faciem eius, contra modernas mulieres, zenczysznąm, adulteras ib.; Deffendebat ergo hec
mulier, zenczysna, deum per oculos, ad vana eos
iactando ib.
Żeński f o rmy: n. sg. f . żeńska XV med. SKJ
V 273, BZ Gen 18, 11, OrtMac 75, etc.\ neutr.
żeńskie OrtOssol 55, 2; ~ g. sg. żeńskiego ca
1470 MamLub 113; m. żeńskiego BZ Gen 31, 35;
/. żeńskiej XV med. SKJ V 255, BZ Lev 20, 18;
neutr. żeńskiego BZ Deut 22, 5; ~ d. sg. f.
żeńskiej OrtMac 69; żeńskie OrtOssol 55, 1; ~
ac. sg. m. żeński BZ Gen 20, 18;/. żeńską Słota
w. 77. 104, XV med. SKJ V 276, OrtMac 86,
OrtOssol 64, 4; ~ i. sg. neutr. żeńskim BZ Lev
20, 13; ~ l. sg. f. (na) żeńskiej XV p. post. R
XXV 266; - n. pl. żeńskie XV med. SKJ V
256; /. żeńskie XV med. SKJ V 256, BZ Judith
9, 15; - g. pl. f. żeńskich XV p. post. R XXV
266; ~ ac. pl. m. żeńskie OrtMac 89.
Z n a c z e n i e : 'dotyczący niewiasty, kobiety,
charakterystyczny, typowy dla niej, z niewiastą,
kobietą związany, do niej należący, przeznaczony
dla niej, z niewiast, kobiet się składający, mcwieści, kobiecy, muliebris, f e m i n e u s Non fuit
necesse, quia muliebres persone non astringebantur edicto Cesaris ad talem professionem..., quia
in professione virorum includebatur professio et
obediencia mulierum zenskye XV med. 5X7 V
256; Zawarł bil bog kazdi żywot zensky (omnem
vulvam) /?Z Gen 20, 18; Nye porokuy, panye
moy, yze przeczy w tobye wstacz nye mogo, bocz
my szo gest nynye podług zenskyego obiczaya
(iuxta consuetudinem feminarum) sstalo przygodzenye ib. 31, 35; Ktoś bi spal z samczem
sloczenim żeńskim (coitu femineo), oba vcinilasta
nyemy grzech BZ Lev 20, 13; Nye oblecze syo
zona w rvcho moske ani mosz vziwacz bodze
rvcha zenskego (nec vir utetur veste feminea) BZ
Deut 22, 5; Bo to bodze pamyocz gymyenya
twego, gdisz roce zenske (manus feminae) gy
(sc. Oloferna) porzucyta BZ Judith 9, 15; Azaly
yego (sc. dziecięcia) czasz ('część’) gymyenya...
odvmrze na yego mathką..., a gdy ona vmrze,
na geyly blysze przyrodzone, bądź maszkye, albo
zenszkye? OrtMac 89; Cv they to gyerdze...
slvszayą...: przykryczya lozną y zenszkye odzenye
(muliebria vestimenta), rampky, slogerze, szlowye
thy chvsty, czo na nyewyeszczką głową szluszayą
OrtOssol 55, 2; Muliebrem *zyenskyego aut nyewyesczego (quae, sc. Esther, placuit ei... et
praecepit eunucho, ut acceleraret mundum mulie
brem Esth 2, 9) ca 1470 MamLub 113; ~
żeńska twarz 'niewiasta, kobieta, mulier, fem ina':
Lecz riczerz albo panosza czczy *szensko twarz,
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tocz przisluchsza Słota w. 77, sim. ib. w. 104;
Ad complementum diuine faccionis conveniebat,
ut eciam crearet hominem de femina, z szenskyey
twarzy, sine viro, et hoc completum est in virgine
5
Maria XV med. SKJ V 255; Sed ex quo mulie
res, pan<ień)skye abo zenskye twarzy, ad hoc
edictum non tenebantur, quare Ioseph virginem
Mariam... secum in Bethleem adduxerat? ib. 256;
Hec est illa mulier (sc. virgo Maria), *zyenska
10 twarz, mirabiliter decorata ib. 273; Mirati sunt
(sc. angeli) videntes feminam, żeńską twarz,...
ascendentem (sc. caelum) in corpore ib. 276; Bo
thy nyewyesczkye rzeczy szluszayą gey blysznym
wyrzeczonem (leg. w wyrzeczonem) dzyalye,
15
szlowye zenszkye twarzy (OrtMac 69: zenszkyey
thwarzy), czo gesth gey błyska (eius-proximae
cognatae fusali) OrtOssol 55, 1; Woythowstwo
albo sz[l]olthystwo, czso gye człowiek w dzedzyczstwo kupy albo ma, tho spadugye y odmyera na
20 maszka t[a]warz, bo zenszka twarz (mulieres) nye
może sandza bycz ib. 58, 4, sim. OrtMac 75;
Ten szrebrny korcząk szluschą na they vmarley
panyey blyszą zenszka twarz (super eius proximam
fusualem), bo szluszą ku nyewyesczkyem rzeczam
25
OrtOssol 64, 4, sim. OrtMac 86; Femina (sc.
Eva) intulit (sc. peccatum?), żeńska twarz wnoszla, femina (sc. Maria) fugauit odegnala 1456
ZabUPozn 86; In femina na zenszkyey twarzy,
zenszkych twarz (non legimus in tota scriptura,
30
quod deus unquam aliquod peccatum in femina
hic in mundo plus vindicasset et punivisset sicut
superbiam) XV p. post. R XXV 266; ~ żeńska
niemoc 'miesiączka, menstruatio': Przestała gey
(sc. Sarze) bila biwacz żeńska nyemocz (desierant
35
Sarae fieri muliebria) BZ Gen 18, 11; Ktoś syo
zydze s zono swo wipliwanyv (leg. w wypływa
niu) zenskey nyemoczi (in fluxu menstruo)...,
zabita bodzeta oba BZ Lev 20, 18; Mvliebria, id
est menstrua, zenyska nyemocz, quibus deficien40
tibus deficit vis pariendi rodzenya (desierant Sarae
fieri muliebria Gen 18, 11) ca 1470 MamLub 10.
Żeńszczyna 'niewiasta, kobieta, mulier, fem i
na'-. Kto szdraadzil Adaama nyewynnego a Daauida swotego...? Zaprawda nykt, yedno nyeewia45
sta. Prawa dobra zensczynaa, ta iest sklaad wszego
dobregoo Gloger.
Żeńszczyzna 'niewiasta, kobieta, mulier, f e 
mina': Masczizna ot pyanczynaczczye a zensczisna (femina) ot dwunaczczye lyath mayąn
50
otpowyedacz Sul 87; <G)dysz rownoscz myedzy
stadłem gest rozmagytoscz, bo nyektorzy są
wolnyeyszy <niżli> drudzy, to gest maszowie
nyszly szenysczyzny (cum realis distinctio personarum habeatur, inter quas quaedam personae
55
liberae, ut virorum, aliae autem, ut mulierum,
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minus libere agere possint in iudicio, Sul 54:
personi... nyewyescze) Dział 46; Gdy kto dzewcze, maszathcze, wdowie abo ktoreykole szenysczysnye... gwalth vczyny ib. 55; Gdy... szensczysna (virgo aut mulier, Sul 58: dzewycza abo
nyewyasta)... placzącz bądze powolawala gwaltownyka ib., sim. ib. 56.
Żer, Żyr f o r m y : g. sg. żyru 1443 AGZ XII
111, 1485 AGZ XVI 193; - ac. sg. żer (1432)
1634 DokMp V 336; żyr 1447 AGZ II 129, 1447
AGZ XIV 234, 1471 AGZ XVI 87, 1480 AGZ
XVI' 156, 1495 AGZ XVIII 360; - i. sg. żyrem
1486 AGZ VI 214; - /. sg. (na) żyru 1458
AGZ XI 434; - n. p l żyry 1461 AGZ XIII
358, 1491 AGZ XVI 234; - ac. pl. żyry 1480
AGZ XVI 156; - i. pl. żyry 1458 AGZ XII
255, 1461 AGZ XIII 362, 1466 AGZ XII 310;
żyrmi (1427) 1549 DokMp VII 231; - /. pl.
(w) żerzech 1402 Pozn nr 537.
Z n a c z e n i a .’ 1. fowoce leśne (zwłaszcza żo
łędzie, bukiew) służące jako karma dla trzody,
fructus siharum (praecipue glandines ąuercuum
vel fagorum), ąuibus sues vescebantur : Cum gays
et eorum fructibus al. zyrmy (leg. z żyrmi?)
(1427) 1549 DokMp VII 231; Pascua... in omnibus
agris, silvis, pratis, pascuis, quocumque pecora
nostra pascenda miserimus et fagi fructus silvarum
al. na zer porcis suibus liberum usum concedimus
(1432) 1634 DokMp V 336; Eciam ubicunque
fagus al. buk seu szyr fructum (pro fructum seu
szyr) dederit in silvis regalibus 1451 AGZ XII
210, sim. 1452 ib. 218; Incole civitatis Dubeczsko
libere habent in dictis silvis robora, ligna et omnia
atinencia habere pro usu ipsorum scindere et
crophas pascere in phaginulis al. na bukwy y na
zirw 1458 AGZ XI 434; Similiter, pascua silvarum
scrofis faynulas al. *bukyavye sive zyr in silvis
et ab hominibus precium a pascuis recipiet 1471
AGZ XVI 87; Incole debent habere usufructum
et incisionem arborum et lignorum ac libera pascua
glandium faginarum al. bvkwye et szyrv et graminum 1485 ib. 193.
2. 'las, w którym wypasano trzodę, może też
bydło, pastwisko leśne, silva, qua sues, fortasse
etiam boves, pascebantur, pascuum silvaticum’:
Iaco Jan w szerzech, w szapuscech a w rozwozenu chyzow y w gagech Margorzacze tako wele
scodi vczinil iaco dwadzescza grziwen 1402 Pozn
nr 537; Item Chodorowsczi exceperunt ipsis per
medium pulsiones scropharum et porcorum ad
silvas vlg. <na> szyr, quicunque alii extranei
kmethones... pellerent ad dictas silvas prefatorum
bonorum sibi Nicolao obligatorum 1447 AGZ XIV
234; Homines Nicolai... libere habent pellere ad
silvas vlg. na szyr ipsorum bonorum obligatorum
Słownik staropolski XI
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sine decima exigenda ib.; In quibus quidem florenis iam dedit sibi intromissionem in villam suam
Schwykow et cum piscina eiusdem ville, et cum
glandinibus al. zyrzy (leg. z żyry), decimis apum
5 et porcarum et cum exactione boum al. powolowczysznamy 1466 AGZ XII 310; Item omnes
pascuas al. zyry dictarum silvarum pro se tenebunt
1480 AGZ XVI 156; Omnes... agros, quos ex
antiquo in campo Lukowa habuerunt, tenebunt
10 perpetue, sed si aliquos (.sr. agros) impulsivos ad
pascuas al. na zir quicunque homines fecerint,
hec spectabunt ad Mathiam et Petrum ib.; Si in
dictis silvis aliqua pascua fuerint, videlicet zyry
albo wkvpy, horum omnium medietatem tollendi
15 habebit facultatem 1491 AGZ XVI 234.
3. 'prawo wypasania trzody, może też bydła,
w lesie, ius sues, fortasse etiam boves, in silva
pascendi \ Kmethones... liberthathem habebunt lig
na scindere et pascere al. szyrw utifrui 1443 AGZ
20 XII 111; Omnes silvas Prochnicenses per medium
arendare et ipsis participare debent, videlicet wramby, wgony, zyri iuxta priores literas divisionales
1461 AGZ XIII 358; In quibus XII marcis obligavit
quinque areas al. dworziscza in Wlyczno cum
dacionibus al. *danyany et impulsionibus al. wgony
25
seu zyri 1461 ib. 362; Etiam pascuis peccorum et
peccudum in dictis silvis libere uti debent al. żyrem
1486 AGZ VI 214; Quia perpetue admiserunt libertatem in silvis,... omnium generum ligna scin30 dendi... et usum pascendi scrophas al. szyr per
viam stratham 1495 AGZ XVIII 360.
4. 'oplata składana za prawo wypasania trzody,
bydła w lesie, pretium pro suibus vel bobus in
silvis pascendis solvi solitum'. Quicumque aliqui
homines inpreciaverint gramina seu pascua bobus,
35
vaccis..., vlg. wgon seu szyr in dictis mericis...,
extunc... sculteto... tercia pars debet venire 1447
AGZII 129; Paulus... fideiussitpro... Stanislao...,
quod... Sandiwogius... debet in pace tenere villam
Brathkowcze cum silvis, nemoribus et de ipsarum
40
dacionibus sive decimis quibusvis al. szyri (leg.
z żyry) et cum campo Szduthinem dieto 1458
AGZ XII 255.
Żerada zool. 'wesz głowowa, Pediculus capitis
L.’: *Zerzada pediculus 1472 Rost nr 1454. ~
45
Może należałoby czytać żerzada.
(Żerca) Żyrca fstarosta weselny, gospodarz
wesela, nuptiarum curator, nuptiis praefectus’:
Zircza architriclinus ca 1420 WokTryd nr 467;
50 Zyrczą (war. kal.: zirzecz, podczieschie, GIDom
43: zyrzczowy, EwZam 303: szyrczovy, R XXV
272: staroscze abo zyrczowi, Rozm 209: starosczye svadzebnemv) architriclinus (dicit eis Iesus:
Haurite nunc et ferte architriclino Jo 2, 8) ca
1470 MamLub 276.
55
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(Żerdnik) Żyrdnik 'sługa zobowiązany do
1464 ib. nr 1167; ~ To gest stan a sztrzechy
budowania namiotów dla księcia i jego dworu
gego y przykryczya, *pyerszczyenyow y szczyani
podczas podróży po kraju, unus e servitoribus,
s deszk s szerdzyamy (tabulata cum vectibus) BZ
ąui duci eiusąue aulicis peregrinantibus tentoria
Ex 35, 11; Udzelyal szerdzy (vectes) z drzewya
statuebanf: Si vero sirdnici venerint, nullus eis 5 sethym pyocz g dzerszenyu desk gednego boka
dabitur conductus 1247 CodSil VII 288; ~ z
stanowego ib. 36, 31, sim. ib. 36, 32. 38, 5;
fleksją łacińską: Concessimus eciam, ut nullos
Uczynyl szyrdz gyno (vectem alium), która przes
nuncios recipiant,... nec castorem solvant, nec
poszrzodek desk... przeszyoglabi ib. 36, 33; Bodo
conductum militibus seu aliis prestent sive sirdgich pod strozo tablicze stanowe a zerdzi (vectes)
10 y slvpowye BZ Num 3, 36; ~ Ołtarz offyerny
niconibus 1259 Haeus 102.
(Żerdziany) Żyrdzieny 'zrobiony z żerdzi, pa
y bronko gego myedzanoo s szyrdzmy swymy y
lików, de palis factus’: Jako Mykolay... plothy
s soodi swimy (cum vectibus et vasis suis) BZ Ex
*zirdzenye Maczeyevy... poszyek gwałtem 1483
35, 16, sim. ib. 35, 13; *Grogy *gego udzelal
ZapWarsz nr 1547.
złote, przes które szerdzy (vectes) wnyeszcz (pro
Żerdź, Żyrdź f o r m y : n. sg. żyrdź 1437 Wisi 15 wwyeszcz) szyo mogły ib. 36, 34; Szyerdzy (vectes)
nr 228 s. 84, XV med. R XXV 156, OrtCel 4,
vdzyelal s drzewya sethym, które powieki zlotem
ca 1470 MamLub 168; żerdź 1471 MamKal 168,
ib. 37, 4, sim. ib. 35, 12. 37, 15. 28; Przewleczye
ca 1500 Erz 138; ~ ac. sg. żyrdź BZ Ex 36,
przes nye szerdzy (vectes), abi mogl stool noszon
33; - i. sg. żerdzią 1444 AGZ XIV 136. 137;
bicz ib. 37, 14; Udzyelal gemu (sc. ołtarzowi)...
- /. sg. (na) żyrdzi XV med. R XXV 155, BZ 20 dwa pyerszczyenya złota pod koruno po wszech
Num 13, 24, XV
R XXIV 374; - n. pl.
boczech, abi sze mogli przewlecz przes nye szyrdzy
żyrdzi BZ Ex 37, 27; żerdzi BZ Ex 36, 34. Num
(vectes) a moglbi sze ołtarz noszycz ib. 37, 27;
3, 36; ~ g. pl. żyrdzi 1407 KsMaz I nr 993,
Vlyaw cztyrzy pyerszczyenye myedzyane... ku
1472 ZapWarsz nr 1349, 1473 ib. nr 1356; żerdzi
przewleczyenyu szerdzy a k noszenyu (vectes ad
BZ Ex 36, 31. 32. 38, 5; ~ ac. pl. żyrdzi 25 portandum) ib. 38, 5; Wrzazali latorośl s gronem
1428 ZapWarsz nr 2812. 2901, 1464 ib. nr 1167,
swym, któreś *nyosli na zirdzi (in vecte) iedwo
1494 ib. nr 1683; żerdzi BZ Ex 35, 12. 37, 4.
dwa moza BZ Num 13, 24, sim. XV med. R XXV
14. 15. 28; ~ i. pl. żyrdźmi BZ Ex 35, 13.
155; Wszoly sinowye Leui skrzinyo boszo... na
16; żerdziami BZ Ex 35, 11; ~ /. pl. (na)
ramyona swa na szerdzach (in vectibus) BZ I Par
30
żerdziach BZ I Par 15, 15.
15,15; ~ ~ Deus voluit exaltari in cruce tamZ n a c z e n i a : I. 'długi, cienki drążek drewnia
quam <in> paxillum, na zyrdzy, ut perditos recuny, kołek, palik, też kół, drąg, pertica, baculus
peraret. Nam conswetudo antiąuita fuit, quando res
O cthore szirdzi Macyey na Hindrzicha szalował,
perdite inveniebantur, in paxillo suspendebantur
tich on gemv nye pobrał na cztirzi wozi siło 1428
vlg. na zyrdzy XV ex. R XXIV 374.
ZapWarsz nr 2812, sim. ib.; Falanga vlg. zyrcz 35
2. 'słup, pal stosowany przy budowie mostu,
1437 Wist nr 228 s. 84; Pertica dicitur zyrcz ib.,
pila p o n t i s In hoc autem, quod Iudei voluerunt
sim. XV med. R XXV 156; Quod... Vlka sibi
in Christum lapides mittere, videntur piłam, na[d]
Wroncze non eradicavit al. nye vikraczila nec
zirdzo, pontis intrasse. Nam in epistoła agitur de
subtraxit fenestra ligno al. szerdza vestes albas
ponte..., in ewangelio autem agitur de pila XV
1444 AGZ XIV 137, sim. ib. 136; Falanga szyrdz 40 in. GIKazB II 104.
al. drąg OrtCel 4; Extra falangas al. zirdzy 1460
(Żerowina) Żyrowina 'opłata składana za
AcLubl II; Zirdz (war. kal.: zerdz) palus (sicut in
prawo wypasania trzody w lesie, pretium a suibus
medio compaginis lapidum palus figitur Ecclus 27,
in silva vescentibus s o lv e n d u m Nicolaus... re2) ca 1470 MamLub 168; Yakom ya nye yessdzyl...
cognovit, quia recepit a... Alexandro tricentas
s syekyramy... na ymyenye Vyesska y nye vyrą- 45 marcas, in quibus obligavit villas suas Zagozdzye
et Paszeczne cum proventibus, cum porcorum
bylem zyrdzy yako za polthory kopy 1472 Zap
Warsz nr 1349; Yakom ya nye przyechaw na wozye
decimis et de fagina al. szyrowinami (leg. z
gwalthem z domu swego nye zabrałem zyrdzy
żyrowinami) 1479 AGZ XIX 182.
(Żerowy) Żyrowy jnający związek z żerem,
robothy Sczepanowey 1473 ib. nr 1356; Jakosz thy
*myye pobrał sthathky domove, zyrdzy y *prosucze 50 czyli pastwiskiem, ąui ad pascuum pertined: Successoribus legitimis... cum omnibus pascuis vlg.
posegl 1494 ib. nr 1683; Zerdz falanga ca 1500
wgony zyrowe, mellificiis et torrentibus... damus
Erz 138, sim. ib.; ~ Iaco ya ne brał Iascoui
et concedimus... omnimodam libertatem (1389)
zirdzi s plota 1407 KsMaz I nr 993; Eze Staszek
1554 DokMp VI 59.
o tho krziwdo oth Amoltha wstał, eze gemv szirdzi
Żerucha cf. Rzeżucha
s gego plotha pobrał 1428 ZapWarsz nr 2901, sim. 55

ŻERZADA

Żerzada cf. Żerada
Żerzawie cf. Zarzewie
(Zerzec) Żyrzec 'starosta weselny, gospodarz
wesela, nuptiarum curator, nuptiis praefectus':
Szyrecz architriclinus XV in. Zab 520; Zyrzecz
architriclinus ca 1455 JA XIV 490; Architriclinus
zirzecz, podczieschie (war. lub.: zyrczą, GlDom
43: zyrzczowy, EwZam 303: szyrczovy, R XXV
272: staroscze abo zyrczowi, Rozm 209: starosczye svadzebnemv; dicit eis Iesus: Haurite nunc
et ferte architriclino Jo 2, 8) 1471 MamKal 276;
Gdy zakvszyl szyrzecz (architriclinus Jo 2, 9,
/tozm 209: starosta) vody vyna (pro vyna z vody)
vczynyon[y]ego..., vzovye oblvbenycza szyrzecz
(architriclinus) EwZam 303.
Żerzewie cf. Zarzewie
Żerzucha cf. Rzeżucha
Żeżoliczka cf. Gżegżoliczka
Żęć 'zboże, plon, frumentum, f rux: Gydz,
Marzya, nawedz Kylyyana szancz XV in. CyzPłoc.
Żędać cf. Żądać
Żlutenica ' choroba wątroby objawiająca się
żółtym zabarwieniem skóry, żółtaczka, aurugo,
ictericia: Contra ictericiam, id est zlutenyczy,
valet radix lappacii, id est rzyepyk XV /?. /josr.
R LIII 61. ~ Bohemizm.
Żluty 'żółty, gilvus, flavus’: Corpus cocodrili
est gylvum slutee XV p. post. R XXV 266. ~
Bohemizm.
Żłobek cf. Żłóbek
Żłobić cf. Ożłobić
Żłób fo rmy: n. sg. żłób ca 1420 WokTryd nr
36, 1475 AGZ XVIII 119, ca 1500 Erz 138; d. sg. żłobowi 1466 R XXII 25; ~ ac. sg. żłób
1403—5 ArchTerCrac Illb 548, 125, BZ Gen 24,
20, 1477 CracArt nr 662, eter, ~ /. sg. (we)
żłobie XV med. SKJ V 252, 1475 AGZ XVIII
119; - n. p i żłoby 1254 KodPol III 59; ~
ac. p i żłoby 1454 KsNWarsz I nr 357, BZ Gen
30, 40. 41, 1471 MamKal 71.
Z n a c z e n i a : 1. 'podłużne naczynie drewniane
używane najczęściej do karmienia i pojenia bydła,
alveus ligneus, praesaepe quo animalia domestica
bibunt eduntąue’: Joscho... cum Wenceslao...
habent... terminum concitatum ad fideiubendum
et pro aliis [...], videlicet pro mensa et canali
vlg. szlob 1403—5 ArchTerCrac Illb 548, 125;
Peperit (sc. Maria) filium suum primogenitum et
pannis eum involuit, et reclinauit eum in presepio
sklonyla we szlobye (Luc 2, 7, EwZam 292: v
yaslkach, GIWroc 110v: gęsiach, Gn 176b: f
gasły) XV med. SKJ V 252; Wilawszy wodo
w *slub (in canalibus) y byeszala zasszyo ku
studnyczi BZ Gen 24, 20; Tedi Iacob kladl proczye
w zlobi (in canalibus aąuarum) przed oczy ow
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czarń ib. 30, 41, sim. ib. 30, 40; lam meat
occiduas titaneus axis ad oras, presepi, gl. ad
presepe szlobowy, roseos sol stabulabat, gl. alligabat stanowylo, equuos 1466 R XXII 25; Jan
5 Wyelgi non paruit Johanni sutori... pro alveo seu
slob 1477 CracArt nr 662; Pro... tribus lintris al.
corytha, szlob 1496 StPPP II nr 4459.
2. 'łódź podtrzymująca młyn nawodny i (lub)
jego koło, navis, qua hydraletes rotaque molaria
10 sustinebantur : Ulterius debet parare molendinum
novum al. folusz... et eciam debet parare dwa
szloby in isto idem molendino 1454 KsNWarsz I
nr 357; Iohannes... cum... Prokop... recognoverunt, quia existentes in Conyvschky... viderunt
15 aquam in nawi al. we szlobye molendini, in quo
zlob rothe molendini currunt in Conyvschky, super
medio altero palmo al. na polthory pyądzy per
subundacionem aque per nobiles Petrum et Iwan
1475 AGZ XVIII 119; Succinnus vel succinna
20 zarnovy slob ca 1500 Erz 138.
3. 'urządzenie do prowadzenia wody, colliciae,
ąuibus aqua deducitur: Canale slob uel rinna ca
1420 WokTryd nr 36; Domatum fistulas rynny,
zloby, przikriczia, virzchi, domatis est tectum
domus (II Reg 5, 8) 1471 MamKal 71.
25
4. (w warzelnictwie, in re salinaria) 'określona
miara soli, tzw. koryto, certa salis mensura :
Ludinj cum castoribus et uenatione ac mellificio
et alueus salis ad Magnum Salem... cum pecina
30 et cum alia obuentione salis, que *slobj vlg.
nominatur (może pro alueus salis, qui *slobj vlg.
nominatur, ad Magnum Salem... cum pecina et
cum alia obuentione salis) 1254 KodPol III 59.
5. 'przegroda spiętrzająca wodę na rzece, tama,
35 jaz, moles flumini obiecta aquas levans': Derslaus
hominibus suis... debet statuere obstaculum al. iaz
in superficie piscine..., solus tamen per se... in
fluvio aggerem al. za wyrem debet statuere obsta
culum al. *zolp 1481 AGZ XIX 298.
6. dubium: Subderta gącz vel slob ca 1500
40
Erz 138.
Żłóbek czy Żłobek 'małe wgłębienie w bro
dzie, dołek, laculla in mento’: Podbródek... vezrzod slobol (pro slobek) maluczky myal (modicum valliculum per medium habebat), yem (pro
45
yen) potem ^yl obrosl Rozm 152.
(Żmij) Żmij 'jadowity gatunek węża, żmija,
vipera, aspis’: Na zmygu (super aspidem, Fl} R
XXV 146: na zmigi) y bazylyszku będzesz cho50 dzycz Puł 90, 13.
(Żmija) Żmija f o r m y : n. sg. żmija 1425
PFRp V 33, XV p. post. GIKazB IV 166, ca
1500 Erz 138; ~ g. sg. żmije FI i Puł 57, 4;
~ ac. sg. żmiję XV p. post. R XXV 176; ~
/. sg. (na) żmii FI 90, 13, XV ex. R XXV 146.
55
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Z n a c z e n i e : 'jadowity gatunek węża, vipera, aspis9: Roserdze gim podług podobenstwa
woszowego, iaco zmye gluchey (aspidis surdae)
y zacyskaioczey vszi swoie FI 57, 4, sim. Puk,
Na zmigi (super aspidem, Puk. na zmygu) y na
basiliszku chodzicz bodzesz FI 90, 13, sim. XV
ex. R XXV 146; Vocem incantantis, gl. predicantis, sapienter Herodes ut aspes surda, gl.
sicut serpens głucha smya, spreuit, gl. refutauit
1425 PFRp V 33; Iohannes sine aliqua lesione
venenum havsit, Paulus tulit vyperam szmyyą
XV p. post. R XXV 176; Smyyą aspis ca 1500
Erz 138; ~ obelżywie o diable: Nullus immundus est ovis Cristi, sed dyaboli, qui dicitur
szmyą XV p. post. GIKazB IV 166.
(Żmijowy) Żmijowy, Źmijewy f o r m y : n. sg.
m. źmijow FI 139, 3, Pul Deut 47; żmijowy FI
i Pul 13, 5, Pul 139, 3; ~ v. sg. m. źmijewy
ca 1500 R XLVII 355; neutr. źmijowo Rozm 329.
Z n a c z e n i a : 1. 'właściwy żmii, ąui viperae
est9: lad zmyowy (venenum aspidum, MamKal
127: yadv vanzevego, FI 139, 3, Pul Deut 47:
yad zmyyow) pod wargami gich FI 13, 5, sim.
Pul, sim. Pul 139, 3.
2. 'pochodzący od żmii, ąui e vipera originem
ducit9: Rodzaju smyewy (EwZam 298: rodzayv
yaszczerzyczy) genus viperarum (progenies viperarum, quis demonstravit vobis fugere a ventura
ira? Mat 3, 7) ca 1500 R XLVII 355; Pokolyenye
zmyowo (progenies viperarum Mat 12, 34,
GIWroc 103v: gadowy), yako mozeczye dobrze
czynycz, a yysczye zly? Rozm 329.
Cf Główka
Żmódź cf. Żmudź
(Żmuda) Zmuda 'brak troski, dbałości o coś,
niedbalstwo, też zwlekanie, opieszałość, negle
genda, incuria9: Wdowa thakeesz w szesczi lyath
rzecz pocznye alybo pothem smvdą prawo straczy
kv *dzedzynya, yasz ktho spokoynye thyle dzirzal
Sul 12; Alyszby... czinycz zamyeszkaly (sc. dzie
ci) o krziwdi gim nyegdi vczynyone, thedi zawadzy gym obrzeczenye dawnosczy prze smvdą
przerzeczoną (propter neglegentiam allegatam) Sul
44; Si autem (sc. s) mollitur aut tenuatur, sicut
premissum est, positum circa vocalem aut consonantem, tunc perdit vim suam et transit in aliam
literam quia in z. Exemplum primi: zavada,...
zoob. Exemplum secundi: żmuda, zbył, zdrov.
Et propter hoc in nostro Polonico alphabeto post
s ponemus z propter vicinitatem vocis Park 410.
(Żmudliwy) Zmudliwy 'nie troszczący się
o nic, niedbały, neglegens, indiligens9: Bidlenye
czlowyeka zmudliwego (hominis neglegentis) yest
dom yego w nadzyegi vpadnyenya XV p. post.
R I s. XXXIX.
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(Żmudny) Żmudny 1. 'nie troszczący się
o nic, niedbały, neglegens, indiligens9: Ysze cząstokrocz przygadza szą, ysze sz nyektorich zywotha robothnego a przisrzenya dobrego nyedba5
ly, smudny a w rostropnosczy rospvsczeny (ceteri
vero ipsum neglegentes et in ratione dissoluti)
domow szwogych... oprą wy acz nye dbayączy,
domy oprawyone... chczą odzyrzecz Sul 53.
2. fociągający się, zwlekający z czymś, tardus,
10 remissus9: Gdyby w zaplaczenyv they tho dany
były szmvdny (tardi) albo placzycz by othmawyaly
Sul 81.
(Żmudź) Żmódź *Żmudź, też mieszkańcy ziemi
żmudzkiej, Samogida, edam incolae Samogidae9:
15
Neophita gens, lud nowo navroczony, patriis tis
nacta sub oris, gl. gens Samogitica, Smocz, ordinacione tua fuit baptizata, atque Samagitica,
Smodz, gauisa fide deica XV p. pr. R XVI 336;
~ w tłumaczeniu biblijnej nazwy Chaldaei 'Chal
20 dejczycy’: In signum istius dominus non dixit
Babilonis et Caldeis, *Szmoldzy, ut recederent
de medio populi sui, sed dixit populo suo, ut
recederent de medio Babilonis et de terra Caldeorum (Jer 50, 8) XV med. R XXIV 366.
25
Żnąć *ścinać dojrzałe zboże, frumentum maturum metere9: Czosz wolnye rodzi zemya, nye
bodzesz znoocz (non metes) BZ Lev 25, 5.
Żniec cf. Żeniec
Żnisiano bot. 'gatunek janowca albo szczo30
drzeńca, Genista pilosa L. et Germanica L. vel
Cydsus biflorus V Herit.9: Znyschano mirica 1472
Rost nr 138.
Żniwo formy: n. sg. żniwo XV p. post. Kałużn
287, ca 1500 Erz 138, Rozm 310, etc.\ ~ g.
35
sg. żniwa XV med. RRp XXIII 279, BZ Ex 34,
18. 22, etc.\ ~ d. sg. żniwu Rozm 249. 310;
~ ac. sg. żniwo ca 1455 Dóbr 324; ~ n. pl.
żniwa Rozm 310; ~ ac. pl. żniwa 1493— 504
RocznHist XV 218.
40
Z n a c z e n i a : 1. 'żęcie i zbieranie z pola
dojrzałego zboża, messis, actus frumentum maturum metendi9: Na sznyvo wszelky gydze: szyrpien ca 1455 Dóbr 324; Bo Iordan pirwey brzegy
byl napełnił czasv żniwa (tempore messis) BZ
45
Jos 3, 15; Gen vmarl we <dn)yoch znywa
ioczmyenego (messis hordaeceae), bo stal nad
zenczi, gysz snopi wyozaly na polyv BZ Judith
8, 2; Jakom ya czasszv sznywa zitha sznącz
nye brał przesz voley y wyedzeną Janowego
50
gwalthem anym w dom moy wnyoszl 1472 ZapWarsz nr 2966; Obezryczye krolyestva, yzecz
yvze szą byale kv znyw (leg. żniwu, ad messem
Jo 4, 35) Rozm 249.
2. 'czas żęcia i zbierania z pola dojrzałego
55
zboża, tempus metendi9: In feruore, gl. in ardore,
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calore, messis, w gora(c)osczy żniwa, cantans
et quiescens cicada, cum vidisset formicam...,
dixit XV med. RRp XXIII 279; Godi tydnyowe
vczynysz sobye w pyrwich vrodach sznywa swego
pszenycznego (messis tuae triticae) BZ Ex 34,
22; Poscignye znywo mloczbo (pro znywa mloczba) {zbieranie wina) (apprehendet messium tritura
vindemiam, Kałużn 287: zaymye znywo zebranye
wyna) BZ Lev 26, 5; Sznyvo messis ca 1500
Erz 138; A wschako vym, yze vyeczye, yze
yescze cztyrzy myeszyącze do znyva (ąuattuor
menses sunt et messis venit Jo 4, 35) Rozm 249;
Alye nyechacz rosczye oboye (sc. kąkol i psze
nica) aze do snyva (usque ad messem), a yako
sznyvo przydzye (in tempore messis Mat 13, 30),
(rzekę żeńcom) ib. 339; Snyvo (messis Mat 13,
39) yest skon[y]anye tego svyata, alye [vy] zenyczy to szą anyely Rozm 341.
3. 'zboże, plon, frumentum, frux : Znyva vyelykye (messis... multa) a robothnykow mało.
Tegodla proszyczye pana snyva albo ktoregosczy
yest znyvo (dominum messis), aby posiał robothnyky kv znyw (leg. żniwu, in messem suam Luc
10, 2) Rozm 310; ~ Kmethones... debent...
arrare quilibet tribus vicibus per annum..., una
vice al. na ugór, alia vice al. na naszyenye et
tercia vice na yare znywa 1493—504 RocznHist
XV 218.
4. za tekstem czeskim, w którym błędnie
odczytano łac. mensis 'miesiąc’ jako messis
'żniwo’: Za szyedm dny poszywacz bodzesz
przesznycz, yakosz gesm przykazał tobye, czassu
sznywa nowich rzeczy (in tempore mensis novorum, Biblia taborska: ćasu żni nowych) BZ
Ex 34, 18.
Żołądek form y: n. sg. żołądek ca 1500 Erz
138; ~ g. a. d. sg. żołądku XV med. RRp
XXIII 280; - ac. sg. żołądek 1436 R XXIII
277; ~ i. sg. żołądkiem BZ III Reg 22, 34.
Z n a c z e n i e : 'część przewodu pokarmowego
człowieka i innych kręgowców, stomachus' : Primo
vadit (sc. cibus) ad stomachum, v żołądek (RRp
XXIII 280: zoladku),... et quod impurum est,
emittitur per secessum 1436 R XXIII 277; Zatym
geden mosz... nagodo zastrzelyl krolya israhelskego myedzi płucem a myedzi szolotkem (inter
pulmonem et stomachum) BZ III Reg 22, 34;
Żołądek stomachus ca 1500 Erz 138.
Żołądź f o r m y : n. sg. żołądź 1419 Rost nr
5304, ca 1465 ib. nr 3923, 1472 ib. nr 1086,
ctc.\ ~ ac. sg. żołądź 1399 Leksz II nr 848,
1407 Czrs 7, 1426 ZapWarsz nr 182, etc.', ~
i- sg. żołędziem Sul 59; ~ /. sg. (w) żołędziu
1393 Leksz I nr 1675, 1424 Kościan nr 1219,
1425 ib. nr 1143, etc.
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Z n a c z e n i a : 1. 'owoc dębu, glans’: Zolodz
fructus querci 1419 Rost nr 5304; Zolącz glans
1472 ib. nr 1086, sim. ca 1465 ib. nr 3923, XV
ex. GILek 38, ca 1500 Erz 138; ~ coli.: Sy5 mon... evasit Jaszkonem... pro porcis et scrophis,
sicut... eas arestavit et recepit super glande v
szolandzu 1393 Leksz I nr 1675; Jaco Pawłów
pasturz... swine w moy las wegnał szilo moczo
y pasł moy *szolocz 1407 Czrs 7; Jacom gim ne
10 otpusczyla... w sswem pascz na zolandzv, ale
sszą wkupyly ot triginta scroffis per quartale avene
1424 Kościan nr 1219; Jaco czssom zayąl owcze
y swynye na Marcowye na zolandzv, tim zayąl
na Marcowye... w me scodze 1425 ib. nr 1143,
15 sim. 1428 Pyzdr nr 986; O kthori zolancz Dorothka na mya żałowała, themu gwaltowy rok
mynąl 1426 ZapWarsz nr 182, sim. ib.; Jsze
Wischota... ne vrabyl czterdzeysczy dambow szolacz rodzaczich 1437 Pozn nr 1484; Gysz by szvim
20 swynyam alybo wyeprzom za mytho nayąl łasz
bvkwyą alybo zolądzem oblwythvyączy (silvam...
glandinibus abundantem) Sul 59; Kthokole swynye
wlosthne do czvdzego łasza na szolącz (ad glandines) wypądzy, ten, czy by byl łasz,... weszmye
genego wyeprza Sul 69, sim. Dział 59; Aczby
25
kto do czygego lyasa z myta na pastwą chczal
gnacz na bvkyew abo na szolądz, ten, czygy gest
lyas, ma sebracz szolądz z obapol drogy (ex
utraque parte viae... glandines proprias colligat)
30 Dział 59, sim. Sul 60; Zolundz glandes 1475 Rost
nr 3075; Jako Paweł... nye myal wyąnczy pozythku w lągu na Nabrzeżu, yeno na zoląndzu
w yesseny pascz szwy nye XV p. post. Czrs s.
XLIII; Glandes, zolancz, et castanee sunt stiptice,
modicum infrigidant et desiccant XV p. post. R
35
LIII 66; Glandes, zolandz, exicat, incarnat ib.
2. 'prawo do wypasu świń w dąbrowie dworskiej,
ius sues in ąuerceto pascendi: *Luthogney... astitit
terminum super Sandzivogium... pro vacca et vlg.
o *szelodz, o wcup 1399 Leksz II nr 848.
40
3. 'chrząstka tarczowa krtani, laryngis pars
anterior, guttur eminens’: Glans yaplko w gardle
albo zoladz ca 1500 Erz 138.
Żołd f o rmy: n. sg. żołd XV in. GIKazB II
99, ca 1428 PF I 488, XV p. pr. GIKazB IV
45
46, etc.; ~ ac. sg. żołd XV in. GIKazB II 92,
1438 AGZ XII 42, 1448 GIKazB IV 89, XV med.
SKJ V 254; ~ l. sg. (w) żołdzie EwZam 299;
- n. pl. żołdy XV med. SKJ I 102; - /. pl.
(na) żołdziech Rozm 179.
50
Z n a ć zeni e: 'wynagrodzenie, zapłata, merces, salarium: Ipse est verus dominus, qui semper
dat nobis stipendium, sold, id est cottidianum
nutrimentum XV in. GIKazB II 92; Zolth stipen
dium ca 1428 PF I 488, sim. XV med. R XXV
55
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160; Iohannes Vlok recognovit, quod Slocz-ilo
duellum al. zolth integre et ex toto sibi exolvit
1438 AGZ XII 42, sim. ib.; Zold stipendium XV
p. post. PF V I I ; Stipendium est precium laboris
zold ca 1500 Erz 139; ~ Ipsi (sc. omnes sancti)
vicerunt et triumphaverunt, przevyczązyly, inimicos, videlicet dyabolum, mundum et carnem,...
et receperunt stipendia, zold, id est premia eterna
1448 GIKazB IV 89, sim. XV med. R XXIV 349;
Stipendia vlg. sold {SKJ I 102: stipendia zoldy,
odplati, PF IV 753: otplata stipendium) peccati
(.AKH VI 445: odpłata grzechowa) mors est (Rom
6, 23) XV p. pr. GIKazB IV 46, sim. XV in.
GIKazB II 99; ~ 'wynagrodzenie żołnierzy, aes
militare, stipendium’: Hec autem peccunia sic
collecta deputata, namyenyony, fuit ad stipendia,
na zold, militum XV med. SKJ V 254; Doszycz
myeyczye v szoldzye vaszym (contenti estote
stipendiis vestris Luc 3, 14, Rozm 179: na svych
zoldzyech, PF IV 570: zbosim, GIWroc 72v:
potrebach) EwZam 299.
Żołdat 'żołnierz najemny, miles conducticius’
z fleksją łacińską: Inprimis dampna, spolia, rapinas, homicidia, stupra, depactaciones et alia mała
et gravamina per stipendiarios et zoldatos domini
regis... in bonis ecclestiasticis factas et facta 1480
AKH VI 60.
Żołdnirz cf. Żołnierz
Żołdny 'sprawujący urząd za wynagrodzeniem,
mercennarius, mercede conductus': Testes, videlicet duo homines senes, consules antiqui de
Nowoforo, dicti solthni 1497 StPPP II nr 4482.
Żołędne 'opłata za prawo wypasu świń w
dąbrowie dworskiej, pretium a suibus in ąuerceto
domini vescentibus solvi solitum: In dicta villa...
racione glandinum lignorum et arborum vlg. zolandne et wrambne proveniunt... X marche predicte pecunie 1417 DokMp V 192.
Żołędny 'rodzący żołędzie, glandifer: Misit...
30 currus violenter super hereditatem... Petrassii,
receperunt sibi dambino szolandna 1393 Leksz I nr
1643; Yako pan Jandrzey ne porobił dwadzescza
dabow szolodnych a szesczydzeszyanth cop pospo
litego drzewa gwałtem 1423 Pyzdr nr 744; Yako
soltisz... nye rambyl dambiny zolandney, gedno tho
brał, wyecz ('wecz’) szya wcupil 1424 ib. nr 979.
Żołędzie wy cf. Żołędziowy
(Żołędziowy) Żołędziewy 'stanowiący część
owocu dębu, ad glandinem pertinens': czaszka
żołędziewa 'miseczka żołędzia, capsula glandis’:
Czaszka scholandzyewa capsula glandinis ca 1465
Rost nr 4283.
Żołędź cf. Żołądź
Żołna zool. 1. 'żołna, Merops apiaster L .’:
Szolna azilus XV med. PF V 28; Zolna merops
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XV med. RRp XXIII 279, sim. 1463 PF V 12,
ca 1500 R XLVII 355, ca 1500 Erz 139; Aprisco
est auis comedens apes zolną ca 1500 Erz 139.
2. 'dzięcioł zielony, Gecinus viridis BoieJ:
5
Zolna merops 1472 Rost nr 1349.
3. wieloznaczne z powodu braku synonimu
łacińskiego: Zolna ca 1455 JA XIV 489.
(Żołnierstwo) Żołnierzstwo fpowinność feu
dalna, obowiązki lennika wobec pana feudalnego,
10 munera domino feodali a vasallo praestanda’:
Item omagium dicitur servicium, quod inpe<n)ditur regibus a principibus vel eciam imperatori
vlg. zolnerzstwo 1444 AK Pr II s. XIII.
Żołnierz, Żołdnirz 1. 'człowiek służący w
15
wojsku za wynagrodzeniem, pobierający żołd, mi
les mercennarius’: Z zolnyerzmy Herodowy my
cum Herodianis (mittunt ei discipulos suos cum
Herodianis Mat 22, 16, Rozm 455: s Herodovymy
vlodycamy, ib. 327: z Erodovymy slugamy, R
20 XXV 161: z pacholky Herodowymy) XV ex. R
XXV 148; Statim de mandato Pilati milites,
zolnyerze rzymsczy, apprehenderunt Ihm ca 1500
GIKazB I 80; Tunc milites, zolnyerze, Pilati
nudum Xpm induerunt... clamide coccinea ib.,
25
sim. ib. 81. 82. 83; ~ Zolnyerz stipendarius
ca 1500 Erz 139.
2. *dowódca oddziału złożonego z tysiąca żoł
nierzy, tysięcznik, mille militibus praepositus, millenarius’: Tako natychmyast voyska y zodlnyrze
30
{pro zoldnyerz), czvsch yen nad nym<i> byl, bo
zolnyerz zlovye {leg. słowie) yen nad tyszyączem
ryczerzov vlodnye,... przystąmpyly y yąly mylego
Iesucrista Rozm 648.
3. "lennik, wasal, is, qui homagium praestat,
35
vasallus’: Omagialis, zolnyerz, noster est XV p.
post GIKazB III 89..
Żołnierzstwo cf. Żołnierstwo
Żołt cf. Żółty
Żołtarz, Żałtarz/omiy: n. sg. żałtarz FI II Prol
40
6, XV med. SKJ 1119; żołtarz 1449 R XXV 167,
Puł 584; ~ g. sg. żałtarza BZ I Par 16, 5. Dan
3, 7; ~ ac. sg. żałtarz FI II Prol 2. 80, 2;
żołtarz 1484 Reg 720, Puł 80, 2, XV ex. SKJ I
146, Rozm 484; ~ v. sg. żałtarzu FI 56, 11.
45
107, 2; żołtarzu Puł 56, 11. 107, 2; ~ /. sg.
(w) żałtarzu FI 32, 2. 48, 4. 143, 10, etc.; żołtarzu
Puł 32, 2. 48, 4. 91, 3, etc.; ~ n. pl. żołtarze
OrtCel 11; ~ i. pl. żałtarzmi BZ II Par 29, 25;
~ /. pl. (w) żałtarzoch BZ I Par 13, 8.
50
Z n a c z e n i a : 1. 'strunowy instrument muzycz
ny, rodzaj harfy, liry, psalterium, instrumentum
musicum chordis praeditum : Rocze moie vczinili
so organi a palce moie strogili so szaltarz (psalte
rium) FI II Prol 2; Otworzo w szaltarzu (in psal55
terio, Puł: w zoltarzu) poloszene moie FI 48, 4;
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Wstań, szaltarzu (psalterium, Pul: zoltarzu, sim.
ib. 107, 2) y gozly! FI 56, 11, sim. ib. 107, 2;
Wezmicze psalm a daycze boben, szaltarz (psalte
rium, Pul: zoltarz) wesoły s goslmi FI 80, 2;
W szaltarzv (in... psalterio, Put. w zoltarzu)
godzycze gemv FI 149, 3; Chwalcze gy w szaltarzv
(in psalterio, P ut w zoltarzu) y w goszlich FI 150,
3, sim. MW 142b; Psalterium zaltarz, thako rzekącze
gąszly (R XXV 167: zoltarz, psalmus vlg. gąsli),
psalmus gądzba z onych gystych gąszly XV med.
SKJ I 119; Dauid zaiste a wszitek Israhel gygraly
przed bogem wszitko mocze w pyesnyach a w
goslyach, a w zaltarzoch (in... psalteriis) y
w bobnyech B Z I Par 13, 8; Vstawyl przed skrzinyo
boszo... Iehihele nad organi zaltarza a strun<y)
(super organa psalterii et lyras) ib. 16, 5; Vstauil
vczone w domv bozem z swoneczki a z zaltarzmy
(cum... psalteriis) y z rocznyczamy BZ II Par 29,
25; lako so vsliszely wszitci lyvdze szwyok trob,
pysczely a goszly, bzowich goszlyczek a szaltarza
(psalterii) BZ Dan 3, 7; ~ W szaltarzu dzesoczy
strun (in psalterio decem chordarum, Pul: w zoltarzu
o dzesszyoczy strun) spewaycze iemu FI 32, 2;
Ku powyadanu... w dzesoczi strun *szaltarza (in
decachordo psalterio, Put. w... zoltarzu) s penim
y s *goslmy FI 91, 3; Bosze,... na zaltarzu {Put.
na zoltarzu) dzesocystruny<m> (in psalterio deca
chordo) pyacz bodo tobe FI 143, 10.
2. *jedna z ksiąg Starego Testamentu, Księga
psalmów, psalmorum corpus, liber ąuidam Yeteris
Testament? : Tu se doconawaio dwa prologi...
a poczina se Szaltarz (psalterium) FI II Prol 6;
Tocz mayą schamy pokorny a potulny, o gich
Dauid mowy w Szaltarzu XV med. R XXII 235;
Tu szye dokonał Zoltarz wszytek Pul 584; Dauid
kroi... oblycza bożego ządal, iako w Szoltharzu
popyszal ca 1500 PieśniWład 178; Svyaty Ieronym
odpovyeda ve mnyeyschych kxyągach, czvsch v
reystrze na Zoltarz (in minori breviario super
psalmos), rzekącz Rozm 484; Any słuchały onego
slova, które movy svyąthy Davyd v Zoltarzv ib.
649; Ale to movyly ony, o ktorychze tako pyssano
(pro pyssmo) movy v Zoltarzv ib. 771; Bo o nym
tez stoy py ssano v Zoltarzv ib. 839; ~ Kto
yesth laczynnykyem a vmye zoltharz (psalterium),
tedy ma zpyaczi pyądzdzyessyąth psalmów 1484
Reg 720, sim. ib.; Jeszuszow zoltarsz czczyczye
czyestho y spyewayczye XV ex. SKJ I 146.
3. fegzekwie, exsequiae, sacra funebria? : Tricesimi dicuntur szalomsche zadvschne abo szoltarze, yako tesz vigilie aut alie oblaciones sancte
facte circa mortuum OrtCel 11.
Cf. Nażałtarz
Zołtarznik 'śpiewający psalmy, śpiewak-psaltnista, qui psalmos c a n i t Szoltarznyk (war. kat:
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oltarznik) psaltes (dixit David, filius Isai..., egregius
psaltes Israel II Reg 23, 1) ca 1470 MamLub 77.
Zona f o r my : n. sg. żona 1393 Pozn nr 151,
1398 Kościan nr 46, 1398 Pozn nr 361, etc. etc.;
~ g. sg. żony 1398 Kościan nr 107, 1400 ib. nr
5
166, Gn 175a, etc. etc.; ~ d. sg. żenie 1394
Kościan nr 66, 1397 StPPP VIII nr 6202, 1400
Pozn nr 443, etc. etc., Rozm 443. 495; żonie 1393
Pozn nr 153, 1474 ZapWarsz nr 1373, XV p. post.
10 RozmPam 475; ~ ac. sg. żonę 1393 Kościan
nr 59, 1415 Pozn nr 858, 1419 TPaw VII nr 1 169,
etc. etc.; ~ v. sg. żono Aleksy; w. 70, BZ III
Reg 14, 6; ~ i. sg. żoną 1402 Pyzdr nr 182,
1405 Pozn nr 580, 1410 Kościan nr 425, etc. etc.;
~ l. sg. (po) żenie 1393 Pozn nr 149, 1403 RtGn
15
nr 86, 1415 Pyzdr nr 431, etc. etc., Rozm 288;
~ n. du. żenie BZ I Reg 27, 3; ~ d. du.
żonama BZ Gen 4, 23; ~ ac. du. żenie BZ Gen
4, 19. 32, 22. Deut 21, 15. II Par 24, 3; - n.
20 pl. żony BZ Gen 6, 18. 7, 7. 24, 11, etc. etc.;
~ g. pl. żon XV med. SKJ V 256, XV med.
Zab 514, BZ Lev 26, 26, etc.; ~ d. pl. żonam
BZ Ex 19, 15. II Par 31, 18, Dział 33, Rozm 482;
~ ac. pl. żony BZ Gen 6, 2. 11, 29. 31, 17,
etc. etc.; ~ v. pl. żony BZ Gen 4, 23; ~ i.
25
pl. żonami Gn 174b, BZ Ex 35, 22. Num 16, 27,
etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'niewiasta, kobieta, mulier,
f e m i n a Tedy vocz f ten tho czasz gedna dobra
30 szona i tesze naboszna gestcy ona była vmarla Gn
183a; Nam deus... fecit hominem sine viro et
femina, videlicet Adam, demum fecit hominem de
viro sine femina, ut Ewam, postea de viro et
femina, z masza a z szony, et nunc continue ita
facit XV med. SKJ V 255; Non enim sustinuit
35
(sc. ipsa virgo) passiones consuetas pregnancium
mulierum a nycz teze czyrpyala maky obyczayne
zon ib. 256; Udzalal pan bog s tey koszczy, gez
to s Adamowa boku wiyol, szono (aedificavit...
40 costam... in mulierem) BZ Gen 2, 22; Gensze (sc.
wąż) rzeki k szenye (ad mulierem) ib. 3, 1, sim.
ib. 3, 4. I Reg 28, 8; Y vszrzala szona (mulier),
ze gest dobri owocz geszcz s tego drzewa BZ Gen
3, 6, sim. ib. 3, 2, etc. etc.; A zenye (mulieri)
lepak rzeki gest bog:... S boleszczyo bodzesz
45
rodzycz swe syni ib. 3, 16; Sdechnyesz przeto,
yzesz wsyol zono (en morieris propter mulierem,
quam tulisti), bocz ma moza ib. 20, 3; A gdisz
bil wyelblodi ostawyl przed myastem v studnycey
wyeczor tego to czassu, gegosz to czasu myali
50
zoni (mulieres) po wodo chodzycz ib. 24, 11, sim.
ib. IV Reg 23, 7, Rozm 524. 698; Aczbi wol
zabodl mosza albo szono (virum aut mulierem) BZ
Ex 21, 28, sim. ib. 21,29; A czsokoly ku potrzebye
y k ruchu szwyotemu potrzeba bila, moszowye s
55
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szonamy (viri cum mulieribus) dały S 0 0 zausznycze
y zaponycze, pyerszczyenye y sponky ib. 35, 22;
Any szona, any moosz (nec vir, nec mulier)
wy0czey nye offyeruyczye ku dzalu szwy0temu
ib. 36, 6; Czlowyek aczbi spal z *zon[y]a (cum
muliere) sl0czenim szemyenya BZ Lev 19, 20;
Zona (mulier), ktoraskole sy0 podlozi ktoremvkole
dobitcz0czyv, spolv zabita b0dze s nim ib. 20, 16;
M 0 S Z albo zona (vir sive mulier), w ktorichze to
bodze wyesczi albo gvszlni dvch, smyerczo vmrzeta
ib. 20, 27; Dani bodzecze w nyeprziiaczelske
rocze,... tak ze dzeszocz zon (decem mulieres)
pyecz bodo w yednem pyeczv chlebi ib. 26, 26;
Przeklool obv spolv, moza tesz y zono (mulierem),
przesz gich trzosla BZ Num 25, 8, sim. ib. Gen
14, 16, etc.; lako zony rodzocze dzatki (in morem
parturientium) srzosno syo a w boleści zadzirzeny[a] bodo BZ Deut 2, 25, sim. ib. Num 36, 8,
etc.; Wszitki myasta... dobiliśmy, zabiwszi... może
y dzeczi, y zoni (ac mulieribus) BZ Deut 2, 34,
sim. ib. Gen 33, 5, etc.; Sbygesz wszistko... przesz
zon (absque mulieribus) y przes mlodzenczow BZ
Deut 20, 14, sim. ib. II Par 28, 8, etc.; Nye
oblecze syo zona (mulier) w rvcho moske ani mosz
vziwacz bodze rvcha zenskego BZ Deut 22, 5;
Przistopiwszi zona (mulier) k nyemv (sc. bratu
męża)... plvnye w oblicze gego ib. 25, 9; *Czanka
zona y roskosna (tenera mulier et delicata)... zawydzecz bodze mozv swemv ib. 28, 56; Aby snad
nye bili myedzi wami mosz albo zona (vir aut
mulier), czeladz albo pokolenye, gegos to by sercze
bilo odwroczono od pana boga twego ib. 29, 18;
Wszitci (pro wszitki) mosczinskego rodu y szoni,
gesz mosze poznali (mulieres, quae cognoverunt
viros), zbycye BZ Jud 21, 11; Otkod mnye to
gest, yszem nalyazla myloscz przed twima oczima
a raczisz myo znacz, goszcyno szono (peregrinam
mulierem)? BZ Ruth 2, 10; Zbyg od mosza asz
do szoni (interfice a viro usque ad mulierem) BZ
I Reg 15, 3, sim. ib. II Esdr 9, 40; Zagubyal
Dauid wszitko to zemyo gych a nye ostawyal
mosza sziuego any szoni (nec relinquebat viventem
virum et mulierem) BZ I Reg 27, 9; Ny mosza,
ny szoni nye sziwyl Dauid (virum et mulierem
non vivificabat David) ib. 27, 11; Rzeki Saul ku
swim slugam: Szukaycye my szoni (mulierem),
iasz ma wyeszczbo! ib. 28, 7, sim. ib. Lev 24,
10, etc.; Czedl (sc. Ezdrasz)... przed moszmy y
zonamy (coram viris et mulieribus) BZ II Esdr
9, 41; Ten dym zapodzi wszelki rod dyabelski y
ot moza, y od zoni (sive a viro, sive a muliere)
BZ Tob 6, 8; Módl syo za nas . bogu, bosz ti
zona swyota a boiocza boga (quoniam mulier
sancta es et timens deum) BZ Judith 8, 29; Kto
gest ten, gen bi nye chcyal boiowacz przecyw
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lyvdu szidowskemu, gdisz tak krasne zoni (mu
lieres) maio? ib. 10, 18; Nye takey zoni na zemy
(non est talis mulier super terram) w wezrzenyv,
w krasye y w umisle swich slow ib. 11, 19; Ysz
5
nyemąsząthne zony, jako szą dzewky..., nycz
wyączey pokupu gymayą, gedno polowyczą tego,
czo ymayą nyezaraczone mąsczyszny OrtOssol
33, 2, sim. OrtMac 34; Zamath czyaszky dostał
szya mye, ubogyey zenye, vydzącz roszkrw[y]a10
wyone me mylę narodzenye XV p. post. R XIX
48; Fuerunt eciam et alii sancti homines... et alie
multe matrone dobre zony nabożne ca 1500
GIKazB I 85; Vczyeschy mnye, nądzną a barzo
smąthną zoną (me nimis tribulatam) Rozm 6;
15
Kyedy moy myły szyn bądzye vyszyecz na krzyzv,
kamo szye mnye bądzye dzyeczy, stradney zyemye (pro zenye)? ib. 495; ~ żona brzemienna,
ciężka, płód nosząca 'kobieta ciężarna, praegnans'\ Uraszylbi ktori (sc. mąż) szono czyoszkoo
20 (mulierem praegnantem) a martwe dzeczyo urodzylabi BZ Ex 21, 22; Zgubyl (sc. Manaen)
wsz<y)tki zoni gich brzemyenne (omnes praegnantes eius) BZ IV Reg 15, 16; Alye górze bądzye
zonam... plod nosączym (vae autem praegnantibus
25
Mat 24, 19) Rozm 482; ~ młodziwna żona
'kobieta po raz pierwszy rodząca, mulier primum
p a r i e n s Od mlodzywney szony (war. kal.: od
mlodzicz) pu[rc]erpere (vocem enim quasi parturientis audivi, angustias ut puerperae Jer 4, 31)
30
ca 1470 MamLub 207; ~ ~ Rzeki pan bog
ku woszowy:... Vstawyo nyeprzyyazn myedzi
tobo a myedzi zono (inter te et mulierem)...
a onacz... setrze głowo twoyo BZ Gen 3, 15.
2. grzeszna, zła żona, żona zła, żona zła
35
dziewka 'nierządnica, meretrix\ Ysczy sz ne s
ktorego (i. e. z niektórego) szyna slodzeg byua...
a s dzefkicz tesze mnogdy sla szona biua Gn
12a; Scorti fley (pro sley) sony XV med. Zab
513; Wniczta w dom zoni zley dzewky (ingredi40
mini domum mulieris meretricis, Biblia taborska:
wegdieta w dom zeny kurwy)! BZ Jos 6, 22; Bil
tego czasu Gepte..., sin szoni zley (filius mulieris
meretricis) BZ Jud 11, 1; Nye gest konyecz
marcham. Y sydo na swich cyelech prze wyel45
koscz nyeczistoti zley szoni (meretricis) krasney
a wdzoczney BZ Nah 3, 4; Zavyerne to vam
povyedam, yze yavny grzesnyczy y grzesne zony
(meretrices Mat 21, 31) przeydą vasz v krolewstvye nyebyeskym Rozm 454, sim. ib. 454—5.
50
3. 'małżonka, uxor, coniux, nupta': Isze Przibislaf podał scodi placzicz Szidom sa Falkana
a sa [ge] gego szonan przeczif Potrkoui 1393
Kościan nr 59; Isz Thomislaf vzol po szwei szene
po Margorzacze 400 grziuen poszagu 1393 Pozn
55
nr 149; Jako moya szona dobiła na Maczku ut
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supra y tamo ge <d)ano vonszane (leg. w wiązanie)
ut supra y trzimala ib. nr 151; Isz pani Kristina
list mała (w)roczicz Paszkowe szone Katherzine
ib. nr 153; Czszo Cardinal poss<ł)al V marcas
mey zene, tich yey ne dano 1394 Kościan nr 66,
sim. 1397 StPPP VIII nr 6202; Iszem by[u]l
poszlem do Andrzea..., iszby pomogl swym (leg.
z swym) scholtissem prawa y to gego szona
sluszala 1398 Kościan nr 46, sim. 1408 KsMaz
I nr 1130; Ysze Lutek ne ranił *Thomislaove
zoni 1398 Kościan nr 107; Esze Viglosz ne dal
vistacz trzem latom Staszkovi, kedi gi yego zona
nagabala o maczerzin posak 1398 Pozn nr 361,
sim. 1399 ib. nr 378, etc. etc.; Iaco Pacossz ne
besza<ł> na Staszków dw[r]or swimy (leg. z swy
mi) pomoczniky any iego szony ranił 1400 Ko
ścian nr 166, sim. 1401 Kai nr 7, etc. etc.; Kedi
na Goślinę Wincencius... vano [sjwsdawal swey
zene, ne mano skazicz lista wannego na Pnewach
1400 Pozn nr 443, sim. 1401 Kai nr 232, etc.
etc.; Abycz ony tesze svymy (leg. z swymi)
szonamy pospołu ne leszely Gn 174b; Aby tesze
thy ne poszodal f swem serczu czudze szony Gn
175a, sim. Dek I 1. 3. 4. 6—9. II. III 1—6,
etc., BZ Ex 20, 17, etc.; Bodzcze synowe yego
(sc. grzesznego) szyroty a szona yego (uxor eius)
wdowa FI 108, 8, sim. Puł\ Zona twoya (uxor
tua) yako maczycza oplwyta w sczanach domv
twego FI 127, 3, sim. Pul, MW 8 la; Iaco Potrasz
ne iachal do Lenartowa domu ani mu ne *wszol
szoni *moczu y *kwalten 1401 Kai nr 233; Iaco
Przibignew ne sabil swey zoni Hanky 1402 Pozn
nr 710; Czso Micolay ranił Sczecha, to gi ranił
za gego *poczotkem, is gi prod ranił i sz gego
zono 1402 Pyzdr nr 182; Przibek... ne begal na
Janów dom ani iego zene zadał dw (leg. dwu)
ranu sinu 1403 HubeZb 110; Iaco Janusz wszanl
po swey szene sedm grzywen poszagu 1403 RtGn
nr 86, sim. 1417 Kai nr 611, etc. etc.; Jacom
ne ranczil za Iacusza, bi sz nim zona mała pomocz
prawa podle sanda 1404 Kościan nr 250, sim.
1418 Czrs 204; Iaco Marcin swa (leg. z swą)
zono... yal gwałtem *moczo w Rambino 1405
Pozn nr 580; Iaco Andrzey zabił gego kmecza y
yego zoni przeprosił ib. nr 754; Yako Abram
swe szene wszdal Margorzacze na swem na prauem 1407 Kai nr 214; Jaco Baranek s swo szono
ne mai pyenandzi Pyotraszewich w ti czasi, kedi
ye z wosznim zapowedal Sandziwoy 1410 Ko
ścian nr 425, sim. 1415 ib. nr 525, etc. etc.;
Yacom ya ne yechal na Staskow dom sylo samosothm ani yego zoni pychal 1410 KsMaz I nr
1453; Jako Maczkowy ranczil za dwadzeszcza
grziwen possagu za yego zono Grzimko 1415
Pozn nr 858, sim. 1430 ib. nr 1364; Jaco Mycolay
Słownik staropolski XI
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swąl ('wziął’) po zene dzeszącz *grzywem poszagv 1415 Pyzdr nr 431; *Gdesz yego czescz y
on po swem czw (leg. cciu) swą (leg. z swą)
szonw vytrzimaly trzidzesczy y trzy latha pokoyne
1421 ib. nr 966; Iacom ya nye sbyl parobca
5
Prachnye y Annye samotrzecz s synem y s zona
moyą gwałtem 1446 AKPr VIIIa 50; Paknąly
zona kthorego slachczicza (uxor alicuius nobilis,
Dział 4: nyektora pany) nye bandączego doma
10 dzeszancziną podrapi Sul 4, sim. ib. 60, Dział
61; Zzona (uxor), gdi mąązz vmrze, przy wyenye... ostacz yma Sul 17, sim. ib. 51, etc., sim.
Dział 43; A w them tho gemv (sc. Janowi)...
zona (uxorem)... vranil (sc. Piotr) Sul 34, sim.
15 Dział 22; Kędy pan wszy gwalthem osyly dzewką abo zoną swego kmyecza (uxorem sui cmethonis) Sul 44, sim. ib. 11. 14; Vstawyamy, aby
kedi oczecz po smyrczy swey zony (suae coniugis)
myedz<y> synmy vczyny rosdzelene gymyenya
20 Sul 66, sim. Dział 54; Paknyąly kthokole bącz
kmyecza zabye, szescz grzywyen zaplaczycz ma,
gychze trzy zenye (uxori)... a ostateczne trzy
panu, gego kmyecz byl Sul 67, sim. ib. 75, etc.,
Dział 55; O poszagy y o wyenye zony po szmyerczy mązowey Sul 74, sim. ib. 75, eter, Vstawya25
my, aczby szą przigodzylo oczczewy se wthorą
zoną (cum secunda uxore) synów nye myecz Sul
76, sim. ib. 110; Gdibi czudzozyemyanyn... gwałt
vczinicz bi smyal, tegdi s takąn zoną swoyąn
(cum tali uxore) nye gynschi possag bandzye
30
myal, yeno [obi] obleczenye, w ktorem yąn wzyąl
Sul 90; Iconoma domoua rzecz abo zona XV p.
pr. R XVI 323; Przes czvdzolozzczo byzkvp zly,
a przes zzono (per uxorem) czerkyew... wyob35 razzony so XV med. MPKJ V 430; Uxores
malzon[y]ek, zon czudzych XV med. Zab 514;
A zenye gyego dzano Agliasz Aleksy w. 25; Mila
zono, kaszą thobye, szluszy bogv w kaszdey
dobye! ib. w. 70; Wyancz szą na morze weszbral,
a oczecz w szaloscz<i> ostał..., zona po nym
40
gyeko spita (może pro sbita 'zbita’?) ib. w. 94;
Opuszczy czlowyek oczcza swego y macz swo
a bodze k szenye swey sklonyon (adhaerebit uxori
suae) BZ Gen 2, 24, sim. ib. 12, 11, etc.; Potem
Adam poznał czyelestnye Gewo swo zono (uxorem
45
suam) ib. 4, 1, sim. ib. 4, 17.. 25; Y rze<k)l
Lamech swima zonama (uxoribus suis) drzewyey
rzeczonima...: Sliszczye glos moy, zoni Lamechowi (uxores Lamech)! ib. 4, 23; A ty wnydzesz
w korab... a zoni twich synów (et uxores filiorum
50
tuorum) s tobo ib. 6, 18, sim. ib. 7, 7, etc. eter,
Nachorowi zoni (uxoris Nachor) gymyo bilo Melcha ib. 11, 29, sim. ib. 3, 17, etc.; Gydzy, wrocz
zono (uxorem) mozu! ib. 20, 7; Tedi Iacob
wsadzyl dzeczi y szoni (impositis... coniugibus)
55
75
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na wyelblodi y brał szo precz ib. 31, 17; A gdisz
bil s yutra rano wstał (sc. Jakob), tedi poyol swe
dwye zenye (duas uxores suas) y gich dzeczy...
y przeydo przez bród Yaboth ib. 32, 22; Węszmy
my, otcze, dzewko to to, acz my bodze zono
moyo (accipe... mihi puellam hanc coniugem) ib.
34, 4, sim. ib. 34, 12; Nye przyblyszayczye sze
k szonam waszym (ne appropinąuetis uxoribus
vestris) BZ Ex 19, 15; Kto... czvdzolostwo vcinilbi szono {leg. z żoną) blisznyego swego (cum
coniuge proximi sui) BZ Lev 20, 10, sim. ib.,
ib. 20, 20, etc.; Datan a Abiron viszedwszi stali
weszczv {leg. w weściu) stanów swich y zonami
{leg. z żonami, cum uxoribus), y z dzeczmi, y
ze wszitkim pospólstwem BZ Num 16, 27; Ta
to so prawa, gesze to przikazal pan Moyzeszowi
myedzi mozem a zono (inter virum et uxorem)
ib. 30, 17; Nye bodo (pro nye bodzye) myecz
wyele zon (non habebit uxores plurimas), aby
nye osydlily dvsse gego BZ Deut 17, 17; Vsrzysz
w liczbye *wyosznyom zono krasno, gimyesz syo
gey milowacz, chczo yo sobye za zono myecz
(volueris habere uxorem) ib. 21, 11; Vnidzesz k
nyey y bodzesz s nyo spacz, bo iest zona twa
(uxor tua) ib. 21, 13, sim. ib. Gen 3, 8, etc.
etc.; Bodzeli czlowyek myecz dwye zenye (uxores
duas) BZ Deut 21, 15; Chczocz zona gedna (uxor
alterius) viwadzicz moza swego s rokv sylnyeyszego, sczognolaby roko y vchwicilabi łono gego
ib. 25, 11; Czlowyek roskosnego ziwota... y
nyeczisti barzo zavidzecz bodze bratv swemv y
zenye (uxori), ktorasz polega na lonye gego ib.
28, 54; A gdisz vzrzicye dzewki w Sylo gydoce
z obiczaia ku wodzenyv tanczow..., wibyegnycyesz nagle s wynnycz a zlapaycyesz ge sobye,
kaszdi geno zono (et rapite ex eis singuli uxores
singulas) BZ Jud 21, 21; Y bidlyl... Dauid
w Geth... a dwye szenye gego (et duae uxores
eius) BZ I Reg 27, 3; Rzecze {sc. Achias): Wnydz,
szono Geroboamowa (uxor Ieroboam)! BZ III Reg
14, 6; W Gabaon potem bidlyly so Abygabaon
a Iahihel, a gymyo zenye gego (uxoris eius) Maacha BZ I Par 8, 29, sim. ib. Gen 3, 20, etc.;
Tak zonam, iako dzecyem gich (tam uxoribus
quam liberis eorum)... pokarm rozdawały BZ II
Par 31, 18; Odloczcye syo... od zon czudzego
pokolenya (separamini... ab uxoribus alienigenis)
BZ I Esdr 10, 11, sim. ib. II Esdr 9, 9. 12; Stal
syo krzik wyelyki w lyvdu mozow y zon gych
(factus est clamor populi et uxorum eius magnus)
BZ Neh 5, 1; A ivsz myo tedi posiał pan, abich
cyo vzdrowyl a Saro, two zono (uxorem filii tui),
ot dyabelstva zbauil BZ Tob 12, 14, sim. ib. Gen
11, 31, etc. etc.; Wydzimi zoni nasze (uxores
nostras) y dzecy nasze mroc przed naszima oczima
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BZ Judith 7, 16, sim. ib. Gen 34, 29, etc.;
Czvdzolosz<y)ly so szonamy {leg. z żonami)
przyiacyelyow <s)wich (moechati sunt in uxores
amicorum suorum) BZ Jer 29, 23; Then tho masz
5
vmarl y szostawyl po szobye dzyeczy s thą zoną
(cum uxore) OrtOssol 28, 1, sim. ib. 45, 3, etc.,
OrtMac 24, etc.; Gdysz ona mnye przed gaynym
sąndem sz pełnym prawem gey gymyenye wszdala, pyrwey nyszly gego zona szostala (anteąuam
10 ipsius uxor legitima facta fuerat) OrtOssol 29, 2,
sim. OrtMac 26; Gdysz ya mam czwartha cząscz
tego domv po swey zenye (uxoris meae) OrtOssol
42, 2, sim. ib. 64, 4. 65, 2, OrtMac 48, etc.;
A toczyem dzyerszal zwą {leg. z swą) zoną (cum
15
uxore sua) OrtOssol 44, 2, sim. ib. 19, 3, etc.,
OrtMac 51, etc.; Pothem w pirwem szandze przy
ślą tego vmarlego czlowyeką zona (coniunx defuncti mariti) y odwołała tho wyazanye {leg.
wwiązanie) OrtOssol 61, 1, sim. ib. 20, 1, etc.
20 etc., OrtMac 79, etc. etc.; Tedy Jan poleczył
opyekanye swego gymyenyą wszytkyego po szwey
szmyerczy... Doroczye, swey zenye (suae consorti
legitimae) OrtOssol 63, 1, sim. OrtMac 82; Gdy
yemv thy pyenadze szlubyl ten wynowaczecz dacz
25
gescze za zyvothą gego zony (circa uxoris suae
vitam) OrtOssol 65, 1, sim. ib. 21, 4, etc. etc.,
OrtMac 86, etc. etc.; Ta poszlednya zona (ultima
mulier) prawylą v paszyrbow szwe wyano Ort
Ossol 84, 4, sim: ib. 27, 4, etc., OrtMac 114,
30
etc.; Potem masz y zoną (vir et mulier) zastawyly
to gymyenye OrtOssol SI, 2, sim. OrtMac 118;
Ten masz vmarl a gego zona (mulier) wyaszala
{leg. wwiązała) szye w gego polowyczą gymyenya stoyaczego OrtOssol 87, 3, sim. OrtMac 118;
35
Geden czlowyek zabyl swa zoną (legitimam suam
uxorem) OrtOssol 94, 1, sim. ib. 17, 3, etc.,
OrtMac 87. 114; Gdysz ten masz wyanowal swey
zenye (legitimae suae uxori) sto grzywyen na
swem gydaczem gymyenyv OrtOssol 102, 4, sim.
40
ib. 11, 1, etc. etc., OrtMac 140, etc. etc.; Jacom
ya nye sbyl parobca... samotrzecz s synem y s
zona moyą gwałtem 1456 Czrs s. LXXXIV, sim.
1471 ZapWarsz nr 2953, etc.; Jacom ya nye
przisetl... w dom twoy anym czy zoni layal 1457
45
Czrs s. L; Dawnoscz o pyenyądze zony Dział
26; Nyektorzy... czvdzym szonam abo pannam
gwałt vczinywszy a gych czczy pozbawywszy
(virgines stuprant, mulieres polluunt violenter, Sul
43: dzewycze dzewsthwa sbawyayą a nyewyasti
50
gwalthem pokalayą), gdy gyrn bądze dana wy na,
chytrosczą podług nyemyeczskyego prawa gych
odbywayą ib. 33; Kmyecze yawno wszytczy mo
gą zbieszecz..., gdy pan kmyeczowy szoną (uxorem) albo dzewką pokala yawno ib. 34, sim. Sul
55
44; Yakom ya nye zadał reny syney na rancze
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odcrythey Wąchnye, Michalowey szenye, gwałtem
1465 ZapWarsz nr 1175, sini. 1473 ib. nr 1427,
etc.\ Jakom ya Stachny, zony Grzegorzowey..
nye byl, nye depthal any wloczyl w stawye 1467
PF VIII 20; Yako Borzim... nye wzyal vyaczeyh
dwnaczczye (leg. dwunaćcie) korczy zytha v Malgorzathy, v zony Micolayoveyh 1474 ZapWarsz nr
1372, sim. 1473 SprTNW VIII 2, 35, etc.\ Jako
Borzim... nye wzyąl troyga skotha rogathego...
Malgorzaczye, zonye Micolayoveyh 1474 Zap
Warsz nr 1373; Isze Zmichna, zhona Maczeyowa,
nye wynossyla gwalthem vzythkow z ogroda
Thomczinego 1475 TymProc 237, sim. 1458 Zap
Warsz nr 1087, 1481 ib. nr 1521; Nye boy se
wzancz Mariey zony swogy (noli timere accipere
Mariam coniugem tuam Mat 1, 20) MW 50b;
Jakom ya nye gymal any wyazal powrozy przesz
szwa zona Ffranczka... anym mv zadał rany w bro
da krwawey gwałtem 1498 ZapWarsz nr 1807,
sim. 1472 ib. nr 3057, etc.\ Tedy zoną (mulier
Ex 21, 4, BZ: nyewyasta) y dzeczy yego bandą
pana gego XV p. post. Kałużn 282; A roszgnyewam szye na wasz, a zbyyą wasz myeczem y
bandą wasze zony (uxores vestrae Ex 22, 24)
wdowy ib. 286; Gdy wyną w[w]zwyesz zony thwey
(uxoris tuae), zadny czye lekarz nye vleczy XV
p. post. R I s. XLIII; A kyedy Pylat wstąpyl na
stolecz, posiała k nyemu zyona yego (uxor eius
Mat 27, 19) sluge swoye XV p. post. RozmPam
475; Zydowe... rzekły Pylatowy:... Oto teraz szen
spuszczyl (sc. Jezus) zyonye twoye zswymy czary
ib., sim. ib.\ Przyal (sc. Jozef) szoną svogya
(coniugem suam Mat 1, 24) EwZam 291, sim. ib.\
Iszby vysnaval (sc. Jozef) z Maria, polvboną (pro
poszlvbyoną?) sobye szoną brzemyenną (ut profiteretur cum Maria, desponsata sibi uxore praegnante
Luc 2, 5) ib. 292; Consors vel coniux zoną ca
1500 Erz 139; Posła (sc. dziewica Maryja)... v
góry, gdzye byl Zacharyasch svą (leg. z swą) zoną
Elzbyetą Rozm 52; Vezmą czye sobą (leg. z sobą)
zoną, odpravywschy od syebye moye zoną (repudiata uxore sua) ib. 243, sim. ib. 268, etc.\ A to
szye nye vtaylo v yego zenye (quod tamen non
łatuit uxorem ipsius Herodis) ib. 243; Yako yest
przyschedl my<ty> Iesus v dom svyatego Pyotra,
który myal v Kaphameum po zenye (per uxorem)
ib. 288; Przetosch zenye (uxori) y k tern dzyeczyam
noszyl (sc. Judasz), czokolvye vkradl ib. 443; Vstal
yeden ffalszyvy svyadecznyk y rzekł:... Nass samy
y zony, y dzyeczy nasche poguby (sc. Jesus) ib.
743; Yze satan byczoval dostoynego Yopa trudnemy ranamy, a yego zona byczovala gy trudnemy
slovy..., a bolescz smatka myal v serczv od byczovanya yezyka svey zony ib. 823, sim. ib. 46,
etc.\ Podusczyl (sc. szatan) zoną yego (sc. Jopa),
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aby vnątrz draznyla yego sercze ib. 823, sim. ib.
106, etc.; ~ żona istna, małżeńska, oddana,
poczesna, prawa, zakon(n)a, oddana, poczesna żona
'żona prawnie poślubiona, legalna, laor legitima,
5 lege n u p t a Oddana szona legittima consors ca
1428 PF I 487, sim. ca 1500 E)~z 139; Jaco tho
swathczimy, jako Nicolaus gest sye wrodził od
Bogusława od Czalpskyego, od szony od oddan<ej>, prawey gego 1440—8 MiesHer II 36;
10 Gdi... slachczicz... drugego slachczicza... dzyewką... rankąn gwałtowną wzyąlbi..., ch<c)ancz yą
[yemu] myecz sobye zonąn zakonąn malzensky
(volens eam sibi in legitimam habere uxorem) Sul
89; Gdi... slyachczycz... dzyewkąn... bes przis15 volyenya... rodzyczyelow wzyanthąn swemu przirodzonemu... w zonąn bi prawąn vidal (si... in
uxorem legitimam tradiderit) Sul 90; Ze wschelyky
zyemyanin, ktoregokoli bi stadła, czczy i povischchenya bilbi i zoną swoyąn istnąn albo za
20 konną bi myal (quod... uxorem legitimam habuerit)
Sul 110; Gdy masz bydlylby swa (leg. z swą)
poczeszną zoną w malzenstwe a then mąsz spałby
sz gyną OrtOssol 12, 1; Gdy masz bydlil szwoyą
(leg. z swoją) zoną poczeszną (cum sua legitima
ac próba uxore, OrtMac 30: szwa, leg. z swą,
25
poczesna zona) w malzenstwe ib. 31, 2; Mały
masz zoną malzenszką (legitimam uxorem) ib.
45, 2, sim. OrtMac 53; ~ ~ o Matce Boskiej,
de Matre Del. Pauperis lignifabri vxor czeszle
oddana zona XV med. SKJ V 260; ~ dać
30
(kogoś) komuś (za) żonę, dać żonę komuś kogoś,
dać komuś kogoś żonę, dać kogoś żonę komuś:
Rzeki gest (sc. Jakob) ku Labanowy: Day my
zono moyo (da mihi uxorem meam), bocz gest
czasz yussz syo dokonał BZ Gen 29, 21; Synu
35
memu szlubyla syo dzewka wasza. Dayczye gemv
yo zonoo (datę eam illi uxorem)! ib. 34, 8;
A paklybi pan dal gemu szono (sin autem dominus
dederit illi uxorem) BZ Ex 21, 4, sim. XV p.
40 post. Kałużn 282; Przeklyoti, kto da swo dzewko
zono Benyamynowy (qui dederit de filiabus suis
uxorem Beniamin) BZ Jud 21, 18; Day dzewko
sinu memv za zono (da filiam tuam filio meo
uxorem) BZ IV Reg 14, 9, sim. ib. Tob 6, 13;
Day zono sinv memv dzewko two (da filiam tuam
45
filio meo uxorem) BZ II Par 25, 18; ~ pojąć
(za) żonę (sobie) (kogoś), (kogoś) pojąć (sobie)
(za) żonę (w stadło małżeńskie), (w małżeństwo),
żonę pojąć, kogoś sobie za żonę pojąć, pojmać
(sobie) żonę, żonę pojmać, pojmować, pojmować
50
(sobie) (za) żonę, spojmać żonę (sobie), spojmać
sobie (w małżeństwo) żonę, sobie spojmować
żonę, żonę ślubie, (kogoś) (sobie) wziąć (za)
żonę, złożyć się w małżeństwo z żoną 'ożenić
55 się, uxorem ducere’: Pan bidgosezski kedi gest
75*
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poymal szwa szona..., tedi gest wszyanl sz nya
tako wele, jako dwesscze kop wyana 1419 TPaw
VII nr 1169; Abi, gdy maczerzs vmrze, synowye
nye prosili gimyenya przychodzączego sz strony
oczczovey... pirzvey, nysly wthorą swadzbą
slvby, tho gest zoną poymye (antequam ad secundas nuptias convolabit) Sul 47, sim. ib. 15,
etc., Dział 38. 54; Miły szynv, kaszą thobye,
pogym *zagyegocz szoną szobye! Aleksy w. 41,
sim. BZ Gen 28, 2; Genze to (sc. Lamech) poyol
dwye zenye (qui accepit duas uxores) BZ Gen 4,
19; Pogymowaly sobye (sc. ludzie) szoni (acceperunt sibi uxores), wibrawszy, które bili nakraszsze ib. 6, 2; Potem Abram a Nachor poyolasta
sobye zoni (duxerunt... uxores) ib. 11, 29, sim.
ib. Ruth 1, 4; Prze ktoro rzecz myenylesz yo
(sc. Saraj) sobye *syostrzo, abich yo sobye wzol
za zono (ut tollerem eam mihi in uxorem)? BZ
Gen 12, 19; Wezmyely Iacob zono (si acceperit
Iacob uxorem) s rodu tey to zemye, nye chczo
żywa bicz ib. 27, 46, sim. ib. Ex 6, 20. 23. 25;
Nye poymuy sobye zoni (noli accipere coniugem)
z rodu Chanaan BZ Gen 28, 1; Nye poymuy zoni
(non accipies uxorem) s dzewek chananeyskych
ib. 28, 6; Zle dzewki a nyevczciwey nye poymyesz sobye z[z]a zono (non ducent uxorem) BZ
Lev 21, 7; Panno poymye zono (sc. kapłan
nawyszy, virginem ducet uxorem) ib. 21, 13;
Gesz to gdisz ginego pokolenya lvdze poymvyo
sobye za zony (si alterius tribus homines uxores
acceperint) BZ Num 36, 3; Ktori gest czlowyek,
genze poyol sobye zono (qui despondit uxorem)
a gesscze nye opczowal s nyo, gidzi, wrocz syo
do swego domv BZ Deut 20, 7, sim. ib. III Reg
16, 31. Tob 1, 9; Gdysz poymye mosz zono (si
duxerit vir uxorem), a potem bodze yo nyenavidzecz BZ Deut 22, 13, sim. ib. Gen 28, 9; To
to czem zono poyool (uxorem hanc accepi) a
wszedw k nyey, nye nalaszlem gey panno BZ
Deut 22, 14, sim. ib. Gen 28, 6, Rozm 34; Gdisz
mosz poymye zono novo (cum acceperit homo
nuper uxorem), nye poydze kv boyv..., ale prozen
bodze przes pokvti w domv swem za czali rok
vyeszol soocz swo (leg. z swą) zono BZ Deut
24, 5; Nye chczo gey sobye za zono poyocz
(nolo eam uxorem accipere) ib. 25, 8; Poymyesz
zono (uxorem accipias), a gini s nyo bodze spal
ib. 28, 30, sim. ib. Gen 36, 2. Deut 24, 1; Czso
vcziny[ny]mi gym, gisz zon nye poymaly (qui
non acceperunt uxores)? BZ Jud 21, 16; Spoymal
Dauid gyne zoni w Ierusalemye (accepit... David
alias uxores) BZ I Par 14, 3, sim. ib. I Esdr 10,
2. 18; Wiscye przestopyly boże *przilazanye y
poymawszi sobye zoni s czudzego pokolenya (et
duxistis uxores alienigenas), y prziczinylyscye

ŻONA

grzecha w Israhelu BZ I Esdr 10, 10; Spoymaly
sobye zoni z czudzego rodu (duxerunt uxores
alienigenas) ib. 10, 14, sim. ib. 10, 17; Cy
wszitci biły spoymaly zoni sobye s czvdzego rodu
5
(omnes hi acceperant uxores alienigenas) ib. 10,
44; Mismi przecyw panv zgrzeszily, spoymawszi
sobye w małżeństwo zoni czudzego rodu (quod
collocavimus nobis in matrimonium mulieres alie
nigenas) BZ II Esdr 8, 93; Wiscye nyeprawye
10 vczinyly, sloziwszi syo w małżeństwo z zonamy
czudzego rodu (collocantes vobis in matrimonium
uxores alienigenas) ib. 9, 7; Wszitci cy biły sobye
spoymowaly zoni czudzey k(r)ayni (omnes isti
coniuxerunt sibi uxores alienigenas) ib. 9, 36;
15
(Jeden) mąsz poyal zona w stadło malszenszkye
(vir quidam sibi desponsavit uxorem) OrtOssol
27, 4, sim. ib. 11, 3, OrtMac 23; Gdy masz
poymye zona, czo sz nya pyrwey przebywał,
nyszly ya poyal (si vir mulierem seu ancillam
20 concubit..., hic eam tandem accipit in uxorem)
OrtOssol 30, 1, sim. ib. 11, 1. 4, etc., OrtMac
28, etc.\ Gedna maszathką ozalowala swego maszą, gysz ya porzvczywszy, poyal szobie giną
zona w małżeństwo (cum alia uxore... in matri
25
monium sederet) OrtOssol 38, 3; Yen (sc. Jozef)
po smyerczy Yachymo(wie) Anna... poyąl sobye
zoną (Annam in uxorem... duxit) Rozm 31;
Czczyenye o tern, (jako) kxyazą żydowska ka
zały Iozephovy poyącz za zoną Marya (ut Mariam
30
in coniugem duceret) ib. 33; Każemy tobye, by
yą (sc. Maryją) wzyąl za zoną (eam ut in coniugem
suscipias) ib.\ Yaczyem vmyslyl nygdy oblyvbyenyczą (leg. oblubienice) albo zony poymovacz
(ego numquam sponsam vel uxorem ducere pro35
posui) ib.; A tesz movyą, yschby (leg. iżby ji,
sc. św. Jana ewanjelistę) Krystus vezval s tey
svaczby, kyedy zoną chczyal slubycz (volentem
nubere) ib. 207; Yze kyedy zaszye poyąda, vezmą
czye sobą (leg. z sobą) zoną (quod in reditu
40
suo... duceret eam in uxorem) ib. 243; Poyąlczyem zona (uxorem duxi Luc 14, 20), a przetocz
przydz nye mogą ib. 382, sim. ib. 413; Kyedy by
kto vmarl ny mayącz syna, aby brat yego zoną
poyąl (si quis mortuus fuerit non habens filium,
45
ut ducat frater eius uxorem illius Mat 22, 24) ib.
413; ~ brać, obi ubić, pojąć, przynieść komuś
żonę, pojąć, wziąć żonę komuś, żonę pojmać
komuś, komuś pojmować żonę 'pośredniczyć w
zawarciu małżeństwa, nuptias c o n c ilia r e Poyola
50
gest gemu (sc. młodzieńcowi) macz gego zono
(accepit illi mater sua uxorem) s egipskyey zemye
BZ Gen 21, 21, sim. ib. 24, 4; Abi memu synu
nye poymowal zoni (ut non accipias uxorem filio
meo) *dzewky chananeyskich ib. 24, 3; Ottod
55
poymyesz *sono synu memu (accipies... uxorem
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filio meo) ib. 24, 7; Nye byerz synu memu zoni
(non accipies uxorem filio meo) z dzewek chananeyskich ib. 24, 37; A z mego rodu wezmyesz
zono synu memu (accipies uxorem filio meo) ib.
24, 38; Przynyeszesz memu synu zono (accipies...
uxorem filio meo) z mego rodu ib. 24, 40; Any
szoni s gich dzewek pogymay synom twym (nec
uxorem de filiabus eorum accipies filiis tuis) BZ
Ex 34, 16; Oblyvbyl gemv (sc. Joasowi) Ioyada
dwye zenye (accepit... ei Ioiada uxores duas) BZ
II Par 24, 3.
4. 'nałożnica, concubina, paelex': Zona Nachorowa (concubina... illius), Roma, porodzyla
Chabee a Gom BZ Gen 22, 24; Szedł Ruben y
spal z zono otcza swego (cum... concubina patris
sui) ib. 35, 22; Szon concubinarum (filiis autem
concubinarum largitus est, sc. Abraham, munera
Gen 25, 6) ca 1470 MamLub 12.
Żonaty (?) 'taki który poślubił kobietę, mający
żonę, maritus, matrimonio coniunctus': Yacom
ya ne przyol Olbrzikowa parobka, ale do mne
prziszeth *czlowel zonathy w chicze 1406 KsMaz
I nr 673.
(Żonin) Żenin 'należący do żony, małżonki,
ad uxorem pertinens': O yednym człeku, czo
myal zenyno gymyenye w szwey obronye OrtMac
134; Kako zenyno gymyenye gydacze (bona mobilia suae uxoris) czlowyek byerze albo może
bracz w szwa obroną? OrtOssol 65, 4, sim. ib.
17, 3, OrtMac 87; Gjdacze gymyenye zenyno po
szmyerczy przydze na gey mażą, gdy po szobye
dzyeczy nye zostawy, wyąwszy nyewyeszkye rze
czy OrtOssol 73, 2.
Żonka 1. 'kobieta żyjąca bez ślubu z męż
czyzną, concubina, paelex(?)\ Jakom ya żonka
(leg. z żonką, ib. nr 2998: sz Malgorzatha)
chowaną w domv czeleszthnye nye vdzelal zivyey (leg. z żywej) marthwey głowi 1470 ZapWarsz nr 2997.
2. 'wieśniaczka (na Rusi Czerwonej), mulier
rustica (in Ruthenia Rubra)': Quod Maxim, homini eiusdem Ihnath reclinato, porcum... violenter
recepit... Item pro eo, quod mulierem al. żonką
non reclinatam eiusdem Ihnath violenter post virum dedit 1437 AGZ XII 22, sim. ib. 17; Raphael... astitit omnes terminos contra... Iohannem... pro homine in valore viginti marcarum et
pro muliere al. o żonka in valore dimidie quarte
sexagene et pronunciavit eum contumacem in
lucro 1443 AGZ XIV 80, sim. ib. 77. - Rutenizm.
Zorąsz bot. \jaskier rozłogowy, Ranunculus
repens L.': Zorasz pes ceruinus ca 1460 Rost nr
3311, sim. ca 1465 ib. nr 4507; Pes antica,
senatio, pes łupi, pes aurina, pes coroninus *zo-

rzosz 1468 ib. nr 4506; Szorąssz pes corui 1472
ib. nr 446; Zorasz pes corui ca 1500 ib. nr 7249.
Żornóg bot. 'jaskier rozłogowy, Ranunculus
repens L.': *Zornug pes corvinus 1460 Rost nr
5 3682.
Żółcianiec cf. Żółcieniec
Żółcica bot. fglistnik jaskółcze ziele, Che lidonium maius L.': Zolczyca celidonia 1491 Rost nr
11012.
Żółciej bot. 'chondrilla sztywna, Chondrilla
10
iuncea L.': Zolczey cicorea 1484 Rost nr 5925;
Zolczey cicerea ca 1500 ib. nr 5383.
Żółcieniec, Żółcianiec bot. 1. 'chondńlla sztyw
na, Chondńlla iuncea L.': Ambrosiana, cicorea,
mira solis, solsequium medium, sponsa solis zol15
czenecz 1437 Rost nr 2439; Solseqium medium
zolczenyecz uel krolevna XV ex. GILek 56.
2.
'janowiec barwierski, Genista tinctoria L .':
Crisantica zolczanecz, zolczenecz 1472 Rost nr
20 1601. 1602.
Żółcień bot. 1. 'chondrilla sztywna, Chondrilla
iuncea L.': Ambrosiana, cicorea scholczyen 1419
Rost nr 5179; Solczen cecorea 1437 ib. nr 2409;
Solczen herba polis ib. nr 2413; Solczen cicorea
ib. nr 2542, sim. 1460 ib. nr 3465, ca 1465 ib.
25
nr 4261. 4262, 1478 ib. nr 1983, 1485 ib. nr
5927; Zolczen cicorea maior 1472 ib. nr 800;
Szolczen ambrosiana 1485 ib. nr 5880; Zolczyen
solsequium XV p. post. ib. nr 4955; Contra
infirmitatem dna recipe solseqium, id est solczen
30
uel yalowecz... et contere XV ex. GILek 44.
2. 'cykoria podróżnik, Cichońum intybus L.':
Zolczyen siue cicorea (skreślone przez pisarza) XV
p. post. R LIII 65; Cicorea, clitroperya, solsequium,
zolczyen aut podrosznyk, alii vocant modrag ib.
35
3. 'lnica pospolita, Linaria vulgaris Mili.':
Szolczen llinaria ca 1500 Rost nr 2077.
Żółczaj bot. 'rumian żółty, Anthemis tinctoria
L.': Zolczay butalmon 1472 Rost nr 592.
Żółć formy: n. sg. żołd BZ Tob 6, 9, 1472
40
Rost nr 1583, 1478 ib. nr 2208, etc.', ~ g. sg.
żółci ca 1450 PF IV 576, BZ Tob 11, 4, Puł
Deut 46, etc.', ~ ac. sg. żółć FI i Puł 68, 26,
BZ Deut 29, 18. Tob 6, 5. 11, 13; - i. sg.
żółcią ca 1420 R XXV 229, BZ Tob 11, 8, Puł
45
68 arg., etc.
Z n a c z e n i a : 1. 'według ówczesnych pojęć
jeden z czterech płynów, znajdujących się w ciele
istot żywych, żółć, fe l, bilis, unus e ąuattuor
corporis humani humoribus, qui medio aevo ex
50
Hippocratis sententia dicebantur : Zolcz (fel) gey
(sc. ryby) godzi syo ku pomazanyv oczv BZ Tob
6, 9; Tedi Thobyas *wzow zolcy ribey (ex felle
illo) y odidzeta ib. 11,4, sim. ib.’, Rocze pomasz
oczi gego zolczo ribyo (ex felle isto piscis) ib.
55
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11, 8; Tedi wzow Tobyas mlodi zolcz ribyo (de
Żółtowłos bot. 1. 'glistnik jaskółcze ziele, Chefelle piscis) pomazał oczi oczcza swego ib. 11,
lidonium maius L.': Zoltowloss celidonia maior
13; Item parvuli non diu tenent iram, sed ad
1419 Rost nr 5238; Vena citrina, id est zlothnyk
modum columbae fel, szolczy, non habentis non
uel zolthowlosz XV ex. GILek 60.
5
recordantur injuriae XV p. post. PF I 203; ~
2. 'lilia złotogłów, Liliurn martagon L.': Af'może też woreczek żółciowy, fortasse folliculus
fodilus, affodillus zolthowlosz 1484 Rost nr 5882.
iecoris': Wimy syerce gey (sc. ryby) y zolcz (fel),
Żółty f o r m y : n. sg. m. żołt XV in. GIKazB
y wnotrza schowayze BZ Tob 6, 5.
III 75; żółty 1419 Pozn nr 976, ca 1428 PF I
2. 'substancja o gorzkim smaku, gorycz, może
486, 1437 Wisł nr 228 s. 85, etc.; f. żółta XV
też trucizna, res amara, amaritudo, fortasse 10 ex. GILek 71, XV ex. GIWp 75, XV
YergGeorg
etiam venenum': Dali so w karmo moio szolcz
77, etc.; neutr. żółte De morte w. 29, XV p.
(fel) a w chczenu picza moiego napawali me
post. R XXV 179, ca 1500 Erz 139; ~ g. du.
ocztem FI 68, 26, sim. Puł; Zolczą ss ocztem
neutr. żołtu XV med. Lent; ~ n. pl. m. żółte
napawan, yak prorokowano ca 1420 R XXV
XV p. pr. R XVI 344, XV med. Lent, Rozm 22;
229, sim. Puł 68 arg., XV ex. Kałużn 292, XV 15 ~ ac. pl. neutr. żółte De morte w. 44.
ex. R XXV 243; Ore penituit Xc gustando fel,
Z n a c z ę nie: 'mający barwę siarki, mleczu,
vkusyl solczy, et mirram ca 1500 GIKazB I 48;
słonecznika, złota, wosku, gilvus, f l a v u s Cleno~ Billibi myedzi wami korzeń plodzoczi zolcz
dium... trium parcium al. stuky in clipeo. Et prima
y gorzkoscz (fel et amaritudinem) BZ Deut 29,
nigra, finis in clipeo et glaucum signum al. szolti
18; Iagoda gich groszno zolczy (uva fellis Deut 20 strich eiusdem clipei 1419 Pozn nr 976; Sicud
32, 32) a groszno przegorzke Puł Deut 46; Zolcz
infirmus sit simplex zolth palidus, sic volens mori
smokow (fel draconum Deut 32, 33) wyno gych
spiritualiter omnibus hominibus mundanis erit despectus XV in. GIKazB III 75; Zolthy fflaueus ca
ib. 47.
1. a. 2.: Przez solczy sine felle ca 1450 PF
1428 PF I 486; Zolty ceruleus 1437 Wisł nr 228
IV 576; Zolcz fel 1472 Rost nr 1583, sim. ca 25 s. 85; Szolti glaucus ib. s. 87; Gilws uel gilbus
1500 Erz 139.
est color medius inter rubeum et album, proprie
zolthy 1450 RpKapKr; Zolthy ca 1455 JA XIV
3. bot. ziemna żołc 'centuria pospolita, Erythraea centaurium Pers.': Zyemna zolcz centaura,
489; Chvda, blada, szolthe lycze, lsczy szya yako
fel terre 1478 Rost nr 2208; Zyemna zolcz cenmyethnycza De morte w. 29; Sicut granum tritici
30
est ruffum, zolthe uel czyrwone, sic sanctus Lautaurea ca 1500 ib. nr 5403.
Żółknienie 'choroba wątroby objawiająca się
rencius fuit ruffus ab igne, quo ardebat XV p. post.
R XXV 179; Pro duabus clavibus ad duas parvas
żółtym zabarwieniem skóry, żółtaczka, aurugo, icseras ad istam [...] glaucam al. zoltha dedi IIII
tericia : Contra morbum, qui dicitur solknyenye,
denarios Ungaricales 1500 ZsigBud 53; A reforgl. ictericia. Si vis scire, quomodo curatur infirmitas, que dicitur *soknyenye, recipe cancros re- 35 matione cistę parve zoltha serifabro dedi XII de
centes et contere valde bene XV p. post. R LIII
narios Ungaricales ib. 54; ~ o oczach, de oculis:
Vzrzenya prostego a vaschnego, oczv zoltv
64.
Żółtek ' żółty środek jaja ptasiego otoczony
a czystv (oculis glaucis variis et Claris existentibus)
białkiem, vitellum o v i Zoltek 1475 Rost nr 3029;
XV med. Lent; Myszthrz vydzacz obrasz skarady,
Zolthek vitallum XV ex. GILek 73; Zolthek vi- 40 zolthe oczy, zyuoth blady, groszno szya thego
przelaknal De morte w. 44; ~ o włosach, de
tellum ca 1500 Erz 139.
Żółtnik bot. 'glistnik jaskółcze ziele, Chelidocapillis: Zolte vloszy cesaries flava XV p. pr. R
XVI 344; Włosi mayanci yakobi barva lyeznego
nium maius L.': Zoltnyk celidonia maior 1419
Rost nr 5237, sim. ib. nr 5305; Scholtnyk celidonia
orzecha,... ot vschv do ramyon yako varkocze
ca 1465 ib. nr 4235, sim. ca 1500 ib. nr 5989; 45 vysayancze kandzerzave a nyekoko (pro nyekako)
Zolthnyk vena canina XV ex. GILek 60; Celidonia
zolte (circinos crispos aliquantulum ceruliores et
jascolczye szyelye siue *zothnyk ib. 73; Celidonia
fulgentiores) XV med. Lent; Zolty flaws (siquidem
solthy mlecz, gl. szolthnik,... valet ad caliginem
humilior fuerit locus came reliqua et capillus flavus
solitoque subtilior, contaminabit eos Lev 13, 30)
oculorum XV ex. R LIII 65.
Żółtogłów bot. 'lilia złotogłów, Liliurn marta- 50 ca 1470 MamLub 34; Vloszy yey (jc. Maryi)...
były rvsze albo zolte (capilli... subcitrini) Rozm
gon L.': Zolthoglow affodillus ca 1500 Rost nr
22; ~ żółta niemoc 'choroba objawiająca się
5350.
Żółtość ' choroba wątroby objawiająca się żół
żółtym zabarwieniem skóry, żółtaczka, aurugo, ic
tericia': Contra ictariciam al. zoltha nyemocz recipe
tym zabarwieniem skóry, żółtaczka, aurugo, icte
55
vrticam maiorem et exica eam XV ex. GILek 71,
ricia': Contra szolthoszcy 1478 Rost nr 1956.
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sim. ca 1500 GIKóm II 247; De hictericia, zolta
nyemocz,... est cutis defedatio absque ipsius inequalitate XV ex. GIWp 75; Zoltha nyemocz ictericia
ca 1500 Erz 139; ~ żółta oliwa bot. 'gatunek
oliwki, genus Oleae Europaeae L. c u l t a e Praeterea
genus haud vnum nec fortibus ulmis,... nec pingues
vnam in faciem nascuntur oliue, orchades, szoltha
olywa, et radii... <n)on eadem arboribus pendet
vindemia nostris, <q)uam Metimneo carpit de palmite Lesbos XV ex. VergGeorg 77; ~ żółte
złoto 'złoto najczystsze, aurum puńssimum : Obrisus, aurum obrisum zolthe vel czervone slotho
ca 1500 Erz 139. ~ Cf Komonica, Konik,
Lilia, Mlecz.
Żółw, Żełw zool. 1. 'żółw błotny, Emys lutaria
M a r s i l i Zol w rana 1472 Rost nr 637; ~ 'gad
z rodziny żółwi, t e s t u d o Mus per cellarium ingruente gressu discedens gravi passu pergenti testudini, gl. illi animali zolw, obviauit XV med.
RRp XXIII 279; Potest homo comparari vilissime
creature, sc. tartuce, szolw, que habet gressum
tardum XV med. R XXIV 372; Pes aquile, predo
testudinis, gl. buffonis, limacis zolwya, aera scindit
na powyetrze wszleczyal 1466 R XXII 13; Testudo
<sk>lep et eciam buffo zel<w> 1471 R XXIII 283;
Testudo, eciam zolw... animal... tegmine teste...
opertum... Tortuca, gl. tortuca zolw, zelw, inter
testudines computatur XV ex. GIWp 81; Testudo
zolw albo sklep ca 1500 Erz 139, sim. ib.; Zol wy
testudo ca 1500 R XLVII 355.
2. 'mięczak z gromady ślimaków, limcuc, coc h l e a Rideo, quod talpa lincem, quod limax,
gl. talis vermis de terra genitus zolwf, tigridem,
quod aquilam in conflictu provocat scarabeus XV
med. GIWinc 149.
3. zapewne 'gatunek ropuchy, buffo, rana
Sicut odor vinee expellit bufones, zolwy, sic odor
mundicie Christi debet expellere bufones luxurie,
Xc enim super mundiciam dilexit 1476 AKLitRp
III 108.
1. a. 3.: Solw buffo ca 1420 WokTryd nr 430,
sim. XV med. PF V 28; Zolwy buffo ca 1455
JA XIV 490.
Żóraw cf. Żuraw
Żórawi cf. Żurawi
Żórawina cf. Żurawina
Żórawiny cf. Żurawina
Z rątka bot. 'skrzyp polny, Eąuisetum arvense
EJ: Schronthka cauda equina 1460 Rost nr 3437.
~ Może należy czytać szrątka.
Żreć, Żrzeć f o r m y : praes. ind. 3. sg. żrze
BZ Num 13, 33, MW gl. 65, Puł Hab 22; 3. p l
żrzą Puł 52, 5; żrą FI 13, 8. 52, 5; ~ fut. 3.
p l m. żrzeć będą Puł Deut 35; ~ condit. 3.
sg. f. by żarła ca 1440 R XXV 220.
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Znaczenie: 'pożerać, zżerać, zjadać, devorare,
vorare, c o m e d e r e Pogyno od głodu y szrzecz
ye będo (devorabunt eos Deut 32, 24) ptaczy
kosanym przegorzkym Puł Deut 35; ~ prze
5 nośnie: Czili ne poznaio wszitcy..., gisz to szro
(devorant, Puł: czo poszyrayą, ib. 52, 5: szrzo)
lud moy iaco karmo chleba FI 13, 8, sim. ib.
52, 5; Swota ery, racz zawytacz..., yszesz swata
ne chczala dacz, by gy zarla {leg. zżarła?) pkelnya
10 przepascz ca 1440 R XXV 220; Y sganbili zemyo... rzekocz: Zemyo (pro zemya), ktorozesmi
schodzili, srze (devorat) bidliczele swe BZ Num
13, 33; Wyeszyele gich yako yego, yen szrze
(devorat Hab 3, 14) vbogyego na vchylyu Puł
~ Sustinetis..., si quis vos deuorat
15 Hab 22;
szrze, vwlacza (II Cor 11, 20, SKJ I 65: przezdzęcznye vaszego gymyenya pozywa) MW gl. 65.
~ Cf. Obeżreć się, Pożreć, Wyżreć, Zeżreć,
Pożerać
Żrzeć c f Żreć
20
(Żubr) Ząbr, Ząbrz, Ż ubr f o r m y : n. sg.
ząbr 1472 Rost nr 1753, XV p. post. PF IV 754,
ca 1500 GIGn 40, ca 1500 PF IV 748; ząbrz
XV p. pr. R XVI 345, ca 1455 JA XIV 490,
1471 R XXIII 283, etc.; ~ g. sg. ząbrza 1400
25
StPPP VIII nr 10425; ~ n. pl. Ząbrowie Rozm
84.
Z n a c z e n i a : 1. zool. 'żubr, Bos urus LJ:
Zobrz zubro 1472 Rost nr 1847; ~ z fleksją
30 łacińską: Boleslaum ducem... in saltus de Vszosin, quibus zubronum habebatur copia, est secutus (sc. Sethegius). Cumque Boleslaus dux
multis mactatis feris zubronem unam rarae magnitudinis et ferociae DłHist I 462; ~ ~ w
opisie herbu: Qui Michael nominavit se de
35
clenodio duorum cornuum jelen<ia> y zambrza,
de proclamacione Rogala 1400 StPPP VIII nr
10425; ~ z fleksją łacińską: Militares et cives..., qui portant caput zubronis pro insigni
40 DłPrut 578.
2. zool. w tłumaczeniu łacińskiego tigris:
Zambrs tigris (concordes varia ludunt cum tigride
dammae) XV p. pr. R XVI 345; Zambrz tigris
ca 1455 JA XIV 490, sim. ib., sim. 1471 R
XXIII 283; Zabr tigridim XV p. post. PF IV 754;
45
*Zombrzy tigris XV p. post. PF V 30; Zabrz
tigris ca 1500 Erz 132; Tunc etiam temporis
contigit, ut duae tigrides ferocissimae, gl. ząmbr
tigris est serpens ca 1500 GIGn 40; Zabr tigris
ca 1500 PF IV 748; Zbyezely szye zvyrząta kv
50
Yesvszovy, loszovye, lwovye, *nyedzvydzyovye,
ząbrovye (tigrides) Rozm 84; ~ z fleksją ła
cińską: Quem pannum dedi nuncio ducum Mazowie, qui portavit tigridem al. zubrum 1478
RachKról 218.
55
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3. bot. 'turzyca piaskowa, Carex arenaria L.’:
Oxa, oxula *rzonbrz 1460 Rost nr 3670; Z0br
oxicon 1472 ib. nr 1753.
Zuchać 'rozdrabniać pokarm zębami, cibum
dentibus m a n d e r e Zucham rumino ca 1420 WokTryd nr 292.
Zuć f o r m y : praes. ind. 1. sg. żuję XV med.
R XXIII 279; 3. sg. żuje ca 1470 MamLub 33;
7. /?/. żujemy XV med. RRp XXIII 280; ~ inf.
żuć ca 1500 Erz 139.
Z n a c z e n i e : 'rozdrabniać pokarm zębami,
cibum dentibus m a n d e r e Zugya rumino XV raccf.
/? XXIII 279; Quanto diligencius edulium masticamus, gl. digeremus zugemy, tanto amplius tocius rei masticacionem percipimus XV med. RRp
XXIII 280; ~ o zwierzętach przeżuwających:
*Dzwyeką zuge rvminat (war. kal.: ruminat zvgye
vel ruminare significat sonare; omne, quod...
ruminat in pecoribus, comedetis Lev 11, 3) ca
1470 MamLub 33; Zvcz dzyąkwą ruminare ca
1500 Erz 139.
Żufka *rodzaj zupy z wina i surowych żółtek,
ius ąuoddam e vino et vitellis c o c t u m Zuffla
(pro zuffka) almurias 1472 Rost nr 413.
Żump, Zunp 'dół, zbiornik w cegielni do
mieszania gliny z wodą przed uformowaniem jej
na cegły przez strycharza, fovea aąuosa offtcinae
laterariae, qua argilla aąuae permiscetur, antę
quam lateres finguntur : (z fleksją łacińską):
Item circa zunpum laboratoribus XII grossos
1493 WarschPozn 350; Item bruckario circa
zumpos quatuor grossos ib., sim. 1494—5 ib.
391, 1496 ib. 420; Item laboratori circa zumpum
II grossos 1493 ib. 351; Laboratori, qui effudit
aquam de zumpis 1 grossum 1494 ib. 383;
A fossione argille ad parvum fornacem ad zum
pos 16 grossos ib. 384; A ductura argille ad
zumpos, undecim zumpos per 2 1/2 grossos 1495
ib. 401, sim. ib. 402; Za dele ad zumpum antę
budas 36 grossos ib. 405; Laboratoribus in circulo circa zumpum 6 grossos ib. 406, sim. 1496
ib. 422. 427; Vectori, qui duxit ad zumpum 8
grossos 1495 ib. 412.
Żumparz, Żunparz czy Żumpiarz, Żunpiarz
'rzemieślnik zatrudniony w cegielni przy żumpie,
operarius, qui infovea aąuosa officinae laterariae
laboraf: Exposita pro latrificio de lateribus venditis, pro lignis et laboratoribus... sumparzom
septem marcas 1493— 4 WarschPozn 367; Zumparzom septem marcae cum triginta duobus grossis
ib. 367, sim. 1494 ib. 380. 381. 382; Zunparzom
1494 ib. 380; Zumparzom 1495 ib. 398, sim. ib.
400. 401. 409, etc.
Żumpiarz cf. Żumparz
Żunp- cf. Źump-
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Żupa wyłącznie z fleksją łacińską: 1. 'kopalnia,
fodina" : a. 'soli kamiennej, też warzelnia soli, salis,
etiam de s a l i n i s Lestco dux Cracoviae, Sandomiriae... decem modios salis annous ex zupa Wieli5 censi assignat 1285 MMAe IX 162; Pro domina
regina expense ministrabantur de zuppis 1389
MMAe XV 5, sim. ib.', Hoc est registrum salis,
quod datur singulis annis ad castra domini regis...
de suppa Bochnensi 1394— 5 RachBoch 137; De10 dimus et assignavimus Lasslaw custodiam montis
Cracoviensis... presentibus dominis Jessecone... et
Pełka, dieto Gladich, magistro moncium..., procuratore zuppe Bochnensis 1397 ib. 147, sim. ib.
148; Cui sororio suo VIII grossos sui census, quem
15
habet singulis septimanis in zuppa Bochnensi per
Albertum Czwyk,... voluntarie dimisit et resignavit
ad sublevandum 1401 ib. 155; Quitacio racionis
zuparum 1401—2 ib. 156; Quod cum ad racionem
a... viro Nicolao... de et super eiusdem salis
20 distributis ad racionem audiendam nos... posuissemus registraque literas quitacionum regalium..., et
alias cartas raciocinia huiusmodi zupparum salis in
se continentes ib.\ Sequitur registrum zuppe Bochniensis salis distributivi 1413 ib. 178; Sex spadones
25
ducis Sigismundi zuppam Bochnensem intraverunt
super pabulum zupparii cum uno famulo 1419 ib.
193; Pecunia recepta per dominum Nicolaum Basthgerth Bochnensem vicezupparium de zuppa Bo
chnensi 1420 ib. 198; Racio facta in presencia
30
Gotardi cum Basth[s]g<e)rth in promtuario zuppe
Bochnensis ib. 200; Nicolaus Bastgerth Bochnensis
vicezupparius pro vestienda familia portavit pannos
ad zuppam Bochnensem infrascriptos ib. 209; Ni
colaus Felbir de zuppa salis obligavit alias subdidit
35
omnia bona ipsius... Marconisse conthorali 1427
Przem I nr 1846; Item Auchim Iudeus dedit donum
recognoscencie ob eo, quod Iasco in platea fatebatur
coram bannito iudicio, quod fideiubuit pro zuppario
zuppe salis quatuordecim marcas racione debiti ib.
40
nr 1879; Decem marcas census annui... in et super
duobus famulis in montibus zuppe Wyeliciensis ad
me iure hereditario racione emptionis... et duas
marcas bipennalium per zupparium de eisdem zup
pis per mediam marcam singulis quattuor tempo45
ribus (1432) 1523 DokMp II 157; Quomodo coram
dieto camerario ac iudice ad occurrentes causas
discutiendas et negotia in montibus et circa zuppas
Bochniae per nos dato (1436) 1630 ib. 231; Sed
et sal de zuppis nostris Bochnensibus libere emere,
50
ducere et propinare permittatis (1440) 1518 ib. 324;
Et non debet ipsum Petrum evadere aliquo iure...
nec arendali littera zupparum, sed debet hic respondere pro omnibus coram domino capitaneo
Cracoviensi (1441) 1443 ib. 357; In zuppis nostris
55
Vyeliczensibus et Bochnensibus (1441) 1494 ib.
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365; Pro certo sumus eruditi, quomodo dominus
noster rex graciosissimus ad vestra consilia zuppas
utrasque cuidam Nicolao Italico arrendat 1444
MMAe II b 1; Habuimus scripta domini abbatis...,
in quibus scribit nos amonendo, quomodo secundum
condictacionem cum ipso factam sibi intromissionem in zuppam Premisliensem hucusque non dedistis 1447 ib. 28; Consulimus autem vobis quatenus
sine praesencia nostri ipsum zuppam nulli hominum
arrendare ib. 29; Quia familiares nostri in zuppa
prefata degentes non ex parte nostri, sed ex parte
vestri sunt constituti ib.\ Zuppa, dicta Hozdzycha,
in Haliciensi 1451 AGZ XII 212; Capitulim tricesimum... Item ut quilibet terrigena Cracoviensis,...
Radomiensis... et aliarum terrarum libere ducant
sal de zuppis Bochnensibus et Weliciensibus duntaxat pro usu domestico 1455 AKPr I 165, sim.
ib.\ Casimirus, rex, zuppas Vielicienses, Bochnenses et Russiae Georgio et Magdalenae coniugibus
Morsteen, civibus Cracoviensibus, ad unius anni
spatium pro 16000 marcis, certis sub conditionibus
arrendat 1462 Matr I nr 606; Debet dare intromissionem Georgio... in medietate agrorum... et patelle
al. czranu in zuppa Gozdzycha 1487 AGZ XIX
211, sim. 1488 ib. 215; Cum... alias zupę in
Goszdzyecz 1486 ib. 205; Erecti super quibusdam censibus montanis, dictis barkracht, in zup
pis Vyeliciensibus 1490 KatOssolPawl 89; Cuius
dotis in oppositum ducentas sexagenas dotalicii
ipsi Dorothee... inscribit... in zuppis Goszdzycha
1492 AGZ XIX 223; Si non solveret (sc. Paulus),
extunc debet dare (sc. Iohannis) intromissionem
in villam... et cum zupis in territorio Colomiensi
iacentem 1494 ib. 229; Censum de zuppis 1494
AcRec I nr 1695; Altare Petri Sartoris,... quod
habet censum in zuppis pro qualibet septimana
unum fertonem latorum grossorum in barkrachth
DILB II 4; Octodecim marcae de szupa Bochnya
ib. 253; ~ Stanislaum, studentem... percussisset..., obuiando eidem a supparia. Transseundo e conuerso taliter ambulauerat... Stanislaus,
studens, ad suppam pro nutrimento, ad suum
socium comedendo, ut antea consueuerat 1478
AcRec I nr 731; ~ Premislaus II Poloniae,
Vladislaus Syradiae, Casimirus Lanciciae, duces
Jacobo, archiepiscopo Gnesnensi, donant quotannis trecentas marcas argenti in zuppa maiori
(1293) KodWPRacz 84.
b. 'kruszców, metallorum: Casimirus, rex,
Joanni... terram Osvancimensem cum castris
Oswanczim et Wolek in tenutam dat et ad conservationem eorum 300 marcas in zuppis Hilkusiensibus... quotannis inscribit 1457 Matr I nr
411; Pro exactione istius anni nobis condescendit
triginta florenos, quos mutuo dedit ad summam
Słownik staropolski XI
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8000 florenos super zuppas Ylkussenses 1492
Liblur nr 8612.
2. 'urząd żupnika w kopalni soli, munus praefecti salinarwn: Decem medios salis... recipere
5 debeant annuatim apud illos, videlicet qui salis
suppam sive officium possident et exercent 1285
KodWP I 523; Ad magnum sal..., quadraginta
modios salis... ad usum... monasterii Tynciensis,
quod certis temporibus exsolvebant zuparii, qui10 cunque zuppam tenebant ibidem 1288 KodTyn 69.
3. 'urząd sądowy, władza sądzenia, iudicis
munus, iudicandi p o t e s t a s Salvo tamen iure
aliorum supanariorum nostrorum, qui in prenominatis castellaniis aliquas habent supas vel officia
1299 PPom 518.
15
4. 'dochód pochodzący z kar sądowych, quaestus poenarum iudicialiwn : Nolumus eciam,
ut occasione huiusmodi iudicii aliquis szuppam
tollat, cum omnia ex nostra donacione ad abbatem
20 pertineant supradictum (1329) UrzMaz 153; Vexillifer Miczek... coram nobis... capitaneo Lancicensi domino Nicolao... pecunias de penis tam
magnis, quam paruis recipere sibi et extorquere
comisit super eius szuppam prouenientes 1393
TPaw IV nr 4703; [...] ego suscepi zupam domini
25
cancellarii isto die ca 1427 UrzMaz 152.
5. 'powinność, należność, debitum, pecunia
d e b i t a Nos Wlodimirus... palatinus, notum facimus..., quod cum ad Magnum Salem essemus..., orta quaestione coram nobis, utrum villa
30
monachorum de Claratumba Cisterciensis ordinis,
quae dicitur Prandochin,... zupam, quae stan
vulgo dicitur, in annona solvere deberet, huic
dubitationi dominus abbas Claratumbensis finem
imposuit, fidem faciens per testes idoneos, quod
35
dicta hereditas non solvit stan, nisi in argento
1238 OpMog II nr 16; Acquisiciones debitorum
civium terrigenarum, qui debita sua et... in iudicio
regali iure aquisierunt, illa omnia erant scripta in
antiquo, et ille liber, quando civitas fuit combusta,
40
est crematus. Et ergo tota zuppa memoriam reducentes omnia censuit renovando ad librum novum scribere [...]untur 1386 Leksz I nr 1; ~
wyjątkowo z fleksją polską: Nullum castrum nouum edificabunt, sed antiqua propter terre deffen45
sionem, secundum quod ab antiquo consueuerunt,
refficient, hoc tamen adhibito moderamine, quod
in huiusmodi reedificatione nullum beneficium,
quod vlg. supa dicitur, constituent 1242 KoclMazK
nr 427.
50
6. w zapisach w tekstach niemieckich 'dochody
z tytułu sprawowanej w imieniu panującego wła
dzy sądowniczej w kopalniach lub hutach, in
Germanorum lectionibus: ąuaestus iudicum regis
in salisfodinis vel officinis f e r r a r i i s Waz auch
55
76
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von demselben berchwerk von sawpen oder von
gerichte (ib. 55: von supin und unser richter al.
von sewpen oder von gerichte) nuczz adir genises... gefellet, den sal unser swager (sc. Herzog
Konrad) halb haben 1369 CodSil XX 54; Eine
hutte hab ich gehabt und gehalden... sechs jar
gerulich an alle anspruch und ich den herren
saupe gebe 1401—7 ib. 65; Ich... meinen herren
die saupe dovon gegeben habe ib. 66; (Wenzel,...
Herr zu Teschen, verkauft an Konrad, Herzog
von Oels... das halbe Beuthen Stadt und Land)
mit allen czinsen..., czółen, mautten, zauppen,
berckrechten 1459 ib. 88.
Zupan furzędnik sądowy pobierający kary,
opłaty, magistratus iudicialis, qui poenas solutionesąue r e c i p i t ( z fleksją łacińską): Sed tunc non
citabuntur ad ducem per camerarium, sed per
eorum supanum littera ducis ad eum transmissa.
Et in hiis casibus iudicatum dux per medium
dividet cum episcopo 1239 RHist LIX 190; Dux
cum archiepiscopo uel eius tribuno dictarum uillarum homines judicabit, et tunc non citabuntur
ad ducem per camerarium, sed eorum suppanum,
littera ducis ad eum transmissa 1242 KodPol II
34; Miroslaus... tenetur penam... procuratori fecit
satis, sed szupanys nichil 1400 TPaw IV 6731;
~ Prenominatam hereditatem... absolvimus...
ab... palatinorum, castellanorum et supanariorum... iurisdictione 1299 KodWP II 170; Salvo
tamen iure aliorum supanariorum nostrorum, qui
in prenominatis castellaniis aliquas habent supas
vel officia 1299 PPom 518.
Żupca f o rmy: n. sg. żupca 1444 UrzMaz
167, 1497 ZapRpWąs 1, 725v; ~ n. p i żupcy
1416 Kościan nr 617; ~ g. pl. żupc 1382
KodMazL 98, Sul 99; ~ d. pl. żupcam 1425
AKH XI 388, Sul 98; ~ ac. pl. żupce 1437
UrzMaz 152.
Z n a c z e n i e : *niższy urzędnik sądowy wcho
dzący w skład członków kolegium sądzącego, ma
gistratus iudicialis minor, collegii iudicum partic e p s Liberamus...
Cziborium et suos...
successores ab omnibus penis tam magnis, quam
parvis, omnium honoratorum vlg. zupcz 1382 Kod
MazL nr 98; 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; Si vero in aliquibus
poenis... in iudicio nostro manserint, seu eas luerint,
nulli de numero ipsas dignitariorum vel honoratorum
ac ministerialium nostrorum vlg. czesthnykom ac
zuppariorum al. zupczam solvere tenebuntur 1425
AKH XI 388; Contra szupcze [...] pro penis dominorum 1437 UrzMaz 152; Vyni rzeczone... skar
bu albo dworu naschemu i gynschim czestnykom
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albo gich zupczam (seu ipsorum suppariis) obi kii
placzoni bicz Sul 98; Vstawyamy, ze... naschi
poddani... any przes ktorego naschego vrzandnyka..., any przes ktorego czestnykow naschich albo
5
zupcz gich (seu suppariorum eorundem) gabany
bicz mayąn Sul 99; Simon... Martino dixit: Tu me
non debes sentenciare, quia tuum iudicium nichil
est! Iterum dixit eidem Martino: Tu es schupcza
nec locum habes iudicandi 1497 ZapRpWąs 1,
10 725v; ~ kupny żupca 'ten, który kupił urząd
żupcy, ąui suppańi magistratum e mi f : Ille est
emptorius zupparius al. kupny zupcza 1444 UrzMaz
167.
Żupnik 1. 'upoważniony przez panującego
15 generalny zarządca żupy solnej, też jej dzierżawca
płacący panującemu zgodną z umową należność,
salinarum praefectus vel conductor: Hoc est
registrum salis, quod datur singulis annis ad castra
domini regis... de suppa Bochnensi de anno...
20 tempore honestis dominis Nicolai żupnik et Winconis factum die beati Bartholomei 1394— 5 RachBoch 137; Nicolaus suppnik tenetur civitati [X]
VIII marcas ex parte laterum Bochner 1399 AcCas
488; Triginta sex marcas Hallenses racione duarum
25
sichtarum Nicolao zuppnik venditarum 1420— 1
RachBoch 199; Apud Nicolaum zuupnik racione
unius sichte marcas viginti unam Hallenses ib.
200; ~ może już nomen proprium: Nicolaum
dictum szuppnik 1408 AKPr X 237.
30
2. w zapisach w tekstach niemieckich 'urzędnik
sprawujący w imieniu panującego władzę sądow
niczą w kopalniach lub hutach, mający z tego
tytułu dochody, in Germanorum lectionibus: ma
gistratus iudicis maioris, ąui in salisfodinis vel
35
officinis ferrariis ąuaestus ąuosdam habebaf:
Auch sol unser schwager (sc. Herzog Przemislaw
von Teschen) in dem bergwerck der hundert
hauen... auch zu Mochwicz und zu Bobrick seine
supnick al. sawpnik (ib. 54: sawpnik) und richter
40
seczen und haben und wir (sc. Herzog Konrad
von Oels) auch den unsern 1369 CodSil XX 55;
Ich den herren saupe gebe und alle recht davon
gethan habe, des ich mich zihe an ainen gewaldigem saupnik 1401—7 ib. 65; Sachen unde
45
teidinge sint gescheen fur uns und unser paider
gnedigen hern der eldisten und den saupniken
von zwain unser mitpurger von ainer pleihutten
wegen ib.
Żur 'polewka z zakwaszonych otrąb żyta, ius
50
acidulum e furfure secalino coctum : Zur glycerium 1472 Rost nr 1664; Szuur ParkRp 410.
(Żuraw) Żóraw f or my : n. sg. żoraw 1379
WierzbWarsz 3, 1388 MMAe XV 79, 1472 Rost
nr 1303, etc.\ ~ ac. sg. żorawia 1458 ZabU55
Pozn 122; ~ i. sg. żorawiem XV p. pr. R XVI
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323; ~ /. sg. (o) żorawiu ca 1420 R XXIV
84, Aleksy w. 164; ~ n. p i żorawie XV med.
R XXIII 280; ~ g. p i żorawi 1494 WarschPozn
373; ~ ac. pl. żorawie De morte w. 385.
Z n a c z e n i a : 1. zool. 'żuraw, Grws cinerea
B e c h s t Zoraw grus 1472 /tosf nr 1346, sim. ca
1500 Erz 139; ~ De grue vlg. o zoraw (leg.
żorawiu) ca 1420 R XXIV 84; Ordinato gressu
non solum decencius ymo salubrius grues, gl.
tales aves zoravye, incedunt XV med. R XXIII
280; Quarto consulibus et omnibus ciuibus do
gruem zorawya 1458 ZabUPozn 122; Przesz plothy chlopye gonya szoravye y dropye De morte
w. 385.
2. 'urządzenie do wyciągania wody ze studni,
t o l l e n o Currens, sc. vir, veloci depessulat, vytraczyl, ostia (sc. putei) cursu, hanc salvare volens
cum patulis situlis zoravyem XV p. pr. R XVI
323; Zoraw tello XV p. post. PF V 11.
3. 'brama, wrota, porta, valva\ Procedere vlterius murando quousque ad eiusdem castri nostri
waluam, szoraw vlg. nuncupatam, debebunt 1379
WierzbWarsz 3; Pro clauis ferreis ad reformandam
waluam castri, dictam zoraw 1388 MMAe XV 79.
4. 'most zwodzony, pons, qui tolli et demitti
potest' (?): Pothkal na szoraw (leg. żorawiu)
oczcza swego Aleksy w. 164.
2. a. 3. a. 4.: Item pro clavis ad żorawie III
grossos 1493 WarschPozn 354; Item carpentariis
circa pontem et żorawie viginti grossos 1493-4
ib. 360; Fabro ot *okowanie zorawy 2 grossos
1494 ib. 373; Johanni carpentario a zoraw... 6
marcas 1495 ib. 412.
5. 'narzędzie aptekarskie w kształcie haka
o różnym zastosowaniu, pharmacopolanum instrumentum ąuoddam: Zoraw arcolapum 1472
Rost nr 1303.
(Żurawi) Żórawi 'mający związek z ptakiem
żurawiem, ad gruem pertinens': Termini autem
sive gades earundem villarum sic denominantur:
mostek..., gori, sorave bioto 1237 KodWP I
175. ~ Zapewne już nomen proprium. ~
Cf. Nosek, Nóżka.
(Żurawina) Żórawina, może też pl. tantum
Żórawiny bot. 'Żórawina błotna, Oxycoccos palustris P e r s Zorawyni temella 1472 Rost nr
1809; Zorawyny moracelsi 1485 ib. nr 6192.
Zurzenie 'spór, kłótnia, iurgium, rixa’: *Rzurzenye iurgium 1437 Wisł nr 228 s. 87.
Zurzyć 'gniewnie wymyślać, łajać, increpare,
opprobriis afficere': Tunc Zabulon, gl. dyabolum,
sacra gens, gl. turba sanctorum patrum, insultibus
obiurgabat et manibus plaudens, flammea probra
dabat zvrzylo 1466 R XXII 27. - Cf. Rozżurzać.
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Żużalica cf. Żużełica
Żużelica, Zużelica, Żożelica, Żużalica 'masa
powstająca z zanieczyszczeń przy wytapianiu me
talu, też drobne cząsteczki żelaza odskakujące
5 podczas kucia go młotem, scoria vel scobis
Zuzelicza scorea ca 1420 WokTiyd nr 127, sim.
1437 Wisł nr 228 s. 89; Zuzelicza calchiton 1437
Wisł nr 228 s. 86, sim. 1463 PF V 12; Ergo sit
ut scoria, zvzelicza (ib 41: suszelicza), gloria
10 clara tua 1466 R XXII 26, sim. ca 1455 JA XIV
495; *Zozyelyca 1475 Rost nr 2960; *Suszyelycza
ib. nr 2961; *Zvzyelicza ib. nr 3007; Aurum
tuum versum est in scoriam w szuszelicza (Is 1,
22) XV p. post. GlKazB IV 143; Sicque manet
15 pagamentum, *falcherstwo, scoria, zuzalicza, sed
non argentum XV p. post. PF III 289; Szuszelicza
calchiton XV p. post. PF V 9; Scoria est purgamentum et sordes metallorum zvzelyczą ca 1500
Erz 139; Recipe fumitraces et zuzelicza et tunde
20 ca 1500 JA IV 91.
Żwać / o rmy: inf. żwac XV med. PF V 29,
BZ Num 22, 4; ~ praet. 3 sg. m. żwał 1436
RRp XXIII 277; 3. pl. m. żwali ca 1470 MamLub
243; ~ part. praet. pass. n. pl. żwane XV p.
25 post. PF III 290.
Z n a c z e n i e : 'rozdrabniać pokarm zębami,
cibum dentibus m a n d e r e Post aliquantulam
sumpti digestionem eduli ipsum bos retribuens
faucibus cum recumbens ruminaret, gl. masticaret,
30 digegeret swal, porcus... ad eum venit 1436 RRp
XXIII 277; Szwacz masticare XV med. PF V
29; Tak sgladzi ten to lvd wszistek..., kakos iest
obykl wol bile szwacz asz do ko<r)zenya (herbas
usque ad radices carpere) BZ Num 22, 4; Swaly
ruminabant (super triticum et vinum ruminabant
35
Os 7, 14) ca 1470 MamLub 243; Cibaria magis
masticata, szvane, plus confortare, posylycz
w moczy, valent ac dulcius sapiunt smakugą XV
p. post. PF III 290. ~ Cf. Rozżwac.
Żwanie ' rozdrabnianie pokarmu zębami, actus
40
masticandi, mandendP: Ob hoc natura composuit
ut masticacio, gl. amplior digestio zwanye, maior
assit XV med. RRp XXIII 280.
Życie 'zachowanie, postępowanie, vita, mo
res' : Beati, qui esurient et siciunt iusticiam (Mat
45
5, 6), id est vite rectitudinem zycza prostego ca
1430 GlKazB II 28; Vrzad zycza naszego (imitatores mei estote... et observate eos, qui ita
ambulant, sicut habetis formam nostram Phil 3,
17) 1449 R XXV 167; Vita activa szycze *pra50
czvyocze, sywot *praczvyoczy. Vita contemplativa szycze *kayocze, sywot *kayoczy XV med.
GIWroc Ir; Sunt autem in nobis tria munera deo
placencia et hec ei offeramus... Tercium est
55 conuersacio, obczowanye abo zycze, sancta et
76*
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honesta tam in anima quam in coipore XV med.
SKJ V 269.
Życzyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. życzy 1403
GIJag 100, XV p. pr. WisłRp nr 2645, XV med.
GIKazB III 33, XV p. post. PF III 291; 2. p i
życzycie ca 1500 GIKazB I 45; 3. pl. życzą XV
med. GIKazB III 50; ~ imper. 3. sg. tycz ca
1431 Msza XII s. 225; ~ part. praes. act. adv.
tycząc Sul 6; ~ inf. tyczyć 1466 R XXII 12,
1491 RKJŁ VII 56; ~ praet. 3. sg. m. życzył
XV med. GIKazB III 33; f. życzyła 1493 GlAug
124; ~ condit. 2. sg. m. by życzył ca 1450
PamLit IX 318; życzyłbyś XV p. post. R XXV
183; 1. pl. m. bychmy życzyli OrtMac 128.
Z n a c z e n i a : 1. 'udzielić, dać, użyczyć, dare,
tradere, im p e r tir e Unusquisque autem, sicut accepit graciam, in alterutrum illam administrantes,
zziczi, sicut boni dispensatores (I Pet 4, 10) 1403
GIJag 100; Lubo bąndz thobye, swątha troyczya,
szluszba *szluszyenya m[y]ego y szycz {Msza III.
VI. XIV: day), presta, aby *tho obyatha... *bąndz
thobye *przyemnya ca 1431 Msza XII s. 225;
Dimitte eos, si penitent, fovet, ziczi, *omnem
penitentibus XV p. pr. WisłRp nr 2645; Bonum
semetipsum claudere non potest, sed se aliis
participat, ziczi, et in alia se diffundit XV med.
GIKazB III 33; Suam bonitatem aliis participavit
(sc. dominus omnipotens) ziczyl ib.\ Sancti enim
ipsorum merita communicant, *ziczo, hys, qui
eos honorant ib. 50; Czego ządasz od blysznego,
by mv zasyą zyczyl tego ca 1450 PamLit IX
318; Thowarzisze... proszily mystrzow swoich...,
aby yem mystrzowye racziliby... dopvsczicz, aby
yem ych rzemyesla thowarzissom pvske zyczicz
y dacz sz ych braczthwa 1491 RKJŁ VII 56;
Quam gratiam divina largitas ei communicat,
szyczyla, quantum fuit possibile communicare
pure creature 1493 GlAug 124; ~ Znamyonvgemi cako zandayąncz, abi poddani naschi...
czestnye żyli, yeden drugego nye wrazayąncz,
prawa kaszdemv zyczancz (ut... ius unicuique
tribuatur, Dział 1: aby... sprawiedlywosczy do
pomagał) a vdzelyayąncz Sul 6.
2. 'wyrażać uczucia przyjazne, życzliwe lub
nieprzyjazne, nieżyczliwe, alicui bene vel małe
velle': Kto szye podeymye cznego vrzadu,... then
muszy myecz robota..., abysczye sz thego wyele
vzythkv myely, thego bychmy wam radży zyczyly
y przyyayaly (libenter vobis impartiremur, OrtOssol 93, 4: bychmy... przyyayaly) OrtMac 128;
Tu, miser invide, in tui cordis latibulo_abscondisti, ut nulli alii nisi tibi soli bonum aliquid
faueres zyczylbysz XV p. post. R XXV 183;
Iterum audite vos iracundi,... litigiosi, qui vos
invicem iudicatis et nichil boni vobis favetis nye
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syczyczye ca 1500 GIKazB I 45; ~ Nunquam
letari debes subita de nece pravi, ad subitam
mortem prauo venisse quid optem, gl. sc. ego
desiderem zyczycz, omnes credo mori 1466 R
5
XXII 12.
Cf. Pożyczyć, Użyczyć, Wypożyczyć, Poży
czać, Użyczać, Wypożyczać
Żyć f o r m y : praes. ind. 1. sg. żywę 1453
ZapWarsz nr 975, 1462 ib. nr 1153, 1464 ZapMaz
10 50, 1483 ZapWarsz nr 1545; żywię 1471 SprTNW
VIII 2, 38; 2. sg. żywiesz 1424 Msza III s. 66,
sim. VI. XII. XIV, ca 1431 Msza XII s. 223,
etc.; 3. sg. żywię 1400 TPaw III nr 4905, XIV
ex. Pocz 233, 1403 HubeZb 110, etc. etc.; 1. pl.
15
żywiemy 1425 ZapWarsz nr 113, 1449 R XXV
166, XV ex. SKJ I 111; 3. pl. żywą FI i Pul Ez
10; ~ imper. 1. pl. żywmy XV med. SKJ I
83, XV ex. ib. 111; 2. pl. żywcie 1449 R XXV
165, XV med. SKJ I 75; ~ part. praes. act.
20 adv. żywąc Sul 75, 1475 R XXV 127, 1484 Reg
707, XV p. post. PF I 201, XV p. post. R I s.
XLI; żywiąc XV p. post. Kałużn 288, Rozm 386;
adi. żywąc XV p. post. GIDom 88; n. sg. m.
żywący FI 38, 8, FI i Pul Ez 13; żywiący Puł
25
142, 2; d. sg. m. żywącemu 1435 GIKazB II 52,
XV med. MPKJ V 428; żywiącemu Sul 43; ac.
sg. m. żywiący De morte w. 230, Rozm 11; /.
żywącą XV med. SKJ I 56; v. sg. m. żywący
1448 GIKazB IV 68; g. pl. m. żywących FI i Puł
30
26, 19, XV med. R XXII 237; żywiących MW
20a, Puł Ez 11; d. pl. m. żywiącym Rozm 68;
ac. pl. m. żywące ca 1431 Msza XII s. 212; ~
inf. tyć Sul 53, XV med. SKJ V 263, 1466 RRp
XXII 17, MW 2 la, etc.; ~ fut. 2. pl. m. bę
35
dziecie tyć XV p. post. Kałużn 287, XV ex. SKJ
I 103; będziecie żyli XV p. post. AKH VI 445;
~ praet. 1. sg. m. -m żył 1474 ZapWarsz nr
1434. 1435; 3. sg. m. żył 1391 Pozn nr 281,
1417 AKPr VIIIa 142, XV p. pr. GIKazB IV 43,
40
etc.; f. żyła XV med. SKJ V 263, EwZam 295;
~ condit. 3. sg. f. (-)by żyła Słota w. 79, Rozm
14; 1. pl. m. -bychom żyli XV p. post. AKH VI
445; bychmy żyli Rozm 485; 2. pl. m. żylibyście
1435 GIKazB II 53; 3. pl. m. -by żyli Sul 5. 46.
45
Z n a c z e n i a : 1. 'być obdarzonym życiem, być
żywym, istnieć, egzystować, vivere, existere, esse': Ale zaprawdo wszelika prosznoscz prokni
czlowek sziwoczi (omnis homo vivens, Puł: żywy)
FI 38, 8; Gospodne, takoly szywo (si sic vivitur
50
Is 38, 16) albo w takych szywot dvcha mego FI
Ez 10, sim. Puł; Vstawyamy, aby oczecz zywącz
(pater vivens) mogl dzeczem swogim... vstawycz
pewne opyekadlnyky Sul 75; Obsecro vos..., vt
exhibeatis corpora vestra hostiam viuentem *o55
ffeyrę szywączą (Rom 12, 1) XV med. SKJ I 56;
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A we wszem stworzenyu dussze zywoce, yakosz
gest Adam nazwał któremu ymyo (omne enim,
quod vocavit Adam animae viventis), to gest
ymyo gego BZ Gen 2, 19; Ale ze wosz bil
*goroczszy w swem (leg. szwem 'wszem’) stwo
rzenyu *szywocego na szemy (cunctis animantibus
terrae) ib. 3, 1; Dalczy my tho *wszechmogadzy,
bych morzyła luth zyvyanczy De morte w. 230;
Hec per vitam contemplativam, przeszywoth (leg.
prze żywot czy przez żywot) o bodze zyvac myslaczy, tangit celos, cum meditatur celestia XV p.
post. GIDom 88; Bog nye chcze szmyerczi grzessnego czlowyeka, ale wyaczey sprawyedlywego
luby, ale aby grzeszny szyą nawroczyl a zywyacz
pokuthą strogyl XV p. post. Kalużn 288; Nye
w samym chlyebye szyvye (Rozm 196: zyw) czlovyek (non in solo pane vivit homo Mat 4, 4),
alye ve vsszelkym slove, chtore pochodzy z vsth
boszych EwZam 300; ~ Chvalyą czyebye, gospodnye, yzesz thy czlovyeka raczył stvorzycz na
*twą *svyatą oblycze y dalesz yemv dvch zyvyączy (spiraculum vivificum) Rozm 11; ~
żyw(i)ący 'istota żywa, zwłaszcza człowiek, animans, imprimis h o m o Werzo widzecz dobra
bosza w zemi sziwoczich (in terra viventium, MW
20a: ziwiaczich) FI 26, 19, sim. Pul, sim. XV
med. R XXII 237; Szywoczy, szywoczy ten bodze
spowedacz tobe (vivens, vivens ipse confitebitur
tibi Is 38, 19) yako y ya dzysa FI Ez 13, sim.
Pul; Ziwiancza vivida (qui magna rerum corpora
dictu iubentis vivida, ut serviant per ordinem,
subdens dedisti homini) 1444 R XXIII 308; Bo
nye sprawyon będze przed oczyma twoyma wszelky zywyoczy (omnis vivens, FI: szywy) Pul 142,
2; Nye vzrzę gospodna boga w zyemy
zywyoczych (in terra viventium Is 38, 11, FI:
szywych) Pul Ez 11; ~ ~ o bogu, de deo:
(Przesz tegosz pana naszego...), kthory s tobą
zywye (vivit) y kroluye w yethnoszczy ducha
szwyąthego 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII.
XII, sim. MW 5 la; Panye Ihu Xe,... yen szyuesz
(vivis) y tesz krolwyesz z bogem oczczem w gednosczy tegosz ducha szwyotego 1424 Msza III s.
66, sim. VI. XII. XIV, sim. ca 1431 Msza XII
s. 223, etc.; Quanto magis sangwis Christi...
emundavit conscienciam nostram... ad serviendum
deo viventi sluzbye bogu zyvaczemv (Hebr 9,
14) 1435 GIKazB II 52; Chwała mylemv bogv
w troyczy yedynemv, zzywoczemv na wyeky wyekom XV med. MPKJ V 428; Ktori (sc. pan bog)
w troyczi doszkonaley ziwie y wielbi se przez
wszitki wieki wieków MW 14b; ~ Mi domine,
Ihu Xpe, vita, zyvocze zywączy, et dulcedo
summa! 1448 GIKazB IV 68; ~ w formule
przysięgi u Żydów, in Iudaeorum iure iurando:
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Szyvye bog (vivit deus), yze nynye tobye kaza
pycz vodą pyczya bożego Rozm 59; Marya...
rzekła: Szyvye bog (vivit dominus) oycz(o)v
naschych, przed yego obezrzyenym stoya, yzem
5 mąza nye poznała ib. 61.
2. 'wieść życie, pędzić żywot, aliquo modo
vivere, vitam agere’: Eze Stanisław nye cradnye
w ksanszey zemi ani slodzeysky sziwe 1436 ZapWarsz nr 468; Znamyonvgemi..., aby poddani
10 naschi... czestnye żyli (ut... honeste vivant, Dział
1: aby... geden z drvgym poczesnye byl), yeden
drugego nye wrazayąncz Sul 5; Oth kasdego
podobyenysthwa slego kasdemv potrzebno gest
szą wszdzirzyecz ziwyączemu poth prawem
(quemlibet viventem sub lege) Sul 43; Vzytheczno
15
gest pospolythemv dobremv, abi poddany naszy
spokoynye zzyly (ut... in quiete vivant, Dział 37:
aby kaszdy swoy pokoy myal) Sul 46; Obykly
szą przetho wyela lvdzy szycz a stacz (vivere et
20 stare, Dział 45: myeszkacz) w wlosthnych domyech Sul 53; Iesus... vixit, szyi, sicut alter puer
usque ad duodecim annorum XV p. pr. GIKazB
IV 43; Ut... scire possent (sc. coniuges), quomodo
et qualiter simul conuivere debeant zycz mayą
XV med. SKJ V 263; Si turpes nitide mendax
25
infama vite infiget maculas, quid intuisse, gl.
claruisse dobrze zycz, iuuat 1466 RRp XXII 17;
Napirzvey ma slubiczi, yze ma przykazanya bo
że... chovaczi... a za przesthąpy, yestlyby ktho30 rymi vystąpyl a gich sye dopusczyl, zyvącz y tez
dzyelayącz naprzeczyw obyczayovy zakonu thego
(quas contra hunc vivendi modum commiserit),
dossziczi vczynyczy 1484 Reg 707; Prorok o mę
żu statecznym molwy napomynayocz czyszczę
zycz Puł 127 arg.; Tha (sc. Anna)... szyła z
35
*masząm svogym (vixerat cum viro suo Luc 2,
36, SKJ V 263: zyla, Rozm 79: była... svem,
leg. z swem, mązem) szyedm lyath EwZam 295;
Ideo debemus vmyernye szycz, nye doyadacz,
nye vpyacz sya ca 1500 GIKazB I 27; Sanctus
40
Benedictus... incepit vivere regulanter..., monachos suos compellendo ad vivendum taliter yako
sam szyi ib. 86; Chvala bogv na yyschokosczy
a na svyeczye myr lyvdzem dobrze zyvyączym,
to yest dobr[z]e voly (pax hominibus bonae vo45
luntatis) Rozm 68; Podług tego myły Yesus syl
(vixit) na szvyeczye trzydzyesczy a dvye lyeczye
ib. 186; Tamo stravyl to ystne ymyenye zyvyącz
nyeczysczye (vivendo luxuriose Luc 15, 13) ib.
50 386; Bychmy tako zyly (ut sic vivamus), yakoby
zavzdy kv sądv ydącz ib. 485; Alye iuz, namylschy moy synkovye, nye tako maczye zycz czaszv
nyemyernego, yako kyedyssczye były v myrze
ib. 581; Kako to może bycz, aby moy szyn...,
yen nygdy przeze mnye nye chczal zycz any
55
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bydlycz, by mogl tho scyrpyecz ib. 590; ~ żyd
podle, podług kogoś, czegoś: Vt peccatis mortui
iusticie viuamus, gl. id est in Cristo żywmy podług
Cristusza (I Pet 2, 24) XV med. SKJ I 83;
Dlusznyczy yeszmy duszy, nye czalu, abychom
nye *podly czala zyly. Owszem *badziczely podluk czyala zyly (GIKazB II 53: zylibiscze, SKJ
I 103: będzeczely zycz), szemrzeczye ut secundum
carnem vivamus. Si... secundum carnem vixeritis,
moriemini (Rom 8, 12— 13) XV p. post. AKH
VI 445; Ktho podług nawky zywye (servans
doctrinam), rzathko bąndzye scząsczye wynyl XV
p. post. R I s. XLVII; Animalis homo non percipit
ea, que sunt spiritus dei czlowyek, kthory podług
szmyszlnoszczy zywye, nye podług rozvmv, nygdy nye może pogyącz dobrze w dvchownych
R XXV 147; Si
rzeczach (I Cor 2, 14) XV
spiritus, gl. id est spiritualiter, per graciam spiritus
sancti, viuimus, spiritu et ambulemus dvchownye
przez laszkę ducha szwątego zywyemy (sim. 1449
R XXV 166), podług ducha szwęthego chodźmy,
żywmy (Gal 5, 25) XV ex. SKJ 1111; Tesch ya
(sc. Maryją) vczyly svyaty zakon, by zyla podlvg
navk svyathych prorokow (secundum prophetarum
vivere doctrinam) Rozm 14; ~ żyd czymś: Eze
Gnewek ne żywe *chozbo any vzitka ma 1403
HubeZb 110; Eze Bartek złym (obyczajem?) ne
żywe przeczywo zemanom y przeczywo panu staroscze any złego (pro z tego?) vzytka ma 1405
ib. 111; Yako Mikolay ne *krald ani szlodzeyssztwem szil, ale werne szo obchodził 1417 AKPr
VIIIa 142; [...] nye kradnye w xanzey zemy any
kradzesthvem zywye 1472 SprTNW VIII 2, 41;
~ żyd w czymś: Prz[y]ezegnay thy dary,... tho
swotho swathoscz..., kthoro t[y]obye offyeruyemy
sza czerkyew..., kthoro... szachowacz raczy... se
wszythkimy wyerz[y]e (leg. w wierze) szthwerdzonimy za dobrz[y]e w krzesczianszkyey wyerze
zywoczye krzesczyanskey cum... omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultoribus
ca 1431 Msza XII s. 212; Zywcze y rozscze
(poprawione z mnozscze) sze w mylosczy ambulate in dileccione (Eph 5, 2) XV med. SKJ I 75,
sim. 1449 R XXV 165; Peccatrice vivens w grzesech szywącz 1475 R XXV 127; Odzyersy my
yedynaczka thwego zbawyenye... a dobrze zycz
w szwyanthym zakonye Naw 56; Ergo honoremus
nos non deturpantes peccatis turpibus, sed in virtutibus viventes, w cznosczach szywącz, hoc est
in bonis operibus XV p. post. P F I 201; Lakomoscz
gyest szama w szobye mązoboycza, w bogyazny
vbosstwa, w vbostwye zywąncz XV p. post. R I
s. XLI; Lepyey cząnscz przedacz, nyzly w lychwye
zycz (quam se usuris subicere) ib. s. XLV; Tenczy
yest... vyerny mylosnyk dostoyen (j?ro dostoyne)
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czystoty, bo od svego dzye[vy]cztva zyl v kazny
boże vyernye (a pueritia vixit in timore dei) Rozm
38; ~ o życiu wiecznym, de vita aetema: Bo
że,... slutuy se miloscziwie nad duszami rodziczow
5
naszich... a nas sz nimi w wieczney swiątosczi
(pro swiatlosczi) weszelu (in aetemae claritatis
gaudio) zrzandzi zicz MW 2 la; ~ ~ żyd
z kimś: lako Zagarza zemskego sbega ne choual
ani s nim zil 1391 Pozn nr 281; Sicut Łaszcz ne
10 zzywe szlodzeymi (leg. z złodziej mi) any sam
kradnye 1400 TPaw III 4905, sim. 1425 ZapWarsz
nr 114, 1429 ib. nr 265, 1438 ZapMaz 6; Jako
my ne cradnemy w xanszey zemy any [s tego
ziwemy] se (z)lodzeymy ziwemy... Jan w xanszey
15
zemy ne cradne any ze slodzeymy ziwe 1425
ZapWarsz nr 113; Ysze *Mikolaw... ne przechowawa slodzeyow yego wyedzenym any sz nymi
szywe 1415—27 BiblWarsz 1861 III 39, sim. 1463
PF VIII 19, 1463 ZapMaz Al, etc.; Eze Zdzyschek
20 z slodzeyem nye zil ani go w domu chował 1450
Czrs s. LXXXIII; ~ Yaco ya nye cradna in
terra domini ducis any zlodzyesky zlodzyemy (leg.
z złodziej mi) żywą 1453 ZapWarsz nr 975, sim.
1462 ib. nr 1153, 1464 ZapMaz 50, 1483 ZapWarsz
25
nr 1545; Eze Zygmunth w xanzey zemy nye *gradnye any szlodzeyamy (leg. z złodziejami) zlodzeyskye zyvye wyadomye 1461 Czrs s. XLVIII, sim.
1475 ZapWarsz nr 1394, 1476 ib. nr 1200; [...]
w mem domv zlodzeya nye chowam... any s nym
30
zlodzeyskye zywyą 1471 SprTNW VIII 2, 38;
Jakom ya nye krathl w kxyazeyh zyemy anim
slodzyeszkye s slodzyeymy zyl 1474 ZapWarsz nr
1434, sim. ib. nr 1435.
3. 'przebywać gdzieś stale lub czasowo, mie
35
szkać, aliąuo loco vivere, habitare’: Kthory czlo
wyek szyedzy w prawie myeszczkyem... y tam
bytem zyl albo zywye (possessionatus est vel
mansionem agens, OrtMac 91: bythem myaszka),
ten może szwey zenye dacz wy ano OrtOssol 68,
40
3; Poszyczy<s)chly vbogyemv, czo s tobą zywye
(qui habitat tecum Ex 22, 25), pyenyadzy, nye
wykrthaczysz gych na nym XV p. post. Kałużn
286; Besz strachy badzeczye zycz (BZ: bodzecze
przebiwacz) w'aszey (leg. w waszej) zyemy (abs45
que pavore habitabitis in terra vestra Lev 26, 5)
ib. 287.
4.
' biesiadować, ucztować, cenare, epulan(?)\
Czczy *szensko twarz..., czczi yo, yszby zyla s
tobo Słota w. 79.
50
5. wieloznaczne z powodu niepełnego kontekstu
lub jego braku: (Ko)nec duszny any dusza szywe
duchow[...] XIV ex. Pocz 233; Zyyyączą XV
med. Zab 515.
Cf. Ożyć, Pożyć, Użyć, Wyżyć, Zażyć, Zżyć,
55
Pożywać, Używać, Wyżywać, Zażywać
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Żyd fo r m y : n. sg. Żyd 1406 Pozn nr 827,
1425 ib. nr 1192, Sul 61, etc. etc.; ~ g. sg.
Żyda 1401 Pozn nr 514, 1415 Kai nr 476, 1418
Kai nr 645, etc.; ~ ci. sg. Żydowi 1418 Pozn
nr 938, 1429 ib. nr 1318, 1429 RtGn nr 310,
etc. e t c ~ ac. sg. Żyda BZ Ex 21, 2, XV p.
post. Kałużn 282, Rozm 139; ~ i. sg. Żydem
1436 Pozn nr 1557; ~ /. sg. (o) Żydzie Rozm
28; ~ n. pl. Żydowie 1403 GIJag 100, ca 1420
R XXV 229, ca 1425 EwKReg 42, etc. etc.’,
Żydzi Gn 178b, Sul 68. 71, etc.; ~ g. pl. Żyd
1391 Pozn nr 94; Żydów 1399 Pozn nr 402, 1407
Kai nr 256, 1411 HubeZb 91, etc. etc.’, ~ d.
pl. Żydom 1393 Kościan nr 59, 1413 ib. nr 495,
Sul 45, etc. etc.’, ~ ac. pl. Żydy 1396 Pyzdr
nr 26, 1398 Pozn nr 363, 1408 ib. nr 637, etc.
etc.; ~ v. pl. Żydowie Rozm 305. 627. 740,
etc.; ~ i. pl. Żydy Rozm 179. 184. 240, etc.;
Żydmi 1449 R XXV 163, XV med. SKJ I 51;
~ /. pl. (o) Żydziech Sul 45, BZ Neh 1, 2;
Żydoch Pul 104 arg.
Z n a c z e n i e : 'człowiek, mężczyzna należący
do narodu izraelskiego i wyznający religię mojżeszową, Hebraeus, Iudaeus, vir gentis Israeliticae, religionis M o s a ic a e Czom roczil za Yana
do Zit ('Żydów’), tego mi lista ne wikupyl 1391
Pozn nr 94; Isze Przibislaf podał scodi placzicz
Szidom sa Falkana 1393 Kościan nr 59; Jaco
Zawisza ne saplaczil za mo XXII grziwen w Szidi
1396 Pyzdr nr 26; Czso mo Swanthomir wroczil
w Szidi w oszmdzesanth g<r)ziven przes gedney,
s tego mo ne viplaczil 1398 Pozn nr 363, sim.
1409 Kościan nr 405; Ysze Jan wroczyl Vissotho
do Szydow, a tego go ne *wibrauil, yaco szydowsky lyst mouil 1399 Pozn nr 402, sim. 1411
HubeZb 91; Gdiszcy szo były Szydzy miłego Xpa
na kriszu mocyly, tedy vocz svoty Gan... gestcy
on byl barszo veliko moko cirpal Gn 178b; Iaco
Wawrzinecz vicupil list Potrassew Czepurskego
o Daniela (leg. od Daniela) Zida w *panczenacze
krziwen 1401 Pozn nr 514; Yaco Sczedrzik yego
(leg. i jego) pani s yey dzatky ne szachowali
listów y polthora sta owecz, czosz Aaron Szid
da<ł> szchowacz k werne rancze 1406 ib. nr 827;
Ysz yesm przi tern bil, iaco Janek... wranczil
Jana Garbacza we dwe cope do Szydow 1407
Kai nr 256; <Co> Borislaw Drogosławowi za Zidi
ranczil, to gim dawał roky przes Borislawowey
voli 1408 Pozn nr 637; Jaco Filip Andrzeyewi
daval w czasz pyenandze..., bi so z[y] Zydow
wiprawil 1411 Kai nr 351, sim. ib. nr 352; Thich
(sc. pieniędzy) on ne ranczil od Zidow vipravicz
1415 Czrs 56, sim. ib. 55; Jacom ne ranczil,
abich mai viprauicz list pana Yanow... od Dauida
Szida 1415 Kai nr 476; Jako Jadam wyprawił
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pana Lutka s lichwy ot Szyda 1418 Kai nr 645;
Yaco ne r[z]ączil Yczacowy, Zydowy posznanskemu, synu Ałunowemu, dw (leg. dwu) copu
grosy syrokych za Cestka Dąbniczskego 1418
5 Pozn nr 938; Yako Grzemka wroczyla swym (leg.
z swym) moszem Stanisława... do Szyda we
dwadzescza a we cztirzi grzywny 1419 Kai nr
648; Jaco o nyewyprawyene pyenądzy pana Barthossa od Żyda Michała yem scodzen XV grzywen
10 1422 Kościan nr 963, sim. 1488 ZapWarsz nr
1629; Yako pąn Dominik wzal sz nąs czinsch,
nysly byl Zyd wazan (leg. wwiązan) 1425 Pozn
nr 1192; Thedy odpowe<dzie)ly Zidowie (Iudaei
Jo 8, 48) ca 1425 EwKReg 42, sim. ib., sim.
15 Rozm A-l5. 476. A li; [...] są ya ne podyal za
bratha <Daczbo)govy placzicz od Zydow 1426
ZapWarsz nr 158; Jaco czom raczył Abramowy
Zydowy za brata Derska Lulinskyego, tychem ya
pyenyadzy szobye nycz nye wzal 1429 Pozn nr
20 1318; Yako myesczanye coszminsczy nye ranczili
Szydowy Michałowy za pana Barthosza pod
załogo, ale pod wsczyognyenim 1429 RtGn nr
310, sim. ib. nr 309; Jakom nye siała swego
dzyewyerzya Cromnowa do Wschowy, aby
wszyal w[y] Szydi jey dzyeszyanczy grzywyen
25
1432 Kościan nr 1453; Jszem ya ne wszal eona
Hessowi, Szidowi poznanske[goKmu> 1432
Pozn nr 1402, sim. 1488 ZapWarsz nr 1628;
Jakom ya Micolay<a> ne prosszil, by za mo
swe lisky w Sszydow zastawił 1432 ZapWarsz
30
nr 405; Jaco moy masz Jacub newynowath dwu
kopu Jacubowi Zydowy 1434 ib. nr 625; Yzem
bila pra<wą> nyemocza nyemoczna oth boga
<sło>zoną tedy, kyedym rok myala <z> Pyessakem Żydem zawyty na porocz<ka)ch 1436 Pozn
35
nr 1557; Yakom nye rzeki zaplaczicz Slomye
Zidowy z Poznanya trzech wyerdvnkow, kthorez
moya zona wzyąla 1437 ib. nr 1584; Zydowye
(Iudaei) na lysti pyenyądzi pozyczacz nye mayą
40 Sul 20, sim. ib. 15. 47. 79, Dział 65; A takesz
mowymi o Szydzech (de Iudaeis), gdiby poży
czyli pyenyądzy thakemv synowy (Dział 36:
takyesz aczby Szyd takyemv synowy poszyczyl
pyenyądzy) Sul 45; Pozyczenye nye ma bicz
waszno any kv ktoremv doszyczvczynyenyv Ży
45
dom (Iudaeis) rzeczeny porodziczele mayą bicz
przipądzeny ib.; Vstawyamy tesz, aby Zydzy
(Iudaei, Dział 56: nygeden Szyd) w naszych
myesczech nye wyączey przes tydzen za lyphą
brały, nyszly po genemv groszv oth kasdey
50
grzywny Sul 68, sim. ib. 71; Tegodla aczby
który sz Zydow (quis... Iudaeorum) pothem take
lysthy... vkazal..., take... lysthy oth nynyeyszego czasv nyeyeney mayą bycz moczy Sul 79;
Dico enim Iesum Cristum ministrum fluisse
55
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circumcisionis, gl. id est apostolum et predicatorem Iudeorum, ad quos corporaliter venit ysczy
pan Cristus poszlan byl Szydom kasznodzeyczą
czelestne (Rom 15, 8) XV med. SKJ I 51;
Letamini, gentes cum plebe eius, gl. id est cum
Iudeis pogany szwym (leg. z swym) ludem
Zydmy (Rom 15, 10) ib., sim. 1449 R XXV
163; Czy, czo gy (sc. Jesusa) krzyzovaly, Zydovye szya szmyely 1453 R XXV 209, sim. ca
1420 ib. 229, XV c*. SKJ I 144. 145; Tedi
geden s tich, genze to vczyekl, powyedzal Ab
ramowy Zydowy (Abram Hebraeo), genze to
bidlil podle *wodolu BZ Gen 14,13; Kupyszly
(sługę) Szyda (servum Hebraeum, Kałużn 282:
sługą Żyda), szeszcz lyat sluszycz bodzye tobye
BZ Ex 21,2; Tedi *rzeku ksyoszota fylystinska
ku krolyowy Achis: Czso chczo Szidowye cy
(Hebraei isti)? BZ I Reg 29, 3, sim. ib. Neh 6,
6; Y opitalem gich o Zidzech (de Iudaeis) BZ
Neh 1, 2; A socz poruszon gnyewem barzo,
nasmyewal Zidi (Iudaeos) ib. 4, 1, sim. ib. 5,
8; Gdisz k nam szły Zidzi (venientibus Iudaeis)
ib. 4, 12; Stal syo krzik wyelyki... przecyw
bracy swey Zidom (adversus... Iudaeos) ib. 5,
1, sim. ib. 2, 16, Rozm 612; A takez Zidzi
(Iudaei) a włodarze gich... za mim stołem syadaly BZ Neh 5, 17; Przistopyl geden Szyd
(quidam Iudaeus) BZ I Mach 2, 23, sim. Rozm
130. 136, etc.\ Chczem, aby Szydowie (Iudaei)
pyenyądzi poszyczayącz, za lypha na tydzeny nye
wiączey wząly... od grzywny, gedno poi grosza
Dział 38, sim. Sul 47; Gdyby syą kto Szydowy
lystem zobowyązal na pyenyadze lychwą placzycz
a gdyby Szyd swą chytrosczą zamylczal y zadzerszal do dw (leg. dwu) lath Dział 38, sim. ib.
52; Anna szwyatha... bog przeyrzal... bycz sthara
mathką Yeszusza mylego, Żydom wydanego MW
63b-64a; Glos apostolow dzywy v Zydow vczynyone (ib. 104 arg.: yesz sze stały w Zydoch)
wzpomynayoczy Puł 113 arg.; Cristus... karze
Zydy y kaczerze, y zlosne Puł 138 arg., sim.
XV c*. MacDod 140, ca 1500 PieśniWład 176;
Yako Iudasz przedal boga za trzydzessczy pyenyadzy, tako Zydow dawano trzydzessczy za
geden pyenyadz XV p. post. GIDom 75, sim. XV
ex. MacDod 139; O boże, który dlya othkupyenya
szwyatha chczyalesz szye... od Zydow wzgardzycz XV p. post. Kałużn 291, sim. ib. 292,
Rozm 322. 363, etc.; Vyrzawszy tho Zydowe,
ysz Pylat szukał [...] yego (sc. Krysta), yakoby
gy wypusczyl, zawołały na gy XV p. post. RozmPam A l2, sim. ib. 474. 475, XV ex. PF V 104;
Pylat... rzeki Żydom (Iudaeis Jo 19, 14): Oto
kroi wasz XV p. post. RozmPam A l6, sim. Rozm
556. 799. 810. 843; A odpovyedzyely Szydovye
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(Iudaei Jo 2, 18) y rzekły yemv EwZam 304,
sim. ca 1500 GIKazB I 37, ca 1500 PieśniWład
176, Rozm 211, etc. etc.; Pylath Zydow yesth
pythal, kye szv yego vyny XV ex. SKJ I 145,
5
sim. Rozm 749. 770; Pylath... od Zydow yesth
nawyedzon XV ex. SKJ I 145, sim. ib., sim. XV
med. ib. A, Rozm 696. 735, etc.; Zydovye (Iudaei)
ten obyczay były przeto przyvyedly, aby thym
yyączey slusba boża była rozmnożona Rozm 15,
10 sim. ib. 36. 114, etc. etc.; O Zydzye (de Iudaeo),
yen dolyczal szą (leg. za) blogoslavyona dzyevyczą, yschby ymyala ostacz w czystoczye ib. 28;
Ony począly vypovyedacz okrutnoscz Herodova
y yego synów na Zydy (in Iudaeos) ib. 115, sim.
15
ib. 109; Takos poschly kv czyalv onego vmarlego
Żyda (Iudaei) ib. 133; Nye yest (sc. to dziecię)
czarnoxyaznyk (ani bog), alyecz ma oycza Żyda
(Hebraeus quidam pater eius est) ib. 139; Czczyenye o tern, yako myedzy Zydy było tedy troye
20 rozdzyelyenye w[y] ych zakonye (de tribus sectis
Iudaeorum) ib. 179, sim. ib. 184. 432, etc.;
Wschytkye bych Zydy (universos... Iudaeos)
chczyal vmączycz ib. 231, sim. ib. 739. 804.
818; Stała szye yedna gadka myedzy zvolyenyky
25
albo vcznmy svyątego Yana Krzsczyczyela
a myedzy Zydy (cum Iudaeis Jo 3, 25) ib. 240,
sim. ib. 427; Poznała (sc. Samaranka) mylego
Iesucrista po pla(sz)czv, yze byl Zyd (cognovit...
eum esse Iudaeum) ib. 244; Thesch nyegdy Zy30
dovye (Iudaei) zvaly ye Yakobytany ib. 245, sim.
ib. 254. 256, etc.; My szye modlymy, czo vyemy,
yze Zydow (leg. z Źydow, ex Iudaeis Jo 4, 22)
ma bycz zbavyenye ib. 247, sim. ib. 363; Yze
nye byl dom yego (sc. książęcia) czysth Żydom
35
(Iudaeis) ven vnydz ib. 286, sim. ib. 120. 504,
etc. ; Movyly (sc. rodzina ślepego), yze szye Zydov
(Iudaeos Jo 9, 22) bały ib. 422, sim. ib. 430.
432; Bo Zydovye (Iudaei Jo 9, 22) yvsz szye
były sprzyszyegly ib. 422, sim. ib. 427. 430, etc.
40
etc.; Iesus... myal rozmayte gadanye Zydy (leg.
z Żydy) ib. 432, sim. ib. 709. 800. 839; Przy sio
było vyelye Zydow (multi... ex Iudaeis Jo 11,
19) do Marty a do Maryey czyeszącz ye ib. 436,
sim. ib. 444. 445. 473. 756; Czczyenye o tern,
45
yako Iudasch, odschedwschy od Iesucrista Vyelyką (leg. w Wieliką) Środą do Zydow v radą y
przedal y (leg. ji 'go’) za trzydzyesczy pyenyądzy
ib. 510, sim. ib. 580. 660, etc. etc.; Zaczmyl (.sc.
Krystus) oczy nye telko Żydom y poganom, ale
50
y... Iudaschovy, yze yego nye poznał ib. 624,
sim. ib. 632. 670, etc.; Spytaley (pro spytałem)
ya byl yednego Żyda (quendam Iudaeorum), czo
by ty dzyeczy movyly ib. 753; Pylath... odpoyyedzyal...: Azaczyem ya Zyd (Iudaeus Jo 18,
55
35)? ib. 794; Pylat... vyschedl ku Żydom (ad
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Iudaeos Jo 18, 38) y rzeki ib . 795, s im . ib . 786.
788, e tc .\ Mary a... szyavschy rąbek svey (le g . z
swej) glovy y podała yednemv Zydovy proschącz
go, aby y (le g . ji, s c . Jesusa) obvynąll ib. 816;
~ z k o n w e n c jo n a l n y m i e p i t e t a m i o b e l ż y w y m i : Na
dzen trzeczey godzini Zydowe nesbethny volali,
by crizowan pirwy y pośledni c a 1420 R XXV
229; O panye Ihu Kriszczye, kthorysz... byl...
od zloszczywych Zydow nyelyvthoszczywye na
szmyercz *proszvn XV e x . K a łu ż n 290; Oczy mu
(sc. Jesusowi) zaw<ią)zaly Zydowye okruthny
XV ex . S K J I 145; Falszyvy Szydovye błądzą,
Pysma Szwyąthego nye vydzą D e n a ti v w. 21;
Tegodla zasroscz nyemylosczyvych Zydow (Iudaeorum impiorum) począla szye zazegacz przeczyv dzyeczyączyv mylemv Yesvcristvszovy
R o z m 121; Od nyemylosczyw<ych> Zydow (ab
Iudaeis impiis)... slovo poydzye, yzeby Yesus
(leg . je Jesus, s c . dziecię) zepchnął ib . 125, s im .
ib. 126. 167. 169; Vschlyschawschy to on nądzny
Zyd (miser ille Iudaeus) rozgnyeval szye sylnem
gnyevem ib . 131, s im . ib . 137; Ya wyerze, yzesz
bog albo szyn boży, ktoregosz Zyd nyemylosczyvy
(impius Iudaeus) vyerzycz nye chcze ib . 227;
Vyerzą tesch, yze y ( le g . ji 'go’) nyemylosczyvy
Zydovye (impii Iudaei) vmączyly, obyeszyvschy
na krzyzv ib . 231; Czczyeenye o tem, yako nyevyerny Zydovye pochvataly kamyenye chczącz
kamyenovacz Iesusa ib . 429, s im . ib . 647. 778.
831; A to przeto vczynyl ( s c . Jesus), aby krnąbrnoscz od nyevyernych Zydow odyąl ib . 528,
sim . ib . 692; Vyedzyala (sc. Maryja), yze szye
Zydovye ganyebny nany gnyevaly y smovyly ib .
589; Yako zaloval (sc. Jesus) straczenya Iudaschova y Zydow złych ib . 593; Tez my zal
nyemylosczyvych Zydow ib . 594, s im . ib . 620;
Czczyenye o yednem doctorze, ktor[z]y przyganya nyeyyernym Żydom o ych nyevyeme nyedovyarstvo ib . 627; O schalyeny Zydovye! ib .;
Tez movy, yze tha mocz czyemnosczy dana
dyablu a Żydom zakamyalym (diabolo et Iudaei),
yschby przeczyy yemv (sc. Krystusowi) były ib .
650; Sly Zydovye gnyeylyyy mogły były ye (sc.
apostoły) pobycz ib . 656; Dzyevycza Mary a...
chczyal(a) k nyemv (sc. k Jesusowi) przystąmpycz, alye zly lud, przeklączy Zydovye... odpchnąly yą od nyego ib . 711; Sluchayczye...,
synoyye grzecha, o zaczmyeny Zydovye! ib . 740;
O przeklączy Zydovye, nye yymoyycze szye! ib.
773, s im . ib . 791; A movyczye, zly Zydovye,
aby szye on (sc. Jesus) królem czynyl ib. 791;
O tem, yako Pylat vymavyal my lego Iesucrista
przed zly my Zydy ib . 806; Tako czy ystny nyelyvtosczyvy Zydovye rzuczyly szye na smyernego
baranka, mylego Iesucrista yako vylczy chvatayą-

czy ib . 815; Takyez nye dosycz było przekląthym
Żydom, yze myły Cristus byl ( p r o byt) barzo
przy kremy byczmy y pągamy ib. 823; ~ w z e 
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q u i n o n s u n t I u d a e i : lako ne wem, aby
Liszek zaplaczil sesczdzesant grziwen za Yanka,
gey mansza, crzescziyanom albo Zidom 1413
K o ś c ia n nr 495; Tedy name(nio)ny (sc. Jan)
10 może dobrowolne namenone penodze v Szydow,
apud Judeos, albo v krzesczyanow... nacz ('najść’)
c a 1428 P F I 482; Vstawyla naszych riczerzow
mocz, aby Zydowye (Iudaei)... chrzesczyanom
pyenyądzi szwych poszyczayącz, nye wyączey za
15 kaszdy thydzen wszącz myely, nyszly tylko geną
qwartą S u l 47; Aby zadny Zyth (nullus Iudaeus)
daley kthoremv chrzesczyanynowy... swych penyądzy... nye poszyczal S u l 61, s im . D z i a ł 65;
Mayaly krzesczyany pokvpycz Zydowy o laya20 nye? O r tM a c 140; Then Zyd (nullus Iudaeus) nye
może prawem odbronycz, ale krzesczyan może
gye odzerzecz, przysągwszy na krzysv O r t O s s o l
46, 2, s im . O r tM a c 55; Geden Zyd zalowal szye
na krzesczyanyną (Iudaeus exposuit contra Christianum virum), ysz gy layal O r t O s s o l 103, 1,
25
s im . ib. 22, 3, O r tM a c 140; Gdysz wszyczy ludze
Zydy zową kvrwy szyny (Iudaeos neąuam appellant), tedy yą (jemu) w them nyzadney krzywdy
vczynyl O r t O s s o l 103, 1, s im . O r tM a c 140; Yako
30 poządasch ode mnye pycz, a thysz Zyd (Iudaeus)
a yam Samaranka albo poganka? A Zydovye (Iudaei Jo 4, 9) nye vzyvayą s poganystvem R o z m
244; A potem vyecz zvany Samarytanovye, yakoby pomyedznyczy albo strozovye myedzy Zydy
(inter Iudaeos) a myedzy poganystvem ib . 245;
35
Greczky vyklad paczyerza ma *epysyon, alye Zyd
(Hebraeus) *zogola ib . 278; ~ Zyd licemiernik,
licemiernik Żyd 'f a r y z e u s z , c z ł o n e k n a j s t a r s z e j
s e k t y ż y d o w s k i e j , P h a r i s e u s , s e c t a e r e l i g i o s a e Iu 40 d e o r u m a n tią u o r u m p a r t i c e p s Kyedy to zmovyl
myły Iesus, przystąpywschy kv yemv Zyd lyczemyernyk (quidam de Pharisaeis Luc 7, 36), na
ymye Symon,... y prószył yego, aby s nym
obyedwal R o z m 319; Wyesly, yz lyczemyernyczy
Zydovye (Pharisaei Mat 15, 12), vslyschavschy
45
to slovo, pogorschyly szye barzo? ib. 355, s im .
ib. 400. 414, e tc .; Tedy ssą dopyro rozvmyely,
yze ym rzeki, by szye bały... navky y srady
lyczemyernykow Zydow y kaczerzow (Pharisaeo50 rum et Sadducaeorum Mat 16, 12) ib . 361;
Czczyenye o tem, yako myły Iesus pytał lyczemyernykov Zydov, czyy by byl syn Kristus ib.
415; Potem myły Iesus zebravschy lyczemyernyky
Zydy (congregatis... Pharisaeis Mat 22, 41) y
spytał ych rzekacz ib .; ~ Nusz vy, Zydovye
55
b u s,
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a mądrczy zydowsczy (vos Pharisaei Luc 11, 39),
to, czo yest wzvyrchv czasze..., to... czysczyczye
R o z m 305, s im . ib . 837; Alye górze wam Żydom
(vobis Pharisaeis Luc 11, 42) ib . 305, s im . ib .
306. 740; ~ starzy i nowi Żydowie fŻ y d z i
z u r o d z e n ia i p r o z e l i c i , I u d a e i n a ń e t p r o s e l y t i :

Judei quoque et proseliti starzi y novy Zidovye
(Act 2, 11) 1403 G I J a g 100; ~ starszy Żydo
wie ' s t a r s z y z n a ż y d o w s k a , s e n i o r e s lu d a e o r u r n ':
Alye starssy Zydowe [...] XV p . p o s t . R o z m P a m
475; Przystąpyl k nyemv (s c . k Jesusowi) centurio,
proschącz yego przez pomocz starszych Zydow
(seniorum ludaeorurn), aby vzdrovyl syna yego
paralyzem zarażonego R o z m 286; ~ nawielebniejsze Żydów syny ' m ł o d z i I z r a e l i c i d o b r z e
u r o d z e n i , iu v e n e s I u d a e i b e n e n a ń ': Herod...
zlapacz kazał navyelyebnyeysche Zydov syny (nobiliores... iuvenes) y wszadzycz v czyemnyczą
R o z m 109. ~
Z e w z g l ę d u n a to, ż e
c y to w a 
n y c h p r z y k ł a d a c h n ie z a w s z e d a s i ę u s ta lić , c z y
w yra z

żyd

o z n a c z a c z ło n k a n a ro d u ż y d o w s k ie g o

c z y te ż w y z n a w c ę r e l i g i i m o j ż e s z o w e j ,
u m o w n ie p i s z e m y g o d u ż ą lite r ą .

w s z ę d z ie

Żydki ' g i b k i, g i ę t k i , s p r ę ż y s t y , f l e x i b i l i s , m o l Począly ( le g . poczęli ji, s c . Jesusa) bycz
pągamy ostrych żądl napelnyonymy y myotlamy
barzo zythkymy tako trudno, az zbrozdzyly yego
czyalo vschytko R o z m 821.
Żydło 'd o m , p o s i a d ł o ś ć c z y t o , c o j e s t p o t r z e 
lis ':

bne do

ż y c i a , d o m u s , b o n a im m o b i l i a , id q u o d

(?): Petrus... inculpavit... Nicolaum... <dicens>, quomodo dum Slupowsky vispiliatus est al. roszbyl sydlo, extunc
res recepte sibi in domum Petri... importate sunt
1443 A G Z XIV 106.
Żydoski cf. 1. Żydowski
Żydostwo, Żydowstwo f o r m y : n. s g . Żydowstwo F I i P u ł 113, 2; Żydostwo E w Z a m 298; ~
g . s g . Żydowstwa B Z Tob 1, 21. Neh 2, 5. 7,
e t c / , Żydostwa XV ex . P F V 104; ~ d . s g .
Żydowstwu B Z II Esdr 9, 3, R o z m 731; ~ a c .
s g . Żydowstwo E w Z a m 297; ~
i. s g . Żydowstwem 1444 R XXIII 306; - /. s g . (w) Żydowstwie FI i P u ł 75, 1, B Z Neh 6, 7. 18, e t c .;
Żydostwie E w Z a m 296.
Z n a c z e n i a : 1. 'k r a j z a m ie s z k a ły p r z e z Ż y d ó w ,

kroi Sennacherib wrocyl syo od Zidowstwa (a
Iudaea) vcyekaiocz rani B Z Tob 1,21; Ysze Xpus
nye telko w Zydowstwye, ale tesz we wszech
krayoch zyem... znan yest P u ł 75 arg.; Gdy szya
5
narodzyl Ihus w Bethlegem w Szydowstvye (in
Bethlehem Iuda Mat 2, 1) E w Z a m 293; Archelaus
krolyoval v Szydosthvye (in Iudaea Mat 2, 22,
R o z m 118: v zydowskyey zyemy) ib. 296; Gdy
rządzyl Ponsky Pylath Szydowsthvo (Iudaeam Luc
10 3, 1, R o z m 174: Ivdea) ib. 297; Czczyenye o tern,
yako vyelye lyat myal myły Yesus, kyedy przyschedl do Zydowstva R o z m 119.
2. c o l i 'n a r ó d ż y d o w s k i , m ie s z k a ń c y , lu d J u d e i,
I z r a e la , I z r a e li c i, g e n s lu d a e o r u r n , g e n s I u d a i c a ':

Vczynylo so Szydowstwo (Iudaea) swotoscz gego,
Ysrahel mocz yego FI 113, 2, s im . P u ł; Myedzi
Zidowstwem in Jerusalem 1444 R XXIII 306;
Lyelya sz czyerznya wyrosła, gdy panna z Z[d]ydostwa poschla XV ex . P F V 104; Vychodzylo do
20 nyego (s c . do Jana) Ierusalem y vszelkne Szydostwo
(omnis Iudaea Mat 3, 5, R o z m 177: wschytka
żydowska zyemy a)... y krczeny są od nyego w Yordanye E w Z a m 298; ~ 'tłu m Ż y d ó w , tu r b a Iud a e o r u m : Krystus przed myastem od Żydowstwa
25
byl obstopyon za zbawyenye wszech krzeszczyanow
P u ł 16 arg.; Smyerdzyalo nyevyernemv Zydovstw
(le g . Żydowstwu) z ych vst nyeczysthych, az szye
sercze mylego Iesucrista od przeczyvnosczy onego
smrodu mogło roszyescz R o z m 731.
30
Żydowin 'm ę ż c z y z n a n a le ż ą c y d o n a r o d u i z r a e l 
15

a d v ita m e s t n e c e s s a r i u m '

s k ie g o

35

40

r e lig ię m o j ż e s z o w ą , I u d a e u s ,

z a w s z e d a s ię u s ta lić , c z y w c y to w a n y c h p r z y k ł a 
dach w yraz

żydowin

o z n a c z a c z ło n k a n a r o d u ż y 

d o w s k ie g o c z y te ż w y z n a w c ę r e l ig i i m o jż e s z o w e j,
w s z ę d z ie u m o w n ie p i s z e m y g o d u ż ą lite r ą .
45

k r a in a , z i e m i a ż y d o w s k a , J u d e a , I z r a e l, I u d a e a ,
J u d a i c a Znan w Szidowstwe (in Iudaea)
bog, w Ysrahel welike ymo iego F I 1 5 , 1, sim .
P u ł ; Kroi w Zidowstwye (in Iudaea) gest B Z Neh
6, 7, s im . ib. 6, 18; Cy sinovye z włoscy... wrocyly
syo do Ierusalema a do Zidowstwa (in Iudaeam),
kazdi do svego myasta ib . 1 , 6 , s im . ib. 2 , 5. 7;
Zatym bilo viwolano po wszemv Zidowstwu (in
omni Iudaea) y w Ierusalem B Z II Esdr 9 ,3 ; Gdisz

i w y z n a ją c y

I u d a ic u s ':

lako Sczepan wroczil Bogla do
Zidovina 1391 P o z n nr 280; Isz Jactor wranczil
Przibislawa... do Muska Zydowyna 1400 ib . nr
465; Czaszka moya chwylya..., wydzacz ( le g .
widzęć) nyewyernego Zydowyna, ysz on bygye,
maczy mego mylego syna XV p . p o s t . R XIX 48;
Gdzyes k temv rzeki Pylath: Ya nye yestem Zydovyn R o z m 1 1 1 . ~ Z e w z g lę d u n a to, ż e n ie
v ir

te r r a

50
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1. Żydowski, Żydoski f o r m y : n. s g . m . ży
dowski K ś w cv 22, 1399 P o z n nr 402, B Z Ex
7, 16. 9, 1. 13, e tc . e tc .; f . żydowska 1437 W is ł
nr 228 s. 87, 1444 R XXIII 306, B Z Judith 10,
12, e tc . e tc .; n e u tr . żydowskie S u l 1 9 , E w Z a m
305, R o z m 35. 163, e tc .; ~ g . s g . m . żydo
wskiego K ś w ar 2. cv 24, 1398 S t P P P VIII nr
7254, XV m e d . S K J I 89, e tc . e tc .; f . żydowskie
R o z m 116; żydowskiej S u l 61, XV m e d . S K J V
271, E w Z a m 293, e tc . e tc .; n e u tr . żydowskiego
G n 176a, P u ł 108 arg., E w Z a m 303, e tc .;
~
d . s g . m . żydowskiemu c a 1420 R XXV 229, B Z
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Judith 10, 18, R o z m 590; f żydowskiej R o z m
663. 747; n e u tr . żydowskiemu R o z m 115; żydo
wsku c f Po żydowsku; ~ a c . s g . m . żydowski
1395 P K K r I 242, 1428 Z a p W a r s z nr 2863, R o z m
10, e tc . e t c .\ żydoski c a 1500 P i e ś n i W ł a d 173;
żydowskiego R o z m 793. 809; f żydowską R o z m
110. 233. 245, e tc .; n e u tr . żydowskie R o z m 1 9 .
103. 115, e tc .; ~ v. s g . m . żydowski c a 1420
R XXIV 83, c a 1500 G I K a z B I 52, R o z m 802.
832;/. żydowska E w Z a m 293; n e u tr . żydowskie
XV m e d . S K J 151; ~ i. sg . m . żydowskim B Z
II Par 32, 18, XV p . p o s t . G I K a z B IV 148, XV
p . p o s t . R o z m P a m 473, e tc .; żydowskiem R o z m
147. 232; / żydowską R o z m 111. 115; ~ /.
sg . m . (na) żydowskiem 1411 H u b e Z b 91; / (o)
żydowskiej S u l 15. 20. 47. 61, XV m e d . G lW r o c
140v, XV m e d . L e n t , e tc . e tc .; żydowskie R o z m
114. 179; ~ n. p l. żydowskie R o z m 120. 752.
753; m . żydowszczy R o z m 27. 29. 33, e tc . e tc .;
f . żydowskie R o z m 285; n e u tr . żydowska R o z m
23. 26. 29, e t c . ; żydowskie R o z m 439. 458; ~
g. p l. m . żydowskich 1419 P o z n nr 969, XV in.
R XXIV 74, 1451 M a c D o d 104, e tc . e tc .; n e u tr .
żydowskich R o z m 364. 460. 468. 809; ~ d.
p l. m . żydowskim B Z I Reg 27, 6, R o z m 27.
380, e t c .; żydowskiem R o z m 27; ~ a c . p l.
żydowskie XV p . p o s t . R o z m P a m 473, R o z m 110;
m. żydowskie R o z m 147. 759. 815; / żydowskie
XV p . p o s t . G I K ó r n II 192; n e u tr . żydowskie
R o zm 796;
~ v. p l. m . żydowszczy R o z m 305;
~ i. p l. żydowskiemi R o z m 132; / żydowskiemi
R o zm 834; n e u tr . żydowskimi XV m e d . S K J V
268; ~ l. p l. f (w) żydowskich R o z m 250.
478; n e u tr . (w) żydowskich E w Z a m 293.
Z n a c z e n i a : 1. 'z w i ą z a n y z J u d e ą , I z r a e l e m ,
z n a jd u ją c y s i ę w J u d e i , I z r a e l u , p o c h o d z ą c y z J u 
d e i,

I z r a e la ,

n a le ż ą c y d o

ż y d o w s k ie j w s p ó ln o ty
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którzy by nye były z ( p r o v) malzenystvye yescze
ib . 29; Dzyeczy zydowskye v Nazaret Iesvsza
nad sobą krolyem postavyly R o z m 120; Synkv
myły, gdzyesz to byl, takyesch ( p r o kakyesch)
5 dzyalo zydowskyemy (le g . z żydowskiemi) dzyeczmy (cum pueris Hebraeis) czynyl? ib. 132;
Pozvaly ya (s c . przyjaciele Jozefowi Maryją) s
mylym synem przed zydowskye sządzye y przed
mystrze zakona ib . 147; Wschytky tluscze zydo
10 wskye dzyvovaly szye yego (s c . Jesusa) navcze
(Mat 7, 28) R o z m 285; Odpovyedzyavschy tluscza
żydowska <i rzekła): Dyabla masz w sobye (Jo
7, 20) ib . 433; Dzyeczy zydovskye (pueri Hebraeorum) siały yemv (s c . Jesusowi) yedny rozgy,
15 drudzy odzyenye na drodze a volaly ib . 752, s im .
ib . 753; ~
kroi żydowski: <Mowi kroi asyr)sky
do crola Ezehiasa, crola zidouskego K s w ar 2;
Dostało syo to myasto krolyom szidowskim (facta
est... regum Iuda) B Z I Reg 27, 6; Myenyą
20 nyektorzy, yze to ystne odzyenye było, y<m)ze
nyegdy starzy krolovye zydovsczy koronovany
R o z m 828; ~ o J e z u s ie C h r y s t u s i e : Gde iesc
tet, ienze so narodil, crol zidowsky (rex Iudaeorum
Mat 2, 2 )1 K ś w cv 22, s im . E w Z a m 293, R o z m
76; Bodz zdrów, crolw zydowszky, aue, rex
25
Iudeorum! (Mat 27, 29) ca 1420 R XXIV 83,
s im . c a 1500 G I K a z B I 52, R o z m 802. 832; Slova
nasche mayą bycz przeczyv yemv (s c . Jesusowi)
naprzykrsche, yze szye czynyl krolyem zydovskym R o z m 744, s im . ib . 789. 791. 832; O tern,
30
kako Pylat... pytał yego ( s c . Jesukrysta)... o to,
byllyby on kroi zydovsky ib . 775, s im . ib . 792;
Thyly yesz kroi zydovsky (rex Iudaeorum Mat
27, 1 1)? ib . 776, s im . ib . 792; Ch<ce)czyely,
pusczą vam krolya zydovskyego (regem Iudaeo35
rum Jo 18, 39) ib . 793, s im . ib . 809; ~ biskup
żydowski 'a r c y k a p ł a n , te ż p r z e ł o ż o n y s y n a g o g i ,
a rc h isy n a g o g u s, Iu d a e o ru m s y n a g o g a e p r a e p o s it u s fam o były dzywky byskupow zydowskych

n a r o d o w e j i r e lig ijn e j, I u d a ic u s , I s r a e litic u s , ą u i
a d I u d a e o r u m te r r a m s e u g e n te m s e u r e l ig i o n e m

a. o l u d z ia c h , d e h o m in ib u s : Ona otpowye: Dzewkacyem szidowska (filia sum Hebraeorum) B Z Judith 10, 12; Dla nyegoz Herod straczyl
dzyatky zydowszke XV p . p o s t . R o z m P a m 473,
sim . R o z m 110; Poschedl yeden stary kapłan
zydowsky R o z m 20; Kxyązą żydowska (sacerdotes) vslysącz odpovyedzenyą (le g . odpowiedzenie)
dzyevycze Maryey, zasmaczyly szyą ib . 26, s im .
ib. 29. 33. 39; Mary a odpovyedzyawschy kapła
nom zydowskyem (sacerdotibus) y rzekła ib . 27;
Nye vyedzącz popovye zydowsczy (sacerdotes),
daley czo ( p r o c z o daley) odpovyedzyecz blogaslavyoney ( p r o blogoslavyoney) dzyevyczy y vesly
v rądą..., czo s nyą vczynycz ib ., s im . ib . 33;
Tegodlya byskvpy wschysczy y ksyąza zydowsczy
(summi sacerdotes) przykazały wschystkyem...,

p e r tin e t:
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(pontificum) y yyelykych panów, ysch były z vyelykyego pokolyenya R o z m 16; O tern, yako myły
Iesus vzdrovyl dzyewką yednego byskupa zydowszkyego (principis Iairi) ib . 295; Czczyenye,
yako yeden byskup zydovsky (archisynagogus Luc
13, 14) karał lud ib . 376, s im . ib .; Vzrzyącz to
byskupovye zydovsczy (principes sacerdotum Mat
21, 15)... schukaly y (le g . ji 'g o \ s c . Jesusa)
vbycz ib . 450, s im . ib . 453. 455. 508. 742;
O tern, yako myły Cristus przyvyedzyon do Annascha, byskupa zydovskyego (Jo 18, 13) ib . 666,
s im . ib . 670; Pylat rzeki ku starschym <i> byskupom zydovskym (ad archisynagogos et seniores
plebis) ib . 756; Przynyosl ( s c . Judasz) thy ystne
trzydzyesczy penyądzy szyebrnych y rzvczyl ye
przed byskupy zydovskye (principibus sacerdotum
77*
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Mat 27, 3) ib. 759; ~ doktor, mędrzec, mistrz
żydowski, żydowski mędrzec, mistrz 'biegły
w prawie, uczony w Piśmie, faryzeusz, iurisperitus, scriba, Pharisaeus' : Tako szye k nyemv (sc.
Jesusowi) zbyezą lyvdzye nazarensczy (leg. nazareńszczy i) zydowsczy mystrzovye (plebs... Iudaeorum civitatis Nazareth et Pharisaeorum) rzekącz k nyemv /tozm 140, sim. ib. 294. 304; A
przystąpywschy k nyemv (sc. Jesusowi) yeden
mystrz zydowsky (unus scriba Mat 8, 19) y rzeki
yemv ib. 289, sim. ib. 330; Czemv szye my y
mystrzovye vaschy (pro naschy) zydowsczy (Pharisaei Mat 9, 14) posczymy cząsto? ib. 295;
Mystrzovye albo mądrczy zydowsczy (Pharisaei
Mat 9, 34) począly movycz Rozm 298, sim. ib.
411. 449; Nusz vy, Zydovye a mądrczy zydow
sczy (Pharisaei Luc 11, 39), to, czo yest wzvyrchu
czasze..., to... czysczyczye ib. 305; Tako... odpovyedzyely mystrzovye a doctorovye zydowsczy
(quidam ex legisperitis Luc 11, 45) rzekącz ib.
306; Tedy przystąpyvszy k nyemv z Yerusalem
mystrzovye zydovsczy y lyczemyernyczy (scribae
et Pharisaei Mat 15, 1) y rzekły ib. 354, sim. ib.
327, etc.\ Vzrzącz gy myły Iesus począł movycz
kv doctorom zydovskym y kv ynym Żydom (ad
legisperitos et Pharisaeos Luc 14, 3) rzekącz ib.
380; Zebravschy slugy byskupye y barzo vyelye
sług zydovskych mądrczow (a pontificibus et
Pharisaeis ministros Jo 18, 3) ib. 592, sim. 1451
MacDod 104; Ony y (leg. ji 'go’, sc. Jesukrysta)
tez vydzyely po vlyczam lyczemyernyskym y po
vlyczam mystrzov zydovskych ib. 665; ~ du
chowny, licemiernik, zakon(n)ik żydowski fary
zeusz, członek najstarszej sekty żydowskiej, Pharisaeus, sectae religiosae ludaeorum antiąuorum
p a r t i c e p s Nisi habundauerit iusticia vestra plus
quam scribarum et Phariseorum, zakonikow zidowskich (Rozm 266: <li)czyem<ier)nykow zydowskych), non intrabitis in regnum celorum (Mat
5, 20) XV in. R XXIV 74; Zakonnyk zydowsky
Phariseus ca 1500 Erz 139; Przystąpyącz yeden
Zyd, który byl phariseusz, jakoby rzeki: duchovny
zydowszky, y prószył yego (sc. Jesusa), aby s
nym yadl (Luc 11, 37) Rozm 305; Yako ssą
zadały mystrzovye a lyczemyernyczy zydowsczy
czvda od mylego Iesucrista ib. 330, sim. ib. 464;
J vesely<li> szyą vschytky kxyąząta, czvsz byskupovye, mystrzovye y duchowny zydovsczy ib.
513; ~ książę żydowskie 'przywódca rodu lub
wspólnoty religijnej u Żydów, też arcykapłan,
princeps gentis vel societatis religiosae, archisynagogus’: Et tu, Bethleem, terra Juda, nequaquam minima es in principibus Juda myedzy
xanzathy zydowsky my (Mat 2, 6, EwZam 293:
w kszyąszączyech szydowskych, SKJ V 265:
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myedzy kszązaty Juda) XV med. SKJ V 268; Byl
czlovyek... Nicodem gymyenyem, kszyaza szydovskye (princeps ludaeorum Jo 3, 1) EwZam 305,
sim. Rozm 236; A veswa<w)szy kszyązeta żydo
5
wska (pontifices) dzyevycza Mary a y kazały yey,
aby mąza poyąla Rozm 23; O tern, yako dzyevycza
Marya odpovyedzyala byskvpom y kxyązątom zy
dowsky m ib. 27; O tern, yako xyaząta żydowska
(sacerdotes) posiały Marya do Nazareth v dom yey
10 oycza ib. 39; Kxyazą yedno zydowskye <na imię
Jairus) (princeps quidam Iairus nomine vocatus)
przyschło kv Iesuszovy ib. 221, sim. ib. 295; Myal
ydz (sc. Jesus) do Ierusalem mąky czyrpyecz od
radżyecz y od madrczov, y od kxyąząth zydo15
wskych, y od ych byskupow (a senioribus et scribis
et principibus sacerdotum Mat 16, 21) ib. 364,
sim. ib. 460. 468; Myły Iesus vschedl v dom
yednego kxyazączya zydovskyego (cuiusdam principis Pharisaeorum Luc 14, 1) ib. 379; Zebrały
20 szye byskupovye, kxyaząta zydovskye y lycemyernyczy (pontifices et Pharisaei Jo 11, 47) v radą y
rzekły ib. 439, sim. ib. 458; Byskupovye y kxyazątha zydovsczy (principes sacerdotum et scribae
Luc 23, 10, Rozm 803: Zydovye) począly nan (sc.
25
na Jesusa) s pełna zalovacz ib. 797, sim. ib. 837;
Alye byskupovye y vschysczy kxyazątha albo rada
kxyazat zydovskych (principes... sacerdotum et
seniores Mat 27, 20) przykazały ludv, aby prószyły
Baraby zboyce ib. 809; ~ lud, naród, rodzaj
30
żydo(w)ski, ludzie, synowie żydowszczy, plemię,
pokolenie żydowskie 'Żydzi, Izraelici, Iudaei, Israelitae, Hebraei : Pismo togo croleuicha deuico
porochonego... naziua crolem luda zidowskego Kśw
cv 24, sim. Rozm 644. 807; Gdi są modlił w
35
ogrodzę (sc. Jesus)..., stradzon, yanth i wydań iest
ludu zydowskemu ca 1420 R XXV 229, sim. Rozm
590; Magnificate eum, omnes populi, gl. sc. duodecim tribus chwalcze, wyelbycze wszythko pokolenye zydowske! (Rom 15, 11) XV med. SKJ I
40
51; Przikazalem gym, gysz zodlywoscz <mają>
z narodu zidowskego (ex gente ludaeorum) swo
dobro volyo..., abi s tobo szły do Ierusalem BZ
II Esdr 8, 11; Kto gest ten, gen bi nye chcyal
boiowacz przecyw lyvdu szidowskemu (contemnat
45
populum Hebraeorum), gdisz tak krasne zoni maio?
BZ Judith 10, 18; Glos Yesukristow... o wszech
nyeprzyaczeloch zydowskego plemyenya Puł 108
arg.; Wyczyaza yako lyew z rodzayv zydowsky ego
Naw 186; Ieroboam... recepta potestate in populo
50
Iudaico, mocz nad ludem zydowskym, fecit duos
vitulos aureos XV p. post. GIKazB IV 148; Podług
obyczaya rzymskego czeszarz chczyal, bych szye
z ludem zydowskym vmyal opyekasz (pro opyekacz) XV p. post. RozmPam 473; A odpowyedzal
55
wszytek lud zydowszky y rzeki: Krew yego...
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*przyde na nasz y na szyny naszye (Mat 27, 25)
ib. 476; Non sum missus nisi ad oves, que perierunt
domus Israel plemyenya zydo<wskiego> (Mat 15,
24, Rozm 357: z domv israelskyego) ca 1500
GIKazB I 23, sim. ib. 30; Balaam,... patr<z)ącz
5
na rodzay zydosky o they pannye prorokował ca
1500 PieśniWład 173; Przez to (leg. tę, sc. dziewicę)
lyvd zydowsky (genus Iudaeorum) bądzye povyschon Rozm 35, sim. ib. 640. 813; Bocz vydzyala
lyvd zydowszky (populum... Iudaeorum) pla- 10
czącz ib. 63, sim. ib. 10. 166; Czczyenye...
o vyelyebnych s tych synów zydowskych (de
nobilibus Iudaeis), yze myany bycz przy smyerczy Antypatrovey Rozm 109; Wschytkye bych
Zydy chczyal vmączycz a puscza (pro pomsta) 15
bych vczynyl nade wschytkyem lyvdem zydowskyem ib. 232; Dvoyenasczye pokolyenye zydowskye, czvsz lyvd zydowsky, byl v yącztwo
wzyąth ib. 244; Alye kv komv przyrownaya to
pokolyenye zydowskye zsle? (Mat 11, 16) ib. 20
317; Voyska pogańska y starostha ych, która
była czeladz krolevska y lyvdzy zydowskych
(cohors... et tribunus et ministri Iudaeorum Jo
18, 12, Kałużn 272: czelacz... żydowska),...
yąly mylego Iesucrista ib. 651; Ovocz ten iedzye, 25
który ma lud zydovsky albo israelsky vykvpycz
z nyevolstva ib. 753; Tedy było przykazanye...,
yzby szye nyyeden zydovskyego (leg. z żydo
wskiego) pokolyenya krolyem zval ib. 776; Byl
(sc. Barabasz) znamyenythy zboycza, bo byl 30
vyelye synov zydowskych pobył ib. 808; ~
starosty żydowskie fstarsi wiekiem przedstawi
ciele ludu, starszyzna żydowska, senior es ludaeorum’: Tedi Sizennes... y towarzisze gego...
pylny biły dzala poswyotnego, snadnye 35
pomagaiocz starostam (i) (leg. z starostami) zidowskim(i)
(cum
senioribus
Iudaeorum)
ksyoszotom syrskim BZ II Esdr 7, 2; ~ ślachcic żydowski 'dobrze urodzony Izraelita, nobilis Iudaeus’: Wyele lystow ot slyachcyczow 40
zidowskich (optimatum Iudaeorum) ku Dobyeszovy so posilani BZ Neh 6, 17.
b.
o instytucjach, organizacjach społecznych,
de societatibus communibus: A gdysz stały przed
zydowskyem sządem, myły Yesus... odpovyedzyal 45
za swa matką Rozm 147; ~ kościół żydowski,
synagoga żydowska 'instytucja zrzeszająca ogół
wyznawców religii mojżeszowej, ogół wiernych,
synagoga, fidelium Iudaeorum concilium coetusque'\ Podlye drogy, nye na drodze, vzral (sc. Jesus) 50
ffykove drzevo, to yest synagoga zydovską (synagogam), ktorasch była nye na drodze rozvma duchovnego, alye podlye drogy prostego pysma ych
Rozm 451; Vyedly (leg. wwiedli) y (leg. ji 'g o \
sc- Jesusa) w dom Cayphaschow, a tamoz szye 55
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iuz były zesly vschysczy starschy popovye albo
przełączy kosczyola zydovskyego v radą ib. 712;
~ rada żydowska, żydowska rada 'w starożytnej
Judei najwyższy trybunał religijno-polityczny i pra
wno-administracyjny, obradujący w Jerozolimie,
tzw. sanhedryn, summum concilium Iudeorum, ąuod
synedrium appellabatur : Wczora wyrzekł (sc. Piłat)
ku zydow(skiej) radzye XV p. post. RozmPam
472; Yeden czlovyek, który yest byl z radżyecz
albo s rady zydowskey (homo ex Pharisaeis Jo 3,
1) Rozm 236; Yze vschlyszala rada żydowska
(Pharisaei Jo 4, 1), yze myły Yesucrist przymvye...
(więcej)... zvolyenykow ib. 243; Tedy Vyelyką
(leg. w Wieliką) Środą zebrały szye vschysczy v
dom starszego byskupa..., pyscharze y vschytky
(pro vschytka) rądą zydovska (seniores popu li Mat
26, 3) i vczynyly rąda (leg. radę) ib. 508.
c.
o pojęciach geograficznych, terytorialnych,
administracyjnych, de nominibus loco rum: Gestcy
on (sc. Jozef) byl s panno Mario posetl bil do
tego tho mastha szydofskego Gn 176a; Beata
virgo Maria exsurrexit et abiit in montana na góry
szydowszke XV p. post. GIKórn II 192; Przesz
tą dzyevycza królestwo zydowskye (regnum Hebraeorum) ma bycz popravyono Rozm 35, sim.
ib. 163; Thy masch krolestvo zydowskye naprawycz ib. 79; Czczyenye o szmyerczy Herodovey
a o vybranyv Archelyovye v królestwo zydowskye
Rozm 103; Począly (sc. pocześni mężowie) proszycz Rzymyan, aby nyektorą czescz (leg. część)
zydovskyemv krolyestw (leg. królestwu, Iudaeae)
[...] prava starego [...] przyvroczyly ib. 115;
Czczyenye o rozdzyelyenyv krolewstwa zydowskyego ib.\ Potem czeszarz s rada senaczka
krolyewstvo zydowskye (monarchiam Herodis)
rozdzyelyl na troye ib.\ ~ ziemia żydowska,
żydowska ziemia 'kraj, kraina Żydów, Judea,
Izrael, terra Iudaeoruin : Qui cum congregati,
transierunt Iordanem et castra metati fuerunt in
terra Israel (Jud 6, 33) gl. et castra metati sunt
r[z]osruczily *namethi in terra Israel w semy
zydoffskey XV med. GIWroc 140v, sim. ca 1500
PieśniWład 177; Naschych czasów wsczedl yest
czlovyek w zemy zydowskey..., gemv yman Ihus
Xpus XV med. Lent; Super omnia montana Judee
diwlgabantur, po wschech górach wzyawyaly sze
zemye zydowskyey, omnia verba hec (Luc 1, 65)
XV med. SKJ V 271, sim. Rozm 245; Zatym
sebrawszi syo Fylystinowye... prziszly do Sochot
w szidowskey zemy (in Socho Iudae) BZ I Reg
17, 1, sim. Rozm 30. 114, etc.\ A ony odpovyedzyely mv (sc. książęta kapłańskie Herodowi):
W Bethlegem zydowskyey zyemy (in Bethlehem
Iudae Mat 2, 5) EwZam 293, sim. Rozm 234.
242; A thy, Bethlegem, szyemya szydowska (terra
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Iuda Mat 2, 6), nykakye mnyeysza yestesz
w kszyąszączyech szydowskych E w Z a m 293; Ze
wsche zydowskyey zyemye (ex omni Iudaea)
zlapacz kazał (s c . Herod) navyelyebnyeysche Ży
5
dów syny y wszadzycz v czyemnyczą R o z m 109,
s im . ib . 235. 254. 463; Czczyenye o smyerczy
Herodovey a o navroczenyv *Archyelavszovye
w żydowską zyemyą ib . 110; Archelaus... rzeki,
yschby tesch chczyal panovacz nad żydowską
zyemya ib . 111, s im . ib . 115; Tegos *oywszeya 10
czasv cztyrzy krolovye w zydowskye zyemy (in
Iudaea) były ib . 114, s im . ib . 179; Anyol boży
posłań... kv Iozephovy rzeki yemv, aby szye
vroczyl do zydovskye zyemye (in terram Israel)
z mathka y z dzyeczyaczyem Iesvcristvszem ib. 15
116; O vroczenyv Iozeffovem z Mary a y z dzyeczyeczyem do zydowskey zyemye (in Iudaeam)
ib . 117, s im . ib . 118. 235, e tc .\ Ma (sc. Syryja)
w sobye zyemye żydowską, któraś yest Palestyna
(continens inter... provincias Palaestinam) ib . 233, 20
s im . ib . 245; Bo nyedavno żydowska zyemya
poddana była za czeszarza Augvsta rzymskym
czeszarzem ib . 455, s im . ib . 239. 583; Pobudzyl
(s c . Krystus) lyvd, navczayącz po vschytkyey
zydovskyey zyemy (per universam Iudaeam Luc 25
23, 5, R o z m 789: po vschytkyey Iudey), począvschy od Galyleey ib . 795, s im . ib . 262; ~
p r z e n o ś n i e : 'Ż y d z i , m i e s z k a ń c y J u d e i , I z r a e l i c i ,
I u d a e i , I s r a e l i t a e Przykazał (sc. Herod) Salo
m e..., aby przy yego smyerczy wschytky ( s c . 30
nawielebniejsze Żydów syny) kazała zabycz, aby
wschytka zyemya żydowska (omnis Iudaea), aczkolvye nyeradzy, były ( p r o wyły) przyego (le g .
przy jego) smyerczy R o z m 109; K temv Yanovy
vychodzyla wschytka żydowska zyemya (omnis 35
Iudaea) y krzczyly szye w Yordanye ib . 177.
d.
(Księgi) braćcow żydowskich fn a z w a j e d n e j
z k s ią g S ta r e g o T e s ta m e n tu , K s ię g a M a c h a b e u s z y ,
L i b e r M a c h a b a e o r u m : Braczyczow (le g . braćcow)
40
zydowszkych Machabeorum c a 1492 Z a b 148.
2.
'd o t y c z ą c y Ż y d ó w , z w i ą z a n y z Ż y d a m i i z
r e lig ią Ż y d ó w , I u d a ic u s , a d I u d a e o s s p e c ta n s ,
a I u d a e i s h a b i t u s Wyara szidowska iudaismus
1437 W is t nr 228 s. 87; Dixerunt Iudei: Vivit
dominus, thocz iest przisanga żydowska 1444 R 45
XXIII 306; A były thamo kamyenne sądy szescz,
poloszone podlvg oczysczyenya szydowszkyego
(secundum purificationem Iudaeorum Jo 2, 6)
E w Z a m 303; Vyelyka a sczodra davayącz lyvdzyem strava podług obyczaya zydowskyego R o z m 50
111; Schedl ( s c . Jesus) do Ierusalem na zydowszkye szvyąto (ad festum Iudaeorum) z yego rodzyną ib . 143; Yze od Yadama aze do tego
czaszv... lyczą szye... podług zydowskyego vyprayyanya (secundum Hebraicam yeritatem) czty 55

rzy tyszyące lyat ib . 176; Yze yako tego lyata
dokonało szye obrzezanye zydowskye, a począł
szye krest ib .\ Myły Iesus myal pla<sz)cz podług
zydowskyego obyczaya na[d] yedna strona przeyyesowa ( p r o przewyeson) ib . 244, s im . ib . 521;
Gdysz yest było blysko svyątego dnya zydovskyego (dies festus Iudaeorum Jo 7, 2), które
zvano Scenophegya ib . 430; O tern, yako myły
Krystus przed sva modlytva yydzyal vbyranye
vlodyk y ssmer zydowsky ib . 595; Obyczay byl
zydovsky (mos... Iudaeorum), kyedykoly vslyschely krzyvdą boską, tedy nathychmyast drapały
na sobye odzyenye ib . 725, s im . ib . 159. 787;
V[k]torego dnya było vyelyke svyato zydovskye
ib. 745, s im . ib . 254; Svyathy Ieronym nalasl v
zydovskych kxyągach (in annalibus Hebraeorum)
pyecznasczye znamyon pyeczynasczye dnyow
przed sądnym dnyem R o z m 478; Herod z obyczaya
zydovskyego czczyl vschytką svyata zydovskye
ib . 796; A to czynyly na pamyącz ludu zydovskyego, który byl vyvyedzyon z nyevolstva zydovskyego eypskyego ib . 807, s im . ib . 810; Takoż
przyssądzyl (sc. Piłat), yzby szye my<a)la stacz
prozba zydovska o Barabascha ib . 814; O nasch
myły stvorzyczyelyv..., vezry na oblycze poma
zańcza tvego, ktoreschczy... nyeczystymy slynamy zydovskyemy pokalyano ib . 834; ~ język
żydowski, żydowski język ' m o w a Ż y d ó w , j ę z y k
h e b r a js k i,
lin g u a
H ebraeorw n
Iu d a eo ru m
A nadto wołanym wyelykim, iozikem zidowskim
(lingua Iudaica)... wolaiocz B Z II Par 32, 18; A
yest yezyoro..., alye podług zydowskyego yezyka
(idiomate Hebraeo) zovye morze, bo Zyd każdą
vodą zovye tarsys R o z m 213; Tegodla vezvana
yest rolya ych zydovskym yazykyem Acheldemach, to yest rola kupyona mytem k<r)vye nyevynney (Act 1, 19) ib . 764; ~ pan bog żydo
wski 'J a h w e , d e u s Pan bog szydowsky (dominus
deus Hebraeorum) posiał myo k tobye rzekocz
B Z Ex 7, 16, s im . ib . 9, 1. 13; Wiel(i)ka
Noc żydowska 'P a s c h a , ż y d o w s k i e ś w i ę t o P a s c h y ,
o b c h o d z o n e n a p a m ią tk ę w y jś c ia z E g ip tu , P a sc h a
Iu d a e o r u m , fe s tu m

exodum

ex A e g y p to

com m e-

A blyskv była Wyelka Nocz szydowska
(Pascha Iudaeorum Jo 2, 13) E w Z a m 304, s im .
R o z m 210; Gdyż yest była blysko Vyelyka Nocz
zydovska (Pascha Iudaeorum Jo 11, 55), tedy
vyelye lyvda przyschło do Ierusalem R o z m 441;
~ synagoga żydowska 'd o m m o d l i t w y w r e l i g i i
m o ra n s

m o j ż e s z o w e j , b ó ż n i c a , s y n a g o g a , te m p lu m I u d a e o ru m \ A on (s c . Jesus) vczyl w synagogach zydowskych (in synagogis eorum Luc 4, 15) R o z m
250; Y wschedl podług yego obyczayą w sobotą
w synagogą żydowska (in synagogam Luc 4,
16) ib ., s im . ib. 326.
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Ż y d ó w , w ła ś c i w y
p r o p r iu s ,

ad

c h a r a k te r o w i

Iu daeoru m

m ores

s p e c ta n s ’:

Gdy zydowskey sloszcy (Iudaicae pravitatis) w them szą zawszdy [w themsze] vmysl
(D z ia ł 65: vmysl szydowsky) obartha, aby chrzesczyany... zawszdy ponyzyla S u l 61; Zydowskye
przewyarsthwo (Iudaica perfidia) gd[z]ysz chrzesczyanom zawszdi gest przecziwne S u l 79; O zazdrosczy zydowskyey (de invidia Iudaeorum) przeczyw dzyączyączyv (le g . dziecięciu) mylemv
Iesvcristvszovy R o z m 120, s im . ib. 119; Iozeph,
boyącz szye gnyew (le g . gniewu) zydowskyego
(Iudaeorum iram) ib . 132; Czczyenye, yako myły
Iesus navczal svoye zvolyenyky, by szye vyarovaly
srady zydowskey a poganyskey ib. 360; A to było
lakomstvo zydovskye ib . 449; Yako myły Cristus
skarżył na zydovską nyemyloszye<r)noscz ib. 661;
Vszytką szylą poruzyl (le g . poruszył) szye myły
Iesus na tvardoscz zydovską barzo górską ib .;
O tern..., tako ( p r o kako) szye zydovskey okrutnosczy lyvdzye dzyvovaly ib . 663; O tern, yako
panye..., które szye dzyvovaly nyeskromnosczy
zydovskey, pytały ib . 747; Grzech yego (s c . Jesusa)
nye yesth zydovsky, czvsch <aby) tą moczą pomsczon, ktorasz nam yesth pożyczona, yzbychmy
y (feg. ji 'go’) pokamyenovaly, ale yego grzech
yest znamyenyty, bo szye królem czyny ib. 774;
Myły Kristus nye pytha, yako czo ( p r o chczą)
vyedzyecz, ale vyączey chczyącz zyavycz zglobą
żydowską, yz (le g . jiż), czvsch Zydovye, przemyenyaly yemv tha vyną, yzby szye krolyem czynyl
ib. 777; Yze Pylath vzdy chczyącz vkoycz gnyev
zydovsky, vezval nyektore slugy zydovskye y kazał
ym rzekacz ib . 815; Yze Pylat darmo pytał, kyedy...
nye vybavyl yego (s c . Jesukrysta) s mąky, alye
vyączey naslyadoval zydovskyey nyeskromnosczy
ib. 844; ~
grzech żydowski *p r z e w i n ie n i e o p a 
trzo n e s a n k c ją p r z e z ż y d o w s k i e p r a w o , s c e l u s a Iu d a e o r u m le g ib u s p u n ie n d u m ’: Grzech yego (sc.
Jesusa) nye yesth zydovsky, czvsch <aby> tą moczą
pomsczon, ktorasz nam yesth pożyczona, yzbychmy
y (leg - ji go’) pokamyenovaly, ale yego grzech
yest znamyenyty, bo szye królem czyny ib. 774.
4. *n a l e ż ą c y d o Ż y d ó w , b ę d ą c y w d y s p o z y c j i
Ż y d ó w , ta k ż e z w i ą z a n y z i n t e r e s a m i p r o w a d z o n y m i

5

Micolay za Wathą, w tern yest skodzen w szyroke
grosze sydowskych *penądze dwadzesca grzywen
grosy syrokich 1419 P o z n nr 969; Antę balneum,
communiter nuncupatum żydowska 1476 A c R e c t
nr 546; ~ dług żydowski, żydowski dług ' d łu g
z a c ią g n ię ty n a w a ru n k a c h p r a k ty k o w a n y c h z w y k le
p r z e z Ż y d ó w , n a jp r a w d o p o d o b n ie j n a p r o c e n t, n a
lic h w ia r s k ic h w a r u n k a c h , a e s a lie n u m I u d a e o r u m
m o r ę , m a g n i s u s u r i s , f a c t u m ' (?):

10

15

Czosm ge ( j e j ’,
Dorocie) bil winowat nad zidowski dług,
tozszm ye zaplaczil 1395 P K K r I 242; Jaco
Margaretha obwazala sye długu zidowskego s
mazem 1398 S tP P P VIII nr 7254; O ethore ( p r o
ethory) pancerz Janik na nyo ('m ię’) szalował,
tegom ya nye wzol oth Micolaya na szidowski
dług, ale przetho, ez bil mego strya, a iam k
nemv bliszszi 1428 Z a p W a r s z nr 2863, s im . ib .\
~ lichwa, lifa żydowska 'p r o c e n t b r a n y p r z e z

sc.

Ż y d ó w o d p o ży c z o n y c h p ie n ię d z y , u su ra , ą u a e a

20

a e r e a li e n o r e c i p i e b a t u r : O lyffye
zydowskyey S u l 15, s im . ib . 20. 47. 61, D z i a ł
38; O lyfye szydowskyey ( de usuris Iudaeorum)
od gedney grzywny D z i a ł 56; ~ zastawa ży
dowska ' to c o j e s t z a s t a w i o n e u Ż y d a j a k o z a 

25

b e z p ie c z e n ie

lu d a e is p r o

z o b o w ią z a n ia ,

p ig n u s

lu d a e is

da-

: O zastawie szydowskiey D z i a ł 52; ~
żydowski list ' l is t z a s t a w n y , s t w i e r d z a j ą c y w a 

tw n

r u n k i d a n ia z a s ta w u Ż y d o w i , s c r i p t u m , ą u o p i g n u s
d a n d u m s t a t u i t u r : Ysze Jan wroczyl
Vissotho do Szydow..., yaco szydowsky lyst
mouil 1399 P o z n nr 402; Sz thego yego ne
wiprawil y o tho ma thile szkodi, yako na zidowskem liscze stogy 1411 H u b e Z b 91; ~ (o lu 
d z i a c h , d e h o m in ib u s ) czeladź żydowska, sługa
żydowski 's łu ż b a d o m o w a b ę d ą c a n a s ł u ż b ie u Ż y 
d a , f a m u l i I u d a e o r u m : Czelacz Pylatowa y ży
dowska ministri Pilati et Judeorum (Jo 18, 12,
R o z m 651: czeladz krolevska y lyvdzy zydowskych) XV p . p o s t . K a łu ż n 272; Pospolnego luda
było pyeczszeth, a była czeladz krolevska a nye
zydovska any pospolnego luda, aby szye nykt
nye mogl albo smyal przeczyvycz R o z m 614; Yze
szye myły Kristus <dał> dobrovolnye povyescz
slugam zydowskym R o z m 634; Słudzy zydovsczy
przystąmpyly y yąly my lego Iesucrista ib . 648,
s im . ib . 738. 828; Czczyenye o tern, yako yeden
sługa zydovsky vderzyl vyelyky poschyek ( l e g .
poszyjek) mylemv Iesucristovy ib. 682; Yze Py
lath... vezval nyektore slugy zydovskye ib. 815.
C f. Jabłko
2.
Żydowski 'p o ż y d o w s k u , w j ę z y k u Ż y d ó w ,
l u d a i c e , lin g u a l u d a e o r w n : Yest yedno slovo,
które yest rzeki svyąthy Llucasz zydowszky (p r o
greczky) *deutroprokoran, any ('a my’) laczynsky
vtore pyrwe secundo *primo (est una dictio, quam
lu d a e is
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p rze z Ż y d ó w , ą u i Iu d a e i e s t, a d Iu d a eu m p e r tin e t,
lu d a e i p r o p r i u s e s t , ą u i a d I u d a e u m n e g o ti a
e iu s ą u e s p e c t a t ’: Item Johannes Dimoczeski cum
Woyslao Brilefski: Domini subjudices ex informacione aliorum dominorum dieto Johanne Dimoczewo adjudicaverunt septem marcas grossorum zidoski<ch> penodzi pro eo, quia Johannes
non comparuit in termino judicio regali in Costen,
sed sibi protraxit terminos 1395 L e k s z II nr 1730;
Yaco o thy penądze, czszo gy wraczyly Potr y
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dicit Lucas deuteroproton, nos secundoprimum)
Rozm 324.
Po żydow sku 1. 'w język u Ż y d ó w , Iu daice,
lingua Iu d a eo ru m : Nye mow nam po szidowsku
(Iudaice) BZ IV Reg 18, 26, sim. ib. 18, 28; A to
myeszczye..., nazwano yest po greczku Lycostratus, a po żydowsku Golgota (Hebraice... Gabbatha
Jo 19, 13) XV p. post. Rozm Pam 474; *E1 po
żydowsku myeny szye bog Rozm 129, sim. ib.
362. 428. 596; Dzyeczy zydovskye począly volacz
po zydovsku (pueri Hebraeorum Hebraice clamabant), a tyss nye rozvmyal, bo yesz greczky czlovyek, czo ony movyly ib. 753, sim. ib. 754.

Z n a c z e n i a : 1. 'naczynie w ciele ludzkim za 
w ierające krew, in corpore humani vas sanguinem
c o n t i n e n s Zyla vena 1472 R ost nr 1511, sim. ca
1500 E rz 139; Et sic instringentes vnam manum

alteram vno fune ligato fortiter traxerunt (sc. milites), ut omnes plagę et nervi, zyly, et ossa in eo
apparuerunt XV p. post. R XXV 175; Ita quod
omnes nervi wszythky zyly było vydzyecz ca 1500
GIKazB I 82; A tesch nye było yydzyecz zyl (nec
10 apparebat in eo deformitas nervorum) na yey {sc.
dziewicy Maryjej) svyątey schy Rozm 22; Od yego
vyelebnego przyrodzenya były rącze yego dobrze
czyalem przykrety {pro przykryte) a nyyedney zyly
skarade było tamo baczycz (in illis nullae venulae
2.
'zw y c za je m ży d o w sk im , ja k Ż y d z i, Iu daeorum m orę \ Abi navyedzily, gysz czinyo po 15 deformiter turgebant) ib. 153; ~ główna żyła,
żyła główna 'żyła, z której pu szczan o krew p rzy
zidowsku a po ierusalemsku (secundum Iudaeam
et Ierusalem), pelnyocz iako masz w zakonye
bólu g ło w y , vena, quae in ca p itis d o lo re incidebozem popysano BZ II Esdr 8, 13; Amen po
batu r : Głowna szyła cefalica 1478 R ost nr 2106;
Cephalica, vena quedam zyla główna ca 1500 Erz
zydowszku pokladayv {leg. pokładają) na konyczv paczyerza (Hebraeus in fine ponit... amen) 20 139; ~ żyła krzyżowa: Zyla krzyzova taxea ca
1500 Erz 139; ~ staciwna żyła, żyła staciwna
R ozm 279.
5

Ż ydow stw o cf. Ż ydostw o
Ż y d ó w k a 'k o b ie ta n a le żą c a d o n arodu izr a e l
sk ieg o i w y zn a ją ca re lig ię m o jże szo w ą , lu d a e a ,
m u lier I u d a i c a Yaco Micolay stari Splawsky

ne brał v Szidow[s]ky v Beneszewi *ponodzy
1399 P ozn nr 404; Ysze Elzbyetha... wranczyla
yest Wyanczencza do *Symunowyeg Zydowky
we dwye grzywnye groszy szyrokych 1418 K a i
nr 569; Jacom vpomionąl pana Pyotra Obrzyczkyego..., aby m[i]yą viprawyl od Zydowky oth
Jochny pyrzvey, nysz na mnye Żydówka prawem
przedobyla 1432 P ozn nr 1536; O *kkrore ^rze
cze od Zydowky żałowano na mya, thy rzeczy
w moy dom nye wnyesyoni 1456 Z a p W a rsz nr
1111; Vschytky Zydowky czyeschyly yą (sc.
dziewicę Maryją) rzekącz R ozm 146. ~ Ze
w zg lęd u na t o , że w c y to w a n y ch p rzy k ła d a c h
nie za w sze d a się u s ta lić , czy w y ra z żydówka
o zn a cza Izra e litk ę czy te ż w y zn a w c zy n ię re lig ii
m o jż e s z o w e j, w szę d zie u m ow n ie p isz e m y g o du żą
lite rą .
Ż ylasty 'm ający zw ią zek z żyłą c zy ze śc ię g 
n em , a d venam vel n ervum p e r t i n e n s Neruosus,
plenus neruis zyląsty ca 1500 E rz 139.
Ż yła f o r m y : n. sg. żyła 1437 W isł nr 228 s.
88, D e m orte w. 94, ca 1470 M am Lub 199, etc.
etc.; ~ g. sg. żyły BZ Gen 32, 32, Rozm 153;
~ ac. sg. żyłę ca 1470 M am Lub 15, 1471
M am K al 72; ~ n. p l. żyły XV p. p o st. R XXV
175, ca 1500 G IK azB I 83, Rozm 150; - g.
pl. żył R ozm 22; ~ ac. pl. żyły FI 128, 4,
1471 M a m K a l 96, ca 1500 G IK azB I 82; - i.
pl. żyłami XV med. R XXIII 269, ca 1470
M am Lub 119; ~ l. pl. (o) żyłach R ozm 150.

'żyła zgru biała, rozdęta, żylak, vena tum ida, varix \
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Staczywna zyla varix ca 1490 LeksR zW 90; Zyla
stączywna varix ca 1500 E rz 139; ~ światła
żyła 'żyła pow ierzchn iow a odło k cio w a , vena basilic a >\ Swyathla zyla basilica 1478 R o st nr 2318.
2. 'ścięgn o, n ervu s, m u s c u l u s Żyłami neruis
(ossibus et nervis compegisti me Job 10, 11) ca
1470 M am Lub 119; Subnervavit, id est nerwm
succidit zylą podrzazal (subnervavit, sc. David,
omnes iugales curruum II Reg 8, 4) 1471 M am K al
72; Nervus, zylą, sine sanguine ca 1500 E rz 139;
Sic quod omnes articuli vertebantur in Xpi corpore
et eciam vene trzesczaly wszythky stavy y szyły
ca 1500 G IKazB I 83; ~ żyła biedrna, biodra:
Przeto, ze gest dodknol angyol boży żyli byodra
(nervum femoris, M am Lub 15: zylą byedrną) gego
y chramal gest az do szmyerczy BZ Gen 32, 32.
1.
a. 2.: Szila nerws 1437 W isł nr 228 s. 88;
By była czo przykrego przemovyla, szervalaby
szya ve mnye kaszda szyła D e m orte w. 94;
Nerws zyla, staw ca 1490 L ek sR zW 90; Przeto
ya mam nynye mąka czyrpyecz y dacz moye
obye rącze targacz na krzyzv Żydom, asch szye
v nych każdą zyla starga R ozm 504.
3. 'struna g ło so w a , ch orda v o c a lis'\ Vnde in
himno de sancto Johanne: Vt queant laxis resonare
fibris vlg. laxis fibris, id est othforzonymy schy
lamy XV med. R XXIII 269.
4. 'rdzeń k rę g o w y, m e d u lla ’: Chrzyptowa zyla
supina dorsi ca 1490 L e k sR zW 90; Spina czyerznye
vel chrzyptovą koscz, zylą vel lopąthką ca 1500
E rz 139.
5. 'kark, ce rv ix ’: Pan... setne wyrzchy albo
zyly (P u ł : wyrzchy) grzesznich (dominus iustus
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concidit cervices peccatorum) FI 128, 4; Zylą
nerws (scivi enim, quia durus es tu et nervus
ferreus cervix tua Is 48, 4) ca 1470 M am Lub
199.
6. w m ylnym tłum aczeniu d w u zn a czn eg o łac.
nervus ja k o ' ż y ła ’ zam . 'p ę t a , o k o w y ’ : W zyly
(war. lub.: w kładą) in nerwm (iussit eum mitti
in nervum II Par 16, 10) 1471 M a m K a l 96.
7. w błędnym tłum aczeniu łac. gena ' p o lic ze k ’
ja&o vena 'żyfo’: O żyłach <a> o czelyvsczyach
Iesuszovych (de genis et maxilliis Iesu). Zyly
yego a czelyvsczy yego, ty szą vyelmy svyatle
(genae quoque splendidae fuerunt et maxillae)
Rozm 150.

etc.\ żytu 1426 K ościan nr 1150, 1459 Z apW arsz
nr 1090; ~ g. pl. żyt 1409 K sM az I nr 1273a,
1471 M a m K a l 6, 1471 Z a p W a rsz nr 3038; ~
i. pl. żytmi 1432 K ościan nr 1422; żyty P uł 64,
14; ~ l. pl. (w) żytach 1399 K ościan nr 120.
Z n a ć ż e n i a: 1. 'zboże, rośliny uprawiane ze
względu na ich ziarno i słom ę, zasiew y, też ziarno
tych roślin, frum entum , fru x, a n n o n a : Iaco praue
zandzilismi i *przesandali to zito wynach (leg. w

5

617

10 winach) dwadzescza cop, X siliginis et X tritici
1396 P K K r I 245; Yako Wavrzeni<e)c vczynyl
mne scodo f gagech y f szytach yako dzeschencz
grziwen 1399 K ościan nr 120; Od owocza szita
(a fructu frumenti), wina y oleia swego rozpłodzili
C f Siła
15 so se FI 4, 8, sim. Pub, Padolowe bodo oplwiczi
Ż yńca c f Ż eń ca
szita (abundabunt frumento, Puł: zyty) FI 64, 14;
Ż yr(-)
cf
er(-)
Ż
Iaco Sczepan ne pocratl Bogusławowi zith sz mlina
Ż yrzec cf. Ż erzec
1409 K sM az I nr 1273a; Esz gdi Jacusch osadzał
Żytny f o r m y : n. sg. neutr. żytne R ozm 466;
Mathiam kmethonem na roli, tedi mu ne sluboual
~ g. sg. neutr. żytnego BZ Gen 4, 3; ~ ac. 20 ni za gedno zito, bi mu ge wyprauil 1423 TPaw
sg. neutr. żytne 1427 K sM a z II nr 2704; ~ ac.
VII nr 2926; Kędy pan Micolay my wsczągnal
szytho, tam go było rszy dwanascze kop a o wszą
pl. m. żytne BZ Ex 22, 6; f żytne Sul 82.
czthyrzy copy 1427 K ai nr 951; Ize pan Dzetrzych
Z n a c z e n i a : 1. 'sk ła d a ją cy się ze zb o ż a ,
wsząl paney Annę... w gey wanye czinschow sz
zw iązany ze zb o że m , d o ty c zą c y zb o ża , zb o żo w y,
frum entarius, a d frum en tum p e r t i n e n s Eze Waw- 25 yeszor, zythmy, *dobythyky, gymyenym, vzythky
rzinecz o tho krziwdo oth Iunoscheg wstał, eze
tako wele yako trzysta grzywen 1432 Kościan nr
1422; Popaszanczy zytho (semina, Sul 39: gdiby
gi czandzal o zithne rancogemstwo, a on za nye
ktho nasyenya... popasł, D zia ł 32: gdyby nyekto
dosicz vczinil 1427 K sM a z II nr 2704, sim. ib.\
popasł osyanye) czyge, oth kaszdego clyvsząncza...
Vstawyamy, aby woyewoda y starosta... my ary
thako zythne, yako svkenne (mensuras tam fru- 30 yaną czfyrcz pyenądzy zaplaczicz powynny banczcze Sul 13; Cyrzpyąnczy skodą oth popaszce zytha
mentorum, quam pannorum)... myely mytho vsta(a depastore frumentorum)... skoth zayąthi... do
wyacz..., aby przy tych tho my arach y mycze
blyszsey obori kastellanskey... dopąndzycz mayą
szdrada nye dopvsczana Sul 82; Acz wiszedwszy
ib . ; O ranach nocznych a o branyv czvdzego zythaa
ogyen nalyazlbi klossy a uchopilbi brogy *szydne
(acervos frugum) albo stoyocze naszenye na ro- 35 (D ział 39: którzy cradną zbosze s poi) w noczy
Sul 48, sim. ib. 94; Gdiby kthorego slachczicza...
lyach, wroczy szkodo, ktoro (pro ktori) ogyen
czeladnyczy zytho (frumenta, D zia ł 39: zbosze)
szdzegl (pro szazegl) BZ Ex 22, 6; ~ Zyarno
w noczi kmyecze... pobrały, slvszno bącz panv
zytne (granum frumenti Jo 12, 24) vpadvschy v
thego zytha (frumenti)... otheymowacz ye...
zyemyą nye vmrzely, samo ostanye, alye vmrzely,
vyelye ovocza przynyeszye R ozm 466.
40 A gdyby vrazyl... otheymacza zytha (frumentorum
defensorem, D ział 39: tego, czyge yest zbosze)...,
2.
zboże żytne ziemskie 'p ło d y zie m i , fru c tu s
zaplaczy reny vrazonemv Sul 48; Ysz kędy by
t e r r a e Stało szo gest..., ze obyetowal Kaym se
ktho sze wszy gynego pana w drvgego pana wszy
zboza zytnego [se wszego] szemskyego (de fruc(złodziejstwo uczynił) w gezerze,... w szenye y
tibus terrae, S tary T estam en t C ardy: z obile zemw zycze (D ział 56: we zboszv) na polv (in alterius
skeho) dari bogu BZ Gen 4, 3.
45
villa furtum fecerit in lacu..., in foeno et frumento
C f G o ry c zk a , K w iat
in campis),... szkodą cirzpyączemv ma doszycz
Zyto f o r m y : n. sg. żyto 1400 K ościan nr
vczynycz Sul 68, sim. ib. 111; Ysz zayącze lo208, 1418 P y zd r nr 539, Sul 105, etc.', ~ g.
wyączy obykly szą vbogim lvdzem... skody czysg. żyta 1387 TP aw III nr 478. 487, 1391 TP aw
IV nr 3612, etc. eter, ~ ac. sg. żyto 1387 50 nycz... a zytho (fruges) podeptayącz, tegodla zapowyedamy oth swyątha swyąthego Woczecha asz
TPaw III nr 460, 1388 Pozn nr 38, 1390 ib. nr
do grvmadzenya wszego zytha ozymyego sz poi y
83, etc. eter, ~ i. sg. żytem 1400 H ubeZ b 77,
yarego (usque ad congregationem omnium frugum
1418 K ościan nr 733, 1418 T P aw VII nr 404,
hiemalium et aestivalium de campis)... gonycz
etc. eter, ~ i sg. (w) życie 1400 TP aw IV nr
635, ca 1400 C y zW ro c , 1405 SK J III 196, etc. 55 zayączow aby nye szmyal Sul 81; Ale bidlo... i
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thesz zitho żarna i rodzayu koliszdego, ozymye
i yame (frumentis grani et generis quorumlibet,
hyemalibus et aestivalibus), ku they tho wdowye
offscheyky ma sluschecz Sul 105; Tegdi taky
przebiwacz se wschithkym swim gymyenym, zythem mloczonim i nyemloczonim (frumentis trituratis et non trituratis)... dobrovolnye poydzye Sul
112; Zytho ffrumentum ca 1465 R ost nr 3906; Et
vina, frumenti ozymye zitho (omnem medullam
olei et vini ac frumenti quidquid offerunt primitiarum domino tibi dedi Num 18, 12) 1471 M am K al
42; Jakofm] my domow, *gvlmną, zyth, chlewów,
stodol y wschithkyego budowanya Jakvbowego...
nye szeszgli 1471 Z apW arsz nr 3038; Maximum
cumulum frumenti nyekthorego szytha XV p. post.
P F III 287; Gdy massz doszycz zytha, nye myluy
głodu (si blado abundas, non diligas caristiam) XV
p. post. R I s. XLI; Kyedy myły Iesus schedl
svoymy {leg. z swoimi) zvolyenyky po zyczye, po
polv szyanem (per sata Luc 6, 1) Rozm 323; Yze
podług zakona ynych dny nyzly w sobotha mogl
każdy vzyvacz prasma albo żyta na polv svego
blyznyego (alia die licebat secundum legem edere
grana segetis propinquorum) ib. 325; ~ tuk (z)
żyta *najlepsza część zia rn a , optim a p a rs sem inis
Karmił ie z tuku szita (cibavit eos ex adipe fru
menti, Pub tukem z żyta) FI 80, 15; Chwały,
Geruszalem, pana..., gensze... tvkem szyta (adipe
frumenti) naszycza czo FI 147, 3, sim. P u l , M W
133a; ~ pszeniczne żyto: Pszenyczne szytho
ffrumentum XV ex. GILek 37.
2. 'żyto (roślin a i zia rn o ), S eca le cerea le L.
(planta e t sem en )': Ysze Micolay... pobrał gymeną, to yesth psenycze, kur, zytha y gynsych
rzeczy yako sescz grzywen 1426 K a i nr 938; Yze
Sczepan pobrał po ssmerczy oczcza gey z gimena
zytha, owssa, sana za dzessancz grzywen 1428
M P K J II 308; Jaco mnye Daczbog spaschl gwalthem szytha hy owscha za trzy kopi 1437 Z ap
W arsz nr 415; Jakom ya nye wzyala Wyenczenthemv... syethmy korczy zitha y trzach corczy
pschenycze, y trzach wozow syeną, ozmy corczy
owschu 1455 T ym P roc 275; Margaretho, szny
tho zytho 1471 C y zK lo b \ Jakom ya nye saoral
roley any zasyal na zymą y na yarz owsem iy
zythem 1495 Z a p W a rsz nr 1666; Item cum producunt fetum, semper de manę dispergantur eis
aliquot manipuli estivales al. zytha gyarego. Et
stramina avene eis prohibeantur ut dentur, quia
nocivum est eis multum XV p. p o st. G IKórn II
179; Frumentum est siligo zytho albo pszenicza
XV p. p o st. R LIII 66; ~ snop żyta, żyto
snopowe ' ro d za j dan in y p ła c o n e j p ie rw o tn ie
w snopach ż y ta , gen u s trib u ti , q u o d prim um manipulis fru m en ti s o h e b a tu r : Jaco czso Szewrzid
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na Woczecha... o szito szalował, tego szita Szew
rzid... nye szal any ssnopa dawał 1404 K ościan
nr 216; Jaco Choczimir po vicupenu dzedzini
vyrzandzil szobe szito snopoue podne<ś)cz 1415
5
K a i nr 471.
1. a . 2.: Sicut recepi szito hoc re in meis
penis et non permisi 1387 T P aw III nr 460; Sicut
Andreas quinque capecia szita non recepit ib. nr
478, sim . ib. nr 487; Jaco Vawrzinecz pobrał na
10 swem szytho, a ne na Miroslavine 1388 Pozn nr
38, sim . 1390 ib. nr 83, 1391 ib. nr 112, 1400
ib. nr 463, 1415 ib. nr 704; Isz Byaldama Maczegewi fczongnala szito ku prawv o to, isz ge
nevesto s domu *vwoldl 1391 ib. nr 99, sim .
15
1429 P y zd r nr 928; Sicut Andreas non subtraxit
de frumento, żyta (leg. z żyta), furticinio sex
marcas 1391 TPaw IV nr 3612; Jaco mi Byaldama
fszola zita za trzi grzivni 1393 P ozn nr 141, sim .
ib ., sim. 1422 K o ścia n nr 940; Czo mi Thoma
20 popasł zitho, to stało za szecz grziwen 1396
K ościan nr 89, sim. 1425 Z a p W a rsz nr 136, 1427
ib. nr 275; lako Przibislaw kaszal mego szita
smloczicz sza cztirzy grzyvny 1398 K ościan nr
100, sim. 1400 K sM a z I nr 17, 1413 ib. nr 2114;
25
Esze yest pan Vlodek *wsol [r]za grziwno skodi
szithem 1400 H ubeZ b 77; Iaco tho szitho, czo
go dobił Maczey na Paule, to stało sza dzewocz
grziwen 1400 K ościan nr 208, sim. 1418 P yzd r
nr 539; Iaco Olbrachth... mu szito sdzil 1400
30
Pozn nr 473; Iaco Potrek ne pobrał na Boguchniney czansczi szita, ozimini ani jarzini ib. nr
477; Asze Maczeg swoszil szitho mymo *paynsko
zakaszyn do swe stodoli 1400 R tK on nr 103;
lakom szagol na swem szicze 1400 TP aw IV nr
35
635, sim. 1424 K ościan nr 1037. 1057, 1432
P y zd r nr 1039. 1040; Yaco Dobeslaw... ne pocrad
szitha sza polthori grziwni 1402 K a i nr 41, sim .
1404 K ościan nr 224, 1408 K a i nr 264, 1426
Z a p W a rsz nr 184, 1427 K a i nr 957; Jacom ne
40
obeczal Adamowy v mnychow wymocz role,
*gszeby trzi maldri szita poszal 1402 K o ścia n nr
193; O chtore zito on zalowal na mo, tego ia
vszitku ne mam 1402 K sM a z I nr 254, sim. 1403
ib. nr 267, 1416 ib. nr 2597, 1441 T ym W ol 69;
45
lako praue wczinil gwalthem... scodi w szicze
poltrzecze grziwni i za druge zitho mai dacz
poltrzecze grziwni 1405 SKJ III 196, sim. 1416
B iblW arsz 1857 II 797; Iaco w Sandziuoiewem
trzimani to zito grad pobił 1406 P y zd r nr 278;
50
Iacom ya Marczinowi zita ne popasł 1407 K sM az
I nr 1058, sim. 1416 ib. nr 2663. 2663a, 1428
Z a p W a rsz nr 301. 2887, 1435 ib. nr 665, 1437
P y zd r nr 1137; Jaco pan Jactor ne powsczangnol
zitha na polu Potrowi 1408 Pozn nr 654; Yako
55
Thomislaw... pobrał zita Staszkowi... iako dwa-
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dzeszcza grziwen 1412 Kościan nr 459, sim. 1418
Pozn nr 937. 943. 1012; Yakom ya kupił dobrovolne szitho 1412 KsMaz I nr 1891, sim. ib. nr
189la; Iaco pan Wirzbantha... ial na pana łano
wą... dzedziną... y poząl mu y pobrał gego zito
1413 Pozn nr 893; Jaco Janusz, czo wsąl w Paska
brog szitha, to mu gest za tho doszicz vczinil
1415 Pyzdr nr 435; Yaco do Nastczina domu nye
wynyeszono dwnaczye (leg. dwunacie) cop szitha
1416 Kai nr 527; Ysze Stanisław ssał zito na
Stanisławowe roli sz yego wolo 1416 Pyzdr nr
465, sim. 1424 Kościan nr 1105; Jakom... zitem,
pczolmi ne wsząl vzitka yako dzeszancz grziwen
1418 Kościan nr 733, sim. 1418 TPaw VII nr
404, 1420 Pyzdr nr 674, 1423 TPaw VII nr 3047,
1433 Kai nr 1065; Jako czsom wszy ani pyenandze
v Barthoscha, tom wszyal za sswe zito 1418
TPaw VII nr 589, sim. XV in. Maik 117; Nalaszl
szarno w szycze XV in. CyzPtoc, sim. ca 1400
CyzWroc; Ysse... Sczepanek ne posegl Belczcowy
stodoły z sitem 1421 Kościan nr 893; O ctore
penodze Jacuś na mo szalował, tim ya wszal,
iszem bidlo szaiol thu w szwem szycze 1421
ZapWarsz nr 18, sim. 1423 Pyzdr nr 738, 1424
Kościan nr 1045, 1425 Pyzdr nr 797, etc.\ Jaco
czssom zayąl conye Przybcoui, tim zayąl w mem
zicze, a ony my sgedly żyta za copą 1424 Kościan
nr 1050; Jaco czosm ząyal Maczeyewy szesczoro
skota, tom zayal, an ('a on’) v noczy w syczę
pasze 1426 Pozn nr 1224; Yakom ya nye poszil
szitha dwustu cop choroszemu 1426 Pyzdr nr
811; Marczin nye mai vmowy s Passzkem, aby
myal zitho bracz za oborzne, ale penandze 1426
ZapWarsz nr 152; Jszem ya nye ranczyl za Thomka przecyw Janowy..., aby mu myal wszdacz
dobitek y szytem (leg. z żytem) y s gynschymi
rzeczami, czosz by miali przycz po gego othczu
1429 Pozn nr 1524; Jakom nye wymloczyl zytha
jako schescz grzywyen po dobyczu jey wyana
1432 Kościan nr 1455, sim. ib. nr 1466, 1440
ZapWarsz nr 430; Yakom ya... ne myal eony
dacz na panskye scaszanye... anym tobye szita
bronił zocz 1437 Pyzdr nr 1153; Nicolaus... super
Mathia, fratre suo,... lucratus est artam siliginis
al. b<r)og żyta 1443 AGZ XIII 148; Jakom nye
przyjął zasaczcze na wloką Janka any zytha wzyąl
kmyecz then 1453 ZapWarsz nr 936; Jakom ja
nye *przyan na Sluzhevyecz... <a)nym jezdzil
*samotrecz po zhithv Mykolayovem, anym mu
zhitha podeptał 1459 ib. nr 1090; Zitho siligo
1472 Rost nr 944, sim. ca 1500 ib. nr 7302;
Jakom ya nye wsyal s roley yego dw (leg. dwu)
kopu zytha zathego 1494 ZapWarsz nr 1763; Jako
masch moy... rosdzelyl sya ymyenym rvschayaczim pr<z)ez dzelcze... s brathem... bydłem,
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dobythkyem y zythem 1495 ib. nr 1664; Jakom
ya... nye vykopal dambrowy yego... anym yey
zaorał plużyczamy, anym posyal zythem ib. nr
1766; Quia ipse noluit extradere sibi ąuatuordecim
5 capecia siliginis al. kop szytha 1498 AGZ XVIII
386; Thedi 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
10 275; Mespis kopą zythą ca 1500 Erz 139; ~
Iaco ludze Micolagewi... comenderowi paso lanky, zito gualtem Micolagewo kasno 1401 Pozn
nr 515, sim. 1405 KsMaz I nr 655; Iacom ia
Wszeborowi ne popasł zita ani lanki 1407 KsMaz
I nr 1053; Yako czso zayoly moy kmyecze dobitek
15
kzandza yardzecanow, tho zayoli w szycze a w
lokach, we szcodze na mey dzedzine 1425 Pyzdr
nr 790; Jacom ya nye odbył czanze Dzerscowy,
czssoss yano erzywą drogą po żytu y po lancze
20 1426 Kościan nr 1150; Yaco naszy kmothowiczi
zaiali ty kony ną nąsey lacze y w syczę 1426
Pozn nr 1228; Jacom to, czom trzymał jey oczczysna v nayme y ne przyalem żytem anym tesz
zitem spusczycz mai, anym gey zita s lakami
wzal 1427 ib. nr 1266; Yaco czom wszal we
25
skodze, a on yedze przesz sitho y przes lanką
1433 Pyzdr nr 1081; Gdi nyektori czlowyek
poswaph drugyego do sandv, bandzye nayn ża
łował, kako zytho (frumenta) yego albo lanky
gwałtem vipasl Sul 94; ~ żyto sepne i mierne:
30
Vyaczslaw ne vcradl Michałowy zytha sepnego
y mernego sze młyna za trzi kopi 1448 ZapWarsz
nr 809.
3. ' owoc, plon , płody ziemi, fructus, fruges
Szythą (leg. z żyta, war. kal.: z zyth, mamotrekt
35
mikułowski: z obile) de fructibus (factum est au
tem post multos dies ut offerret Cain de fructibus
terrae munera domino Gen 4, 3) ca 1470 MamLub
6; ~ nowe, pirzwe żyto 'pierwociny, pierwsze
40 plony, primitiae, primi fructus': Ideo cesari censum suum et suam pecuniam, deo vero primicias,
prasma, pirswe syto, decimas et oblaciones (Mat
22, 21) XV med. GIWroc 95r; Z nowego zytą
(mamotrekt mikułowski: z noweho obilie, vir au
tem quidam venit de Baal Salisa deferens viro
45
dei panes primitiarum IV Reg 4, 42) ca 1470
MamLub 86.
4. To, co do życia służy, wyżywienie, utrzy
manie, victus, annona': Zytho (war. lub.: zyt[f]ho,
50 mamotrekt mikułowski: obile) annonam (annonam
quoque constituit ei sine intermissione IV Reg
25, 30) 1471 Mam Kal 90.
Żyw cf. Żywy
Żywaźń 'siła żywotna, vis vitalis'\ Florent
arbusta gignencia poma venusta nectare vitali, gl.
55
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viuaci potacione seu naturali vigore przyrodzoną
IX. XII: oszywyasz, VI. XIV: vzyvyasz, VII:
wnantrznoscza, zyvasznyą, depositura 1466 R
*czywyasch), bogoszlawysz 1413—4 Msza I s.
XXII 24.
263, sim. IV. XVI; Ty ziwysz wszitki ti rzeczi
Żywica *kleista substancja, wypływająca na
(vivificas omnia haec) a woyska nyebyeska toturalnie bądź przez nacięcia, wydzielana przez 5 bye syo klanyaio BZ Neh 9, 6; Bo ti byczugesz
drzewa iglaste, resina de arboribus coniferis stily vzdrawyas, martwys y ziwysz BZ Tob 13, 2;
lens': a. przez sosnę zwyczajną, de Pinu silvestri
Żywy (vivifica, FI: oszywy) mye podług słowa
L.: Zywicza gluten albotini 1419 Rost nr 2900;
twego Puł 118, 25; Oczysczy nasche szamnyeCelifonia, pix Greca zywicza 1464 ib. nr 4783;
nye,... żywy (R XIX 98: zyw) nasz prze nasche
Zyvycza calofonia ca 1465 ib. nr 3860; Pix alba, 10 zbawyenye Naw 157; Vmarly, kaza tobye przez
resina zyuicza 1472 ib. nr 17; Zyvycza colofonia
tego, yen czye stvorzyl a vetchnal tobye ducha
1475 ib. nr 3055; Zyvycza calafonia ib. nr 3158;
zyvota, a zyvyą {pro zyvyl) cza duscha nyeColofonia, zywycza, pix Greca, euellit pilos XV
szmyertelna (immortali anima te vivificavit)...,
p. post. R LIII 66; Resina, szywycza,... est
by wstał z marthvych Rozm 135; ~ przenoś
lachrima sudore lignorum exalata XV ex. GIWp 15 nie: Ten ps<alm> powyada, yze Xpus, pastyrz
79; Zyvyczą resina ca 1500 Erz 139; Szyvycza
dobry, owcze swoye w wyekuge odpoczywanye
ca 1500 GIGn 85; ~ b. przez modrzew euro
wwodzy y roskoszo bóstwa y czlowecztwa żywy
Puł 94 arg.
pejski, de Larice Europaea D. C.\ modrzewiowa
żywica, żywica modrzewowa: Pix liquida, tere2. 'pozostawiać przy życiu, aliąuem vivum
bintina modrzewyowa schywicza 1419 Rost nr 20 relinąuere, salvare’: Ale Raab... kazał Iozve
zivicz (fecit... vivere) BZ Jos 6, 25; Ny mosza
5187; Zyvycza modrzevova terebintina ca 1465
ny szoni nye sziwyl (non vivificabat) Dauid any
ib. nr 4090; Terebintina, zyvicza modrzevova,...
kogo prziwodził s sobo do Geth BZ I Reg 27,
est gumi arborum et melior est alba XV p. post.
11; Winydzmi przecyw krolyv israhelskemu, zaR LIII 69; ~ c. przez jodłę pospolitą, de Abiete
pectinata D. C.\ Szyvicza[m] de arbore gedlyna 25 lycz snad nas żywy (forsitan salvabit animas
nostras) BZ III Reg 20, 31; Proszo, abi myo
1475 Rost nr 3023.
szywyl (vivat... anima mea) ib. 20, 32.
Żywić, Żywić się fo r m y : praes. ind. 1. sg.
3. fdostarczać pokarmu potrzebnego do życia,
żywię BZ III Reg 17, 20, 1471 MamKal 84; 2.
karmić, też utrzymywać, nutrire, alere’: Ipsa (sc.
sg. żywisz 1413—4 Msza I s. 263, sim. IV. XVI,
BZ Neh 9, 6. Tob 13, 2; 3. sg. żywi 1444 R 30 Maria)... ipsum (sc. Iesum)... alebat, qui pascit,
żywy, angelos, hominem et omnem alium XV
XXIII 305, XV med. SKJ V 282, BZ III Reg
med. SKJ V 282; Ysz nye mam thych dzyeczy
20, 31, etc.\ 1. pl. żywimy 1453 RRp XXIII
czym odprawy acz {pro oprawyacz?), szlowye zy298; ~ praes. ind. z partykułą niechaj dla wy
wycz (pueris necessaria ministrare possent) Ortrażenia trybu rozkazującego 3. sg. niechaj żywi
1466 R XXII 16; ~ imper. 2. sg. żywi Pul 35 Ossol 102, 3, sim. OrtMac 140; Mozely opyekaldnyk... tych dzeczy stoyacze gymyenye
118, 25, Naw 157; żyw XV p. post. R XIX 98;
przedacz a s tego thy dzyeczy zywycz (an...
~ part. praes. act. adv. żywiąc XV med. GIWroc
necessaria ministrare debeant) OrtOssol 102, 3,
92v, 1466 R XXII 27; adi. żywiący 1436 R XXIII
sim. ib. 102, 4, OrtMac 140; Sed celestibus epulis
277. 278; ~ inf. żywić BZ Lev 25, 36. Jos 6,
25, OrtMac 140, etc.\ ~ praet. 2. sg. m. żywił 40 eciam hic in hac vita voluit {sc. Christus Mariam
Magdalenam in eremo) fouere, zyvycz, et saciare
jeś FI i Puł 70, 22; 3. sg. m. żywił BZ I Reg
1456 ZabUPozn 118; Salutiferis animas rex in27, 11; /. żywiła XV p. post. RRp XXV 176,
clitus alis, gl. manibus, congregat, vt pullos aleś
XV ex. PF V 104; neutr. żywiło jest FI i Puł
alumina, gl. aues id est nutriens zyvancz, suos
118, 50; 3. pl. m. żywili Rozm 98; ~ condit.
2. sg. m. -by żywił BZ III Reg 20, 32; 3. sg. m. 45 1466 R XXII 27; Precepi enim mulieri vidue, ut
pascat, zyvyla, te (III Reg 17, 9, BZ: abi cyo
żywiłby BZ Lev 25, 35; ~ condit. praet. 3. pl.
karmyla) XV p. post. GIPolB 28; Ecce Drusianm. by byli żywili Rozm 81.
na..., que nos omnes alebat zyvyla XV p. post.
Z n a c z e n i a : 1. 'obdarzać życiem, siłą ży
RRp XXV 176; - Zyvączy vitali 1436 R XXIII
ciodajną, podtrzymywać życie, też przywracać
życie, vitam alicui dare, vivificare, etiam ali- 50 277; Vylkoscz zyvoczy vitalem sucum ib. 278;
Quia gule vacat carnem suam fovendo *sywocz
quem ad vitam revocare'\ Obrociw se sziwyl
XV med. GIWroc 92v; Disce, gl. sc. tu venter,
ies me (vivificasti me) FI 70, 22, sim. Puł\ Bo
pati famis acre iugum, tu disce labori, cedere
słowo twoge szywylo gest mo (vivificavit me)
teque tui cura laboris alat, gl. nutriat nyechay
FI 118, 50, sim. Puł\ *Wysztky zawszdy *sthwarzyasz, szwyaczysz, zyvysz (vivificas, Msza III. 55 żywy 1466 R XXII 16; ~ Nostra spes... cre-
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scere debet ad deum nostrum ita tamen, si nostram
spem bonis operibus nutriamus, żywymi, quia si
non affuerint bona opera, non erit spes 1453 RRp
XXIII 298; ~ piersiami żywi6 'karmić mlekiem
z piersi, l a c t a r e Jesus schyą s panny narodzyl,
zdrowy pokarm nąm vczynyl, ten pokarm panna
noschyla, szwymy pyerschyamy zywyla XV ex.
PF V 104; ~ żywić się 'jeść, utrzymywać się,
edere, ali, sustentari : Gdiszbi zvbozal brat
twoy... a przymyesz gy..., a zivilbi syo s tobo
(si... vixerit tecum), nye byerz lify od nyego...,
abi syo mogl ziwicz (ut vivere possit) brat twoy
v czebye BZ Lev 25, 35. 36; Panye bosze moy,
takosz to wdowo, v nyeysze iakosz takosz sziwyo
syo (sustentor, MamKal 84: iako schą, leg. jakoś
się, zywyą), ti gesz zamocyl BZ III Reg 17, 20;
Drugy (sc. osieł) nyosl potrzeby (necessaria victus), czym by szye były zyvyly po drodze ydącz
Rozm 81; Szyedm lyat Iozeph myeskal v Eypczye
bądączy s Marya... a zyvyly szye z rąk ych
roboty (se sustentaverunt de labore manuum) ib.
98; Marya *ktala pavloky... a thym szye zyvyly
(se... nutriverunt) z dzyeczyeczyem Iesvszem ib.;
Ten... yest czyeslya a tern szye zyvy (hac arte
sustentatur) ib. 139; ~ Sylni plomieyn ziui szia
iako tscza skorupa vivax flamma viget seu caua
testula (vivax flamma viget, seu cava testula
succum linteolo suggerit ebrio) 1444 R XXIII
305.
Cf. Ożywić, Używić, Odżywiać, Ożywiać,
Używiać
Żywiec bot. 1. 'żankiel zwyczajny, Sanicula
Europaea L .’: Zywecz consolida media 1437
Rost nr 2552; Ziwyecz herba sancti Lamperti
ib. nr 2640; Szywyecz solidago ca 1465 ib. nr
4593; Zywyecz ib. nr 4594; Zywecz sanicula
1472 ib. nr 776; Consolida media, herba sancti
Mathei, id est zywyecz uel *zankyek XV ex.
GILek 63; Herba sancti Lamperti... sanicula
szywyecz ib. 66; Zywyecz grandei ca 1500 Rost
nr 5461.
2. *konitrut błotny, Gratiola officinalis L.’:
Szywyecz gratia dei 1460 Rost nr 3572.
Żywienie 'pokarm, pożywienie, cibus, esca':
Napomynanye y navka kv byskvpu o obyczayv
ymayocz bycz trzymanem w zzywyenyv, w odzyenyv (in victu et vestitu) y w modlytwye XV
med. MPKJ V 428.
Zywignat bot. 'nawłoć pospolita, Solidago
virgaurea L.’: Zyuignath lucilla 1472 Rost nr
1239; Szyvygnath 1478 ib. nr 1968.
Żywioł f o r m y : n. sg. żywioł 1414 GlJag 104,
1444 R XXIII 303, ca 1455 JA XIV 489, etc.;
^ g. sg. żywiołu 1462 R XXV 270; ~ ac.
sg- żywioł BZ Gen 8, 17, 1456 R XXXIII 182;
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~ n. pl. żywioły XV in. GIKazB II 81, 1444
RozPaul 84r, 1456 R XXXIII 184, etc.; żywiołowie ca 1470 MamLub 294; ~ g. pl. żywiołów
ca 1470 MamLub 153, XV p. post. R XXV 174;
5
~ ac. pl. żywioły Pul 73 arg.
Z n a c z e n i a : 1. 'według pojęć starożytnych
i średniowiecznych jeden z czterech elementów, z
których miał się składać człowiek i wszystko co
żyje, secundum antiquos et mediaevales unum e
10 ąuattuor principiis rerum, e ąuibus homines omniaque animantia componi ferebantur: Elementum,
zzivyol: aqua, aer, ignis, terra 1414 GUag 104,
sim. 1444 R XXIII 303, ca 1455 JA XIV 489;
Erunt tante tenebre... in signum tristicie et com15 passionis, quam habebant elementa, gl. szyvyoly
ignis, aer, aqua, terra, quoad hominem XV in.
GIKazB II 81; Sangwis Christi emundauit conscienciam nostram... Et non solum nostras consciencias
mundauit, sed eciam omnia elementa vlg. zywyol
20 purgauit, nam aer fuit infectus ex turificacione
ydolatrarum 1456 R XXXIII 182; Quatuor elementa
szywyoli ib. 184; Sz szywyoW ex elemento 1462
R XXV 270; Zywyolow elementorum (ut sciam
dispositionem orbis terrarum et virtutes elemento
rum Sap 7, 17) ca 1470 MamLub 153; Elementum
25
dicitur littera alphabeti, przodek vel zywyol, sicut
aer, aqua, ignis et terra (I Reg prol.) 1471 MamKal
62; Elementa, id est principia, sicut sunt littere
alphabeti, aut zyvyoly (war. lub.: zywyolowye),
ut terra, aer, ignis, aqua (ut vos doceamini, quae
30
sint elementa exordii sermonum dei Hebr 5, 12)
ib. 294; Ten ps<alm) powyada, yze Xpus stworzył
zywyoly, to yest zyemye, wyatr, ogye<ń>, wodę
Puł 73 arg.; Mistice... per regulum intelligitur
miser homo, qui antequam fuit lapsus in peccatum,
35
fuit magnus rex, quia nullum elementum, szadni
szywyol, nulla bestia... potuit <ei> nocere XV ex.
MPKJ W 316; Czthyrzy zyyyoly [aby] albo alymenta
(elementa) szą od czyebye styorzony, ymysz ma
bycz zyvo wschystko stvorzenye. To są, taczvsch
40
(pro toczvsch) alymenta: ogyen, zyemya, yylkoscz
y poyyetrze Rozm 5.
2. 'istota żywa, żyjąca (tylko o zwierzętach),
animal (solum de bestiisf: Wszelky zywyol (cuncta
animantia), gez to po zemy płozy, wywyecz s sobo
45
BZ Gen 8, 17; Sicut in mari multa sunt reptilia
zyyyolow roszmagythych XV p. post. R XXV 174;
Serpens erat calidior cunctis animantibus, zyyyoli,
terre (Gen 3, 1, BZ: w swem stworzenyu
*szywocego na szemy) XV ex. MPKJ II 326.
50
3. 'pokarm, żywność, esca, cibus': Embrota
sunt fomenta uel nutrimenta, proprie szywoly
1444 RozPaul 84r.
Żywiołny 'obdarzony życiem, żyjący, żywy,
vivens, vivus’: Zyyyolny yitalis ca 1500 Erz 139.
55
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Ży wizna coli. 'zwierzęta, animalia, bestiae':
Zy[s]wyszny (war. kal.: *zywzny) car[mi]nis (ex
cunctis animantibus universae carnis bina induces
in arcam Gen 6, 19) ca 1470 MamLub 7; Ziwysną
(BZ: na wszytky zwyerzota) animancia (recordatus
autem deus Noe cunctorumque animantium...,
quae erant... in arca Gen 8 ,1 ) ib.’, ~ 'inwentarz
żywy, tj. bydło, /corae itp., animalia domestica,
boves, equi etc': Divisimus Marcissium a Andrea... hereditatem et sziwisna 1399 TPaw III nr
6146; Solucio facta est de peccoribus, scilicet
vaccis et equis al. sze *wchitkye szywyszny 1462
Trzem 71; Hedvigis... recognovit se nichil recepisse de agro nisi tamen utensilibus domus, hoc
est de zyvysna 1471 ib. 89.
Żywny dusza żywna 'istota żywa, żyjąca (tu
tylko o zwierzętach), animans, animal (hic tantum
de b e s t i i s Wsploczczye wodi s szebye plod
ribni, dusze żywne (animae viventis) i plod
latayoczi BZ Gen 1, 20; Stworzil bog wyeloribi
y wszelko duszoo żywno (omnem animam viventem) y ruchayoczo ib. 1, 21.
Żywo 'za życia, żywcem, vivens, aliąuo vivente, vivo': On kroi... swotego Bartholomega
kaszal gest byl... s gego gy skory szywo oblupycz Gn 173a; Gospodnye wszemogocy,... czsoszes nasza cyala kazał sobye zyvo offerowacz,
prziymy... nasze dusze Błaż 322; Ktoś nadzewko
(leg. nad dziewkę) zono poymye maczerz gey,...
ziwo (vivus) spalon bodze s nima BZ Lev 20,
14; Spadno ziwo (vivi) do *pyekal BZ Num 16,
33; Nizadnego nye ostavisz ziwo (nullum...
permittes vivere) BZ Deut 20, 16; Samego króle
Hay ziwo vchwyczili (aprehenderunt viventem)
B Z Jos 8, 23; Iol Saul Agag... sziwo (apprehendit
Agag... vivum) BZ I Reg 15,8; Zbył (sc. Baza)
wszitek naród Geroboamow a nye ostawyl nygenego sziwo (non dimisit ne unam quidem
animam) z gego plemyenya BZ III Reg 15, 29;
Lyvbo prze pokoy gydo, zgymaycye ge ziwo
(apprehendite eos vivos) ib. 20, 18; Nec michi
fiat verbum scriptum mutum, sed incarnatum,
sed in forma humana meo casto corpori viuaciter
impressum żywo wczysnono 1456 ZabUPozn
102; Newyastą nyestateczną starą, bi przepusczyl
zakon, dostoyna by żywo pogrzebyenya (viva
sepelienda esset) XV p. post. R I s. XLIII;
Przetoz pyssal (sc. św. Jan) ym, chczyalylyby
y (leg. ji, sc. Jesusa) zyvo uzrecz, aby... przybyegly nathychmyast do Ierusalem Rozm 734;
~ żywo być 'żyć, vivere'\ Vschakoz vy to
przyvodzyczye z vaschego zakona zlodzyeya...
nye przepusczacz zyvo bycz na zyemy Rozm
810; ~ zbyć, zostać żywo 'pozostać przy ży
ciu, przeżyć, supervivere': *W *korabyu bodo,
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abi s tobo zostali żywo (ut vivant tecum) samczowye i samyce BZ Gen 6, 19; Zbądzeszly
zyvo, thedy tho thobye bądze ku oczyszczyenyu
XV ex. PamLit XXIX 115; ~ żywo uczynić
5
'przywrócić życie, vitam restituere': la vmorzę
a żywo vczynę (vivere faciam Deut 32, 39) Pul
Deut 57.
Żywocie (?) w wyrażeniu przyimkowym: do
żywocia swego 'do końca swego życia, do swej
10 śmierci, usąue ad finem vitae suae, ad mortem:
Paulus... resignavit al. odstampyl... Iohanni...
villam Trzeschnyow, prout sibi... fuit... per dominum regem donata, similiter ad tempora vite
sue al. od (pro do) sziwoczą swego eidem domino
15
Iohanni... cessit 1441 AGZ XI 185; Eciam de
censibus omnibus, que sibi (sc. Catherinae) dari
debeant occasione pecuniarum predictarum, siue
ad tempus, siue ad tempora vite sue, ipsum
dominum Johannem... liberum dimisit et sibi ab
20 eisdem censibus recessit, sed non a pecuniis principalibus,... quo ipsis pecuniis frui et uti debuit,
ad vitam suam al. do zivocza swego sibi condescendit et resignauit 1462 StPPP II nr 3666.
Cf. Dożywocie, Zażywocie
25
Żywokost bot. 1. 'żywokost lekarski, Symphytum officinale Lć: Zywokosth consolida nigra
1460 Rost nr 3481, sim. ca 1465 ib. nr 4282,
1472 ib. nr 578; *Schywochosch consolida nigra
ca 1465 ib. nr 4281; Szyvokosth consolida regalis
30
1493 ib. nr 10981; Zywokosth consolida maior
ib. nr 10992.
2.
Ad parandum antidotum: olywa szywyeza, szywocost *szywyeez, saluia, yazyczky XV
med. Zab 516.
35
Żywot / o rmy: n. sg. żywot FI i Pul 16, 15.
29, 5. 30, 12, etc. etc.-, ~ g. sg. żywota 1393
Pozn nr 151, 1398 Kościan nr 34, 1398 StPPP
VIII nr 6581, etc. etc.-, żywotu 1461—7 Serm
415r; ~ d. sg. żywotu FI i Pul 65, 8, BZ Tob
40
2, 15, 1456 Msza VI s. 263, etc., Rozm 466;
żywotowi XV p. pr. RRp XXIV 375, Naw 39;
~ ac. sg. żywot Gn 172a. 179b, Gn gl. 105r,
etc. etc.-, ~ v. sg. żywocie 1448 GIKazB IV
68, Naw 122; ~ i. sg. żywotem 1466 RRp
45
XXII 25, De morte w. 213, ca 1470 MamLub
98, etc.\ ~ l. sg. (w) żywocie Kśw br 41, 1393
Pozn nr 148, 1399 ib. nr 376, etc. etc.-, ~ n.
pl. żywoty XV p. post. Kałużn 275, Rozm 121\
~ g. pl. żywotow BZ Gen 9, 5; ~
ac. pl.
50
żywoty FI i Pul 62, 4; ~ i. pl. żywoty BZ
Neh 9, 37.
Z n a c z e n ia : 1. 'życie, istnienie, też czas
trwania życia, vita, aetas, tempus vitae alicuius
To czo wczinil, to wczinil bronan sze, *ot swego
55
sziwota 1398 StPPP VIII nr 6581; Gon moio
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duszo neprzyaczel... y potlocz w zemo sziwot
moy (vitam meam) FI 7, 5, sim. Put, sim. FI i
Puł 102, 4. 132, 4, etc.; Bawni (pro iawni) ies
mi vczinil drogi sziwota (vitae) FI 15, 11, sim.
Puł; Sziwota (vitam) prosił iest (sc. kroi) od czebe
y dal ies iemu dlugoscz dnow na weky FI 20,
4, sim. Puł; Ne zgubay s nemilosciwimi, bosze,
dusze moiey a s moszmi krwi sziwota mego
(vitam meam) FI 25, 9, sim. Puł, sim. FI i Puł
26, 2. 33, 12. 41, 12; Bo gnew w rozgnewanu
iego a sziwot (vita) w woli iego FI 29, 5, sim.
Puł, sim. FI i Puł 87, 3, BZ Deut 19, 4. IV Reg
10, 24; Bo szszedl iest w bolenu sziwot moy
(vita mea) a lata moia w placzoch FI 30, 12,
sim. Puł; Bo v czebe (sc. gospodna) iest studna
szywota (fons vitae) FI 35, 10, sim. Puł, sim.
Puł 35 arg.; Bosze, sziwot (vitam) moy ziawil
iesm tobe FI 55, 8, sim. Puł; Bo lepsze iest
miloserdze twoie nad sziwoty (super vitas) FI 62,
4, sim. Puł; Iensze (sc. bog) poloszil iest duszo
moio ku sziwotu (ad vitam) FI 65, 8, sim. Puł;
Gospodne, takoly szywo albo w takych szywot
dvcha mego (si sic vivitur et in talibus vita spiritus
mei Is 38, 16), potrzeskczess y oszywysch mo
FI Ez 10, sim. Puł; Day, bosze, szywot na tern
swecze! Dek III 18; Zdrowa, crolewno, mathko
myloszerdza, zywoth, szlothcoszczi y nadzeya
nasza! SaheReg 1. la. 2. 5. 6. 8— 15; Jacosmi
bili posłowe do pane Jaroslawi od Dziwka, abi
mu dala przespecznoscz sziwotha y mir 1407 Kai
nr 279; Triplex est sompnus, sc. corporalis, spiritualis et beatus, sicut triplex est vita, żywot,
sc. corporalis, spiritualis et beata XV in. GIKazB
III 77; Bonus pastor animam suam dat, zivot
(Rozm 426: duszą) dagę, pro ouibus suis (Jo 10,
U) XV in. R XXIV 73, sim. ca 1500 GIKazB I
25; Jaco Andrzich czszo ranił Stanisława..., to
wczinil za gego początkyem... bronącz swego
szywotha 1420 Kościan nr 799, sim. ib. nr 798;
Dixit: Modicum (Jo 16, 19). Vnde in isto sancto
ewangelio tria sunt consideranda:... Tercio infelicium hominum iocunditas, quod potest sic dici:
Nasszego zywotha crothcoszcz ca 1420 R XXIV
83; Thedysz thy n[y]a my a wybyekl sz ostra
brony a szyła. Bychczy byl thobye nye wstapyl
(leg. ustąpił), essze my moy zywoth myl, zabylby
mya 1443 TymSąd 144; Gen za począthkem
drugego rany kogo, zyvotha broonyącz (vitam
defendendo) Sul 11; Gdisz rzeczoni Pyotr nye
zywotha (vitam) otheymvyącz, ale *krzywdze
gemv przeththym vczynyoną mszczancz, lana posznan gest vranicz Sul 33, sim. Dział 22; Vstawyamy tesz, ysz kthorykole dzewyczą... gwałtem
vsylil..., zywoth (vita) gego bącz na mylosczy...
dzewky Sul 58, sim. Dział 55; A gdy dwa...
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bracza roszdzal myedzy sobą vczynyą, acz geden
sz nych vmrze, any bracza ostała w zywocze
(fratres superstites), any synowye bratha gych
vmarlego mayą smyecz wsdrvszycz... then tho
5 dzal Sul 67; Bądzely kmyothowycz..., zywoth
dzeszączą grzywnamy ma othkvpycz (redimet vitam) Sul 81; Hii sunt, qui audiunt et a sollicitudinibus et diviciis, et voluptatibus vite, id est
*roschossy syuothą, euntes suffocantur (Luc 8,
10 14) XV med. GIWroc 7v; Sywot moy incolatus
meus ib. 16lr; Oczcze, wszekom yą thwoye
dzeczą, wyerne dalbych szwoy szywoth prze czą
Aleksy w. 47; Potem stworzył pan bog czlowyeka
s gilu szemye y wtchnol w oblyczye gego
*wtchnyenym szywota (spiraculum vitae), abi
15
vczynyon czlowyek szywa dusza BZ Gen 2, 7,
sim. XV med. GIWroc 43v; Przeto yze krwye
waszych zywotow (animarum vestrarum) bodo
poszodal s *roky wszego stworzenya y z roky
20 czlowyeczyey..., y z roky brata gego bodo potrzebowacz żywota czlowyeczyego (animam hominis) BZ Gen 9, 5, sim. ca 1470 MamLub 7;
Wroczysz gemv nagem gego dzala..., bo vbogy
gest a tim swoy ziwot karmi (ex eo sustentat
animam suam) BZ Deut 24, 15; Czlowyek ros25
kosnego ziwota (homo delicatus) myedzi wami...
zawidzecz bodze bratv swemv ib. 28, 54; Y bodze
ziwot (vita) twoy iako straszidlo przed tobo ib.
28, 66; Sinu moy,... swyatlo naszich oczv, lyaska
30 staroscy naszey, vcyecha ziwota naszego (vitae
nostrae)! BZ Tob 10, 4; Owyny-ly gy (sc. mie
szczanina) stara... rada, wyszna-ly szye tego,...
tho gemv gydze o gego szywoth (transit sibi ad
vitam) OrtOssol 35, 4, sim. Ort Mac 38; Wy
szna-ly na mye parobek..., abych kazał bracz
35
to szyano, chcza ya tho czyrpyecz y szwoy
żywot dacz (capiti suo vellet succumbi et vitae)
OrtOssol 36, 1, sim. ib. 36, 2. 100, 3, OrtMac
38. 137; Nyestoycze na mego morderza, ysz
mego przyyaczela szgladzyl szwyatha (leg. z
40
świata), sz szywotha ku szmyerczy (de vita ad
mortem offecit) OrtOssol 101, 2; Kogokoly
szmyercz vduszy, kaszdy w gey scolye bycz
mvszy, dzyfno szya szvym żakom stavy, kasdego
szyuotha szbavy De morte w. 16, sim. ib. w.
45
58. 146, etc.; W pocztachczy ya nye korzyscza,
wszythky w szyvocze szanyscza ib. w. 156; S
tegom szya zyuothem byedzyla, pothem yyszem
(pro yvszem) wszytka mocz straczyla ib. w.
50 213; Jaco gdy Jacub na mya bil myeczem...,
tedy ya bronyancz mego szywotha za yego
*poczantkym zabił 1473 RafPocz 2; Iusz czaszkoscz przychodzy mego zywotha, thy brony mye
MW 75a, sim. ib. 9 la; Osthateczna godzyna
szwego zywotha Anna szwyatha panu bogu o55
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ffyarowala MW 85b; Chcze (sc. św. Franciszek),
aby ony tho yego synovye... po zyvoczye nynyeysche nądze (post vite praesentis ergastulum)
dostąpiliby vyecznego blogoslavyenystwa 1484
Reg 705; Yszby tha szwyathoscz... była my...
szthwyerdzenye laszky, lyekarsthwo zywotha,
pamyathka thwey szwyathey mąky Naw 153;
Boże,... sthrzezy mye we dnye y w noczy do
skonyczenya zywotha mego! Naw 183; Obdormit
(sc. peccator) sperans... habere longanimitatem
dlugy zywoth XV p. post. GlKazB IV 155; Qui
in claustris degunt zywoth iuxta normam, sic
non regnunt XV p. post. PFRp III 289; Intus
sive foris est plenaria vita, szvpelny zywoth
nasz, timoris ib.; Pone gule metas, ut sit tibi
longior etas dluszy zywoth ib. 290; Decretum
est aetatem ducere v mysly wyescz zywoth XV
ex. PF III 180; Ta dzyevycza pocznye novy
zakon y novy zyvot (novam legem atque vitam)
a królestwo rospravy thvego oycza Davyda Rozm
7, sini. ib. 8. 42; Ten bądzye omyslyal potrzeby
tvemv zyvotą (leg. żywotu, in necessitatibus tibi
providebit) ib. 38; Chczesz y (leg. ji 'go’)
vzcrzesycz a kv yego pyrvschemv zyvotv (ad
pristinam vitam) odezvacz? ib. 135; Vmarly,
kaza tobye przez tego, yen czye stvorzyl a vetchnal tobye ducha zyvota (spiritum vitalem),...
by ozyl ib.; Kyedy vmarlemv czyalv Lazarzovemv duch gorączosczy y zyvota navroczyl (dum
corpus redivivi spiritus calore constringit in Lazaro) ib. 322; Naczesz przyschedl? Ku straczenyv
oycza?... Kv vbyczyv zyvotha? ib. 618; ~
drzewo żywota (wiecznego) 'drzewo rosnące
pośrodku raju, arbor vitae in medio paradisi
s i t a Przeto abi nye doszogl swo roko na drzewo
żywota wyecznego (de ligno vitae) BZ Gen 3,
22; A vstawyl (sc. bog) przed ragem... cheru
by n... ku ostrzeganyu drogi ku drzewu żywota
(viam ligni vitae) ib. 3, 24; ~ do czyjegoś
żywota, przy, w (czyimś) żywocie, za (czyjegoś
zdrowego) żywota 'póki ktoś żyje, za życia
czyjegoś, aliąuo vivente': Jakom dobiła na Macz
ku za D<zie)rz<k)owego sziuotha penczszet
grziuen na Kurowe 1393 Pozn nr 151, sim. 1398
Kościan nr 34, 1399 TPaw IV nr 6094, 1420
Kai nr 974; Iaco Hanczin mosz za swego ziuotha
ne bil w dzirszenu tey dzedzini 1399 Pozn nr
376; Taco blogoslawicz cze bodo w sziwocze
moiem (in vita mea, Puł: do mego żywota) FI
62, 5, sim. FI i Pul 48, 19. 103, 34, etc.; Iaco
Wirzchoslawina matka bila w strzimanu tey roley do swego sziwotha 1404 Kościan nr 231,
sim. 1414 Pozn nr 698, 1418 ib. nr 1025, 1432
Kościan nr 1460; Ysecz macz dala sescz gry wen
grossow swemu synowy Przedwogowy na La-
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scarzw za swego sdrowego zywotha 1407 RtKon
nr 242, sim. 1418 Pyzdr nr 519, 1420 Kościan
nr 789; Jaco Andrzey... dzirszal wloką... wyszszey trzech lyath w pokogu za szywotha Sulkowa
5
1441 ZapWarsz nr 709, sim. 1469 ib. nr 1192;
A thakesz czvgemy o dzewkach szlachczyczow
nyszszych vogevodi, aby ge za zywotha (in vita,
Dział 53: za swego szywota) dały mąszom Sul
57, sim. ib. 75; Tegdi w domu... myaszkala
10 bandzye (sc. wdowa) alysch do yey zivotha (ad
tempora vitae suae) Sul 105, sim. ib. 106; Gednemu (sc. synowi) gymyo bilo Phalech, przeto
isze za gego żywota (in diebus eius) bila zemya
rozdzelona BZ Gen 10, 25; Padlibi za ziwota
15
(descenderunt viventes) do pyekla BZ Num 16,
30; Stogyaczye gymyenye y gyne nyestoyacze,
które masz nye dzerszal za zywotha zony swey,
tho przydze gey brathu OrtOssol 29, 3, sim. ib.
45, 1. 49, 1, OrtMac 26. 52. 60, etc.; Gdysz
20 mnye moya zoną d<a)la szwoge[y] nyewyesczkye[y] rzeczy... za zdrowego szywothą (circa
vitam) OrtOssol 55, 1, sim. OrtMac 68; Ta...
nyewyasta ma tego stoyaczego gymyenyą... poszywącz do szwego zywothą (ad mortem suam)
25
OrtOssol 79, 4, sim. OrtMac 107; Gdyby przy
szedł czlowyek... a dalby... szwey zenye... szwe
stoyacze gymyenye,... mogaly szye kyedy gego
blyszchy przyrodzeny zamylczecz... przy gego
szywocze (donec viveret) albo po gego szmyer30
czy? OrtOssol 80, 4, sim. OrtMac 109; Przeto
ysz on (sc. mąż) w them byl wolen [a] za
zywothą (ąuamdiu viveret) czynycz..., czo
chczal OrtOssol 87, 4, sim. OrtMac 119; Vstawyamy, gdyby nyektori syn bądącz w moczy
35
oczczowskyey abo za szywota oczcza y maczerze
(utroąue parente sanis existentibus, Sul 45: oboyga porodzyczela sdrowa bądąc) kostky gygral
a przegygral..., tedy oczecz... za to nye ma...
placzycz Dział 36; W zyvocze mem vite mee
40
(taedet animam meam vitae meae Job 10, 1) ca
1470 MamLub 119; Yako mnye rosdzyelono...
ss brathem *moyh pewnym dzalem do *maczyrzyna zywotha 1472 ZapWarsz nr 1343, sim. ib.
nr 1345, 1499 ib. nr 1831; Mementote operum
45
patrum vestrorum, que fecerunt in generationibus
suis w zyvocze svoyem ca 1500 GIGn 60; Day
nam dzyszya, thoczvsz tego czaszv, za naszego
zyvota (in praesenti tempore) Rozm 277; Synv,
rospamyątay szye, yzesz vzyal dobre v th<w)ym
50
zyvoczye (in vita tua Luc 16, 25) ib. 396; ~
po żywocie (czyimś) 'po czyjejś śmierci, post
mortem alicuius’: Jako Sczepan Woyslauouego
yme<nia> ne pobrał po gego sziuocze 1393 Pozn
nr 148, sim. 1399 ib. nr 376, 1406 ib. nr 592,
55
1411 RtGn nr 195; Boszicze..., dacz raczi... po
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sziwocze ra<j>ski przebith Bogur A—F; Eze
Przechna Machnę dala polszosti grziwni swo
dobro wolo po swem zywocze na Porowe 1404
HubeZb 104; Isz Viszemir mai przi maczerzi
ostacz a po maczerzinem ziwocze mało mu
sz<ię> fszitco ymene... dostacz 1407 Kościan
nr 337, sim. 1415 ib. nr 549, 1420 AKPr VIIIa
152; ~ na ostatku, skonaniu, skończeniu ży
wota 'w chwili śmierci, w agonii, in momento
m o r t i s Nasz Xc miły gestcy on svotego Gana...
miloual byl, ysecy gestcy gy on bil na skonczenv
gego szyuotha nauedzyl Gn 18la, sim. ib., sim.
Gn gl. 42a; Modo loquitur iterim dolorosa mater
Xpi existens in agonia na ostathkv zyvotha 1476
AKLit III 108; Nunąuam minus habemus ad
penitentiam tempus agendi quam latro, qui in
ultimo puncto, na skonanyv svego zyvota, penituit ca 1500 GIKazB I 66; ~ czas(y), dni
żywota *okres życia (na ziemi), tempus vitae
(liuius)': A miloserdze twe bodze nasladowacz
me wszelikych dnow sziwota mego (omnibus
diebus vitae meae) FI 22, 8, sim. Pul, sim. FI
i Pul 26, 7; Wydz dobra Yeruzalem s wszech
dnow szywota twego (vitae tuae) FI 127, 6,
sim. Pul; Szalmy nasze bodzem pacz we wszelke
dny szywota naszego (cunctis diebus vitae nostrae Is 38, 20) FI Ez 14, sim. Pul; Magnificata
est, vwyelbyona yest, anima mea pre omnibus
diebus vite mee nad wschystky dnye schiwota
mego (Judith 12, 18) XV med. SKJ V 272;
Popysze sobye... kxyogy prawa..., zbyerze s
kxyog *kaplanniskich Levi,... bodze... w nich
ciscz (sc. kroi) po wszistki dni ziwota swego
(omnibus diebus vitae suae) BZ Deut 17, 19,
sim. ib. 22, 19. 23, 6, etc.', Nye sstopowal (sc.
Dawid) ze wszego, czsosz gemu przikazowal
pan bog gego, wszech dny sziwota gego (cunctibus diebus vitae suae) BZ III Reg 1 5 ,5 , sim.
ib. 15, 16. Tob 4, 3; Ale wszako bila walka
myedzi Roboam a Geroboam wszego czasv sziwota gego (sc. Dawida, omni tempore vitae
suae) BZ III Reg 15, 6; Bila walka... wszitki
dny sziwota gych (cunctis diebus eorum) ib. 15,
32; Kthora (sc. Anna) wszytky czasszy szwego
zywotha panv bogu offyerowala MW 62a; Vschytky dny tvoyego zyvota nye mogą doszycz vczynycz yego svyatey yedney kropy krvye Rozm 824;
~ żywot niniejszy, ten żywot 'życie doczesne
(na ziemi) jako przeciwstawienie życiu wiecznemu,
haec vita, vita temporalis, terrena quae vitae
aeterne opponitur : W ziwoczie nynieyschem in
vita presenti 1444 R XXIII 301; Per modicum
intelligitur totum spacium vite presentis tego szy
wota XV med. GIWroc 35r; Kyedy na nyebo
vstąpya, nagotuyą tobye myescze, na ktoremze
Słownik staropolski XI
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po thym zyvoczye (leg. żywocie cie) posządzą
(te post vitam istam collocabo) Rozm 172; ~
dokonać, zbyć żywota, schodzić, wyjść z żywota,
wypełnić czas żywota 'umrzeć, umierać, mori,
5
d e c e d e r e Przewrothnym obyczayem znacz bilo
chowano, ysz kedi... kmyecze sz tego [zywyata]
zyvotha przes plodv schodzą (de hac vita... decedunt, Dział 29: gdy... kmyecz vmrze), gych...
ymyenye... obykly szą oblapacz szobye panowye
10
Sul 40; A tak społu nyemoczo (pro nyemoczi) y
ziwota zbił (languore pariter et vita caruit), vmarl
gest w swey nyemoci nagorszey BZ II Par 21,
19; Przeto gdisz y ona (sc. macierz twa) wipelny
czas ziwota swego (cum... compleverit tempus
vitae suae), pochowasz io BZ Tob 4, 5; Nyesz15
porney godzyny Anna szwyatha, dokonawszy
szwego zywotha, na przedpyeklye sthapyla MW
96a; Myrne s tego zyvota (de vita) yyschedl (sc.
św. Jan) a nye przez mąka Rozm 551; ~ ~
20 0 życiu wiecznym, de vita aeterna: Blogoslauioni
zywoth beatam yitam (ut... cum suis sanctis
mereamur... perennem ducere yitam) 1444 R
XXIII 308; Szywoth sgednal ymarł im XV med.
PamLit XXVIII 308; Onego ziwota (yitam) cze
kami, gensze bog ma dacz tym, ktorzi swey wyari
25
nygdi nye przemyenyo BZ Tob 2, 18; Który slova
moyego słucha..., nye... przydzye w sąd, alye
poydzye s smyerczy w zyvoth (a morte in vitam
Jo 5, 24) Rozm 259; Vy nye chczeczye ky mnye
przydz, abysczye myely zyvoth (yitam Jo 5, 40)
30
ib. 261, sim. ib. 426; ~ przyszły żywot, żywot
przychodzący: Si igitur nihil operatus es hic,
frustrum in futura yita, y przyszlem zywocze,
speras habere cibum XV p. post. GIKazB IV 142;
35 Trzy pyrye modlythvy przysluszayą kv zyvothv
przychodzączemv (ad yitam futuram) Rozm 276;
Górze temv, lye duschy y czyalv ktorego (pro
tego) v tern zyvoczye y przychodzączym, yen
nye (pro mye) zdradzyl ib. 546; ~ wieczny,
wiekui żywot, żywot wieczny, wiekui, wiekuisty:
40
A gysz so dobrze czynyly, podo w szywot wekvgy
(in yitam aeternam, MW 114a: w ziwot wieczny)
FI Ath 39, sim. Puł\ Werzo w... czala zmartwichwszthane y ziwoth (Wierzę 10: *zyweth, 11:
*zymeth, 9. 12: prziebit) weczni (Wierzę 20:
45
zyyotha wyecz<ne)go otrzimanye) Wierzę 1. 3—
8. 13. 14. 17. 18; Chczesshly zywoth weczny
mecz (Dek III 16: w zivot vieczny vnydz), mussysch kazny bozey strzecz Dek I 3. III 12;
Kthorikoli tho popelny, yyekugyszthy żywot (Dek
50
1 2, EwZam 305: zywoth yyeczny) odzyerzy Dek
III 24, sim. MW 70b; Obyatuyemi... obyato...
*napokalano,... chleeb swoty szywotha wecznego
(yitae aeternae) 1424 Msza III s. 59, sim. IV.
VI. XIV. XVI; Eze caszdi, gen opusczy dom,
55
79
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brata, oczcza... prze me gymyą, sstokrocz tele
wezmye a wyekugi ziwoth (vitam aeternam Mat
19, 29, Rozm 392: zyvot vyeczny) posyądzye XV
med. R XXII 235; Ona (sc. jałmużna) gest, gesz...
czlowyeku wyeczni ziwoth (vitam aeternam) nalyazuge BZ Tob 12, 9; Poswaczenye czala y
krwye pana nasz<e>go... zyvothu vyecznemv
{Msza XII. XIV: na wyeczny szywoth) odtrzymanyv srządzenye (in vitam aeternam praeparatio)... stan sze 1456 Msza VI s. 263; Czalo pana
naszego Chr<ystusa> raczy strosz bycz czalą y
dusze moyey na wyeczny zyvoth (in vitam ae
ternam, Msza XII: n[y]a wyeky wyecznye) ib. s.
264, sim. XIV; Gdzesz to radoscz przesz tesknosczy a wyekvy zywoth przesz smyerczy XV p.
post. SlOcc XXXIV 163; Zywoth wyeczny Ihu
nam day! De nativ w. 89, sim. ca 1500 PieśniWład
174; Tvoyą {leg. twoje) nyemoczy wschytky bąda
vzdrovyony... a zyvot vyeczny (aeternam vitam)
przezeń posczygnesz Rozm 231, sim. ib. 238.
259, etc.\ Tako povyszon ma bycz szyn czlovyeczy, aby wschelky, który vyerzy <weń>, nye
zagynalby, alye by myal zyvot vyekvysty (vitam
aeternam Jo 3, 15) ib. 238; Vodą, którą ya dam
<jemu>, bądzye v nym studnya vody *czyekvczey
w vyeczny zyvot (in vitam aeternam Jo 4, 13)
ib. 246; Kto straczy duscha svoyą na them svyeczye prze mye, naydzye yą w zyvoczye vyecznem
(Mat 10, 39) ib. 313, sim. ib. 249. 365; Kto
nyenazrzy dusche svoyey na tern svyeczye, strzeze
yey kv zyvotu vyecznemv (in vitam aeternam Jo
12, 25) ib. 466; ~ wstanie żywota 'zmartwych
wstanie na wieczne życie, resurrectio ad vitam
aeternain: Wschysczy, którzy szą w grzechu,
vslyschą gloss syna bożego y poydą, którzy dobre
vczynky czynyly, ve vstanye zyvota (in resurrectionem vitae Jo 5, 29) Rozm 260; ~
~
(księga) żywota fksięga zawierająca imiona ludzi,
którzy będą zbawieni, liber vitae, liber, quo
nomina salvandorum continentur: Nam tales
omnes delebuntur de libro vivencium żywota XV
p. post. GIDom 73; ~ o Chrystusie, de Christo:
Bądą wam mowicz wschitko sle, lszącz prze
myą,... gen gesm ziwot, gen wi wyedzeczye XV
med. R XXII 246; Ten ps<alm> powyada, yze
Xpus yest wysluchacz szwyętych... y gysz
naszlyaduyo dzedzynę yego, to yest żywot wyekugy, yen iest Kristus, bo on iest dzedzyna nassa
Pul 5 arg.; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus on
yest... prawda y żywot wyekuy Pul 42 arg.; Myły
gospodnye, zyvoczye mogyey dvsche! Naw 122;
Chwała bandz... thobye, szynv zywotha wyekvysthego! Naw 158; Yaczyem vstanye s marthvych
y zyvoth (vita Jo 11, 25), kto v mye vyerzy, aczby
vmarl, bądzye zyw Rozm 437, sim. ib. 561; ~

Gratus existens dicat {sc. homo): Mi domine Iesu
Christe, vita, zywocze zywączy, et dulcedo summa!
1448 GIKazB IV 68; ~ prawda żywota: Pravda
navky na svyeczye była zaczmyona a pravda zyvota
5
osveya była zgładzona Rozm 787; ~ studnia
żywota: Movy svyaty Yan Zlotovsty rzekącz: O, taky by byl błąd, yze napyrvschy błąd: zyvot smyer
czy przysąndzayącz a studney zyvota nye obezrzącz, z ktoreyze vschytky zyve zyvothy płyną
10 Rozm 727; ~ Bo yako oczyecz ma zyvoth (vitam) v sobye, takyesch y dal synovy myecz zyvoth
(vitam Jo 5, 26) v sobye Rozm 259.
2.
'sposób życia, zachowanie się, postępowa
nie, obyczaje, mores, habitus, modi agendP: Tes15
czy nasz... naucza, abichom nasz szyuoth czystho... ch[w]oualy Gn 172a; Iscy Xc svotego
Gana... gestcy gy on myloual byl... prze gego
szyuoth cysthy Gn 179b, sim. ib. gl. 105r, Gloger:;
Quod autem fuit mundum vas beatus Paulus
20 mundicia virginali, syvota *nepokalany, hoc patuit
in eius morte Gn gl. 41 a; Si saluari volumus,
oportet, ut nostram vitam dirigamus nasz zyvot
polepsily ib. 156b; Sic patet sanctitas vite eius
{sc. Severini) *svotoscz gego zyuota ib. 165a,
25
sim. ib. 164a. b; W prosznoscy zyvota {Dek III
1—6. 10. 11. 13. 16—20. 22. 24— 31: nestatku)
thwego nye *byesrz daremno gymyenya yego Dek
III 8; Ziwoth robothuianczy vitam activam 1444
R XXIII 309; Nyektorzy... laszkliui ziwoth wyo30
dącz (lascivam vitam gerentes, Dział 33: nyeczysczi w swem szywocze),... dzewycze dzewsthwa sbawyayą Sul 43; Alye ysze cząstokrocz
przygadza szą, ysze sz nyektorich zywotha robothnego (ex... vita activa)... nyedbaly... domy
35
oprawy one... prawem sobye chczą odzyrzecz Sul
53; Veni de statu gracie ad statum glorie,... veni
de accione, gl. de uita actiua, ad contemplationem
kw szywotowy myszlączemw o bodze XV p. pr.
RRp XXIV 375; Vmernoscz zywotha moderatio
40
XV p. pr. Zab 519; Vita activa szycze *praczvyocze, sywot *praczvyoczy XV med. GIWroc lr,
sim. XV p. post. RRp XXIV 374, ca 1500 Erz
139; Alii Iohannem Baptistam propter eminenciam
vite, proprie prze vyssokego sywotha, quia ita
45
sancte vixit, quod Christus putabatur XV med.
GIWroc 55v; Przed ssmyerczyo nye slyadowal
zzywota swyotych (antę mortem non imitabatur
vitam sanctorum) XV med. MPKJ V 428, sim.
1454 Wisi nr 385; Kako nyerostropny byzkvp
50
prze swo szalyonoscz y swoy zzywot zły (prop
ter... pessimam vitam) przyrownan yest malpye
XV med. MPKJ V 431; Słowa... o zzywoczye
(de vita) tv dwv byzkvpv ib. 432; Składa lescz
o gego {sc. bliźniego) ziwocze (insidiatus fuerit
55
vitae eius) BZ Deut 19, 11; Przirodzeny gego
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(sc. Tobijasza) nasmyewaly syo dobremv ziuotu
gego (vitam eius) BZ Tob 2, 15; A to ma myecz
wszelki, kto cyebye naslyaduge, ysze ziwot (vita)
gego, acz skuszon bodze, otplato wezmye ib. 3,
21; Wyodacz szwoy szywoth we cznosczy, wytrual (sc. Stanisław) w swey szprawyedlivoszczy
1455—60 R XIX 110; Virum, gl. sc. Ihum
Cristum, cuius sunt celicolaria signa, vita, żywo
tem, deo digna, degradat eris amor 1466 RRp
XXII 25; Dobrzy *mnyschzy szya nye boyv,
kthorzy zyvoth dobry mayv De morte w. 411,
sim. ib. w. 429; Raczi dacz, abi... ku żadnemu
nye sklonilibiszmi se... grzechowi any <w> którą
wbyeglibiszmi szkodą smierczi albo żywota pogorszenye MW 13a; Które (sc. Jana Krzciciela
i Serwacego biskupa)... okraszila wiborna ziwota
poczesnocz MW 56b; Pyrwy czasz w nyewynnosczi szwego zywotha Anna szwyąta panu bogu
offyerowala MW 7 lb; Alye yz then zyvoth y
reguła (praesens vivendi forma) yesth vstavyona
od szvyąthego Franczyszka, radży my, aby visitatorovye... były vybirany z zakonv mnyeyszey
braczyey 1484 Reg 721; Ten psalm powyada,
yze Xr zborowy swemu nepowynnoszcz lyepszego
żywota vstawyl Puł 25 arg.; Halerzem łakomo
szbyeral, szwoy zyvoth roszpusthnye chował
SkargaPłoc w. 30; Hec per vitam contemplativam,
przeszywoth (leg. prze żywot a. przez żywot) o
bodze zywac myslaczy, tangit celos, cum meditatur celestia XV p. post. GIDom 88; Oportet
enim illum irreprehensibiliter vivere, myecz
sszyvoth cznotlivy, qui aliena mała wlt reprehendere XV p. post. GIKazB IV 111; Omnis Sacram
scripturam exponens duo presertim habere debet:
vitam irreprehensibilem, zywoth wsczyągnyony
od marnosczy, et humilitatem ib. 133; Canon
reguła vocatur, hinc canonicus generatur eo, quod
sub regulari vita, yse pod *rzdnem zywothem,
debent famulari XV p. post. PF III 289; Arciorem
vitam, czassnyeysy zywoth, omnibus religiosis
ducens primo in hoc, quod omnibus diebus ieiunabat (sc. s. Hedvigis) XV p. post. R XXV 177;
Quos laudamus?... Eos, qui cum munda consciencia et vita irreprehensibili, dobrym zywothem,
viwnt ib. 178; Austeritas vite, czasny zywoth,
tam in victu, quam in vestitu ib. 179; Cui (sc.
s. Matheo) semel dictum est a deo: Sequere me
per emendacionem vite przes polepszenye zywotha
ib. 180; Vita contemplativa presupponit activam
pyrwey są mamy doswathczicz w praczlivem
szyuocze XV ErzGlos 182; Tocz yest on[eg]o
plemyą[nya], yzesch nye (pro mye) dal, yegosesz
my pokazał svyątoscz y *dostoynyenystvo zyvota
(cuius... sanctitatem et vitam) Rozm 11; Takye
(pro kakye) to yyelebną (leg. wielebne) dzyeczyą
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bądzye [z]w zyvoczye, yze ma bycz vyelkey
czczy ib. 13; Ten Iozeph byl... czestnych obyczayow, svyątego zyvota (vita... pollebat) ib. 30,
sim. ib. 38. 114; Mylovala czystotą (nad) ynne
5 svymy obyczaymy y svem zyvotem (castitatem
diligens moribus et vita) ib. 55; Bo w dzyeczyączem stadle tako szye vodzyl (sc. Jesus), ysch
by wschytkye przeschedl svym zyvotem (vita) ib.
120; Nyektorzy yego zyvoth (vitam) chvalyly ib.
10 121; Tedy ystne (były) w zydowskye zyemy trzy
secty albo troye rozdzyelyenye, od ynnego pospolnego lyvda zyvotem y vyarą odlączen[y]e
(vita... distantes) ib. 179; Yakmyar ve wschech
duchovny[ch]... alb(o> mnysky[ch] vyedly (sc.
15 ezeici) zyvot (monasticam agebant vitam) ib. 182;
Gdzyez szye były zesly mystrzovye, v którychze
myala bycz navka, y duchovny, v ktorychze myalo
bycz dostoyenstwo zyvota ib. 712.
3. 'opis życia, życiorys, descriptio vitae, curri
20 culum v i t a e Suota Katerina... ue ziem ne leżała...,
iacos so cce v ie suotem ziuoce Kśw br 41; To...
pysano w kzangach szyvota Cristovego XV med.
Lent; Szywoth gyednego szwyathego..., ktho chcze
szluchacz, yą powyem Aleksy w. 7; Aszasz nye
czytał szwyathych zyvothą, czo myely czyaszkye
25
*glopothy? De morte w. 483; Zyvoth (vitam) tey
blogoslavyoney dzyevyczye tobye vypovyem Rozm
3; Poczyna szye prolog y vtorą (leg. wtóre) kxyagy
o zyvoczye (de vita) blogoslavyoney dzyevycze ib.
30 42, sim. ib.; Poczyna szye zyvot blogoslavyoney
dzyevyczy Maryey ib. 43.
4. 'ciało, także jego części, corpus, etiam
partes eius’: Szpowadami szo..., iszeszmi szgrzeszili w poczi szmiszloch sziwotha (Spow 3. 4.
6: czyala) naszego Spow 1, sim. ib. 1. 2; Tedi
35
on, wymkną szwa syekirka, chczal gy w gego
szinocze (j?ro sziuocze) vraszicz 1418 TPaw VII
nr 362; W ziwocze poddane(m) grzechom in
corpore subdito peccatis ca 1418 JA XIV 512;
Kaszdi członek w mym ziwocze chczą chowacz
40
w kaszny y w cznocze Aleksy w. 80; Ktorzikoly
z nych... biły mdłego żywota (imbecillo corpore,
MamLub 98: mglym zywothem), wsadziły ge na
dobitczota BZ II Par 28, 15; Panuio (sc. królowie)
nad naszimy sziwoti (corporibus nostris dominan45
tur) y nad naszim dobitkem BZ Neh 9, 37;
Stamina, gl. castra, nostra fere ruperat illa nece,
pre terrore vix spiritus hesit in ore zyvocze 1466
RRp XXII 25; Myszthrz vydzacz obrasz skarady,
zolthe oczy, zyuoth blady, groszno szya thego
50
przelaknal De morte w. 44; On (sc. Jesus) movyl
o kosczyelye svego zyvota (de templo corporis
sui) Rozm 211; Yego (sc. Jesusa) rące y pyerszy,
y zyvot byl nag asz do pasza ib. 533; Yzby byl
mogl zlyczycz v yego (sc. Jesusa) svyąthym
55
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zyvoczye vszytky kosczy ib. 819; Takoż za ssobą
y przed sobą byl tako sylnye vbyth, yze v yego
vschythkym zyvoczye, poczavschy od glovy az
do pyąth, nye było myescza czalego ib. 822; Byl
tako barzo krvyą oplynąl po yego svyatem oblyczv
y P° Myego zyvoczye, yze yakoby y (leg. ji
'go’) czyrvonem plothnem obvynąl, bo myal vyelye tyszyączy ran v svoyem zyvoczye ib.\ ~
'brzuch, łono, venter, u t e r u s A takocz szo gest
on (sc. Kryst) dzysza byl vczinil mały, iszecz
szo on... gest bil pomescil... v sue maczerze f
ge sv0them szyuocze Gn 4b, sim. XV med. R
XXV 153. 154, etc.’, Gospodne,... od taiemnicz
twogich napelnon iest sziwot gich (venter eorum)
FI 16, 15, sim. Puł\ Bo ti ies, ienszes witargl mne
z brzucha, nadzeia moia od persy macerze moiey,
w czo porzuczon iesm z szywota (ex utero) F I 21,
9, sim. Puł, sim. FI i Puł 70, 7. 138, 12; Sdrowa
Maria..., blogosslawon owocz żywota thwego!
Zdrów 1—7. 9. 10. 12. 14. 16. 17, sim. SalveReg
1— 12, etc.’, Othworzączy zywoth (MamLub 271:
rodzeniczą aut łono, war. kal.: łono) adaperiens
vulvam (omne masculinum adaperiens vulvam sanctum domino vocabitur Luc 2, 23) ca 1418 JA XIV
511, sim. XV med. PF V 58, EwZam 294, etc.;
Mater innupta nyeporuszon[y]ego zyvotha XV in.
Wisł nr 1302; Clausa parentis viscera w zatworzoni
ziwot, w zamcziste siercze (clausa parentis viscera
caelestis intrat gratia, venter puellae baiulat secreta,
quae non noverat) 1444 R XXIII 301; Aczkole
ziwot zapyeczextani (ex pro ę) nye czirpyal porusenya ventre sigillifero non paciente licet (quae,
sc. virgo, thesaurigena produxit origine Christum
ventre sigillifero non paciente licet) 1451 R XXII
41; Rzece (sc. Saraj)...: Tocz pan bog zatworzyl
moy szywot (conclusit me), abich nye rodzyla BZ
Gen 16, 2, sim. ib. 20, 18; Y vczini pan, ze
bodzesz obfitowacz we wszem dobrem y w plodv
ziwota twego (fructu uteri tui), y w plodv dobitka
twego, y w plodv zemye twey BZ Deut 28, 11,
sim. ib. 28, 18. 53. 30, 9. Is 48, 19; Pan z szivota
(ab utero) wezwał myo a z brzvcha matki mey
wspomyonol na me gymyo BZ Is 49, 1, sim. ib.
49, 5; Moraliter autem quadruplex est templum
sanctum, ad quem venit dominus: primum a Salomone edificatum et hoc est vteri virginalis pirvi
przez *Salom0 sbudovani yest zivotu dzeviczego
1461—7 Serm 415r; W zywocze in wlwa (cum
fidelibus in vulva concreatus est Ecclus 1, 16) ca
1470 MamLub 158; Iusz na glosz gych barzo
placzlywy wstąpił bog w zywoth panny Mariey
MW 65a; Yz... szwyatha Anna zbawyenye nasze
wypusczyla z zywotha swego MW 66b, sim. ib.
70a. 7 la; Z żywota (de ventre, FI: z brzucha)
matky moyey bog moy yes thy Puł 21, 10; Od
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żywota (ex utero) przed luciferem vrodzylesm czye
Puł 109, 4; Chwała y modlą bogoszlawyonenw
zywothowy thwemv, yenze noszyl boga y czlowyeka Naw 39; Ecce venient dies, in quibus dicent:
5
Beate steriles et ventres, qui non genuerunt zywothy, które nye rodzyly (Luc 23, 29) XV p. post.
Kałużn 275; Iaco mosze czlovyek narodzycz szya,
gdy yest stary? Isaly mosze w szyvoth (in ventrem
Jo 3, 4) mathky svoyey na wthore vnycz? EwZam
10 305, sim. Rozm 237; Emanuel szyą narodzyl a szyvotha nye othforzyl De nativ w. 18; Takyesz ta
moy a svolona dzywka, nym k ye zyvotv svyątemv
stąpya, moym zasczyczenyem nye bądzye v czystosczy vrazona Rozm 47; Yedna dzyewka s po15
kolyenya Davydowa ogarnąla w schwoy zyvot
króla nyeba y zyemye ib. 51, sim. ib. 499;
Dzyevycza Marya porodzyla, nye porvschywschy zyvota (uterum infractum) svego dzyevyczego ib. 65, sim. ib. 73; Zyvoth dzyevyczy
20 (venter virginalis) nye yest porvschon w rodzenyv yey plodv vyelyebnego ib. 65; Sym (pro
syn) tvoy, który poschedl zyvota (leg. z żywota)
tvego, ten yest od svego zvolyenyka Iudascha
vydan ib. 735; ~ Czoszkoli syo napirwey
25
przedrze ziwota (leg. z żywota) wszelkego do
bitka (e vulva cunctae carnis)..., k twemv prawv
bodze BZ Num 18, 15; Yako byl Ionasz v
zyvoczye vyelyorybym (in ventre ceti Mat 12,
40, ib. 304: w brzuchy w vyelorybovem) trzy
30
dny y trzy noczy, tako bądzye szyn czlovyeczy
v serczv zyemye trzy dny y trzy noczy Rozm
330; ~ Podług zakona ma vmrzecz, bo szye
synem bożym czyny, a to yest vloczenyv (pro
yloczenye, leg. uwłoczenie) czczy bozey, bo
35
bog svego (leg. z swego) zyvota nye może
plodzycz Rozm 838; ~ przenośnie: Kto v mye
yyerzy,... rzeky zyvey yody poczyeką z yego
zyvota (de yentre Jo 7, 38) Rozm 459.
5. 'wyżywienie, pokarm, victus, cibus’: Zywotu
40
memv victu<i> meo (tribue tantum victui meo
necessaria Prov 30, 8) ca 1470 MamLub 141.
6. w błędnym tłumaczeniu tekstu czeskiego:
Aza so nasze syostri we ziem zywoczye biły
(numquid ut scorto abuti debuere sorore nostra,
45
Stary Testament Cardy: zda su iako zlee dcery
nassye sestry vżiuati gmieli)? BZ Gen 34, 31.
7. corruptum pro krzywota: Deprehensam, id
estperfecte cognitam, inproprie sic: szyesz[ą] w zy
wocze (war. kal.: w krzywocze, BZ: w krzywdzę)
50
[nye]naloszoną (pro naleszoną, memento te depre
hensam Gen 20, 16) ca 1470 MamLub 10.
Żywotarz bot.
Zyvotharz est quedam herba
sedans fluxum sanguinis ca 1500 GIGn 41.
Żywotny (dusza) żywotna 'istota żywa, żyjąca,
55
animans, animaT: Żywotną vitalis (anima omnis
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vitalis denuntiavit antę faciem ipsius Ecclus 16,
31) ca 1470 MamLub 163.
Żywy fo r m y : n. sg. m. żyw FI i Puł 17, 50.
48, 8. 71, 15, etc., 1423 Kai nr 699, etc. etc.;
żywy FI 142, 2, BZ Gen 7, 15, OrtMac 60, etc.;
f. żywa FI i Puł 21, 33. 68, 37. 118, 175, 1405
Pozn nr 768, etc. etc.; neutr. żywo BZ Gen 9,
3, OrtMac 103, OrtOssol 76, 2. 3, ca 1470
MamLub 195, Rozm 5; żywe oz 1500 Erz 139;
~ g. sg. m. żywego 1424 Msza III s. 66, sim.
VI. XII. XIV, Sul 104, XV med. PF IV 594,
etc. etc.; f. żywej BZ Num 19, 17. 20, 6, 1470
ZapWarsz nr 2942. 2997, etc.; neutr. żywego
1423 MMAe XVI nr 1845, XV med. RRp XXIV
48, 1471 ZapWarsz nr 3047, etc.; ~ d. sg. m.
żywu BZ Tob 3, 6, XV /?. /mst. Kałużn 285;
żywemu 1424 Msza III s. 53, sim. IV. VI. XII.
XIV. XVI, BZ IV Reg 19, 16, etc.; f. żywię Sul
90; żywej FI i Puł 41, 2; ~ ac. sg. m. żywy
FI i Puł 83, 2, XV med. GIWroc 64r, BZ Gen
7, 23, etc.; żywego ca 1425 EwKReg 42, XV
med. SKJ V 275, BZ IV Reg 19, 4, etc.; f. żywą
Błaż 319, Rozm 246; neutr. żywo 1466 BBp XXII
19, Rozm 696; żywe XV in. LekKoń 244, BZ
Gen 1, 24. Ex 22, 4, etc.; ac. sg. neutr. a. ac.
pl. neutr. żywe BZ Tob 8, 2; ~ v. sg. m. żywy
Naw 77. 101; ~ n. du. m. żywa BZ Num 14,
38; ~ n. pl. żywy OrtMac 82, OrtOssol 63,
2; m. żywi FI i Puł 37, 20. 54, 16. 113, 27,
Sw/ 23, etc. etc.; żywe Rozm 727; / żywy SW
57, OrtMac 113, OrtOssol 84, 1; neutr. żywa FI
i Puł 21, 28; ~ g. pl. żywych 1472 ZapWarsz
nr 3078; m. żywych FI i Puł 51, 5. 55, 13. 68,
33, etc.; f. żywych XV med. R XXV 154, ca
1470 MamLub 148; neutr. żywych 1471 ZapWarsz
nr 3050; ~ d. pl. m. żywym BZ I Mach 2,
13; żywem De morte w. 375; f. żywym BZ Gen
9, 12; ~ ac. pl. m. żywe Wierzę 2. 3. 7— 13a,
etc-, MW 21a, etc.; f. żywe BZ Dan 2, 46, 1484
Beg 720; ~ i. pl. m. żywymi BZ Num 16, 48.
Tob 12, 6.
Z n a c z e n i a: 1.
/Tory ży/c, obdarzony
życiem, żyjący, vivus, vivens'\ Neprzyaczelowe
wem mogi sziwi so (vivunt) y stwerdzili se so
na me FI 37, 20, sim. Puł; Ktori iest czlowek,
lensze sziw iest (qui vivet) a ne vsrzy smerczi
B/ 88, 47, sim. Puł, sim. FI i Puł 117, 17. 118,
T7, etc.; Ale my, gysz szywy geszmy (qui vivimus), bogoslawymy panv FI 113, 27, sim. Puł;
Tako Hanka bila szywa mymo trzi latha po *swem
*m0szv szmerczy 1420 Pyzdr nr 655; Szescz
czlowyekow ranyono..., szóstego *wygmugyo,
CZso leszy we szmyertnich ranach, bo ne wem,
bodzeli szyw abo vmrze 1423 Kai nr 699; Sed
et niulieres quedam... venerunt dicentes se eciam
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visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum viuere
ze so go żywego powedaly (Luc 24, 23) ca 1425
EwKReg 42; Sinowye, gdi zyw oczecz (vivente
patie), wlostney pyeczanczi abi nye pozywały Sul
5 7, sim. ib. 110; Vstawyami, abi gdi żywy sąą
oczczowye (viventibus patribus, Dział 10: poky
oczecz zyw), synowye thylko pyeczączi oczczowskey pozywali Sul 23, sim. ib. 57; Vykladamy
thesz, ysz oczczecz za zywotha swego dzewkam
10 swogym może gymyenye..., gesz by po nyem
ziwy ostały (quae... superstites fuerint), poleczicz
Sul 57; Paklibi tey istey nyewyesczye... albo
wdowye dluzey ziwye bicz, nyzly takyemu mąnzu
(talem... maritum... supervivere) gwałtownemu
15 przigodzylo syąn Sul 90, sim. ib.; Tho osobnye
vyymuyąncz, aczbi tha ista dzyewka nyyednego
bratha zyvego (fratrem... vivum) nye myala Sul
104; Fuerit vixisse zyw (leg. żyw a. żywu) bycz
XV p. pr. R XVI 334; Doyąth thy ziw, yą thesz
20 Aleksy w. 83; Przeto abi nye doszogl swo roko
na drzewo żywota wyecznego a nye vczosl owocza, a sznyadl i bilbi zyw na wyeky (ne... vivat
in aeternum) BZ Gen 3, 22; Groźny... bodzczye...
nade wszo twarzo na zemy, czso żywo gest
(quod... vivit) ib. 9, 3; Przydo k tobye a bodzesz
25
zyw (vita comite, MamLub 10: bądzemly sywy)
w ten to czasz w rok ib. 18, 10; Wezmyely Iacob
zono s rodu tey to zemye, nye chczo żywa bicz
(nolo vivere) ib. 27, 46, sim. ib. Jos 6, 17;
Paknyolibi geden dzen albo dwa bilybi (sc. sługa
30
albo dziewka) szywy (sin... supervixerit, Kałużn
283: bandzely zyw), nye bodzye poddan pokuczye
BZ Ex 21, 21; Ale Iozve... a Calef... ostalasta
ziwa (vixerunt) ze wszech, ktorzis bili wyszli kv
oglodanyv zemye BZ Num 14, 38; A ktosz ziw
35
bodze (quis victurus est), gdisz to vcini bog ib.
24, 23, sim. ib. 26, 65. Deut 19, 5. 25, 15, etc.;
Przeto ze nye so wam darmo przikazana, ale aby
wszitczi byli gimi zivi (ut singuli in eis viverent)
BZ Deut 32, 47; Bodz ziw (vivat) Rvben a nye
40
vmyeray ib. 33, 6, sim. ib. III Reg 21, 15;
Poradzcye syo s *Belzabubem..., bodoly moc
zyw (leg. żyw a. żywu) biczi (utrum vivere queam)
s tey mey nyemoci BZ IV Reg 1, 2; Bodzecye
ziwy (vivetis) a nye zemrzecye ib. 18, 32, sim.
45
ib. Neh 5, 2. Judith 7, 16. I Mach 2, 33; A ti
tak Ezdraszv... vstaw sodze..., abi vczily lyvd,
kako maio żywy bicz (ut iudicent omni populo)
BZ I Esdr 7, 25; Przikaz przyiocz w pokoiv duch
moy, bocz my ivsz slusze wyocey vmrzecz nyszly
50
sziwu bicz (quam vivere) BZ Tob 3, 6; Czso tedi
nam gescze sziwim bicz (vivere) BZ I Mach 2,
13; Tedy po gego (sc. męża) smyerczy mayą
szostacz wszyczky nyewyesczkye rzeczy.... <u>
poszlednye zony, czo po nyem sywą szostala
55
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OrtOssol 45, 3, sini. ib. 63, 2, OrtMac 53;
Ktoresz stho grzywy en po gey (sc. matki), szmyerczy na gey dzyeczy mayą przydz, bandaly po
nyey żywy OrtOssol 63, 2, sim. OrtMac 82;
Korczak ten odwmarth na tho [szą] żywe dzyeczy<ę> tey panyey vmarley OrtOssol 64, 3, sim.
OrtMac 86; Gedna nyewyasta po szmyerczy gey
mażą vrodzyla dzyeczą a tho myeny z oszmya
gynych dobrych *cznymy *nyewyastamy, ysz to
dzyeczą było żywo (puer vixit), asz ge chrzczono
OrtOssol 76, 2, sim. ib. 76, 3, OrtMac 103; Gdy
sthworzyl bog czlowyeka, yszby byl szyph esz
do vyeka De morte w. 118; Bądą długo syw est
michi superstes vita (ne dixeris: Est mihi sufficiens
vita Ecclus 5, 1) ca 1470 MamLub 159; Żywo
ostało saluatum fuit (mittet id, quod salvatum
fuerit de domo Iuda Is 37, 31) ib. 195; Sziwi, id
est vivus Park 411; Any ma then czlowyek...,
yeschcze badancz zyw,... posiał..., yschbich
stal... we drzwyach 1471 TymSąd 15; Jako oczyecz
sz maczerza ziwy badacz wydawały Dorothya
1471 ZapWarsz nr 3048; Za vmarlą braczią y za
syostry zyve y za marthve (pro fratrum et sororum
tam vivorum, quam mortuorum, salute) mayą trzy
msze czyzsczi 1484 Reg 720; A wszakosz prokna
proznoszcz wszelky czlowyek żywy (homo vivens,
FI: sziwoczi) Pul 38, 8; Ffalszyvy my szwyath
povyedal, bych ya długo szyf byczy myal SkargaPłoc w. 22, sim. SkargaWroc w. 22; Sbosznykow nye czyrp zywu bycz (vivere Ex 22, 18)
XV p. post. Kałużn 285; A toczsmi sziwi ecce
vivimus (in omnibus exhibeamus nosmetipsos sicut dei ministros... quasi morientes, et ecce vivimus II Cor 6, 9) XV p. post. R XXV 258;
Szin twoy szyw e (leg. jest, filius eius viveret
Jo 4, 51) XV ex. MPKJ II 320; Kaza tobye,
abysz smaithvychvstal y byl zyv (quod resurgas
a mortuis victurus) a popelnyl dny svoye ve zdrovy Rozm 127; My z naschemy dzyeczmy nye
mozem zyvy bycz (vivere) a myedzy namy nye
yest dostoyen zyw bycz (vivere) [...] ib. 132; Bo
o ten (j)ro tern), kako on (sc. Jesus) byl zyw
(vixerit) albo yako szye na svyeczye dvadzyesczya
lat a dzyevyacz obchodzyl..., tego w kxyagach
potvyrdzonych nye n[y]aydzyemy ib. 162, sim.
ib. 187. 188; Barzo długo mogły bycz zyvy
(vivebant) na svyeczye prze ych sprosne vzyvanye
ib. 183; Nadzyevaczye szye, abych y (leg. ji 'go’)
yescze zyvego (viventem) nalyasla ib. 695, sim.
ib. 696; Kto my to nądzney da, abych yescze
vzrala me mylę dzyeczyą zyvo (vivum meum
filium) ib. 696; ~ A dusza moia sziwa bodze
iemu (sc. gospodnu, illi vivet) FI 21, 33, sim.
Pul; Szukaycze boga y sziwa bodze (vivet) dusza
wasza FI 68, 37, sim. Pul, sim. FI i Pul 118,

ŻYWY

175, MW 116a; Potem stworzył pan bog czlo
wyeka... y wtchnol w oblyczye gego wtchnyenym
szywota, abi vczynyon czlowyek szywa dusza
(factus est homo in animam viventem) BZ Gen
5
2, 7; Moya duscha przez tvego oblycza zyva nye
może bycz Rozm 303; ~ Plena omni racione
vivencium wszech wzorow rzeczy zyvich XV
med. R XXV 154; Opyocz rzeki bog: Wiwyecz
szemya stworzenye szywe (animam viventem)
10 w swem porodzę BZ Gen 1, 24; Oto dalesm wam
wszelkye szele... a wszelkye drzewo..., abi bilo
wam na pokarm... y wszemu stworzenyu na
szemy, gesz to sobo wladnye, w gemsze to gest
dusza szywa (anima vivens) ib. 1, 30; Wnydze
15
Noe... y gego synowye... w korab, ony y wszel
kye zwyerzo..., y wszelkye ptastwo, podług gego
przyrodzenya k Noemu do korabya, dwye a dwye,
w gemze to gest bil duch żywi (spiritus vitae)
wszelkyego stworzenya ib. 7, 15; Tocz znamyo
20 bodze mogę onego szlyubu, gezesm dal wam y
wszitkym duszam zywim (ad omnem animam
viventem) ib. 9, 12; Czthyrzy zyvyoly [aby] albo
alymenta szą od czyebye stvorzony, ymysz ma
bycz żywo wschystko stvorzenye (per quae sunt
25
viventia cuncta naturata) Rozm 5; Z ktoreyze (sc.
z studniej żywota) vschytky zyve zyvothy płyną
ib. 727; ~ Przedadzo wol szywi (bovem vivum) BZ Ex 21, 35; Aczbi nalyeszono to, czso
ukradł gest, v nyego szywee (vivens), boodz wol
30
albo oszyel, albo owcza, dwoyako ma wroczycz
ib. 22, 4; A bicz bila syo osslicza nye vchilila
s drogy..., bilbich czo zabił a ona biłaby ziwa
ostała (viveret) BZ Num 22, 33; ~ Cristus
corripuit demptaque, gl. auriculam cisam vcząthe
35
vcho, restituit gl. reddidit sszivo 1466 RRp XXII
19; ~ Iohannes... vinitor... cum... uxore sua
legitima submiserunt se sub pena excommunicacionis plantare XXX vites vineas vlg. sziwego
drzewa 1423 MMAe XVI nr 1845; ~ żywa
40
obiata, ofiera: Cristus swotemu sye Blaszeyu
pokazał a rzkocz gemu: Blaszeyu, żywo offero
mnye offervy! Błaż 319; Sziwe <obiaty> (hostias)
BZ Dan 2, 46; ~ dokąd, jako, póki, poko
żywy (byd) 'za życia, aliąuo vivente, dum quis
45
vivif\ Yaco Przibislawowi, yaco ziwa, nikdi ne
bila vynowata niczsz 1405 Pozn nr 768; Tedy
ona then dom murowany ma oszandnacz, przetho
ysze then masz, poko byl zyw (dum vixit), szobye
o tho murowanye nye vtwardzyl OrtOssol 28, 2,
50
sim. ib. 29, 4. 30, 1, etc., OrtMac 24, etc.\
Czokoly mąsz gydaczego gymyenya szwey zenye,
poky była żywa (postquam vixit), kxobye (leg. k
sobie) wszal OrtOssol 29, 2, sim. OrtMac 26;
Ktho bandze wybran prziszasznykyem, then przy
55
<tem> szostawye (pro szostanye), poko zyw (ad
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dies vitae suae) OrtOssol 46, 1, sim. ib. 14, 4,
OrtMac 54; Ya thu stoyą y wszdawąm szwemv
mazowy wszythko, czokolwye mam... y wszythky
dlugy,... czo my gescze mogą przymrzecz, pokym
{OrtMac 68: pokom) yą żywą OrtOssol 54, 4,
sim. OrtMac 68; A<by> on wsdy thym gymyenym
wladnal, yako szyw długo {OrtMac 108: poko
zyw) OrtOssol 80, 4; Gdyby nyektori syn...
przegygral cząscz pyenyądzy..., tedy oczecz, poko
szyw, za to nye ma czyrpyecz Dział 36; Przez
yegosz mocz vyerzą czystota moya..., dokąd
yestem zyva (quamdiu vixero), chovacz Rozm 61;
Dokąd byl Iozeph zyv, chodzyla (sc. Maryja),
yako tedy byl zakon malzenkam chodzycz ib.
146; ~ na poły żywy 'niemal martwy, ledwie
żywy, semivivus'\ A cruce domini reddire non
potuit {sc. virgo Maria), usque inter manus appostolorum portata fuit semiviva za martwa (pro za
martwe) albo na poli zywąa 1476 GIKazB III 95;
Ipsi {sc. homini) plagis impositis et relicto semivivo, na poły zyvego, abierunt {sc. latrones) ab
eo (Luc 10, 30) XV p. post. R XXV 174, sim.
ib. 181; ~ z żywej głowy uczynić martwą,
z żywej głowy martwą uczynić, udziełać z żywej
martwą głowę, kogoś z żywego martwego uczynić,
udziełać, uczynić, udziełać z żywego martwego,
z żywego udziełać martwego 'zabić kogoś, interficere’: Jakom ya ziwey {leg. z żywej) głowy ny
vczinyl marthwey w domv m[y]em 1470 ZapWarsz nr 2942; Jakom ya żonka {leg. z żonką)
chowaną w domv czeleszthnye nye vdzelal
ziw[y]ey {leg. z żywej) marthwey głowi ib. nr
2997, sim. ib. nr 2998; Jaco moy synowyecz...
nye wyschethschy s mego domv... any zabił
gwałtem Andrzeyowego czlowyeka..., any szywego {leg. z żywego) marthwego vdzelal 1471
TymSąd 15; Jakom yą... nye ssbil szluzebnyczky,
kthora w mnye myeschkalą y dzeczacza nabyła,
any thym zbiczim ziw[y]ey {leg. z żywej) głowi
marthweg *vczinyla 1471 ZapWarsz nr 2953;
Jako czeladny czka moya... nye *strzaczila *dzedzacza... sz moya przicziną any szyw[y]ego {leg.
z żywego) martwego vcziny<ł)a ib. nr 3047;
Jakom ya dzeczacza... any thesz drugyego dze
czacza... gwalthem nye straczil, anym żywych
{leg. z żywych) martwych vczinyl ib. nr 3050;
Jakom ya dwoygą dzeczi nye straczyl gwałtem...
anym zivych {leg. z żywych) marthvych vdzelal
1472 ib. nr 3078; Jakom ya... nye zabiłem czlo
wyeka sch Kleschewa anym ziw[y]ego {leg. z
żywego) martphego vdzelal ib. nr 3080; Ysze
Pyotrh zabyl oczcza mego... a vdzyelal szywego
{leg. z żywego) marthwego 1475 ib. nr 1449;
Anym byl pomocznykyem zabicz thego tho Jana
Marczinowi..., kthory gy gwalthem zabyl y vczy-
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nyl z żywego marthwego 1479 ib. nr 1218; Jako
ya nye szabyl Gothartha... anym vczynyl
szyv[y]ego {leg. z żywego) marthw[y]ego 1480
ib. nr 1495; Anym go szabyl, anym go sz szyvego
vdzelal marthvego ib. nr 1520; Jakom ya nye
5
zabyl... Stanyslava... anym vczynyl szyvego {leg.
z żywego) marthwego 1494 ib. nr 1678; ~ o
bogu, de deo: Sziw iest (vivit) gospodzin y
blogoslawoni bog moy FI 17, 50, sim. Puł; I sziw
10 *bodze (vivet, sc. bog),... wszego dna blogoslawicz bodo iemu FI 71, 15, sim. Puł; Sercze moie
y czyalo moie weseliła se iesta w bog sziwi (in
deum vivum) FI 83, 2, sim. Puł\ S nadzeyo
zbawenya y zdrowya swego tobye *dawayo slusz15 bo swogo, wecznemu bogu szywemu y prawemu
(deo vivo et vero) 1424 Msza III s. 53, sim. IV.
VI. XII. XIV. XVI, sim. BZ IV Reg 19, 16,
Naw 158, etc.; Panye Ihu Xe, synu boga szywego
(dei vivi)..., zbaw nye 1424 Msza III s. 66, sim.
20 VI. XII. XIV, sim. XV med. PF IV 594, MW
64a, etc.; Laudabo nomen tuum {sc. Christi), quia
inimici tui... perierunt, tu autem permanes et
viues, ale thy yesz y zyw bąndzesch, in eternum
XV med. SKJ V 275; Ziwczem ya (vivo ego),
movi pan BZ Num 14, 28, sim. ib. 14, 21; W tern
25
zwyecze, ze pan bog wasz ziw (vivens) posrzod
wasz gest BZ Jos 3, 10; Gegosz {sc. Rapsacena)
posiał kroi asyrski..., abi vrogal boga ziwego
(deum viventem) a karał slowi BZ IV Reg 19,
30 4; Swyebodnoscz boga żywego wsnyosla mathka
syna swego nad wszitky kory angelske XV p.
post. SlOcc X X X IV 161; ~ w formule przysięgi
u Żydów, in ludaeorum iure iurando: A on...
zaprzal s przyszyegą, przysągayącz a rzekącz:
Tako my myły bog zyvy a vyerny pomozy, yzem
35
nye znal tego czlovyeka Rozm 690; Przyszyegam
vam przez svyathy Moyzeschov zakon, przez boga
zyvego y vyernego, prze nyebo y zyemyą, yze
tego czlovyeka nye znam ib. 691; Zaklynam czye
y zaprzyszyągam przez boga zyvego (per deum
40
vivum Mat 26, 63), povyedz nam, yestlyz thy
cristus ib. 717, sim. ib. 722; ~ Tedi lyvd ku
Savlowy rzecze: Nye vmrze przeto Jonatas... Sziw
gest pan (vivit dominus), vpadnyely włos z gego
głowi na zemyo BZ I Reg 14, 45, sim. ib. 14,
45
39; Saul... przisyogl rzekocz: Sziw pan gest
(vivit), ysze nye bodze zabyt Dauid ib. 19, 6,
sim. ib. 20, 12. 26, etc.; A wszako zyw gest
pan (vivit) a żywa gest (vivit) dusza twa, isze
gednim telko stopyenym... ia ode smyercy roz50
dzelyonem ib. 20, 3; Tedi ty przidz ku mnye,
bo tobye przespyeczno..., iako sziw gest (vivit)
pan ib. 20, 22; Y rzekła Iudith: Żywa gest (vivit)
dusza twa, panye moy, ysze nye strawyo tego
wszego BZ Judith 12, 4; ~ o życiu wiecznym,
55
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de vita aeterna: Sziw bodze (vivet, sc. człowiek)
ieszcze do concza FI 48, 8, sim. Pul; Quod enim
mortuus est peccato, mortuus est semel, quod
autem (vivit), uiuit deo, gl. id est ad similitudinem
dei patris, sc. eternaliter czso ysz gest zyw, zyw
wyeczne s bogem oczczem (Rom 6, 10) XV med.
SKJ I 101, sim. 1449 R XXV 166; Videt (sc.
virgo Maria) filium suum viventem, schywego,
et regnantem in eternum XV med. SKJ V 275;
Kyedy vmarl<i> vslyschącz glos syna bożego,
a którzy vslyscha, czy zyvy bądą (vivent Jo 5,
25) Rozm 259; Yaczyem vstanye s marthvych y
zyvoth, kto v mye vyerzy, aczby vmarl, bądzye
zyw (vivet Jo 11, 25) ib. 437; ~ użycia prze
nośne i poetyckie: Chwalicz bodo gospodna, gisz
to szukaio iego, sziwa bodo (vivent) sercza gich
na weky wekom FI 21, 28, sim. Puł\ Szodala
iest dusza moia ku bogu, *studnyczi sziwey (fon
tem vivum) FI 41, 2, sim. Pul; Perge (sc. tu
Gabriel) ad virginem Mariam, ad animatam, szywego, ciuitatem meam XV med. RRp XXIV 48;
Tez szye przyrovna (sc. Chrystus) kosczyolu zyvemv a nye kamyennemv Rozm 720; ~ żywy
chleb, chleb żywy (o Chrystusie, de Christo):
Zawythay, żywy chlyebye angyelsky! Naw 77;
Ya czyebye, chlyebye żywy,... przyyala Naw
101; Kupyeczka yest panna lodzya, chleb żywy
w sobye noschąca XV ex. PF V 104; ~ woda
żywa, żywa woda jako symbol odnowienia du
chowego, signum animae renovatae: On by tobye
dal vody zyvey (aquam vivam Jo 4, 10) Rozm
245; Kto v mye vyerzy..., rzeky zyvey vody
(aquae vivae Jo 7, 38) poczyeką z yego zyvota
ib. 459; ~ ~ Przeto bog... wynese cze
z przebitka twego y korzeń twoy szeme (leg. z
ziemie) sziwich (de terra viventium) FI 51, 5,
sim. Pul, sim. FI i Pul 55, 13. 68, 33. 141, 7;
Przidz smercz na ne y sstopcze we pkel szywi
(descendant... viventes) FI 54, 16, sim. Pul; Bo
ne sprawon bodze przed oblyczym twogym wszelky szywy (omnis vivens, Pub. zywyoczy) FI 142,
2; W erzo... w Ihu X pa..., yen... przidze
szodzicz zywich (Wierzę 2. 3. 7— 13a. 15. 17.
18. 20: szywe) y marthwich Wierzę 1. 4—6.
14; Offyervge (sc. Aaron) kadzidło, stoyocz
myedzi martwymi a zivimi (inter mortuos ac
viventes), prosił iest za lvd BZ Num 16, 48;
Wszitki myasta gego (sc. Seona) wonczasz do
biliśmy zabiwszi wszitki bidliczele gich,... nye
ostavilissmi w nich nizodnego ziwego (non reliquimus in eis quidquam) BZ Deut 2, 34, sim.
ib. I Reg 27, 9; Chwalcye boga nyebyeskego
a przede wszemy ziuimy (coram omnibus viventibus) wiznawaycye gy BZ Tob 12, 6; Tocz me
navyanczsze veszele, gdy mam morzycz szyvych
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vyelye De morte w. 167; Wszythkyem szyvem
vthna szygye ib. w. 375; Przez tego, ienze ma
przygydz sandzicz żywe y martwe, y swiath
przes ogen MW 2 la, sim. ib. 13b. 4 lb, etc.;
5
Gdy wstały lyudzye na nas, snadz żywe (vivos,
FI: sodzywy, pro snadz żywe?) połknęłyby nas
Pul 123, 2; Pozdrowyona bandz Maria, zbawyenye y poczyeschenye żywych y vmarlych Naw
174; Nye yestczy bog vmarlych, alye zyvych
10 (viventium Mat 22, 32) Rozm 414; Trzeczyegonasczye dnya zemrą zyvy (viventes), aby z vmarlymy vstaly ib. 479; ~ Przeto wezwała gest
(sc. Agar) studnyczo studnycza żywego (puteum
viventis) a wydzocego [ode] mnye BZ Gen 16,
15
14; ~ żywe 'żywe ciało, tu ciało żywego konia
pod osłoną kopyta, caro viva, hoc. loco sub
ungula equi vivi: Item quando zabyge za ziwe.
Recipe stupam canapis XV in. LekKoń 244; Od
zabycza żywego. Cui equo clauum ad uiuum
20 percucient ca 1500 JA IV 89.
2. być żyw z czegoś, czymś 'mieć z czegoś
utrzymanie, wyżywienie, victum sibi ą u a e r e r e z
czegoś: Nye mayąly s czego (innego) thy syrothy
żywy bycz (si pueri nulla alia... bona habuerunt),
25
tedy woyth może odpvsczicz, aby thym dzyeczom
s tego gymyenya... dobre pozywyenye dano OrtOssol 84, 1, sim. OrtMac 113; ~ przenośnie:
Bo było podobno, aby vschelky, yen evanyelya
przepovyeda, by z evanyelye byl zyv Rozm 581;
30
~ czymś: Nalyezonly v ktorem grzesche, odpądzyly od szyebye, aby yako zvyerza na pvsczy
korzenym byl zyw, aze do smyerczy pokvtą
stroyącz Rozm 182; Tely dny szynovye israelsczy
na pvsczy zyvy były chlebem anyelskyem ib. 194;
35
Nye yednem chlebem zyw (vivit Mat 4, 4) czlovyek, alye wschelykym slovem, które pochodzy
z ust bozy(ch) ib. 196.
3. 'mający pewne cechy istoty żywej, viventi
s i m i l i s żywe srebro, jrzebro 'rtęć, hydrargyrum :
40
Argentum uiuum rthącz, et alio nomine vocatur
mercurianum vlg. żywe szrebro ca 1500 Erz 139;
Cui equo fluunt nares, recipe olivam et mercurium
vlg. żywe gyrzebro ca 1500 JA IV 89; ~ stud
nia, woda żywa, żywa woda 'woda płynąca,
45
źródlana, aqua viva, f l u e n s Nabyoro *popyvlv
zezonego (leg. zeżżonego 'spalonego’) za grzechi
y *wlege ziwey wodi (aquas vivas) na nye w ssond
BZ Num 19, 17; Panye boże..., otworz gim skarb
twoy, stvdny wodi ziwey (fontem aquae vivae)
50
ib. 20, 6; Zyvich (war. lub.: szywich aut szyemye,
leg. z ziemie, przystayaczych) wod aquarum viuencium (puteus aquarum viventium, quae fluunt
impetu de Libano Cant 4, 15) 1471 MamKal 148;
Ktokoly gednemv namnyeyschemv s thych da
55
telko czaszą vody zyvey (calicem aquae frigidae

ŻYWY

Mat 10, 42) v ymye zvolyenyka mego Rozm 314;
~ W Rzymye vzryana studnya zyva (vivus fons)
czyekącza czystem olyeyem Rozm 70; ~ żywe
węgle fżarzący się węgiel, płonący węgiel, carbo
a r d e n s Toby as... wyiow s swey tobołki czostko
5
syercza... oney ribi y wrzucyl ge na ziwe wogle
(super carbones vivos) BZ Tob 8, 2.
4.
'niezbędny do życia, podtrzymujący życie, da
jący życie, vitalis,
alens': Aer dicit: Vitalem,
żywy, tibi prebeo flatum XV raed. GIWroc 64r.
10
5. 'trwający bez utraty istotnych właściwości,
dwraf immutabilis’: Gego (sc. Nabuchodonozora) mocz ziwa gest (vivit), iasz gest w tobye
ku skaranyv... wszego lyvda biednego BZ Judith
15
11, 5.
Cf Mlecz
Żyzność 1. 'urodzajność, ubertas, fertilitas
Vczini cze pan bog twoy obfitego... w zisnosczi
zemye twe (in ubertate terrae tuae) BZ Deut 30,
9.
20
2. 'obfitość, dostatek, bogactwo, ubertas, copia: Vpoieni bodo od szyznosci (ab ubertate)
domu twego F7 35, 9, sim. Pub, Neptalim w zysznoscz<i> poziwacz bodze (abundantia perfruetur)
BZ Deut 33, 23; Ecce ego mittam vobis frvmen- 25
tum, vinum et oleum et replebimini in eis (Joel
2, 19), dabo magnam fertilitatem zysznoscz XV
p. post. R XXV 175, sim. XV in. R XXIV 355.
Żyzny 1. (o glebie, de terra) *urodzajny,
fertilis, f e c u n d u s Dam wam wczaszne dzdze 30
a zyemą zyszną (terra gignet germen suum Lev
26, 4, £Z: *zemyo vrodzi plod swoy) XV p.
post. Kałużn 287.
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2. 'obfity, copiosus, uber : Sic agricola illam
amplius terram amat, que post spinas uberes,
siszne, fructus profert, quam eam, que nunquam
spinas habuit et nunquam fertilem messem produxit XV med. GIWroc 55r.
3. corruptum pro złosny: Ab importvnis od
napornych aut zysnich (ut liberemur ab importunis
et malis hominibus II Thes 3 ,2 ) ca 1470 MamLub
289.
Żyźń 'urodzajność, żyzność, ubertas, fertilitas'\ Pola twoia napelnona bodo szyzny (ubertate)
FI 64, 12, sim. Puł.
Żżenie 1. 'spalenie, zniszczenie przez ogień,
crematio, conflagratw : Quam cremacionem dicti
feni al. kthore zhenye (leg. żżenie) przerzeczonego
ssyanya Petrus ministeriali in tempore et hora
obduxit 1475 AGZ XV 181; ~ *Proz szienia
(leg. żżenia) gich cziala inustis corporibus (nec
pilis, nec vestibus nocet ignis, sed torrentur inusti
corporibus) 1444 R XXIII 309.
2. 'palenie, crematio, calefactw : Incolis de
Malkovicze habere debebit libertatem excidendi
in gays... robora super edificia lignaque pro
cremacione et calefaccione al. ku sszenyv y ku
opalenyv 1478 AGZ XVIII 152.
3. w mylnym rozumieniu czeskiego tekstu:
Offyarvycze obyate wonno przechotno panv...
a koszla, ienze obyatvye syo za ocissczenye nad
*obyata wyeczno y obyato *paloczo (liba, Biblia
taborska: obiet plowucy) iego. Nyepokalane
offyarvicze wszitko se zenim (leg. żżenim) swim
(cum libationibus suis, Biblia taborska: s pitim
swym) BZ Num 28, 31.
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